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  فوريه١۵گزارش جلسه بحث و گفتگو در پاريس به مناسبت 

 ن روز همبستگی جهانی با کارگران ايرا 

  
    ...   یبين الملل اتحاد                                                                    ماه هشتاد و پنجاسفند ششم 

 
 

جلسه ای » روز همبستگی جهانی با کارگران ايرانی« در پاريس و به مناسبت ٢٠٠٧ فوريه ١۵نبه در روز پنج ش

و با همياری سنديکای عمومی کارگران ) کميته پاريس(اتحاد بين المللی برای حمايت از کارگران ايران «به ابتکار 

  . برگزارشد) س ژ ت(فرانسه 

، فعاالن کارگری فرانسوی و ايرانی و نيز ايرانيان مقيم پاريس در اين جلسه که با حضور اعضای سنديکای س ژت

  . صورت گرفت

آنگاه ترجمه بخش . در ابتدای گردهم آيی مجری برنامه گزارشی از وضعيت عمومی اقتصادی درايران ارائه داد

ز منتشر که همان رو» سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانی وحومه«های مهمی از آخرين اطالعيه 

  . شده بود به اطالع حاضران رسيد

  . پس از آن سخنرانان به ترتيب پشت تريبون قرار گرفتند 

وی با . شاهی به معرفی جنبه های تاريخی، سياسی، اقتصادی و تشکيالتی کارگران پرداختنخست يداهللا خسرو

 و » خانه کارگر «انند م از طريق تشکل هايی   کارگری   بر محيط های حکومت اندازی  دست   چگونگی  توضيح

. در سالهای نخست اول انقالب، به وضعيت اقتصادی فاجعه بار کارگران کشور اشاره کرد» انجمن های اسالمی« 

 سال پيش نه تنها ٢٨حاضران در اين جلسه از شنيدن اين نکته بسيار متعجب شدند که سطح دستمزدها به نسبت 

 درصد ٩۶موضوع عدم اجرای قانون کار در . مواجه شده است درصدی ۴٨افزايشی نداشته است بلکه با کاهش 

  . نفر بسيار برجسته شد١٠کارگاههای زير 

در زمينه ی سياسی به سرکوب نهادينه و پيوسته ی کارگران اشاره شد و اينکه چگونه حکومت ايران مانع از شکل 

 سازماندهی تشکل های مستقل پس از آن به جنبه های. گيری هر نوع حرکت مستقلی در اين سالها شده است

کارگری اشاره گرديد و اينکه کارگران ايران سرانجام موفق شدند پس از بيست و پنج سال سرکوب از مبارزه ی 

مخفی کارگری بيرون آيند و در چارچوب سنديکای شرکت واحد، به عنوان يک مثال موفق، به طور علنی و با نام و 

  .هويت خويش به فعاليت بپردازند

اهللا خسروشاهی آنگاه موانع عمده ای را که بر سر راه تشکل يابی مستقل کارگران در ايران برشمرد و با ذکر ده يد

مورد از آنها به سرکوب شديد، خصوصی سازی های فاجعه آميزو موانع قانونی موجود بر سر راه ايجاد تشکالت 

  . کارگری در صنايع بزرگ اشاره کرد

  نکته که سنديکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه هم اکنون عضو رسمی سنديکای آیوی در پايان با بيان اين 



 تی اف می باشد خواهان آن شد که امسال در اجالس ماه ژوئن سازمان بين المللی کار در ژنو به جای دادن کرسی 

ران به کارگران ايران به باصطالح نمايندگان کارگری، که از طرف دولت ايران فرستاده می شوند، کرسی اي

  . سنديکای واحد سپرده شود تا بتوانند صدای واقعی کارگران ايران را به گوش جهانيان برسانند

خسروشاهی در پايان ضمن تشکر از حمايت های س ژت از کارگران ايرانی خواهان تداوم و گسترش اين حمايت 

  . ها شد و آنرا نمودی از همبستگی جهانی طبقه کارگر دانست

ن دوم برونو دالبرتو مسول بخش بين الملل فدراسيون حمل و نقل س ژ ت بود که در سخنان خود بر سخنرا

همبستگی بين المللی با کارگران در سراسر جهان به عنوان يک سنت و يک ارزش در سنديکای س ژت تاکيد کرد 

ت واحد پرداخت و متن يکی و به دادن گزارشی از تماس ها ميان بخش حمل و نقل س ژت با فعاالن سنديکای شرک

   . از نامه های رد و بدل شده در اين ارتباطات را برای حاضران خواند

 ]1[.مسئول فعاليت های اروپا و مديترانه و جهان عرب در سنديکای س ژ ت بود  سخنران سوم ژان فرانسوا کوربه 

» اتحاد بين المللی برای حمايت از کارگران ايران«وی در سخنرانی خود نخست خشنودی خويش را از عملکرد 

به عنوان يک واسطه امکان برقراری » اتحاد«نخست اينکه : ابراز داشت و در اين مورد به دو نکته اشاره کرد 

اهای کارگری در ايران را فراهم ساخته است و دوم اينکه از زمانی که اين ارتباط مستقيم ميان آنها وفعاالن سنديک

به نقش واسطه ای خويش اکتفا کرده، خود را کنار کشيد و به دنبال آن نبوده که در اين » اتحاد«ارتباط بوجود آمد 

کرد که سنديکای وی به عنوان يکی از مسوالن س ژت روی اين مسله تاکيد . ميان نوعی بهره برداری سياسی کند

س ژت به عنوان يک تشکيالت کارگری فرانسوی به دنبال اين نيست که در امور سياسی ايرانيان و يا حتی در امور 

او گفت که س ژت هيچ اقدامی را که در بيرون از اراده ی نمايندگان . داخلی سنديکاهای کارگری دخالت ورزد

  . کارگران درايران باشد انجام نخواهد داد

 اما تصريح کرد که سنديکای س ژت به همبستگی کارگری در سطح جهانی پايبند است و به همين دليل نيز وی 

ضمن خودداری از دخالت ورزی در امور سايرين، حمايت از دستيابی ساير کارگران ايران به حقوق مدنی، قانونی 

واقعيت که برخی محدوديت ها از حيث او با بيان اين . و صنفی شان را به عنوان يک امر ضروری دنبال می کند

مادی و قانونی بر فعاليت های س ژت حاکم است تصريح کرد که مسير دستيابی به دمکراسی اغلب طوالنی و 

دشوار است زيرا که حکومت ها امکانات و ابزار فراوانی برای سرکوب در اختيار دارند، او به همين دليل از 

ايی اتحاد وهمبستگی داخلی خويش را از دست ندهند و بيان داشت که س ژت کارگران ايران خواست که به هيچ به

  . نسبت به مسله حفظ اتحاد درونی کارگران بسيار حساس است

در پايان ژان فرانسوا کوربه سالم های گرم و رفيقانه ی س ژت را به کارگران ايرانی ابالغ داشت و به آنها 

  . برای دمکراسی و آزادی در کنار ايشان قرار دارداطمينان داد که س ژ ت در مبارزه ی آنان

اين گردهم آيی سپس به صورت پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل کارگری ايران و جهان دنبال 

در طول اين بحث ها ضرورت همبستگی کارگران جهان به عنوان يک سد دفاعی درمقابل تهاجم نئو ليبراليسم . شد

  .  در ايران و در سراسر جهان مورد نظر قرار گرفتو موج جهانی شدن

های تشکيالتی و گروهی از خارج به در اين بحث ها همچنين اهميت ياری رسانی همه جانبه و فاقد محاسبه گری

فعاالن کارگری در داخل بدون دخالت ورزی آشکار سياسی در مبارزات صنفی و اجتماعی آنها مورد توجه 



الم اينکه در دوره ی کنونی و برخالف دهه های گذشته نيروهای چپ و مدافعان محرومان حاضران بود و در يک ک

طبقه ی » خودرهايی«طبقه ی کارگر بلکه بر » رهايی«در ايران بايد تالش های عملی و نظری خود را نه بر 

  . کارگر متمرکز کنند

رکت کنندگان، سپاس ايرانيان از حمايت  آغاز شده بود با کف زدنها، تشکر از ش١٩اين گردهم آيی که از ساعت 

های رفقای سنديکايی فرانسوی و درودهای گرم ايرانيان خارج از کشور به يکايک کارگران و فعاالن و مبارزان 

  .  به پايان رسيد٢٢کارگری در ايران در ساعت 

 از طريق سايت های اطالع رسانی در باره ی اين جلسه از فردای آن روز با مصاحبه با راديوها و خبررسانی

     .اينترنتی آغاز شد وهمچنان ادامه دارد
   
   

* * 
  

 "س ژ ت "ژان فرانسوا کوربه مسئول امور بين المللی  متن سخنرانی 

  فوريه شب همبستگی با کارگران ايران در پاريس١۵ در 
   

   
  دوستان و رفقای عزيز

   
ابتدا از دوستان اتحاد بين " س ژ ت "بنام اتحاديه با تشکر از حضور شما در اين ميتينگ، اجازه می خواهم که 

  :ما به دو دليل به اين ابتکار پاسخ مثبت داديم. المللی برای برگزاری اين جلسه تشکر کنم

 فوريه بعنوان روز همبستگی با زحمتکشان ايرانی يک ابتکار مثبت است که به ١٥ ما فکر می کنيم که – ١

  .مبارزات آنها کمک می کند

 ا ز جريانات که از   بر خالق بعضی.  روش اتحاد بين المللی در پيشبرد کار همبستگی را مورد قبول می دانيم ما-٢

اين نقش برای منافع گروهی خود استفاده می کنند، اتحاد بين المللی نقش واسطه ای مثبتی را ميان ما و سنديکاهای 

  .  نمايدايرانی ايفا می کند و کار ارتباطی با داخل را تسهيل می

مسئله اساسی ديگر اين است که اتحاد بين المللی در زمانی که رابطه با فعالين سنديکاها ايرانی مستقيم می شود، به 

  .در حالی که ديگران سعی می کنند نقش خود را حياتی جلوه دهند. راحتی خود را از صحنه دور می کند

با کارگران ايران استفاده ديگری "   س ژ ت "ستگی اتحاديه ما نسبت به اين مسئله حساسيت زيادی داريم که از همب

  .در جهت همبستگی کارگری مد نظر قرار گرفته شود"  س ژ ت "نشود و فقط اهداف 

گسترش و تقويت گردد و تبديل به يک فاکتور " اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران"ما اميد واريم که 

  .ران مورد استفاده قرار گيردمؤثر در جهت منافع مردم اي

از تظاهر کنندگان اول ماه مه سال . هم اکنون چند سال است که ما از حق آزادی سنديکايی در ايران دفاع می کنيم

  . دفاع کرديم و هم اکنون از رفقای سنديکای کارگران شرکت واحد حمايت می کنيم٢٠٠٣



کمک مالی برای . طومار جمع آوری کرديم. شرکت کرديمطی اين چند سال ما در گردهمايی هايی در اين رابطه 

چرا که اين کمک ها نسبت به نيازهای آنها . رفقا ارسال داشتيم که هنوز در اين زمينه بايستی خيلی کار کنيم

  .بسيارناچيز بوده است

ش خواهيم کرد  و تال ولی اين مسئله ما را مآيوس نخواهد کرد. وضعيت دموکراسی در ايران خيلی فاجعه بار است

  .حمايت و همبستگی خود را گسترش دهيم

ما نه يک حزب سياسی هستيم و نه يک سازمان ايرانی .  به پيش می رود  کار همبستگی ما روی اهداف مشخصی

ما يک سنديکای فرانسوی هستيم و بر همين مبنا . که وظيفه دادن يک برنامه مشخص برای کشوررا داشته باشد

بر همين مبنا حمايت . ص جهت پيشبردن کار حمايت های بين المللی با شيوه مشخص هستيممدافع ارزش های مشخ

بر اساس اين ديدگاه ما طبيعتآ بدنبال آن هستيم که . از منافع کارگران را جزء جدا ناپذير آزادی سنديکايی می دانيم

شکل آزادانه و تصميم به ايجاد در تمامی کشورهای جهان حقوق سنديکايی و حقوق کارگران جهت سازماندهی خود ب

  . در دستور کار خود قرار داده ايم تشکل برسميت شناخته شود و اين مسئله را بعنوان اولين ضرورت کار همبستگی

تاريخ اتحاديه ما اين را ثابت کرده است که ما هيچوقت فعاليت های ملی را از فعاليت های بين المللی مان جدا نکرده 

مجددآ بر اين نکته تآکيد می .  تضادی ندارند، بلکه همديگر را تکميل می کنند  دو نه تنها با هم هيچاز نظرما اين. ايم

  .کنم که ُبعد فعاليت بين المللی ما نبايستی در جهت منافع گروهی مورد استفاده قرار گيرد

نه ايجاد رقابت در اين جا نه حمايت از يک فراکسيون و گروه خاص مطرح است و " س ژ ت "برای سنديکای 

  .ميان گروه های مختلف همبستگی

بر همين مبنا است که . برای ما اصل عدم دخالت در مسائل داخلی سنديکاهای کارگری يک شرط اساسی است

چرا که ما از رهبران اين کشور خواسته ايم . نبايستی به ما تهمت دخالت در امور سنديکاها و ضد ايرانی بودن بزنند

در اين مقاوله نامه ها . امه های بين المللی که ايران نيز آنها را امضاء کرده است، احترام بگذارندکه به مقاوله ن

صريحآ حق تشکيل سنديکا يا پيوستن به يک سنديکا، حق سنديکايی جمع شدن گروه های کارگری در يک فدراسيون 

  .و آزادی فعاليت های سنديکايی و حق اعتصاب وجود دارد

لی و حتا قانون ايرانی جانب کسانی را می گيرد که خواهان برسميت شناخته شدن آزادی سنديکايی قانون بين المل

چندين بار به ما گفته شده که فعاليت های همبستگی ما مشکالتی ببار می آورد و حتا جان فعالين داخل را به . هستند

اس تجربه ای که در اين زمينه دارد، براين بر اس" س ژ ت "من همين جا تذکر می دهم که اتحاديه . خطر می اندازد

باور است که تالشهای بين المللی نه تنها حمايتی برای مبارزات کارگران محسوب می شود، بلکه برای فعالين داخل 

همچنين در اين زمينه ما براين باوريم که تنها کسانی که در معرض فشار و . امنيت جانی بيشتری ايجاد می کند

چرا که تنها آنها می توانند درصد . رند، بايستی تصميم بگيرند که روابط بين المللی ايجاد کنند يا خيرسرکوب قرار دا

بدون تآييد نمايندگان سنديکاهای " س ژ ت "در هر صورت اتحاديه . خطرات احتمالی اين روابط را برآورد کنند

  .ايران قدمی برنخواهد داشت

  

  

   



  دوستان عزيز
 هميشه اين امکان را دارد که مبارزات را  قدرت حاکم. يدن به دموکراسی هنوز طوالنی استما می دانيم که راه رس

  . حال چه از طريق سرکوب در مراکز کاری يا سرکوب بشکل عمومی در زندگی روزمره مردم. به تعويق بياندازد

د تالش خود را بکار گيريم تا پس بيائي. ما همچنين آگاهيم که يکی از سالحهای رژيم های خودکامه ايجاد تفرقه است

  .به نوبه خود نسبت به اين مسئله حساس است" س ژ ت "اتحاديه . وحدت خود را حفظ کنيم

   

در خاتمه از دوستان ايرانی می خواهم که سالم های گرم ما را به زحمتکشان ايرانی برسانند و به آنها اطمينان دهند 

  .ت که برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کنندهميشه حامی آنهايی اس" س ژ ت "که اتحاديه 

  

  بين المللی در حمايت از کارگران ايران  سايت اتحاد:منبع
* * *  

 
 . فرانسوا کوربه در ادامه ی اين گزارش آمده است -متن کامل سخنرانی ژان  ]1[



 


