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  و پانل در تورنتوی جلسه سخنرانیگزارش برگزار
 همبستگى با جنبش آارگرى ايران

م فرورين هشتاد وهفتشش بيست                                                   ) تورنتو -داکانا (تيحما تهيکم -ی المللنياتحاد ب  
  

   
ارابتکپانل به جلسه سخنرانی و٢٠٠٨تاريخ سی ام ماه مارچ در  

تورنتو و اتحاد بين المللی در -ايران کارگران   از کميته حمايت  

دانشگاه  های سالناز يکی  درآانادا -ايرانارگران درکحمايت از

عرصه درعالقه مندانو فعالينازنفر ۶٠با شرکت بيش ازرنتوتو 

 :بود از پانل عبارت  ع وموض .گرديد برگزار کارگری  جنبش 

 ايران در طبقاتی کارگران به جنبش مستقل  راجع فتگوگ بحث و

 استراتژی مقابل  در "به کارگرکارگراز " مدل .اقتصادی تحريم  و ، ميليتاريسم سم، نئوليبرالي دولتی سرکوب مقابل 

در کانادا از  جنبشهای کارگری و ضد جنگ  فعالين کارگری ايرانی با فعالينتحکيم رابطهاتحاديه ها ودر  کراتيکوبور

.گرفتفتگو قرار که مورد گدجمله مباحثی بو  

ته همبستگی  پيشين کمي و مسئول  خدمات عمومی کانادا آارگران  اتحاديه ستوسکی فعال انجمن سوسياليستی اکاترين ن

 انتاريو رياست جلسه را بر عهده داشت و در ابتدا از برگزار کنندگان جلسه قدردانی نموده -)سی يو پی ای ( بين المللی

سخنرانان باره پانل ومختصر در بطورCUPEتاريخچه فعاليتهاى همبستگى آارگرى در  ضمن توضيح مختصرى ازو

پيشنهادات اينکه پانليستها مايلندای راهيابی است نه رهنمود دادن وگفتگو برگفت که هدف اصلی اين جلسه توضيح داد و

دامه کاری  بر اوی. يافت دارندران و کانادا از شرکت کنندگان درمشخص عملی برای ايجاد همبستگی بين المللی کارگ

.اين جلسات تاکيد گذاشت  

بين  کميته همبستگی  مسئول   وCUPE ٣٣٩٣ لوکال -نادازيدنت اتحاديه کرگران خدمات عمومی کا، پرايليام باربانو

 وی ضمن تاکيد بر همبستگی بين المللی طبقه .، نخستين سخنران بوده خدمات عمومی کانادا در آنتاريوالمللی اتحادي

ی توضيح داد که اين مدل دور  زدن بوروکراسی اتحاديه ها" از کارگر به کارگر"کارگر و سازماندهيش بر مبنای مدل

لوکس بنظر تاکنون ايجاد همبستگی بين المللی نوعی کار .  کارگران عضو اتحاديه ها می باشدبين تودهدرموجود و کار

نامه روزمره توده های کارگر براد همبستگی بين المللی بايستی در ايج"به آارگرآارگراز"مدل حاليکه درمی رسيده در

. و نشر مطالب آموزشی انجام می شود ، گردهمائی ها و چاپ جتبليغ و تروي ،گيرد و توسط کنفرانس های مختلفقرار

فعالين سی يو پی ای که امکان يا ظرفيت مرتبط شدن با کمپين يک ازروی هراردن کميته همبستگی برزگ، بازهم چنين  

. می شودنی منجراجهيتا به ايجاد همبستگی طبقه کارگرو يا بخش خاصی از کارگران دنيا را داشته باشد نها  

و درب آندارد  داوطلبانه  کميته ما عضويت  اعضای انتخاب شده باشد ولی  زم بود که اين کميته متشکل ازال پيشترها  

.استز باني همه فعالیبرو    
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اهميت مبارزه بين المللی برای  برای ترسيم  و پخش ماتريال آموزشی   فرموله کردن ،آموزش اعضای سی يو پی ای

ى است جمله ديگر فعاليتهاي، ازوميت حکومت آپارتايد اسرائيل بودباره محک در۵٠آن قطعنامه  نمونه بارزهمبستگی که

.صورت گرفته اند مدل آه طبق اين  

 با توجه به . ايران اهميت بسيار دارد ، ايجاد رابطه و اطالعات در مورد سيستم سياسیدر مورد مسئله کارگران ايران

، خصوصی سازی سد گرايش نئوليبرالی حکومت ايرانمی ررظ، به نمت ايرانذهبی حکوم -طبيعت سرکوبگرسياسی 

 اعضای سی يو پی ای برابر، مسائل مشترکی است که درله به کارگران و قراردادهای موقت حم،وسيع و بيکارسازيها

 هائيست که می تواند همبستگی اينها رابطهدارد ومورد آن اهميت بسيارای سی يو پی ای درضآموزش اع. داردقرارنيز

، و مبارزه ت های اجتماعی ايران از سوی ديگرديگر نهضاعتراض به سرکوب نهضت کارگری و. گری ايجاد کندرکا

 ،چنين برنامه ای. بگيردبرنامه ما قرارصدريست درعراق می باکردن کل منطقه بويژه افعانستان وميليتاريزه ا جنگ وب

طبقه کارگر ايران ايران هستيم ودرضد سرمايه داری طبقه کارگرجنبش مترقی ونارکمتضمن اين پيام است که که ما در

.ايران می شناسيم ماعی درتيرات اجيرا تنها عامل تغ  

ره ا که طی سخنانی در بد بو)CUPW (تورنتو - دوم ايروين ناندا، رئيس کشوری اتحاديه کاگران پست کاناداسخنران

نزديك ضمن توضيح اهميت همكارى دهه گذشته ايراد نمود ومبارزات کارگران ايران درتاريخچه حمايت اين اتحاديه از

  . همبستگی با مبارزات کارگران ايران تاکيد نمودو درازمدتهمه جانبه تر گسترش براين سالها، دربا اتحاد بين المللى

نظامى نيز تهديدات جنگى آمريكا است و قاطعانه با حمله ادا مخالف ميليتاريسم وپست آان آه اتحاديه آارگرانوى افزود

CUPE ۵٠ اى مشابه قطعنامهاتاوا قطعنامهتسيون نيمه ماه اپريل دراکنووی افزود که کارگران پست در. مخالفت ميكند  

براى آمپيناز پانل پيشنهاد نمود آه و فشردگران ايران پایرهمبستگی با کابرپايان  درآقاى ناندا.تصويب خواهند کردرا  

.آزادى محمود صالحى آه همزمان جارى بود حمايت نمايد آه مورد تشويق آليه حاضرين قرار گرفت    

عضو هيئت مديره خانه و  آنتاريو-کانادا اديه کارگران خدمات عمومی ، عضو کميته همبستگی بين المللی اتحآدام هاينه

، دوم  سی يو پی ای۵٠اول قطعنامه شماره: سه مورد به بحث پرداختوی اساسا در. بعدی جلسه بود، سخنران فلسطين

، سوم در  تورنتو ه بر روی جامعه فلسطينيانميان آنها و تاثيرات قطعنامکميته درکار معه فلسطينيان تورنتو واباره جدر

.کارگری ايرانی حاضردر جلسهباره نتايج و درس آموزيهای تجربيات کميته برای فعالين   

، جمله فعاليتهای مااز: ، وی افزود شمردتجربيات خود را برجوانب فوق صحبت نموده وباره هر کدام ازوی مفصال در

، تقاضای اعالم همبستگی با نهضتهای مورد آپارتايد اسرائيلپی ای برای برنامه های آموزشی درسی يو خواست ازدر

مبنای   وآورديم آپارتايد آفريقای جنوبی بشمارژبا رئيل که نهايتا اين رژيم را برابرمورد آپارتايد اسرا درپيشرو فلسطين

 با  سرمايه گذاری سی يو پی ای، چالش ارتباطات مالی وو پی ای سی ي۵٠قطعنامه ، صدور گرديد۵٠قطعنامه  صدور

اسی فلسطين را برای بوده ايم اوضاع سي کردن اين تجربه ما مجبوربرای عملی. بودهربيات ماتجيی ازااسرائيل نمونه ه

همبستگی ور می شد که صچنين ت قبال . کنيم و به اين منظور می بايستی لوکال به لوکال برويم  تشريح  کارگران عضو

اما ما ! ن المللینسهای بيسفر رهبران اتحاديه ها به کشورهای مختلف و شرکت آنها در کنفرابين المللی عبارت است از

.لسطينی معنی کرديم و جا انداختيمی را به ايجاد رابطه بين کارگران سی يو پی ای و کارگران فهمبستگ  

.ای و شيرنی از حاضرين پذيرائی شدطی آن با قهوه و چپس از آن يک تنفس کوتاه اعالم شد و   
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ورد بحث و م زاويه های مختلف  از ستها را  پانلي توسط  شده ح شرکت کنندگان وسيعا موضوعات طر، بعدیبخشدر

.توسط پانليستها جوابهايی داده شددادند و سواالت و نقطه نظرات خود را به گرمی طرح کردند که گفتگو قرار  

نموده و   پيوند ميان مبارزات کارگران ايران و کانادا ارزيابی گسترش مثبتی در حرآت اين پانل را انپايان سخنراندر

.ا کندددواری کردند که اين جلسات تداوم يابد تا بتوان به نتايح و رهيابی های مشخصی دست پيامياظهار  

توسط کميته همبستگی بين المللی اتحاديه کارگران ، شدطول کشيد و بزبان انگليسی برگزاراين پانل که چهار ساعت به 

 . کارگری ليبرستارت حمايت شده بودايت بين المللیس، اتحاديه کارگران پست کانادا و آنتاريو-خدمات عمومی کانادا 

. خواهد گرفت وب سايتها و افراد عالقمند قراراختيار در بزودىفيلم اين پانل  

         

         

         
 

کانادا -اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران  

تورنتو -ران ايران کميته حمايت از کارگ  


