
  جنبش کارگری ايران در پاريسگزارشی از سمينار

ديکا واقع کنفرانسی در مقر مرکزی اين سن) 1389 شھريور 19( سپتامبر 10 سنديکای ث ژ ت فرانسه، روز جمعه به ابتکار    
ز طرف ث ژ نيز ا" ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران ـ فرانسه"در چنين ھمايش کارگری . در حومه پاريس برگزار گرديد

 صبح با 10کنفرانس راس ساغت  . در تبادل و گفتمان طبقاتی شرکت نمايد ت دعوت شده بود تا به ھمراه ساير فعالين کارگری
و سپس ژان فرانسوآ کورب و نيز نماينده ) ث ژ ت" (کنفدراسيون عمومی کار"مسئول بين الملل ...... سخنان ژان ميشل

 ی مختصر و تحليل و تفسير بخش اول به تاريخچه.  ميگردد و مباحث به دو بخش اعالم ميشودآغاز" کنفدراسيون جھانی کارگری"
از جنبش کارگری ايران اختصاص مييابد و دومين بخش در چارچوب معضالت جنبش کارگری کنونی ايران و رھنمود نظری و 

.عملی جھت حمايت از آن در دستور کار قرار ميگيرد  

ز فعالين ايرانی که در مرکز تحقيقات علمی پاريس فعاليت دارد، سخنان مشروحی در رابطه با جمعيت      اولين سخنران يکی ا
 آنرا در  ميالدی تا به امروز ارائه ميدھد و جمعيت فعال طبقه کارگر و نوسانات شھری و روستايی70شناسی از دھه سالھای 

فعالين .  ميکشاندان و مردان را در دوره ھای متفاوت به تفسيرتطابق با نيازھای نظام سرمايه داری و نيز جمعيت کارگری زن
ث ھای غنی و پربار خويش را در رابطه با سير تاريخی ـ طبقاتی جنبش کارگری ايران، از جمله بخش کارگری ديگری بح

نھار در مقر سنديکای کردستان آنرا در گفتمان کارگری قرار ميدھند و بدين ترتيب بخش اول مباحث پايان مييابد و پس از صرف 
. ث ژ ت، قسمت دوم آغاز ميشود  

 

ديده آنرا نبش کارگری ارائه داده و معضالت ع     در اين بخش فعالين کارگری نظرات خود را در چارچوب حمايت از ج
 در خارج از  و در راستای اتحاد عمل ھای مقطعی برای ھر چه گسترده تر نمودن صدای کارگران ايران و فعالين آنبرميشمارند

کشور، ھم در صفوف اتحاديه ھای بين المللی کارگری و ھم در فعاليت ھای متحدانه ی نھادھای متفاوت در حمايت از کارگران 
. ت عملی اھداف ياد شده  پای ميفشارندتاکيد نموده و برضرور  

، ضرورت ھمکاريھای نھادھای متفاوت "نسهھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران ـ فرا"     رفقای ما بنوبه ی خود از نھاد 
 ويژه برای ما سه مسئله بيش از ھمه اھميت. کارگری را در مسير پيوندھای ھر چه وسيعتر با اتحاديه ھای بين المللی طرح نمودند

. و حساسی داشت  



 ستوديم و خواھان حمايت برگزاری سمينار را در رابطه با حمايت از جنبش کارگری ايران در ـ ما ابتکار سنديکای ث ژ ت 1     
بعنوان مثال سنديکای ث ژ ت ھمراه با . ھمه جانبه و ھمزمانی با ساير اتحاديه ھای بين المللی در برگزاری اينگونه ھمايش ھا بوديم

لمللی رابطه دارند، سنديکای سود فرانسه در ھمکاری با نھادھای ديگری که در کشورھای محل اقامت خويش با اتحاديه ھای بين ا
.، سمينارھا را سازماندھی نمايندمتحدا با يک مساعی مشترک و متقابل  

ـ با گذر از طرح فوق، زمينه ھای ھمکاری نيز بين نھادھای کارگری ايرانی فراھم ميشود و مطابق با ضرورت، شرايط ويژه 2     
سير ھمکاری ھای نھادھای کارگری ايرانی در خارج از کشور روشن است که اتحاديه ھای بين المللی، . ھمکاريھا عملی ميگردد

. موجب ميگردند با برگزاری سمينارھای متفاوترا  

.ـ ما طرح باز شدن صفحه ای ويژه در سايت سنديکای ث ژ ت در رابطه با جنبش کارگری ايران را پيشنھاد نموديم3       

 داد که سه پيشنھاد و يا بعبارت ا ارائهين الملل سنديکا، چھار جمعبندی ربيکی از مسئولين        در پايان ژان ـ فرانسوآ  کورب
زيرا  .طرح کرده بوديم" ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران ـ فرانسه"ديگر سه جمعبندی ھمان مسائلی بودند که ما از طرف 

)  کانادا ، سوئيس ، انگلستان ، سوئد و بلژيکفرانسه ،(عالوه بر مباحث با ارزش تمامی فعالين کارگری که از کشورھای مختلف 
اميان آن در خارج از کشور، راھکارھا و ضرورت عضالت کنونی جنبش کارگری داخل و حبودند، ما نيز در ارزيابی از م

.اتحادھای مقطعی و ھمکاريھای اصولی را با ھمه ی حاضرين در سمينار طرح نموديم  

اری ھا در حمايت از جنبش کارگری ايران و با در نظر گرفتن افق متفاوت نظری بين فعالين      باور ما براينست که اينگونه ھمک
ر اراده فعالين کارگری حاضر در کنفرانس ما تمايالت فوق را د. کارگری، اجتناب ناپذير بوده و ميبايد شکل عملی بخود گيرد

. مشاھده نموديم  

ارگری ايران را ميتوان بعنوان نقطه ی عطف جھت برگزاری ھمايش ھای      سمينار سنديکای ث ژ ت  در رابطه با جنبش ک
.مشابه در نظر گرفت، از اين نظر است که ابتکار سنديکای ث ژ ت را ارج بسيار قائليم و کنفرانس ياد شده را موفقيت آميز ميدانيم  

   "ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران ـ فرانسه                           "


