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ن با کارگران در لندی و شب همبستگناريگزارش سم  
 

   م آذرماه هشتاد و ششهدسيز                                                                                    …کمپين حمايت از
 

                                                                   
و شب همبستگی با کارگران ايران  در روز شنبه تاريخ" موقعيت جنبش کارگری ايران و چشم انداز آتی " سمينار   

.شدلندن برگزاردر نفر٦٠شرکت  حدود با ٢٠٠٧-١٢-١   

. دکارگری در ايران يک دقيق دست بزننعالين در ابتدا آذر شيبانی مسئول جلسه از جمع خواست تا برای مقاومت ف

اين درحاضرين  اين مورد جويا شد که حاضران را درنظر تشريح چگونگی پيشبرد اين سمينارضمنآن ايشان پس از

.مورد نظر خويش را بيان داشتند  

ت خود را در مورد سمينار با سخنرانی سه نفر و يک استراحت کوتاه شروع و سپس سه نفر ديگر از سخنزانان نظرا

و پس از يک استراحت، حاضرين در جلسه ضمن بررسی نقطه نظرات سخنرانان نطرات خود . تم سمينار بيان داشتند

.را در مورد موقعيت کنونی کارگران در ايران بيان داشتند  

 و فعالين کارگری فعال در زمينه مسائل  سمينار و شب همبستگی در فضايی کامآل صميمانه و با شرکت رفقای مستقل

راه کارگر، فعالين اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران بخش انگليس، حزب حکمتسيست، حزب 

جلسه کمک مالی نيز دريستی مردم ايران به پيش رفت و ضد امپريال-کمونيست کارگری و فعالين سازمان دموکراتيک

.جهت ارسال برای فعالين کارگری جمع آوری شد  

 از مسائل بارز اين مورد موقعيت جنبش کارگری در ايران ری حاضرين درظن و دخالت  جلسه  يشبرد موفقيت آميزپ

.مورد مسائل مختلف کارگری بيان داشتندنظرات خود را درسخنرانان به ترتيب زيراين سميناردر. نشست بود  

ضعيت کنونی اسد گلچينی در بيان  و. ان داشتمورد چپ و جنبش کارگری بيسخنرانی خود را در -اسد گلچينی  - ١

بخش فعاليت گسترده کارگران دروار شديد، سرکوب و بيکاری وسيع دادی، استثمقرارهای کارفاکتورطبقه کارگر بر

. قرار گرفته اند روبرو هستيم... معرض حمالت کارفرما و رژيم برای تعطيلی و صنايع و مراکزی که اساسا در

و نه ايجاد تشکل های بيرونی واقعی خود طبقه   اتحاد و مبارزه کارگران را اساسا در اتکاء به مکانيزمفعاليت برای  

. و بنام کارگران ممکن دانست  

  و جنبش سنديکالبسم  جنبش کارگری و درون گرايشات  ، به مجامع عمومی و ايجاد شوراها  ايشان ضمن تاکيد بر

.عليه بيکاری تاکيد کردندمبارزه کارگران شاره داشت و براشورايی   

کيد بر مشکالت زنان خانه  بودن اين جنبش اشاره کرد و با تاجنبش چپ و متفرقمورد انشاق درحسن زنده دل در - ٢

.توجه فعالين چپ را به اين بخش کارگران خواستار شددار  

 مبارزه بيان اينکه  ايشان با. داد  قرار مورد ارزيابی ايران را  کارگران موقعيت کنونی مبارزات  ايوب رحمانی  -

 اعتصاب ،ن سقز است، اظهار داشت که حرکت کارگراکارگران ايران طی سه سال گذشته برآمد جديدی را رقم زده
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سال  ٢۵پس از . داده استداز را در مقابل ما قرارواحد و نيشکر هفت تپه اين چشم انمعلمان اقدام کارگران شرکت 

به ميدان آمد مسائل کارگری ايران در سطح بين  شجاعانه  د مطرح شد، واحيران مسئله تشکل مستقل کارگری در ا

.مبارزه شده اندعلنی و گسترده وارد ميدان  بطورالملل طرح گرديد و رهبران کارگری  

ايشان با تاکيد بر سياسی بودن اين جنبش و . شهال دانشفر جنبش کارگری و تحول مهم آن را مورد بررسی قرار داد -

د در موقعيت فعلی ما با جلو آمدن صفی از رهبران کارگری ايران  در سطح داخل بودن آن، اظهار داشتن صنفی نفی

.و بين المللی روبرو هستيم  

حزب گريز نيست، جنبش کارگری بخش پيشرو د کهداشتنهارظحزبيت امحسنات مجامع عمومی وايشان ضمن تاکيد بر

 خواسته ها و نظراتمان می تريبون برای بازگويی ،رسانه های گروهی، راديوبگويند ماکارگران الزم است بايستاند و 

.ها می باشد  و راه برون رفت از موقعيت فعلی تعميق اين پيشروی تهاجمی است جنبش تدافعی نيست بلکه . خواهيم  

 کردند،ايشان کارگری صحبت فعالين  ديدگاه های  و ، معضالتتشکل يابی کارگران مورد شاهی در يداله خسرو -۵

با آن روبرو هستند، بيان داشتند که ريشه همه  که   و معضالتی  ارگران در ايرانز کضمن برشمردن مشکالت امرو

ايشان ضمن نفی تاکيد . حزب کارگران سوسياليست است. ی ، سياسی وتوده اارسائيها در نيود تشکالت آجتماعیاين ن

عمل يد بربا تاکشمرده وبر کارگرانسازمانيابی  ابزاری برای پيشبرد خواسته ها وا، مجمع عمومی ريک نوع تشکلبر

.کردندکاری تاکيدمراکزشويق کارگران برای ايجاد تشکل دراقد ام آنها جهت تکاری برمراکزفعالين کارگری خارج از  

ايشان با بيان . يابی قرار دادمورد ارز جنبش کارگری راحمايت جنبش کارگری بين المللی از يوسف آبخون اهميت -٦

ه ها و مبارزاتشان را تاينکه فعالين کارگری در ايران از ما خواسته اند که حمايت جنبش بين المللی کارگری از خواس

 وسيعتر  چههر حمايتی را رج يک جنبش بين المللی خا در فعالين کارگری  دند که الزم است کر بدست آوريم، تاکيد 

.با پذيرش اختالفات شروطی را برای همکاريهای مشترک پايه گذاری نمايند. سامان دهند  

 .ده اند برای سخنرانی دعوت شدندفعالين کارگری که به تازه گی به خارج آمازنفرجلسه دو با پبشنهاد حاضرين در-٧

.رشيدی و زمانی هر يک نقطه نظرات خود را در مورد مسائل کارگری بيان داشتند  

ن تاکيد بر سياسی بودن حرکت کارگران اظهار داشت که مبارزه طبقه کارگر به سمتی می رود که تشکل رشيدی ضم

ايشان ضمن اينکه مجمع را تشکل ندانست بر اين نکته تاکيد کرد . پذيری را در مرکز ثقل حرکت خود قرار خواهد داد

.ان بر مجمع عمومی بوده استکه موفقيت مبارزات يازده روزه  کارگران هفت تپه بخاطر تکيه کارگر  

زمانی ضمن بر شمردن سه گرايش در جنبش کارگری و تاکيد بر مجامع عمومی، بر نفی محفليسم و فرقه گرايی تاکيد 

.کردند و علت عدم ايجاد تشکالت کارگری در سنندج را همين معضل فرقه گرايی دانستند  

ين سمينارهايی د جمع بر ادامه چن با تاکي٢٠د در ساعت شروع شده بو ١٧ اين سمينار و شب همبستگی که از ساعت 

مبارزات کارگران فيلم هايی از.  نمودطچند کانال تلويزيونی اين مراسم را جهت پخش ظباين سميناردر. به پايان رسيد

.به نمايش گذاشته شد و پخش موسيقی در زمان شان صرف شام از ديگر برنامه های اين شب بود  

. شددانی ها ضمن پخش تلويزيونی از طرف سخنرانان برای سايت ها ارسال خواهمتن کامل سخنر  

  لندن-ايرانجنبش کارگری درکمپين حمايت از
٢٠٠٧-١٢-٢  


