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   شهروند از
 در كه" اندازها چشم و موانع ايران، كارگري جنبش "رسمينا برگزاري نخست روز گزارش) خرداد ١٧ ـ  جون ٧ جمعه" (شهروند "گذشته شماره در

 .خوانديد را شد برگزار تورنتو شهر در ٢٠٠٢ جون دوم و اول روزهاي
 جامعه انديشه ماهنامه سردبير و شناس جامعه عاشوري، محمدرضا اول پانل سخنران نخستين. شد برگزار پانل دو سمينار برگزاري دوم روز در

 .كرد آغاز ايران در دستان تهي جنبش و موقت كارگران كار، قانون عنوان با را خود خنانس كه بود) ايران چاپ(
 

  يكشنبه اول پانل در عاشوري محمدرضا سخنراني
 :گفت كارگري سنديكاهاي تشكيل تاريخچه به اشاره ضمن عاشوري محمدرضا

 دوم جهاني جنگ از پس مستعجل هاي دولت بودن ناتوان و متفاوت اعتصابات و كارگري سنديكاهاي تشكيل و ايران توده حزب تشكيل"
. كرد فرض كارگري مسائل به بخشيدن سامان براي قانوني نظام يك از استقبال در جامعه شدن حساس ميتوان را آن حاصل كه بود عواملي مجموعه

 به مستقلي اداره منظور بدين و بود صنعتي ساتمؤس و كارخانجات در كار مقررات اجراي مسئول هنر و پيشه وزارت كار، وزارت تشكيل از قبل
 كار قانون تدوين براي را اي نامه آئين كه ميخواهد وقت دولت از پارلمان ١٣٢٣ سال در. شد تأسيس هنر و پيشه وزارت در كار كل اداره نام

 تجارب از كه شد گفته داشتند شركت ايران از كه گانينمايند به كار المللي بين كنفرانس در ١٩٤٥ سال در ايران در بار اولين براي و. كند پيشنهاد
 .كنند وضع را قانوني و كنند استفاده گذشته

 .رسيد تصويب به كار قانون ١٣٣٧ سال در آمد وجود به آن در كه تغييراتي با و شد تصويب كار قانون اوليه طرح ١٣٢٥ سال در
 وزارت ٥٨ سال ابتداي از. است معروف توكلي كار قانون به كه كردند طرحي از انيپشتيب ايران داري سرمايه مالي و تجاري بخش انقالب از پس
 .بودند دانشگاه استادان از بيشتر كه كرد مختلفي هاي گروه از نظرخواهي به اقدام اسالمي كار قانون تدوين براي اجتماعي امور و كار

 
  
 تصويب را آن تصرفي و دخل هيچ بدون ١٣٦٤ سال در هم مجلس و شد داده مجلس به و ماده ٢٢٠ و فصل ١٢ در شد تهيه طرحي ترتيب اين به

 .شد رو روبه نگهبان شوراي موانع با قانون اين اما. كرد
 از ١٣٦٩ سال در نهايتاً و كشيد طول سال ١٢ تقريباً و رسيد تصويب به اسالمي جمهوري در كه بود قانوني ترين طوالني واقع در اسالمي كار قانون

 .گذشت مصلحت تشخيص مجمع تصويب
 منافع به كامالً كار قانون تصويب براي موانع ايجاد زمينه در نگهبان شوراي اعضاي كه اين آن و كرد اشاره اساسي نكته يك به ميتوان رابطه اين در

 ."بدهند انكارگر به كار قانون تصويب با را حق كوچكترين كه نبودند حاضر قيمتي  هيچ به و داشتند آگاهي خود طبقاتي
 :گفت خود سخنان ادامه در عاشوري محمدرضا

. بود موقت قراردادهاي مسئله داشت، وجود ايران در زمينه اين در اي گسترده تاريخي تجربه نه و داشت وجود كار قوانين در نه كه جالبي پديده"
 از شدن راحت براي را خود كار نيروي تمام يا ها بخش اصلي كارفرماي آن در كه است كاري از عبارت موقت قراردادهاي يا پيماني كار

 در. ميبندند سال يك زير مدت با قراردادهايي آنان، صنفي هاي خواست و كارگري هاي تشكل و اجتماعي تأمين مقررات و قوانين با درگيري
 .ندارد تعهدي هيچ او برابر در ماكارفر اما ميگيرد مزد و ميكند كار كارفرمائي براي كه اين وجود با كارگر واقع در كار قرارداد

 
 امضاء بايد را فرمي ميكنند، دريافت را خود حقوق كارگران كه ماهي هر كه است اين كرده پيدا رواج ايران در اخير سال چند در كه اي شيوه
 .دارندن كارفرما از طلبي هيچ و كرده دريافت را خود مزاياي و حقوق همه تاريخ آن تا شده نوشته آن در كه كنند

 بود اين دولت ادعاي. گذاشتند خدمات بخش از وري بهره طرح را آن نام و شد آغاز ١٣٦٤ سال از دولتي بخش توسط ايران در پيماني كارهاي
 آن بر عالوه شود انجام پيمانكاران توسط كارها اين كه صورتي در و. آيند نمي بر هستند آن به متعهد كه مشاغلي عهده از دولت مستخدمين كه
 را افراد سويي از دولت يعني. بكند را كمتري هزينه با بيشتر كار تقاضاي ميتواند داشت نخواهد كارگران از دسته اين برابر در تعهدي دولت كه

 .شود واگذار تموق قرارداد و پيماني كارگران به كارشان بايد و دهند انجام را خود كار نميتوانند افراد اين ميگويد ديگر طرف از و ميكند استخدام
 به هم را دولتي هاي مناقصه كه شد تأسيس دولتمردان توسط پيمانكاري شركت ١٢٦ حدود ،١٣٦٤ سال آخر تا دادم انجام كه برآوردي اساس بر

 .گرفتند عهده به را شد انجام خصوصي بخش با دولت توسط كه قراردادهايي كل درصد ٣٠ از بيش ها شركت اين. آوردند مي دست به راحتي



 شد، آغاز سنديكاها همراه به كار بازرسين و اجتماعي و كار وزارت توسط كار مقررات و قوانين براي گيري سمت كه پيش دهه سه از تقريباً
 روي و ١٣٧٣ سال از قراردادها اين كه اند كرده اقدام قراردادهايي سلسله يك به كار بازرسان اقدامات از ممانعت و قانون از فرار براي كارفرمايان

 رواج خارجي هاي طرح و سازي خصوصي بحث و جهاني بانك هاي سياست اعمال و اقتصادي تعديل برنامه و رفسنجاني هاشمي دولت آمدن
 ."است گرفته بيشتري

 :گفت و كرد اشاره بيكاران عظيم خيل بويژه كارگران كنوني وضعيت به خود سخنان پايان در عاشوري محمدرضا
 اقتصاد ساختاري بحران با همراه كنند حمايت افراد صنفي و شهروندي حقوق از كه نهادهايي و كارگري مستقل سنديكاهاي بودن و ساختار اين در"
 اساسي تحوالت و ها بحران ميرسد نظر به كه آورده وجود به را شرايطي توليد بخش به ندادن ارزش مطلقاً و ايران در داللي اقتصاد شدن نهادينه و
 .هستند خيابانها حاشيه در كه آمد خواهد وجود به قشري توسط اخير هاي سال در اناير جامعه در

  
 تضاد برابر در و نميبينند خود آينده براي اندازي چشم هيچ اينها از اي عمده بخش. هستند كرده تحصيل آنها عمده بخش و جوانند عمدتاً قشر اين

 پر هاي نگاه در را خود عميق نفرت و كينه سرمايه گان دريوزه و نوكيسگان هاي كاخ كنار رد بيكاران عظيم خيلي. دارند قرار وحشتناكي طبقاتي
 .ميگذارند نمايش به معنايشان

 .است آور تأسف البته صد و آشنا اي صحنه تهران شهروند هر براي ميليوني ١٤ تهران در بويژه و بزرگ شهرهاي اصلي مناطق در روز هر نان و كار
 در. اند شده خارج ايران از پزشك ٣ به نزديك و ارشد كارشناس ١٥ متوسط طور به روز هر گذشته سال گذرنامه كل اداره مارآ آخرين اساس بر

 ."اند كرده ترك را ايران گذشته سال ايران باالي رده كارشناس هزار ٦ به نزديك مجموع

 پانل ديگرسخنرانان  صبا حوري و سعيدي ناصر دكتر
  يكشنبه صبح

 ترك از پس سعيدي ناصر. بود سمينار دوم روز در نخست پانل بعدي سخنران آلمان مقيم كارگري مسائل پژوهشگر و نويسنده سعيدي، صرنا دكتر
 به توجه با سپس. است كرده منتشر را پويش نشريه از شماره ٢٧ و داده تشكيل را ايران مردم مبارزات با همبستگي كميته كشور از خارج در ايران
 در كارگري هاي اتحاديه و لهستان كارگران همبستگي جنبش درباره مقاالتي و داد شكل را تبعيدي كارگران انجمن كارگري جنبش هب عالقه
 شوروي اتحاد در كارخانه هاي كميته درباره ساله چند تحقيق ضمن محمودي جليل و سترگ ميترا ياد زنده با همراه بعدها. رساند چاپ به آلمان
 كه كرد تأسيس ديگر تن چند همكاري با را كارگري پژوهش نشريه سپس. كرد اكتبر انقالب در كارخانه هاي كميته كتاب چاپ به اقدام سابق
 منتشر ايران در جاري ماه در كه است" بلند خيز يك شوق "كتاب سعيدي ناصر دكتر ديگر تأليفات از. شد خواهد منتشر زودي به آن ششم جلد
 .است شده تأليف محمودي جليل همكاري با كتاب اين. شد

 تشكل انواع به سعيدي دكتر اول بخش در. شد ارائه قسمت سه در" كارگري مستقل تشكل درباره مالحظاتي "عنوان با سعيدي ناصر دكتر سخنان
 و گرفت قرار ررسيب مورد ها تشكل اين هاي ويژگي دوم بخش در. كرد اشاره داشته وجود جهان يا ايران كارگري جنبش در كه كارگري هاي
  پاياني بخش در. هستند راه اين در مانعي واقع در و نيستند كارگري مستقل هاي تشكل آن وابسته هاي تشكل و كارگر خانه چرا ايران در كه اين

 جنبش و ايران ردمم جنبش در امروز كه مثتبي هاي جوانه همچنين و كارگران بار فالكت وضعيت و ايران امروز شرايط به كرد اي اشاره سعيدي
 .كارگري هاي تشكل ايجاد براي باشد اي زمينه آينده در ميتوان و دارد وجود كارگري

 اين از برخي. داد تشخيص هم از ميشود را كارگري هاي تشكل از گروه هفت كلي طور به كه گفت خود سخنان نخست بخش در سعيدي دكتر
 هايي تشكل ديگر برخي. اند داشته زيادي نفوذ خاصي دوره در يا اند رفته بين از بعد و مدهآ وجود به خاصي دوره در اخير قرن دو در ها تشكل
 انتخاب واقع در كارگري هاي تشكل جنيني و اول شكل. است داشته وجود آن از هايي نمونه هم ايران در و دارند وجود هم هنوز كه هستند
 .است محدود نماينده اختيارات دايره اما است رايجي شكل نماينده انتخاب دارد وجود اختناق كه جوامعي در. است نماينده
 نرسيدن يا رسيدن نتيجه به از پس معموالً و آيند مي وجود به معين حركت و خواسته يك حول كه هستند ناپايدار و موقتي هاي تشكل دوم شكل
 .معين كسيونآ يك برگزاري يا اعتصاب كميته مانند ميروند بين از ها تشكل اين خواسته آن

 مانند دارند بر در كارگران براي اجتماعي خدمات سري يك يا است كارگران هزينه جويي صرفه آنها اصلي وظيفه كه هستند هايي تشكل سوم،
 .غيره و مسكن، تعاوني مصرف، تعاوني
 بسياري تنوع تشكيالتي و سياسي نظر از ها ديهاتحا. هستند كارگري هاي تشكل ترين دوام با تاريخي لحاظ از كه هستند ها اتحاديه چهارم، دسته
 .ببرند باال را كار نيروي ارزش و دهند كاهش را كارگران خود بين رقابت ميكنند سعي اوالً كه است اين آنها ويژگي مهمترين اما دارند
 جنبش در سنديكاها مانند يا توليد هاي نيتعاو مانند. آمدند مي حساب به نوين جامعه از سلولي يا الگو منزله به كه هايي تشكل پنجم، دسته

 .داشتند زيادي تفاوت امروز هاي اتحاديه با كه بيستم قرن اوايل تا فرانسه سنديكاليستي
 روسيه انقالب در كارخانه هاي كميته مانند ميبرند سئوال زير مؤسسات اجرايي امور و توليد در را سرمايه سلطه كه هستند هايي تشكل ششم، دسته
 .شدند سركوب آنها همه ٦٠ سال تا كه ٥٧ انقالب از پس ايران وراهايش يا

 ها تشكل اين. ١٩١٩ تا ١٩١٨ سال در آلمان كارگري شوراهاي يا ١٩١٨ انقالب در روسيه هاي سوتي نوع از هستند هايي تشكل هفتم، دسته
 مسلط جامعه سياسي مقررات در بتوانند كارگران آن توسط تا آورند وجود به را نهادي تا ميدهند قرار خود كار دستور در را سياسي قدرت مستقيماً
 .است نداشته وجود ايران تاريخ در آن نمونه كه شوند
 .باشند داشته استقالل عرصه سه در بايد ها تشكل اين كه گفت كارگري مستقل هاي تشكل درباره سعيدي دكتر

 .راست چه و چپ چه سياسي احزاب از استقالل و مديران و كارفرماها از دولت، از استقالل
 نتوانند يا باشند نداشته اجازه سياسي احزاب كه نيست اين منظور سياسي احزاب از استقالل زمينه در اما ندارد وجود زيادي بحث اول مورد دو در



 كه معناست اين به بلكه ست،ني هم سياسي احزاب اعضاي فيزيكي حذف معناي به و كنند؛ فعاليت كارگري مستقل هاي تشكل در آنها اعضاي
 .كنند تعيين آنها خود را اساسنامه و برنامه و كند اتخاذ تشكل خود موازين مبناي بر را تصميمات مستقل كارگري تشكل

 از بعضي در هنوز متأسفانه اما. سياسي احزاب مركزي كميته يا حزب هيچ به نه و باشند پاسخگو تشكل اعضاي به تشكل اين مسئول نهادهاي
 .است نيفتاده جا موضوع اين كشور از خارج سياسي هاي سازمان و احزاب

  
 اش سخنراني سوژه سمينار، سخنران زن تنها صبا، حوري. بود كانادا مقيم كارگري جنبش فعال صبا، حوري يكشنبه صبح پانل سخنران آخرين 
 .بود" كارگري مستقل مسئله بر تأملي"

 در انقالب دوران در و ميكرده كار الكتريك پارس در انقالب از قبل سال چند. است كرده شروع ٥٠ هاي لسا از را سياسي فعاليت صبا، حوري
 اين در خود گفته به صبا حوري. است كرده ترك را ايران اجبار به كه پيش سال ٦ تا ملي، كفش كارخانه در سپس و پرداخته كار به نساجي بخش
 را كارگري مسائل به مربوط هاي اعالميه شده اگر و كرده صحبت اش حرفه تجربيات درباره ميتوانسته هك آنجا تا و است آموخته بسيار ها سال
 .است كرده پخش
٨ از ١٣٧٥ سال در صنعت بخش در شاغل زنان سهم:" گفت و كرد آغاز ايران زنان شغلي وضعيت درباره آماري ارائه با را خود سخنان صبا حوري
 سالها اين در كه است اين حقيقت اما اند شده شاغل بيشتر كارگر زنان كه است اين آمار اين مفهوم. است كرده يداپ افزايش درصد٦/١٣ به درصد
 .است نرسيده چاپ به كارگران مخصوص نشريات در كارگر زنان ميان در جنبشي يا كارگر زنان از خبري نوع هيچ
 كارگر زنان كه است اين مسئله ديگر جنبه اما باشد كرده حذف را كارگر زنان به طمربو خبرهاي است ممكن ايران چاپ كارگر و كار نشريه مثالً
 .اند نداده نشان خود از فعاليتي واقعاً

 و بودن زن ديگر بيان به و چيست؟ مشكالتشان و نميدهند نشان خود از حركتي كارگر زنان چرا كه داد قرار محور اين بر را خود بحث صبا حوري
 .ميدهد قرار او پاي پيش را سائليم چه بودن كارگر
 را خود كار نيروي طبقاتي معامله در اول ميكند شركت معامله ٢ در واقع در ميشود كارخانه يك وارد كه زني كرد اشاره اين به صبا حوري

 بر ناظر طبقاتي معامله. دارد مفهوم ناي و ميشود رانده زنانه رفتار نوعي گرفتن پيش در به جنسي معامله يك در دوم و كارگران بقيه مانند ميفروشد
 اين و كارگر زنان مشخص شرايط داليل به اكثراً كه زنان گزينش و استخدام نوع به رابطه اين در او. ميشوند كار بازار وارد زنان كه است اي نقطه
 .كرد اشاره باشد مرده شوهرشان كه اين يا دارند بچه كه
 با رابطه در و محل نفوذ با افراد يا آشنايان سوي از كار به نيازمند زنان معرفي صورت به ها استخدام بانقال از پس سالهاي در موارد اكثر در

 شود وارد مشاغل از رشته كدام در بايد زن كه ميكرد تعيين كار محيط به ورود آغاز در وضعيت اين. است گرفته صورت آنان مشخص وضعيت
 تقسيم واقع در. ميشدند توليد هاي خط وارد فقط يعني الكترونيكي؛ صنايع در يا و خياطي سازي، فشك سازي، قرقره نساجي، صنعت در مثالً كه
 شرايط شوند وارد فني هاي بخش در كردند سعي زنان كه هم را مواردي و ميكرد واگذار مردان به را فني و كليدي كارهاي نوعي به جنسي كار
 .بپردازند" زنانه "كارهاي به و بيايند زنانه قسمت به كه ميكرد مجبور را آنها فني هاي بخش در كار
 ميان روابط از اي شبكه نميتوانند بنابراين. ندارد زيادي تحرك كه ميكنند كار بخشي در چون ندارند شغلي ارتقاء امكان گونه هيچ طبعاً زناني چنين
 .ندارد وجود مردان مورد در توضعي اين. كنند ترقي نميتوانند روابط شبكه داشتن بدون و كنند ايجاد خود
 هاي شغل و ميشوند انتخاب زنان بخش از شدگان بيكار گروه نخستين يعني. ميكنند دريافت را ها ضربه نخستين كارگر زنان تر بحراني شرايط در
 .ميشود دريغ زنان از نخست يبحران شرايط در ميشود محسوب امتياز يك رونق دوران در كه كاري اضافه مثالً يا و ميشود داده مردان به آنان

 به ميتوانند بهتر بنابراين اند مساوي مرد و زن كه برسند باور اين به زنان جنسيت از خارج اگر كه اين درباره پاسخ و پرسش بخش در صبا حوري
 اين به زنها تا"كارند در فلك و خورشيد و مه و باد و ابر "جامعه در كه چرا. است" اگر "همين سر بر ها صحبت همه:"گفت برسند، مساوي حقوق
 ." است"اگر "همين به معطوف بويژه كارگر زنان و كلي طور به زنان حقوق و ميشود توليد باز زنان در جنسيتي باورهاي نوعي به حتي. نرسند باور

  
  يكشنبه بعدازظهر پانل در كوهستاني مهدي ، ثقفي عليرضا

 با) ايران مقيم (كارگري و اقتصادي مسايل محقق و نويسنده ثقفي، عليرضا سخنراني با پانل خرينآ كارگري جنبش سمينار روز دومين ازظهر بعد
 .شد آغاز ايران كارگر طبقه بر شدن جهاني تاثير عنوان
 ايبر اي برنامه هيچ دولت. كند حل را كنوني اقتصادي مشكالت و مسائل نيست قادر حكومت كه گفت خود سخنان از بخشي در ثقفي عليرضا
 كه مارچ ٨ چون مراسمي گذاشتن آزاد يا غيردولتي سازمانهاي برخي آوردن وجود به با اسالمي جمهوري دولت. ندارد اقتصادي مشكالت با مقابله
 كه را هايي بست بن نوعي به حقيقت در كرد، شركت هم زيادي جمعيت و شد داده برگزاركنندگان به مشخصي مكان بار نخستين براي امسال
 به بيايند، وجود به ميخواهند كه مستقلي هاي تشكل يا كارگران مبارزات چه و زنان مبارزات چه. ميگذارد نمايش به رسيده آن به كومتح خود
 مواجه مشكالت با آنقدر دولت. باشند شده تعيين مبارزات داخل از نمايندگاني و باشد جوشيده مبارزات داخل از كه نيست مسائلي عمده طور
 .شود حل مشكالت تا كنند كمك دولت به نوعي به و بيايند ديگران كه است اين خواهان جهات بسياري در كه است

 :كرد اشاره ثقفي عليرضا
. است جامعه همه براي معضلي دهد، انجام آنها براي است نتوانسته كاري هيچ دولت و ميشوند ديده خيابانها در هرروز كه بيكاري جوانان مسئله 

 خيابانها در امنيت كه اند كرده اذعان بارها و بارها اسالمي جمهوري دولتمردان خود. ندارد وجود امنيت و است داده افزايش را تجناي معضل اين
 دولت پيشاروي معضالتي چنين و فساد دزدي،. دارند مشكل امنيتي لحاظ از خيابانها در وآمد رفت براي بعد به شب ٨ ساعت از زنها. ندارد وجود
 نيز ديگران سوي به ياري دست كنند مقابله مسائل اين با نوعي به اينكه خاطر به و اند شده متوجه را مشكالت اين از بخشي طلبان الحاص و است
. باشد رسيده دستاوردهايي به جنبش اين و باشد روئيده جنبشي داخل از كه باشد مطرح صورت اين به مسئله اين كه نميكنم فكر من. اند كرده دراز
 قرار آن برابر در زمينه هر در دولت كه است هايي بست بن به مربوط عمدتا كه دارد وجود كوري شورشهاي اما. نميشود مشاهده چيزي چنين زهنو

 .است گرفته



 :گفت شدن جهاني پديده با ارتباط در ايران كوچك صنايع درباره خود سخنان پايان در ثقفي عليرضا
. است سنت و صنعت از تركيبي بلكه است، جديد معناي به صنعتي صورت به نه و سنتي صورت به نه است يعوس بسيار ايران در كه كوچك صنايع
 سطح در طرح قابل عنوان هيچ به صنايع اين. ميدهند ادامه خود كار به و ميكنند نرم پنجه و دست مشكالت با سختي با ايران در كوچك صنايع
 نوعي به ميكند، معاف كار قانون شمول از را نفر ٥ زير كارگاههاي دولت اگر. است خاص سيارب صنايع اين مشكالت. نيستند جهاني صنايع

 روز به يا آالت ماشين تعويض با بخواهد دارند، كارگاهها اين كه مشكالتي اگر. كند حل كارگران به فشار با را صنايع اين سوددهي عدم ميخواهد
 را كارگران حقوق بخواهد صنايع اين از دولت اگر هم طرفي از. ندارد اختيار در دولت كه واهدميخ زيادي سرمايه شود حل شدن مدرنيزه و شدن

 مشكل اين. مقاومت توان نه دارند سوددهي نه چون دهند ادامه كار به توانست نخواهند و شد خواهند ورشكست صنايع اين اغلب كند، رعايت
 از يعني. كند حل را مسئله اين طرف يك از كارگران به آوردن فشار با ميكند سعي ولتد. است شده مواجه آن با جامعه كه است بزرگي بسيار
 هم ديگر طرف از دولت. شد خواهد كارگري هاي تنش موجب و نيست پذير امكان كه بدهد كوچك صنايع صاحبان به و بگيرد كارگران حقوق
 .ميشود زيادتر روز به روز مشغولند آن در كارگران از كثيري روهگ كه بخش اين در تنش نتيجه در. كند كمك صنايع اين به نيست حاضر
 اتحاديه رئيس و تورنتو در كانادا عمومي خدمات كارگران اتحاديه شوراي رئيس كوهستاني، مهدي كارگري جنبش سمينار سخنران آخرين

 و ملزومات كارگران، المللي بين همبستگي: واقعيت تا ارشع يك از "عنوان با را خود سخنان كه بود ٣٢٦١ لوكال ـ كانادا عمومي خدمات كارگران
 . كرد ايراد" راهكارها
 مشكالت وجود با و بسيار تالش با كه كرد سپاسگزاري سمينار برگزاركنندگان همسران از سخنانش سوژه كردن مطرح از قبل كوهستاني مهدي
 .شدند سمينار بهتر برگزاري موجب فراوان
 و شدن جهاني از كه زماني تا يعني. نيست المللي بين همبستگي از جدا كارگر طبقه از بحث كه گفت خود سخنان آغاز در كوهستاني مهدي

 كار كشور از خارج در ما كه نقاطي در حداقل و است انتزاعي بحثي ايران جامعه در تشكل نوع هر درباره بحث نشود گفته سخني آن كاركردهاي
 .دهيم انتقال كشور داخل به را آنها تجربيات بايد ميكنند كار خارج كشورهاي در كه هايي اتحاديه. يمببين را موجود شرايط بايد ميكنيم

 :گفت كانادا در كارگري هاي اتحاديه هاي فعاليت زمينه در خود شخصي تجربيات به اشاره با كوهستاني
 اتحاديه چنين نبودن يعني. نيايد وجود به ايران در هايي اتحاديه چنين زهرگ كنيم آرزو بايد كه ميكنيم برخورد كانادا در هايي اتحاديه به امروز ما

 براي نتواند بسته درهاي پشت در كسي تا ببرند بين از را اتحاديه ميكنند سعي هرروز كار محيط در كارگران. آنهاست بودن از بهتر كارگري هاي
 . كند گيري تصميم آنها

 كارگراني زندگي واقعيت به چشمي گوشه است، بحث مورد ايران در امروز كه كارگري هاي تشكل يا اشوراه كه كرد اميدواري ابراز كوهستاني
 براي را كمربندها شعار، هرگونه بدون بايد كه ام رسيده نتيجه اين به من كانادايي جامعه اين در. باشند داشته هستند، فراوان مشكالت دچار كه

 .كرد حركت و محكم مبارزه
 : گفت شدن جهاني پديده درباره يكوهستان مهدي
. ميكند خود ازآن سياسي اقتصادي آلترناتيو يك نبود در را منافع بيشترين امروز انحصارات. است مشاهده قابل هرروز كه است واقعيتي پديده اين

 شدن كمتر هرچه جهت رد بلكه اجتماعي، خدمات و مسكن و تحصيل و بهداشت جهت در و مردم عموم به كمك جهت در نه ماليات امروز
 يك به حقوق اين امروز شده، مبارزه بهداشت و مسكن تحصيل، حق براي صدسال اگر يعني. آنهاست شدن كااليي جهت در حقوق ترين ابتدايي
 .كنيد تحصيل نميتوانيد ندهيد پول تا. است شده تبديل كاال
 كار ساعت ٦٠ انتاريو و كلمبيا بريتيش در امروز. اند برگردانده عقب به را كار تساع عقربه سال ١٤٠ كانادا جامعه در امروز كار، قوانين زمينه در
 خواهد بدتر هم اين از وضع شويم متشكل نتوانيم زمانيكه تا و مييابد گسترش وسيع بيكاريهاي و كار، فشردگي امروز. است شده برقرار هفته در
 .شد

 :گفت خود سخنان از ديگري بخش در كوهستاني مهدي
 كه كرد تأكيد بايد است، شدن ضدجهاني جنبش اين ميگويند و ميكنند مخالف جنبش درباره جهاني دستگاههاي هرروز كه تبليغاتي خالفبر

 .است سياسي صنفي فعاليت و تشكل نوع هر سد امروزه انحصارات كاركردهاي از يكي. شدن جهاني نه و است انحصارات ضد بر كنوني جنبش
 و جدي طور به را خود هاي بحث گروه اين كه گفت و دانست كارگر طبقه به معتقد روشنفكران را امروز اساسي التمشك از يكي كوهستاني

 چيزي شما هاي بحث از اگر ميفرستيم شما جلسات به كارگر نفر ٢ كه ام گفته ميزنند تئوري و چپ از دم كه كساني به بارها. نميكنند مطرح زميني
 .ميكنند زندگي متفاوت كامال دنياي دو در كارگران خود با كارگر طبقه مدافع روشنفكران امروز. ميپذيرم بگوييد هرچه سردرآوردند،

 :گفت خود سخنان گيري نتيجه در كوهستاني مهدي
 از بيش روزام المللي بين همبستگي كه چرا". شويد متحد جهان كارگران "شعار از جديدي تعريف نه و است اي تازه حرف نه المللي بين همبستگي

 مفهومي همبستگي امروز. است كرده پيدا بوده دوران اين طول در كه آنچه با متفاوتي شكل و كرده رشد گذشته قرن دو طول در ديگري زمان هر
 زنان، انان،جو. دارند قرار جامعه پايين در بلكه باال، در نه آن، كنندگان بيان كه يافته موضوع اين در را خود برجستگي و كرده پيدا متفاوت
 كه اند داده تشكيل را جنبشي كارگران و خانمانها بي و بيكاران غيردولتي، سازمانهاي ، زيست محيط دانشجويان، مدني، جامعه صلح، طرفداران

 نيروهاي. باشدمي مسلط خط يك از دور به جنبش اين. نيست هيچكدام نماينده و هيچكدام به متعلق اما دارد، گروهها اين از هركدام از هايي رگه
 پاي از اما دارد، را خود خاص مشكالت روز هر كه جنبشي. ميكنند نمايندگي را ضدانحصارات جنبش همدلي و همياري و همكاري عين در پاييني
 هدست قرارداد تشكل، حق از حمايت در آنان رساي صداي. هستند امروز جوامع در شدگان سركوب و مزدبگيران متحد جنبش اين. افتد نمي

. است برخاسته جامعه در جوانان و زنان و ها اقليت حق دستمزد، شدن بهتر اجتماعي، سياسي امنيت كار، ايمني و شغلي امنيت اعتصاب، جمعي،
 آن با پيوند و جنبش اين از حمايت گروهي و شخصي هاي انديشي مصلحت و گرايي فرقه از دور به مزدبگيران عنوان به ما مهم وظايف از يكي
 .است

  
 . يافت خاتمه" اندازها چشم و موانع ايران، كارگري جنبش سمينار "،نجو دوم يكشنبه روز بعدازظهر ٤:٣٠ ساعت در

 توجه قابل ايران كارگري و كار جامعه در موجود مسائل تحليل و بررسي براي اصولي اقدامهاي نخستين از يكي عنوان به سمينار اين برگزاري



 پانل گردانندگان. شد برگزار توجهي قابل متانت و نظم با جلسات برگزاري. كرد سپاسگزاري سمينار اين برگزاري انيانب از دارد جا و است بسيار
 شايسته نقش جلسات كل اداره در زهرايي مهدي. كردند اداره خوبي به را جلسات صمدزاده پروين و ورمزياري خليل پيام، امير نيكفر، مريم ها،
 شايسته نيز بودند كوشيده تداركات زمينه در كه ديگر تن چند و سمينار برگزاري بانيان از يكي عنوان به كوهستاني مهدي تالشهاي. كرد ايفا اي
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