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 گزارش تصويری از دوجلسه کارگری و مراسم همبستگی کارگری

 
       کوهستانییمهد                                                   شنبه  ١٣٨٧آبان چهارم 

  
 از ی کارگران شرکت واحد و دومیکاي از طرف سندیکي.   در تهران برگذار شدیدر چند روز گذشته دو جلسه کارگر

 منصور اسانلو، حق ی آزادی برای الملني بیتهاينون مدافعان حقوق کارگر بود که هر دو جلسات در ادامه حماطرف کا

 را ی از مبارزات کارگرندورهي و نقد ایابي با ارزان شد که سخنرانیباني شرکت واحد پشتیکايتشکل مستقل و سند

  .  با هم را خواستار بودندکتري ها را از نزدیار و همکراني بر ادامه مبارزات کارگران اهيصحبت کردند و با تک

       کوهستانییمهد           .باشدي دو نشست مني ای عکسهاوستيدر پ 
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 مراسم همبستگی کارگری
  

مناسبت همبستگی پنجشنبه دوم آبان ماه مراسمی بروز

 کارگران به دعوت کانون مدافعان حقوق کارگر

  .برگزارگرديد

اعضاء  و شرکت فعالين کارگری  اين مراسم که با در

 گزاشی شده بود ابتدا برگزار سنديکای شرکت واحد

فت هگران نيشکررکاسنديکای  برگزاری انتخابات  از

باره مسائل مبرم جنبش سپس بحث در تپه داده شد و

اين در. ساعت ادامه يافت دوبه مدت بيش ازکارگری 

سه باره درشرکت کنندگان نظرات خودشان راها بحث

   .داشتند موضوع مبرم جنبش کارگری بيان

حفظ  المللی و بين نهادهای  با باط ارت چنين موضوع هم  و. چگونگی ارتباط با کارگران واستقالل اتحاديه های کارگری 

    .مورد بحث بود وشيوه نقد وبرخورد نظری در جنبش کارگری سه موضوع....استقالل جنبش کارگری

  گرفتصورت گرفته ومورد توافق قرارزبيان نظرات حاضرين جمع بندی زيرسه مورد پس ادرهر

نان اول آ وظيفه  و  گسترش داده اول با بدنه کارگری را دردرجه  تشکل های کارگری بايد تالش کنند که ارتباط خود -١

کارگری متعلق به همه کارگران وهمچنين تشکل های ارگری است ابتدائی ترين حقوق کآموزش کارگران برای آگاهی از

  .و بايد مستقل از دولت، کارفرما، واحزاب باشد .است

اين ارتباط باعث  اما ،رجنبش کارگری وتقويت آن موثر استواتحاديه های کارگری دارتباط بانهادهای بين المللی  -٢

  استقالل وحقوق کارگران  بدست آوردن .هم ما نسبت به اين نهادها نميشودتو

وظايف خودشان را   از نهادهای بين المللی تنها انجام ومتکی به نيروی خود کارگران است  درجه اولکيالت آنان درتش

گسترده  سطح جهانی ميتواندهمبستگی کارگری در به اعتقاد ماهرچند. داريماجرای مقاوله نامه هااست انتظار گيریپيکه 

  .ازاين باشدتر

آراء امری نقد نظرات وبرخورد.  مسائل مبرم ووظائف آن وجود داردبارهدرجنبش کارگری نظرات مختلف در -٣

 نقد نظرات وديدگاه ها ازجنبش کارگری ضمن استقبال  .توهين متفاوت استيب واما نقد  باتخر .طبيعی وضروری است

  .کرد هددرون خود طرد خوا را فرهنگ دشمنان طبقه کارگر ميداند و عوامل آن را ازو اتهام  ، تخريب وتوهين

  

  کانون مدافعان حقوق کارگر
 

 


