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)١( یر کارگی المللني بی با نهادهاراني ایضرورت ارتباط جنبش کارگر  

 
  ١٣٨٧ وريشهردهم پانزجمعه                                                                                            ی کوهستانیمهد

  

سطح جهانی پی برده است و افراد، فعالين در مدتهاست که جنبش کارگری ايران به ضرورت همکاريهای بين المللی

و نظری به اين مهم پرداخته و ميپردازند، طبيعی است که جنبش  کارگری و نهادها بطور عينی در عرصه عملی

جنبش بين المللی از نقاط ضعف و قوت خاص خود برخوردار باشد، در اين نوشتار سعی  کارگری در رويکردش به

ی ازاين مهم زوايای ديگر بدون ترديد بررسی. به اين نقاط براساس تجاربی که بدست آورده ام نگاهی داشته باشم ميکنم  

.کردواهد خ مبارزه را در مقابل ما باز شبرديپ   

برخورداربوده پيچيدگيهای و ويژگيهای خاص خودبين المللی از هاینهاديهای بين المللی با اتحاديه ها وآنجائيکه همکاراز

ارتباط و  ز اين و مطالبات ما ا و آگاهی ما از اين نهادها بوده و سطح خواست مستلزم شناخت  و پوياست، و امری زنده 

.همکاری را تعيين ميکند  

کمک ميکند تا ما ضمن برداشتی عينی و ديدی  شناخت و آگاهی ما نسبت به نهادها و ارگانهای بين المللی کارگری

 و از   کارگری جهانی، از سطح حمايتها و پشتيبانی اتحاديه های بين الملی  اين دوره جنبش واقعی نسبت به شرايط

سازمانهای   خود را از ميزان و توان حمايتها وپشتيبانی تا ارزيابی.  هر کشور مشخص آگاه باشيمدر جنبش کارگری

   .جهانی کارگری بر اساس محدوده امکانات و تا حدودی انگيزه آنها قرار دهيم

 رشد بسته به اوضاع اجتماعی سياسی و سطح موضوع حق تشکل مستقل و ارتباط با نهادهای بين المللی در هر کشوری

نيروهای متخاصم طبقاتی درگير در آن ميباشد، سوال اساسی مطرح  و کيفيت جنبش کارگری آن کشور و بطور مشخص

برقراری  ارزيابی ما از چگونگی طرح مطالبات، کسب حمايتها و: ميتوان چنين فرمول بندی کرد شده در اين رابطه را

  ؟شدارتباط با هم طبقاتی هايمان چيست؟ يا چگونه بايد با

نهفته است که جنبشهای کارگری در غالب  اهميت حمايتهای بين المللی از جنبش کارگری هر کشوری در اين نکته

قرار دارند و حمايتهای بين المللی عليرغم تمام محدوديتهای کمی و  کشورهای وابسته و تحت سلطه زير فشار و سرکوب

کشور   کشور مشخص و انعکاس اخبار مبارزات کارگری آن  کمکی باشد برای تسهيل مبارزه در يک کيفی اش ميتواند

از تجربيات و حمايت يکديگر و  در سطح جهان و آماده سازی ذهنی و بسيج عملی همکاران طبقاتی خويش برای استفاده

مستقل هر کشوری است که بسته به سطح کميت و کيفيت  در نهايت نبايد از نظر دور داشت که اين جنبش کارگری

   وحفظ استقالل از مهم ترين مسائل است,. سرنوشت خويش را رقم ميزند يافتگی وذهنيت خود روندسازمان

سرمايه داری بين المللی به بهانه مبارزه با  يکی از مشکالت جنبش کارگری در شرايط جاری گسترش پديده ميليتاريسم

ا را در نقاطی از جهان بر بستر حفظ سلطه دولتهای سرمايه داری که آنه تضاد. تروريزم و تامين امنيت ملی ميباشد

در برابر  يکديگر قرار ميدهد ، تضادی نيست که در حفظ منافع واقعيشان مانع از دفاع از يکديگر خويش در مقابل
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بورژوای و دولتهای حاکم بر آن  وجه تمايز سياستهای جهانی جنبش کارگری هر کشوری با احزاب.  شود نيروی کار

کشورهای مختلف با يکديگر از جايگاه فروش نيروی کار و  ه نهفته است که ارتباط جنبشهای کارگریکشور در اين نکت

 که طبيعتا بر بنيانی طبقاتی استوار است و با گذشت زمان ويژگی اين. شايسته برميخيزد نياز به يک زندگی انسانی و

بورژوائی برای پيشبرد  خالف تالش احزابدر صورتی که در اردوی م. همبستگی بين المللی طبقاتی برجسته ميشود

يکديگر صورت گرفته و برای نيل به هدف از هيچگونه  سياستها بر اساس رقابت هژمونی طلبی وتحت انقياد درآوردن

  ..قساوتی فروگذاری نميکنند

نافع طبقات دولتهای بسياری از کشورها بر اساس م به طور مثال ميتوان به قراردادهای دو جانبه ئی اشاره کرد که

 و در همين زمان افول روز  دادها از رشد چشمگيری برخوردار بوده است  منعقد ميکنند که کميت اين قرار حاکم

جانبه دولتها  در مقابل قراردادهای دو. تجارت جهانی و از بين رفتن نقش کليدی ان را شاهد هستيم افزون سازمان

توافقنامه های دو جانبه ميکنند که پاسخی  شورها نيز اقدام به امضاء،جنبشهای کارگری متشکل در اتحاديه های اين ک

دراين مورد ميتوان به موارد توافقات اتحاديه های کارگری کشورهای  است به اقدامات ضد کارگری دولتهای خويش که

های کره جنوبی  تحاديهيا به توافقات اتحاديه های کشورهای کلمبيا و کانادا و يا ا. آسيا اشاره کرد آمريکا، آفريقا و

مشاغل در افريقا و سياستهای اقتصادی  وکانادا با مضمون مبارزه برای حقوق بشر کارگری و يا برخورد به وضعيت

 در رشته های حمل و نقل و صنايع غذايی Global Unionجهانی  چين در آنجا و يا موارد مربوط به اتحاديه های

بطور  .ا تجارب مهمی است که ميتواند مورد توجه جنبش کارگری ايران قرار گيرداينه. گيرد ميتواند در اين زمره قرار

يا کارگران صنايع توليد مواد نفتی با  مثال در ارتباط با کارگران صنايع ماشين سازی ايران با همتايان فرانسوی شان و

يتهای کارگری کمک بزرگی داشته تجربه و پيشبرد مبارزه و همچنين حما همتايان طبقاتی اسکانديناويشان در انتقال

همبستگی بين  شرايط و ويژگيهای حاکم بر جنبش کارگری ايران ميتوان تجارب مطروحه در ارتباط با با نقد. باشد

  .المللی کارگران را به شکل ملموس تری پيش رو قرارداد

. شمگيری برخوردار بودخود از رشد چ در دهه هشتاد شمسی جنبش کارگری ايران برای کسب ابتدايی ترين حقوق

که نه تنها حقوق کارگران را برسميت نميشناخت بلکه کوچکترين  جنبش کارگری ايران در تقابل با رژيمی قرار داشت

جواب ميداد که سرکوب و کشتار کارگران خاتون آباد شهر بابک کرمان بخاطر اعتراضشان  اعتراض را با مشت آهنين

  .ا توجه به اعتراض محدودشان گوياترين نمونه آن استاخراج و برای بازگشت به کار ب به

آموزشی برگذار ميکردند برای چگونگی سد  درست در همان اوايل دهه هشتاد شمسی مسئولين حکومت کارگاههای

از مسئوالن بخش اروپايی شرقی دانشگاههای اروپای دعوت به  کردن حرکات کارگری که در اين کارگاهای آموزشی

   امنيتیلحاظ سيستمهای بلوک شرق سابق که ازين کارگاههای آموزشی که چگونه درادر ای درس دادنعمل مياورند بر

  .مانند حکومت ايران بوده اند با فعاليتهای کارگری مخفی ميشود مبارزه کرد

ه تجربه ده حداقل. سخت نيست که تشخيص داد که در هر دو جبهه علنی و مخفی مبنای انان چه بوده استاصل در 

 نهادهای علنی را به کج  که ميخواهند شصت موجود است که چگونه فعالين کارگری را در تور ميانداختند و امروز هم

تفرقه انداختن در ميان آنها و هم برچسب زدن و متصل کردن اين نهادها  راه ببرند، با تهديد برای انصراف از فعاليتها و

   .را بخطر مياندازندارتباط هستند و امنيت ملی  که با دشمن در
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درست انتقال اخبار کارگری و کسب حمايتهای  بر بستر چنين شرايطی بود که توجه جنبش کارگری به کشف راههای

اين عطف توجه از اين زاويه مهم بود که جنبش کارگری ايران دريابد که  .داخلی و بين المللی نسبت به خود معطوف شد

به رعايت اصول  کدام نهادها ميباشند؟ وچگونه ميتوان دولت سرمايه داری را ملزمالمللی اش چه کسانی و متحدين بين

ايران به نهادهای جهانی کارگری صورت  اوليه قوانين کارگری کرد؟ و در اين رابطه بود که رويکرد جنبش کارگری

ژيم ايران مقاوله نامه ها و که ر) کارفرما و کارگر-دولت(سه جانبه   به عنوان سازمان بين المللی و نهادILOگرفت و 

  مورد در خواست کمک از طريق اعضای  امضاء کرده است مورد توجه قرار گرفت که ميتوانست پرنسيبهای آنرا

ال او نهاد سه جانبه است و دولتها  و اين را نبايد از ياد برد آی. کارگريش وفشار سياسی و ديپلماتيک به ايران واقع شود

اين سازمان انتظار معجزه ندارند ولی در شرايطی که سازمان ملل  دارند و نهادهای کارگری ازبيشترين نمايندگان را 

اين نوع  و دستاورد.  به رژيمهای ضد کارگری را دارد دست داده است اين نهاد هنوز امکان فشار ديگر نقش خود را از

سندی وجود ندارد که نشان دهد   امروزچرا که تا به. کارها را نه ضد وبند بلکه عقب نشينی حکومت بايد دانست

باشد و نهادهای کارگری امتيازی به آنها داده باشند و يا   کاری از جانب حکومت در رابطه با مسائل کارگری شده در

      .نکرده اند وتا بوجود آمدن تشکل مستقل حمايت جدی خود را ادامه خواهند داد نه تنها سکوت. سکوت کنند

 بلکه بايد بجای نمايندگان غير  اصولی نيست  طرح خواست اخراج ايران از اين سازمان پيشنهادالبته در اين مقطع

 وحمايت جدی از اينکار برای طرح مسائل و  الترناتيو واقعی کارگری صحبت شود واقعی کارگری از وجود نمايندگان

امکان بايد به بهترين  ين المللی از اين مناسب ب  واقعی جنبش کارگری ايران در دوره حاضر در نبود نهادهای مشکالت

درست از نحوه کارکرد به اصطالح نهادهای   چرا که تا همين دوره حاضر بخاطر اطالعات .وجهی استفاده شود

توسط آی تی يو سی ، گلوبال يونيون و اتحاديه های عضوش از هرگونه  کارگری دولتی ايران و نقش انان در محيط کار

  .  بپردازميران جلوگيری بعمل آمده است که سعی ميکنم با ذکريک مثال عملی به آن در قسمت بعدا مماشاتی با حکومت

کشورهای پيشرفته برای کسب شناخت از پيچيدگيها  جنبش کارگری ايران در پروسه برقرای ارتباط با جنبش کارگری

 و همياری با عناصر ويا نهادهای ه از تجربه همکاری گاها همانگونه کوويژگيهای نهادهای کارگری اين کشورها

. ساخته اند آکادميک بهره گرفته استفاده نموده و امکانات فکری و نظری خويش را در اين رابطه فعال دانشگاهی و

مترقی آکادميک و صاحب نظر در طول  تجربه نشان داده که جنبشهای اجتماعی ايران همواره از عناصر و اشخاص

نبايد از نظر دور داشت شود حفظ استقالل شخصيتی، نهادی و  ست و آنچه در اين رابطهتاريخ خود بهره مند بوده ا

 ومحافل  حقوق بشری-اصولی و غير ابزاری ما بين عناصر، نهادهای کارگری  طبقاتی جنبش کارگری و رابطه

زدودن موانع پيش  ار ودانشگاهی با جنبش کارگری است که مبنا واساس خود را بر نقد مثبت از گفتار و کرد آکادميک و

کارگر اين فرصت را ميدهد که با استفاده از  اين همکاری و همياری به جنبش طبقه. روی جنبش کارگری قرار ميدهد

در دفاع از خود شناخت الزم را کسب کرده ودر نبوديک جنبش  منابع محدود خويش از امکانات جهانی موجود

  مطالبات خود بهره  فيت نهادهای کارگری ديگر کشورها برای دستيابی بهمزدبگيران از ظر سازمانيافته داخلی مدافع

تشکل در دو سال گذشته  مند گردند که تجربه سه کمپين بين المللی در آزادی فعالين کارگری و برسميت شناختن حق

  .شاهدی بر اين ادعا است

کيفيت باالئی برخوردار نبوده باشند در و  حتی اگر اين حمايتها به نسبت طول و عرض جنبش کارگری ايران از کميت
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که بعد حمايتی که جنبش بين المللی کارگری در دهه هشتاد ميالدی قرن گذشته  نوع خود قابل استناد و تاکيد ميباشند، چرا

برمه ، حمايت از  کارگری و ضد آپارتايد آفريقای جنوبی وتا همين دوره حمايت از حقوق حقه مردم فلسطين و از جنبش

کارگری ايران حتی از حمايت نيروهای  بخصوص که جنبش. ش کارگری ايران در نوع خود بينظير بوده استجنب

اهميت رويکرد جنبش کارگری ايران به جنبش بين المللی کارگری در  جنبش چپ بين المللی خود نيز محروم بوده است،

 بقه های سازمان يافته طبقاتی خود دراست که جنبش کارگری ايران تاکنون از حمايت همط شرايطی قابل بررسی

  .اتحاديه های کشورهای غربی و يا امريکای شمالی وجنوبی محروم نبوده است

حمايتهای بين المللی از آن دامنه خود را به  با مطرح شدن و حضور بيرونی جنبش کارگری ايران، عمق و وسعت

 کشورهای غربی اتحاديه های کارگری کشورهای سازمانيافته کارگری سراسر جهان کشانده و عالوه بر تشکالت

کارگری  جنبش بين المللی. آفريقا نيز به صف حاميان اصلی مبارزات کارگران ايران پيوسته اند خاورميانه، آسيا و

بيکاری، اخراجهای گروهی،  امروز با آگاهی بر معضالت جنبشهای کارگری و اجتماعی ايران مانند خصوصی سازی،

جنبش بين . در مورد زنان کارگراعمال ميشوند آگاهند وق، کار و استثمار کودکان، تبعيضهای جنسی کهعدم پرداخت حق

مختلف در مورد کارگران و کارکنان اقليتهای مذهبی، نداشتن حق تشکلهای صنفی  المللی کارگری در جريان فشارهای

   کسب حقوقن و سرکوب کارگران برایمستقل کارگری بعنوان يک ضرورت طبقاتی در جنبش کارگری ايرا و سياسی

  .حقه خود کامال آگاه هستند

 پديده های کودتا را با  المللی خود همواره در معرض سرکوب بوده و بخصوص که بخشی از اين جنبش کارگری بين

سی سيا وتا پديده اشغال افغانستان و عراق، و تعرض به حقوق) تايلند، بنگالدش و پاکستان ( تمام وجود حس کرده

کارگران برای ابتدائی ترين حقوق حود  واجتماعی خويش آگاه هستند، در اين مورد ميتوان از چين و افريقای جنوبی که

جنبش بين المللی کارگری با پديده اشغال مرزبندی جدی . نام برد  قرار ميگيرند مورد سرکوب وحشيانه اين رژيم ها

مانند   کشور خاصی اعالم شده باشد موافق هستند نچه از جنبش کارگریاستثنايی با تحريم چنا کرده است فقط در موارد

   .افريقای جنوبی و نمونه برمه از موارد خاص اين دوره است

ماست که بکوشيم تا سطح مبارزات کارگری و  اکنون با توجه به اهميت حمايت بين المللی از جنبش کارگری ايران بر

چرا که اينترنت يک ابزار . اينترنتی و گردآوری امضاء محدود نشود رامينحمايت از آنها به صدور اطالعيه ها، ف

رسانی  اين ابزار اطالع. به هيچ وجه نميتواند جای کار عملی را در صحنه مبارزاتی پر کند اطالع رسانی است و

  .ميتواند هماهنگی کارهای عملی را تسريع کند و نه بالعکس

است و در اين جهت حرکتهائی نيز داشته است،  ای امنيتی منطقه آسيا نيازمنددر اين دوره دولت ايران به همکاری ه

قرقيزستان برای شرکت در جلسه همکاری نهادهای شانگهای پنج معروف است  بطور مثال سفر رئيس جمهورايران به

Shanghai Cooperation Organisationازبکستان   که کشورهای چين، روسيه،قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان و

پايتخت جمهوری آذربايجان سفر کرد،   برای شرکت در يک اجالس به باکو٢٠٠٧ اگوست ٢٢در . در آن شرکت داشتند

نمونه .  نفر در اين تظاهرات دستگير شدند٨حضور ايشان بودند و  در آنجا با تظاهر کنندگانی روبرو شد که مخالف

  در جامعه   مخالفتهائی کارگری را   در ماه گذشته بسته شد که  که بين ايران و سريالنکا ديگر قرار داد نظامی

در حال بررسی همکاری   به همراه داشت و در روزنامه ها انعکاس داشته است و جنبش کارگری سريالنکا  سريالنکای
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  .متقابل در اين زمينه است

  ميباشدن با جنبش کارگری جهانی کارگری ايرا اهميت و ضرورت ارتباط جنبشبيانگراين سطورتوضيحات داده شده در

   تاکنون ضمن حفظ استقاللکه خوشبختانه جنبش طبقه کارگر ايران

جنبشهای کارگری تبديل شود و آنچه هم اکنون در اين  خويش توانسته در عرصه بين المللی به الگويی برای ساير 

يشتر وضعيت و اخبار مبارزات کارگران حمايتهای بيشتر از طريق انتشاروانعکاس ب رابطه مهم است تالش برای کسب

  . استايران

 روز جهانی  جلسات هماهنگی خود را برای   بخش کارگری حقوق بشر آی تی يو سی،زمانيکه در ديماه سال گذشته

صالحی که در ماه مارس امسال برگذار کرد بود يکی از مسائلی که در اين  دفاع و آزادی آقايان منصور اسانلو و محمود

تا بتوان با  . در اجالس ساالنه آی ال او بود تالش برای هماهنگ ساختن شرکت نماينده ای از ايران  صحبت شدجلسات

کارگری را مشخص تر مطرح کرد که در اين  حضور اين نماينده و يا نمايندگان در اجالس آی ال او مسئله نقض حقوق

   .ی را کنگره کارگران کانادا پذيرفتو سازمانده رابطه مسئوليت و تالش برای ايجاد اين هماهنگی

 برای شرکت در اين  ه ایاز پذيرش ارسال نمايند  از همان ابتدا سنديکای شرکت واحد بدليل فشارهای حاد وارده بر آن

همزمان با تالش برای دعوت از نمايند ه ای از کارگران ايران برای . درک بود باز زد که کامال هم قابل اجالس سر

جريان داشت که در  ن اجالس در بهمن ماه سال گذشته، برنامه ريزی کنگره سه ساله کارگران کانادا نيزاي شرکت در

ديگر در بخش بين الملل اين کنگره مطرح  زمره تدارکات اين برنامه ريزی ، دعوت از نهادهای کارگری کشورهای

رگران ايران از کانون مدافعان حقوق کارگران ايران کانماينده يا نمايندگانی از بخش بين الملل کنگره برای مشارکت. بود

  .کنگره معرفی نمود  نماينده برای شرکت در٢بعمل آورد و کانون هم با همکاری نهادهای مستقل کارگری ديگر  دعوت

وکارگری آی تی يو سی ، مسئله چگونگی   يانک کوژکيويسکز مسئول بخش حقوق بشر  در همين اثناء با درگذشت

قرار گرفت و کنگره کارگری کانادا در تماسی با دفاتر آی تی يو  ت نماينده مستقل کارگری ايران پيش روپيگيری شرک

 موضوع دعوت از نهاد يا نماينده مستقل جنبش کارگری ايران را مطرح ساخت و آنها با ذکر سی در ژنو و بروکسل

شامل تامين امنيت شخصی  تی اشاره داشتند کهمرگ يانک به عنوان مسئول دعوت از نماينده مستقل کارگران به مشکال

  .نماينده يا نمايندگانی را دعوت کرد نماينده شرکت کننده و اينکه بر چه اساسی و از کدام نهاد بايد

مستقيم خويش در دعوت از کانون مدافعان برای  با توجه به مشکالت مطروحه ، کنگره کارگری کانادا با طرح اقدام

رابطه شناخته شده و روشنی با کنگره و شخص يانک ونهادهای بين  و اينکه شخص دعوت شدهشرکت در کنگره اش 

 است و بطور مشخص مسئول روابط بين المللی سنديکای روزنامه نگاران مستقل ايران بوده و المللی کارگری داشته

آينده برخوردارند، به آی تی  اهدبير کانون ميباشد وهمچنين از همکاری ايشان با نشريات کارگری و سردبيری نشريه ر

آقای ثقفی به عنوان نماينده مستقل دعوت بعمل آورد و آقای  يو سی پيشنهاد داد که برای کنفرانس ساليانه آی ال او از

برای  وکالی کانون مدافعان و پس از کسب اطالع از عدم وجود مشکالت حقوقی آمادگی خود را ثقفی نيز در مشورت با

   .فرانس اعالم کردندشرکت در اين کن

 ايران  تا نمايندگان کارگری منتخب دولت حضور و شرکت نماينده مستقل از ايران در کنفرانس آی ال او باعث شد

چرا که هر گونه ابراز وجود و نظر آنها ميتوانست با نظری از نقطه . کنند تاکتيک سکوت را در کنفرانس آی ال او پيشه
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از اين .افزايش دهد بر شده و دامنه تنشها را در برخورد به سياستهای ضد کارگری رژيمنماينده مستقل رو مقابل توسط

اسالمی که در آنجا بودند از هرگونه ابراز نظری  رونمايندگان دولتی که از طرف نهادهای حزب خانه کارگر و شورای

  ضد کارگری دولت نيز ننمودند تاانتقادات معمول و تاکتيکی سطحی از سياستهای اجتناب نموده و حتی اقدام به طرح

ناچارا نماينده رسمی دولت ايران بود    و در اين رابطه.  سلب کنند بدينوسيله حق صحبت و سخنرانی را از نماينده مستقل

  .يافت که برخوردار از موقعيتی ديپلماتيک امکان صحبت

ح نمودند در اصل در برگيرنده مطالبی بود مطر البته آنچه سخنگويان و نمايندگان کارگری آی تی يو سی در کنفرانس

 به چالش کشيدن دولت ايران در ارتباط با   .  مد نظر داشتند کارگری ايران که آقای ثقفی و ديگر نهادهای مستقل

توافق نامه سه   در يک٨٢گرچه ايران در سال ( هنوز امکانپذيردر جلسات اصلی نميباشد    ٩٨ و ٨٧های  قطعنامه

موافقت کرده است ولی هنوز در خود آی ال او ا  و اجرای آنر  ٩٨ و ٨٧ن در ارتباط با مقاوله نامه های جانبه در تهرا

 آمده ١١١ در مقاوله نامه  کارگری مربوط به تبعيض جنسيتی و اقليتها که فقط مسئله) رسما آنرا امضاء نکرده است

پرداخته شده  دی تشکل به حق تشکل و آزادی تشکلبررسی پرونده دولت را فراهم ساخت ولی در کميته آزا است امکان

که گزارش مشروح آن . به ايران بروند و از اتحاديه ها خواسته شده که برای بررسی وضعيت کارگری و ديگر مسائل

  مطالب را روی سايت دسترنج گذاشته است موجود ميباشد و خود سايت خانه کارگر ترجمه کليه

مقطعی خانه کارگر و شورای اسالمی کار ما را نبايد متوهم کند که از  گيری هایيک موضوع را از ياد نبريم در. 

دراز مدت نه تنها  آنها ميشود استفاده کرد اين درگيريها مقطعی و خانوادگی و منافع کوتاه مدت است در درگيری مابين

  .را بخطر اندازد هر کدامشان از هم حمايت ميکنند بلکه در مقابل هر نهادی قرار ميگيرند اگر کليت

فضای آزاد تشکل کارگری برای ارتقاء کيفيت اين  حال چگونگی آينده ارتباط با نهادهای بين المللی کارگری در نبود

ايران و جنبش فراگير آنهاست تا ضمن حفظ استقالل نهادی و طبقاتی خويش   کارگری ارتباط بر عهده بخشهای مختلف

بيشتر با هم طبقه  نمايند و مرکز ثقل فعاليت خود را در اين راستا همبستگی و اتحادبا جنبش جهانی تنظيم  رابطه خود را

پرهيز از دسته بنديها و در جهت همبستگی  های خود در جهان قرار دهند و مسلما در اين صورت حرکت اين جنبش با

کا ی شرکت واحد ديديم و يا جريان حمايت از کارگران ژاپن توسط سندي پيش خواهد رفت که نمونه های بارز آنرا در

برای آزادی    و کارگران ترکيه نيز در همين رابطه  سنديکای واحد در دادگاه کارگران زندانی ترکيه شرکت فعالين

کانون مدافعان حقوق کارگران و ديگر  و يا نمونه فعاليت. اسانلو و غالمحسينی در ترکيه تظاهراتی برگذار کردند 

بی شباهت به جنبش مبارزه با آپارتايد آفريقای جنوبی نيست که تالش   ايندوره که فعاليتشاننهادهای مستقل کارگری در

  .آگاهی کارگران و دفاع از آنها قرار داده است خود را ارتقا سطح

جنبش کارگری ايران بر . ال او کافی نيست محدود ساختن تالشهای بين المللی کارگری به فشار آوردن از طريق آی

گسترش داده و با تشکلهای کارگری و مدافعين کارگری بسياری از  ش ميتواند پهنه روابط جهانی خود راحسب منافع

بنگالدش ارتباط  با کشورهايی مانند هند، تايلند، فلسطين،کلمبيا، کره جنوبی،اندونزی، آرژانتين و کشورها و تا حد امکان

ايران و مالقات با نمايندگان مستقل کارگری اشاره   از ستندیبد نيست در اينجا به تجربه بازديد حنفی ر. برقرار سازد

با شرايط مشابه و حتی بدتر کارگران کشورهای ديگر آشنا شدند و در عين حال  شود که منجر شد تا فعالين کارگری

  .بين المللی از نزديک و بدون واسطه با جنبش مستقل کارگری مالقات کردند نهادهای
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طبقاتی اشان ميتواند حوزه فعاليت خود را گسترش  ست که دفاع از حقوق کارگران توسط جنبشاصوال در اين پروسه ها

مانند برزيل و هند از جنبش زنان، بيکاران، تن فروشان و کودکانی که مورد سوء  داده و همانند تجربه ديگر کشورها

دولتهای کشورهای  نی و ضد کارگریقرار ميگيرند به دفاع برخيزد و يا اعتراض به برخوردهای غير انسا استفاده

   .مجاور عکس العمل نشان دهند

 بين المللی کارگری    جايگاه خويش را در روابط جنبش کارگری ايران تاکنون با تمام کاستی هايش موفق شده است که

 نيازمند دقتی باال و هوشياری فراوان است که اميدوارم نهادها و فعالين کارگری با نقد بيابد و ادامه حفظ روند اين جايگاه

  مستقل خويش با کارگران و دراز مدتی برای پيشبرد ارتباط اين روابط برنامه  و بررسی و جمعبندی از تجارب تاکنونی

    .نهادهای کارگری جوامع ديگر طراحی کنند
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