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 مبارزه ای جهانی برای احقاق حقوق کارگران
  

 ماه هشتاد و پنجآذريازدهم                                                                                            زينت ميرهاشمی
  

 

ه ب) ITUC(اتحاديه بين المللی سنديکاها . سطح جهان به وقوع پيوست، يک رويداد تاريخی در٢٠٠٦وامبر روز اول ن

ن  کشور جها١۵٦ميليون کارگر از ١۵٠ تشکل کارگری که ٣٦٠جهان با نمايندگان مثابه بزرگترين تشکل کارگری در

  .را نمايندگی می کنند، با تشکيل کنگره موسسان اعالم موچوديت کرد

يکاهای د بين المللی سن اتحاديه ی. بين المللی کارگری به مدت سه روز در وين برگزار شد کنگره موسسان اين تشکل 

 ملی، در  اتحاديه٨ ميليون عضو، ٢٦با  )WCL( ميليون عضو ، اتحاديه جهانی کار ١۵٠ بيش از  با) ICFTU(آزاد 

ورت جهانی کارگران و بنيانگذاران اين اتحاديه بين المللی هدف خود را پاسخ به ضر. اين کنگره جهانی شرکت داشتند

اتحاديه های بين المللی در سطح جهان اين تشکل پيوند سنديکاها و.  اندمقابل جهانی سازی نئوليبرال دانستهکارمندان در

 و تاثير بر روند جهانی سازی خواهد  بارزه ای جهانی برای احقاق حقوق کارگران م و نيز گامی به سمت سازمانيابی

  .بود

در حالی که «:  تاسيس اين نهاد گفت رابطه با موضوع  بين المللی در دبير کل اتحاديه»  Guy Ryder گای رايدر  «

يل اتحاديه های بين المللی وی تشک» .نيز بايد جهانی شوند) کارگران و کارمندان(اقتصاد جهانی شده است مزدبگيران 

  . تصاد جهانی، ضروری دانسترا برای نمايندگی موثر و دفاع از حقوق و منافع کارگران و کارمندان در اق

آن شرکت داريم، يک رويداد کنگره ای که امروز در«:  وين گفتکنگره موسس اين اتحاديه درسخنرانی خود دروی در

» ... تاريخ خواهد بودی درنديکايکارمندان و متحدترين اتحاديه ی سيقی کارگران وتشکل جديد نماينده حق. تاريخی است

بين المللی  سطح  در يک جنبش گسترده ی سنديکايی  به ما   « : اين اتحاديه گفت رابطه با ضرورت تشکيل وی در

  » .نيازمنديم که بتواند به چالشهای رو به گسترش روند جهانی شدن پاسخ دهد

اقتصاد مدتهاست که جهانی «: اتحاديه ی کارگری اتريش در سخنان خود در اين کنگره گفتفر، رهبررودلف هونستور

 سنديکاها و اتحاديه  ه یما شبک«: وی همچنين گفت» .شده و حال اين کارگران و کارمندان هستند که بايد جهانی شوند

  » .و به طور متحد وارد عمل شويمسطح جهان به يکديگر پيوند می دهيم تا بتوانيم با يکديگر ها را در

 آغاز قرندر  و نقطه عطفی  سازی نئوليبرال ی راستای مبارزه با جهان  در  نهاد بين المللی کارگری گامیتشکيل اين

کارکردهای پايه ای اين نهاد کارگری، يکی از. سطح جهان خواهد بودمبارزه کارگران و زحمتکشان دربيست و يکم در

رگران به ويژه در کشورهای پيرامونی که در برابر يورش لجام گسيخته و توحش سرمايه داری بی پيوستگی مبارزه کا

 به تبعيض شغلی ياری  دفاع از حقوق زنان کارگر که تبعيض جنسيتی. رحمانه به لشکر فقيران افزوده می شوند، است

  . در پيکار طبقاتی کارگران داشته باشدموثرگيرد تا بتواند رهاوردی حه چنين ابتکار کارگری بايد قرارسرلومی دهد در

مشوق  يی، ملی و نژادی که سرمايه دارانتقسيمات جغرافيابرابرحدت ممکن کارگران، پيکاری است درگسترده ترين و



به اميد و تالش . به هر صورت پيدايی اين تشکل جديد به همه کارگران، مزدبگيران و کارمندان مبارک باد. آن هستند

حقوق خود، حق تشکل يابی مستقل و اعتصاب محروم هستند،  فاع از حقوق کارگران ايران که از اوليه ترين برای د

برآمدن چنين نهادی از گامهای بلند در مبارزه کارگران جهان، که کارگران ايران را هم در بر خواهد داشت، به شمار 

  . می رود

  

  دستگيری منصور اصانلو
 آبان توسط ماموران رژيم دستگير ٢٨ی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، صبح يکشنبه منصور اصانلو، رئيس سنديکا

منصور حيات غيبی و ابراهيم مددی نايب رئيسان سنديکای شرکت واحد که هنگام دستگيری منصور اصانلو . شد

ن سنديکای مسئوال. همراه او بودند در هنگام اعتراض به اين دستگيری مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند

منصور اصانلو در دی . شرکت واحد قصد داشتند برای پيگيری شکايت کارگران اخراجی سنديکا به اداره کار بروند

 ماه را در زندان گذراند و سرانجام رژيم مجبور شد زير فشار نيروهای بين المللی ٨ماه سال گذشته دستگير و مدت 

  .  ميليون تومانی آزاد کند١٥٠وی را با وثيقه 

فدراسيون بين المللی حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری نسبت به دستگيری مجدد منصور 

ای آزادی منصور نيروهای مدافع جنبش کارگری و فعاالن نهادهای حقوق بشری در تالش بر. اصانلو اعتراض کردند

  . اصانلو، دستگيری وی را محکوم کردند

  

  زندان برای محمود صالحی

حکوم  سال زندان و جالل حسينی را به دو سال م٤طی حکمی محمود صالحی را به  شعبه اول بيدادگاه شهرستان سقز

  . کرد

دستگير شده  سقزدر نفر ديگر  ۵  همراه با ١٣٨٣سال ل ماه مه، روز کارگر درراهپيمايی او کارگری در اين فعاالن 

  .بودند

  

  يورش نيروهای انتظامی به کارگران

 نيروهای انتظامی به کارگران بندر ديلم واقع در بوشهر، يک کارگر کشته و کارگر ديگری  به دنبال يورش وحشيانه

.  اعتراض زدند به  ّآبان دست١٤ مرزی به دنبال اين جنايت، از روز شنبه  مردم زحمتکش در اين منطقه. زخمی شد

  . اعتراض مردم اين منطقه روز يکشنبه ادامه داشته است

در مجلس هفتم . اعتراضهای مسالمت آميز کارگران در دولت پاسداران شدت گرفته است  با   سرکوبگرانه رويارويی

دازی برخورد خشن تر با تجمع های کارگرانی که ماههاست مزدی دريافت نکرده اند و هيچ چشم ان ارتجاع موضوع 

کارگران در ماههای اخير عليرغم ضرب و شتم، . ساختار اين رژيم نمی بينند مطرح استبرای بهبود وضعيت خود در

  . غير قانونی بودن، غير شرعی بودن اعتصاب و اعتراض، باز هم به اعتراض برخاسته اند

  ر روز روشن و در منظر ديدگان مردم د«: عطار زاده نماينده بوشهر در مجلس هفتم در تاييد کشتار کارگران می گويد



 در اداره گمرک به رگبار گلوله   و رانندگان شاغل قاچاق که هيچگونه واقعيتی ندارد، کارگران و با عنوان مبارزه با 

با اصابت گلوله به مغزش بالفاصله جان باخته » بارونی حقيقت«وی تاييد می کند که کارگری به نام » .بسته می شوند

  .ی زخمی می گردندو تعداد ديگر

استبداد مذهبی حاکم بر ايران، بعد از کشتار روشنفکران . کشتار کارگران بی دفاع، جنايت عليه بشريت و محکوم است

 حرکتهای مسالمت  گونه سرکوب اين.  دست می زند آنهاحتا کشتار  صدای کارگران و به خفه کردن  حال و مبارزان،

  .انيابی و گسترش جنبش کارگری استکارگری نشانه هراس رژيم از سازمآميز

در حالی که اعتراضهای کارگری در بيشتر موارد به طور مشخص رژيم را زير ضرب می گيرد، وابستگان حکومتی 

وی و . مثل محجوب سعی می کنند نظام را از پيکان حمله کارگران خارج کرده و رنگ ديگری به آن بدهند

هدف حفظ نظام، مانعی در برابر سازمانيابی مستقل کارگری و روياروئيهای همقطارانش در شوراهای اسالمی کار، با 

  .هستند) دولت(کارگران برای احقاق حقوقشان با کارفرمای بزرگ 

هنوز بحث در اين «: محجوب دبير تشکل دولتی خانه کارگر، در رابطه با شدت گيری اعتصابات کارگری می گويد

اين موضوعات محدود به کارگر و کارفرماست به گونه «: رگری می گويدوی در باره بحران کا» .خصوص زود است

اگر شعارهای کارگران در حرکتهای اعتراضيشان را نگاهی اندازيم دقيقا » .ای که کارگران دولت را مقصر نمی دانند

 آقازاده ها  درصد مالکيت دولتی و آنهم سپردن مالکيت به خوديها و٨٠خصوصی سازی بيش از . به نظام بر می گردد

 واحدهای توليدی با سابقه در ايران  بيشتر کارگران و نابودی بازتاب آن، فقر و تنگدستی و رانت خواران حکومتی که 

 پيکار  کردن خنثی   محجوبها  هدف. سازد دور پيکان مبارزه کارگران  را از واليت فقيه هستند چگونه می تواند نظام

  .ی طبقه حاکم استکارگران عليه قدرت جمعی يعنی قدرت سياس

  

   مهمترين اعتراضهای کارگری

اعتراض به عدم دريافت حقوق خود در تهران در» نوشاب«ارگران شرکت ک نفر از٤٠٠ آبان بيش از ٢١کشنبه روز ي

  .دست از کارکشيده و اعتصاب کردند

ايی اعتراضی بر پا  آبان در برابر دفتر رياست جمهوری گردهم٢١صبح روزيکشنبه » کاعذ سازی کارون«کارگران 

روز گذشته   چند  رويدادهای.  ماه است که حقوقشان را دريافت نکرده اند٨کارگران اين واحد توليدی به مدت . نمودند

  .نبش در مسيری به جلو جريان دارددر جنبش کارگری نشان می دهد که اين ج

کارگران شرکت . کار خود تحصن کردندواقع در سنندج در محل » شاهو« آبان کارگران واحد ريسندگی ٧روز شنبه 

  .کننده در اين تحصن به احتمال اخراج از کار و عدم دريافت حقوقشان اعتراض داشتند

 تغييرات در   به طرح  و  آبان تعدادی از کارگران کارخانه های شهر ری در مقابل مجلس گرد هم آمدند٧روز يکشنبه 

  اخراج کارگران-اصالح قانون کار «: می دادندايی شعاراين گردهمکارگران در. اعتراض کردندقانون کار

  .» اخراج کارگران قرارداديست-اصالح قانون کار «، » قرارداديست

   

 


