
  "لیبر استارت" یارگرک یساالنه ھمبستگ ینفرانس جھانکن یدوم

  ٢٠٠١١ نوامبر ٢٣تا  ١٨استانبول  -هکیتر

ن یان اولیدر پا. است یبرگزاره در حال کینون در ترکا، ن نھادیساالنه ا کنفرانسن یدوم ،"لیبر استارت"ت یبنا به گزارش سا

 اما بعدا ،ا انتخاب شده بودیاسترال ،اخیر کنفرانس یمحل برگزار ،اناداکلتون یھامدر  لیبر استارت ینفرانس ساالنه ک

به علت این تغییر مکان  ،معرفی برنامهبخش در  ،لیبر استارتدر سایت  .تعیین شد کنفرانس یمحل برگزارترکیه به عنوان 

مشھور شده  یعرب ه به بھارکنچه آانه و یخاورم حوادث منطقه ،ادیبه احتمال ز. اشاره ای نشده است کنفرانس، برگزاری

 یھا ه در سالکاست  یتیسا ،لیبر استارت .باشد کنفرانس یر محل برگزارییتغ یاز عوامل اصل یکیتواند  یم، است

   .ندکارگران در سراسر جھان دفاع کخواھد مستقالنه از حقوق  یه مکاست  یشده و مدع راه اندازیر یاخ

قه یدق٩٠ارگاه کا یھر پنل . به طور ھمزمان اجرا خواھد شد یو عرب یسی، انگلکیبه سه زبان تر ،کنفرانس یبرنامه ھا

اختصاص داده و پرسش و پاسخ ارگاه ک ا گردانندهیول ئمسبه قه ھم یدق٣٠قه به سخنرانان و یدق٦٠ه کشد ک یطول م

ه یاتحاد. منطقه دعوت به عمل آمده است یشورھاک یارگرک یه ھایبه طور عمده از اتحاد ،کنفرانسن یدر ا. شده است

 یقایافر ستان،کر، پایه، قزاقستان، الجزایش، روسکمن، مراین، مصر، تونس، یعراق، اردن، بحر یشورھاکاز  ییھا

  .  ت دارندکا شریکه و امرکیتر ا، ینک، یجنوب

  : ن قرار استین جلسات بدیا ه اھمک ا موضوعات مختلف برگزار خواھد شدارگاه بکا یپنل  ٢١در مجموع  ،کنفرانسن یدر ا

  ...و  عراق ،شکمرا ،اردن ،مصر یه ھایبا حضور اتحاد یارگاه با عنوان بھار عربکسه  -

 ید برایجد یو و راه ھایآلترنات یارگرک یدر عراق و سازمان ھا یکراتکدمو یه ھایسه جلسه در مورد ساخت اتحاد -

  ارگران عربک یسازماندھ

  نیفلسط -لیبا عنوان اسرائ یپنل -

  ارگران عربک یسازماندھ ید برایجد یراه ھا -

 ی، سازمان ھایت شغلینترنت، امنی، ایاجتماع یسخت و پرخطر، رسانه ھا یارھاکارگران مھاجر، کدر مورد  یجلسات -

  ...و ویآلترنات یارگرک

نام  اب گروھیاداره آن به عھده  ،لیبر استارته در برنامه اعالم شده کران اختصاص داده شده یل ایمسا ھم به یپنل -

)Internstional Alliance in solidarity with the Workers of Iran ()اتحاد بین المللی در ھمبستگی با کارگران ایران (

  ).١( است

عمومی طبق اعالم  یاما وقت ،باشد یارگرک یت نھادھایتواند در جھت تقو ینفسه م یف ،یینفرانس ھاکن یچن یبرگزار

جاد یدر ذھن ا ی، عالمت سوالعھده دارد بر "ته سنتریداریسول"ارگاه ھا را کن یااز سوم  یکبا یتقرت یری، مدلیبر استارت

  ست؟ یچ، طین شرایدر او  منطقهدر  ینفرانسکن یچن یه ھدف از برگزارکشود  یم

ا در یکامردولت  یھا استیشبرد سیپ ،فه اشیه وظکاست یکوابسته به وزارت امور خارجه امر یزکمر "ته سنتریداریسول"

در مورد علت  ،ا در منطقهیکامر یھا یشمار و جنگ افروزیمنافع ب. در سراسر جھان است یارگرک یه ھایان اتحادیم

ت یریه مدک ییھا عنوان پنل. باقی نمی گذارد یچ سوال و پرسشیھ یجا ،ایکدولت امر "یارگرک"ن نھاد یرنگ ا حضور پر

  )٢(: جالب توجه است ،ته سنتر است ھمیداریآن به عھده سول

  ارگرانکحمله به حقوق  ؛نیبحر: 1Dپنل 

  و عراق شکمرا  مصر، اردن، یعرب یه ھایو اتحاد یبھار عرب:  4Aپنل

  شکر، مرای، تونس، الجزایارگرک یه ھای، اتحادیبھار عرب: 5Aپنل 

  ایکامر و ه، عراق، مصرکیتر یشورھاک درار کاصالح قانون  یمبارزه برا: 5Bپنل 

 ،نندکد آن را اجرا شده ان نندگان موظفکت کده و تمام شریه به اطالع عموم رسک ،کنفرانس یبرگزار ین عمومیدر قوان

 یاست و از ھرگونه رفتار ینندگان ضرورکت کن شریھمه با ھم برابرند و احترام متقابل ب ،نفرانسکن یه در اکآمده است 

ه یاز ھر اتحاد .به عمل خواھد آمد یریجلوگ ،ندکف یرا تضع یه ایروابط اتحاد د ویوجود آه ب یتضاد و یریه باعث شود درگک



آمده است که متقابل داشته باشد و  کدر ،)یارگرک یھمبستگ(نفرانس که نسبت به اھداف کخواسته شده است  یا

  .ستیرفته نیپذ یضیچ تبعیھ

 ،ندک یافشاگر ،ایکامروابسته به دولت  یارگرکن نھاد یبخواھد در مورد اھداف دخالت ا یه ایه اگر اتحادکنجاست یسوال ا

ن یتر یاز اصل یکیه یعلخواھد  یمه کچرا ( !؟صدمه خواھد خورد ،است یارگرک یستگبه ھمکنفرانس کبه اھداف آیا 

  ).ندکننده صحبت کت کشر ینھادھا

ن یا ؟شود ین میجا تامکاز  ،یینفرانس ھاکن ینه چنیه ھزکن است یا ،د حتما به دنبال پاسخ آن بودیه باک یگریسوال د

  .وت شده استکدر مورد آن س ،لیبر استارتت یه در ساکاست  یموضوع

مقابله  ،یه داریز سرماکبا ھرگونه اعمال نفوذ وابستگان به مرا یارید با ھوشیبا ،انهیمستقل منطقه خاورم یارگرکن فعاال

 یه ھدفک ،یجھان داری هیسرمانھادھای منطقه و چه نفوذ  یھا یتاتوریکچه در برابر د ،رده و استقالل مبارزات خود راک

  .نندکحفظ  ؛ندارند ،دیجد یلکدر ش ،منطقهآوردن مردم  ر سلطه دریجز به ز

  

 -------------------------  

  : منابع

https://www.evernote.com/shard/s17/sh/92ed86b5-4737-4890-b848-

1b1265a762c6/72eee474c3e68a5b833433d8148a9ce3 

(1) 

6B- Iran: Workers and the labour movement. Presentd by the International Alliance in Solidarity with the 

Workers of Iran. 

(2) 

1A-  Bahrain: Workers rights under attack. Mohamed Ali Maki Kadhem and Jaafar Khalil Ebrahim Isa from 

Bahrain. Moderator: Laurie Clements (Solidarity Center). 

4A- The "Arab Spring" and the trade unions: Egypt, Jordan, Tunisia, Iraq.  Ahmed Hussein Marei (Jordan), 

Abdullah Muhsin (GFIW). Other Speakers to be confirmed. Moderator: Erin Radford (Solidarity Center). 

5A- The "Arab Spring" and the trade unions: Tunisia, Algeria, Morocco. Faouzi Ben Mrah (Tunisia), Rachid 

Malaoui (Algeria), Boukhelfa Bouchta (Morocco - CDT). Moderator: Hind Cherrouck (Solidarity Center). 

5B- The fight for labour law reform: Turkey, Iraq, Egypt, USA, Representatives from all four trade union 

movements.  Emin Ekinci (Turkey - Eğitim Sen istanbul 7 No'lu Şube Başkanı); Abdullah Muhsin (GFIW - Iraq).  

Moderator: Molly McGrath 

Molly McGrath is a Program Officer at the Solidarity Center: 

http://www.solidaritycenter.org/content.asp?contentid=647 

 

  :سولیداریته سنتر می خوانیم یدر پایین صفحه معرفی ھیات امنا) ٣(

 جان. دریافت کردملت را  مدال افتخار با ارزش ترینمدال آزادی،  ]عضو ھیات امنای سولیداریته سنتر[جان سوئینی 

طی را، غیر نظامی کشور  مدال با ارزش ترینمدال آزادی ریاست جمھوری،  ،AFL - CIO سابق پرزیدنتسوئینی، 

که  ،ی سولیداریته سنترت امنااھیپرزیدنت سوئینی، . دریافت کرد، کاخ سفید برگزار شددر  ٢٠١١فوریه  ١٥که مراسمی 

برای  ییجنبش اتحادیه ھای کارگری را به صدا ،خدمت کرده است ٢٠٠٩تا  ١٩٩٥از سال   AFL-CIOاز  پرزیدنتبه عنوان 

، ایجاد رای تقویت طبقه متوسطتالش ب به سوی  AFL-CIOتحت رھبری او،. کرده است مریکایی تبدیلکارگران اھمه 

  :رھبری شده است ،شغل خوب برای ھمه آمریکایی ھا و مبارزه با حرص و آز شرکت ھای بزرگ



http://www.solidaritycenter.org/content.asp?pl=409&sl=409&contentid=515 

John Sweeney Receives Medal of Freedom, Nation's Highest Civilian Honor. AFL-CIO President Emeritus John 

Sweeney received the Presidential Medal of Freedom, the nation’s highest civilian honor during a White House 

ceremony held February 15, 2011. Sweeney, who chairs the Solidarity Center Board of Trustees, served as 

president of the AFL-CIO from 1995 to 2009 and transformed the union movement into a voice for all working 

Americans. Under his leadership, the AFL-CIO led efforts to strengthen the middle class, create good jobs for 

all Americans, and fight corporate greed. 


