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 مقدمه 
 

نه و عادالنااقتصادي، کارگران در ایران زیر فشار مشکالت معیشتی حاد هستند. تحمیل قراردادهاي  با تشدید بحران
شکن، کمر مزدبگیران را بیش از پیش خم پرداخت نشده و به تعویق افتاده در کنار تورم استخوان هاي موقتی، حقوق 

 کرده است. 

هاي فسادزا، غارت منابع عمومی، تنش در ویژه کاالهاي ضروري که پیامد سیاست همه اقالم به سیر صعودي قیمت 
تر و اندك دستمزدشان را پذیر را کوچک شر آسیب ست، روز به روز سفره قسیاست خارجی و افزایش شدید قیمت ارز ا

 تر کرده است.ارزش بی

شدن قراردادهاي کار موج موقتی البته اند و درصد قراردادهاي کار قراردادهاي موقتی شغلی 90به گفته مقامات رسمی، 
 ادامه دارد. 

رواج قراردادهاي سفیدامضا، خارج شدن ( اقتصاد دیل ساختاريهاي تعاجراي سیاست تر در سه دهه اخیر، به طور کلی
هاي هاي اقتصادي و واحدسازي بنگاههاي کوچک و مناطق آزاد اقتصادي از شمول قانون کار، خصوصیکارگران کارگاه

 کارگران  یمعیشت و زیستی تزلزل به منجر و کرده ضعیف را کار نیروي) …زدایی از تأمین اجتماعی وتولیدي، مقررات
 .است شده

 در اشتغال و استخدام و دستمزدها تبعیض و نابرابري جنسیتی وجود دارد. 

 شوند و شاهد موارد و مصادیق روزافزونی ازسال نیز به کار گرفته می 15به دلیل ابهامات قانونی موجود، کودکان زیر 
ت که ایران نیز آن را پذیرفته المللی کار اسن بینسازما 182نامه بدترین انواع کار کودکان» هستیم که موضوع مقاوله«

 است. 

سپارند، یک سند و مرجع حقوقی واحد در خصوص نفر در حین کار جان می 6در حالی که روزانه  و به همین ترتیب،
  .حوادث کار وجود ندارد

کیلومترها جلوتر از فرآیند الي فقر را سابقه روبرو کرده و هیورو کل جامعه را با بحرانی فزاینده و بیکور بودن افق پیش 
گیرد و کارگران افزایش ناچیز حداقل دستمزدها قرار داده است. در بیشتر اوقات این افزایش تنها روي کاغذ صورت می

درصد از کارگران زیر خط فقر   70اند. این در حالی است بر اساس آمارها نزدیک به ها دستمزدشان را دریافت نکردهماه
 اند. مطلق



                                                     میو مفاه  ی: مبانییکایمبارزه سند                                
٤ 

 

اجازه  اسالمی اند. و این در شرایطی است که جمهوريینها از جمله موضوعات ضروري براي مبارزه صنفی کارگريهمه ا
صراحت از به رسمیت شناختن حق اعتصاب و اعتراض کارگران سر به   ، دهدفعالیت سندیکاهاي مستقل کارگري را نمی

 .کندکوب میهاي کارگري را با خشونت سرزند و در عمل اعتراضباز می

اخراج و تعقیب قضایی و امنیتی فعاالن کارگري و برخورد پلیسی و امینتی با تجمعات اعتراضی، تنها مانع پیشِ روي 
کارگران براي انجام فعالیت مستقل سندیکایی در ایران نیست. ایجاد نهادهاي صنفی همسو با دولت و تحمیل سندیکاها 

ر و نهادهاي امنیتی ایران براي کنترل اعتراضات کارگري در دو که وزارت کاو شوراهاي فرمایشی تمهید دیگري است 
 دهه گذشته دنبال کرده است.

اعتراضات  ی گسترده ازموج ایران در سالهاي اخیر شاهد رغم فشارهاي امنیتی و برخوردهاي پلیسی،با این همه و علی
 است.   شستهنـفرون بوده است؛ موجی که هنوز کارگري

حرکت اعتراضی و پیشرو نیاز به نهاد و سازماندهی، فارغ از شکل و نوع آن، دارد. آنچه اهمیت دارد آن  ونه مسلماً هر گ
هاي بوروکراتیک بیهوده کاهش نیابد. تأسیس سندیکا و نهاد باشد و توانش در پیچ و خماست که نهاد مزبور کارا و مردم

و یکی از ابزارهاي مهم فعالیت اجتماعی و صنفی است. معه هاي جااتحادیه از مسلمات حقوق کارگران و همه گروه
هنوز این مرحله   ،در ایران  درخشان از تأسیس سندیکاهاي مستقل کارگري در دو دهه گذشتههایی  رغم وجود نمونهعلی

 از فعالیت صنفی کارگري در مرحله جنینی قرار دارد. 

ویژه مبارزه صنفی کارگران  و نیز ابزارهاي این مبارزه، بهیم مفاهمبانی و بررسی اجمالی  ، این جزوه انتشارهدف از 
در چارچوب  يهاي کارگرگیري سندیکاها و اتحادیههاي ساختاري و تاریخی شکلسندیکا است. در فصل نخست زمینه 

به  سوم شود. موضوع بحث فصل دوم سندیکا و ساختار تشکیالتی آن است. در فصلداري مرور میتاریخ جهانی سرمایه
دهی کارگري مثل شوراها، فدراسیون و کنفدراسیون کارگري و موضوعاتی همچون تفاوت حزب و اشکال دیگر سازمان
شود. فصل چهارم نیز به موضوع اعتصاب اختصاص یافته است. جزوه در انتها با مرور تاریخ فعالیت سندیکا پرداخته می

 پذیرد. کارگري در متن قوانین موجود پایان می یابیسندیکایی در ایران و بررسی موانع حقوقی تشکل
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گیري سندیکاهاي ساختاري و تاریخی شکل : زمینهفصل نخست
  

 ؟طبقه چیست

 :عریفت

شان با ابزار تولید و در ساختار تولید و نسبت  افرادجایگاه  آن بر اساسهاي بزرگ افراد است که متشکل از دسته  طبقه
  .شودن مییی تعیماع اجتشان از ثروت نیز سهم

 :توضیح

اجتماعات بشري  ،مرزي هاي فراگرفتن مراوده شکلبا . وجو کنیمتوانیم در جوامع ابتدایی جستریشه طبقات را می
، از این رو. جامعه را شکل بخشیدساختار طبقاتی تر، اي گستردهبا ورود به مرحله تقسیم کار اجتماعی  تر شد وپیچیده
 .نیز بوده است هاو مناسبات میان آن تاریخ طبقات ،کنون از آغاز تابشري، ع تاریخ جوامسراسر 

دگی تنی هم است که از در و تاریخی بلکه ساختاري اجتماعی ،نیستصرفًا تجربی  ییا واقعیتطبقه یک مقوله مجرد 
 ي هستند. به عبارت دیگر،هاي ساختاري کلمات کلیدرابطه و نسبت و جایگاه  در اینجا  .روابط اجتماعی شکل گرفته است

هاي ها و موقعیت، بلکه جایگاه و موقعیتی در نسبت با دیگر جایگاهنیست واقعًا موجود افراد حاصل جمع تجربیطبقه 
 شود. یگیرد و تثبیت مها به طرزي ساختاري و تاریخی شکل میمیان این جایگاهاست. نسبت  جامعه

که به باور بعضی از  طوري به؛ اي یافتفافیت و برجستگی ویژهطبقات شجایگاه  کارکرد و ،داريبا ظهور سرمایه
 .نبوده است  کنندهداري نقش طبقات اجتماعی تعییناي از تاریخ انسان به اندازه عصر سرمایه شناسان در هیچ دورهجامعه

دتاً اصطکاکی ه در پیوند عمدهد که یک طبقاین ویژگی نشان می؛  ماهیتی قطبی داردي طبقه یکسره  داردر نظام سرمایه
  .یابداي دیگر نمود میجویانه با طبقهو ستیزه

 هاها و کنش و واکنشن ابعاد ناپیداي بسیاري از تنشه آتاریخی است که با اتکا ب-ساختاري یطبقه مفهوم ،در واقع
کارشان مسیر تاریخ را د و پیکه تضاهایی است  بنديتشخیص گروه  معیارتعیین  تی به معناي  تحلیل طبقا.  شودآشکار می

  .سازدمی

داري فرآورده چه چیزي خودِ جامعه سرمایهاما  ،داري استویژگی نهایی نظام سرمایه جامعه ساختار طبقاتیِگفتیم که  
 .انقالب صنعتیفرآورده  :دادرا توان این جواب ساده در یک کالم می؟ است هبود
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 انقالب صنعتی

 :عریفت

اشین  اختراع مو تولید است که در پی  حمل و نقل، کشاورزي، در عرصه فنیبنیادین الت ه تحومجموع انقالب صنعتی 
ه نخست سده نوزدهم در میتا ن هجدهمدیگر در نیمه دوم سده دستاوردهاي فنی  و بافندگی و دستگاه خودکار بخار

باعث شد رگر صنعتی، دن طبقه کابه وجود آمشدن جوامع و صنعتی  .داد انگلستان و سایر کشورهاي اروپاي غربی رخ
  مسائلی همچون حقوق کار و سازماندهی کارگري مورد توجه قرار بگیرد.

 :توضیح

اختراع  . هم کردافر جامعهکشف قاره آمریکا و دستاوردهاي نوین در عرصه علوم تجربی زمینه را براي تحولی عظیم در 
 .و شکل و شمایل جامعه را یکسره دگرگون ساخت حول بخشیدت راتولید و مناسبات تولیدي  ،ابزارهاي فنی نو و کارآمد

، ه ارباب و رعیت بود و در آن کشاورزي و زمین منبع اصلی ثروت بودشالوده همه روابط پیشین که عمدتاً مبتنی بر رابط
نظام الگوي  دولتی هاياصالحو  هاانقالبدر پی . رفته رفته رو به زوال نهاد و نقش شهرها و اصناف آن گسترش یافت

ور و تولیدگر جدید در ساختار قدرت شکل گرفت و نقش اقشار پیشه  هايبندينیز تغییر یافت و دسته حاکم سیاسی 
 .پیدا کردافزایش ، نام داشتند »بورژوا«شهرنشین که 

نتیجه تقاضا   و در  وري را گرفتهاي کوچک پیشه روز جاي کارگاه  هاي بزرگ مجهز به فناوريِکارخانه،  با رشد شهرنشینی
شده بخش عمده و اصلی این نیروي کار را تأمین کردند و فوج فوج مالکیت دهقاناِن سلب. افزایش یافتبراي نیروي کار 

داد را می  يفردهاي منحصربهبا ویژگی  مدرنهمه این تحوالت نوید برآمدن جامعه  .  روانه مراکز صنعتی شدند  هااز روستا
ترین پیامدهاي انقالب و ماناترین و مهم .ی داشتمتفاوتماهیت به کل  پیش از خود هاي اجتماعیبنديکه با صورت 

 :ین صورت خالصه کرده اب توانمیجامعه صنعتی را 

  همگام با افول شیوه تولید سنتی هاي بزرگتأسیس کارخانه •
 للی و ایجاد بازار گسترده جهانی المرونق تجارت بین •

 افزایش نقش پول در اقتصاد  •

 یر جمعیت چشمگرشد  •

 ها افزایش نفش فناوري در زندگی انسانبه  تأثیر رو •

  جانبه اقتصادکاالیی شدن همه •
 چیرگی بر منابع ثروت و انرژي  براي هادولترقابت شدید بین  •

 استعمار ظهور  •

  روزگیري دانش مدیریت بهشکل •
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 اشکال جدید منابع ثروت و سرمایه ایجاد  •

 جامعهر متن پیکار طبقاتی د اهمیت یافتن •

 بیشترو رفاه حقوق انسانی  خواستِ •

  .ی و غیرهیتجنس، قومی، نژادي، دینی، هاي فرديهاي مدنی و کوشش در جهت رفع تبعیضرشد آزادي  •

 طبقه کارگر

 :عریفت

ن عنوا را به  خودتوان بدنی و فکري یعنی  اشتنها دارایی ،در قبال دریافت مزد ،در فرآیند تولیدسی است که کارگر ک
متعلق به طبقه نیز  هاي صنعتی، که معلمان، پرستاران و...این تعریف، نه فقط کارگران کارخانه بر . بنافروشدال میکا

 .هستند کارگر

 :توضیح

عنوان  که بهپدید آمد از دهقانان مزدبگیر  جماعتی، از آن پیشترسده هفدهم و حتی  ازخلع ید روستایان با به تدریج 
فروپاشی شیوه و همزمان ، شهرهاي بزرگ با ظهور و گسترش. کردندبزرگ کشاورزي کار میهاي نکارگر بر روي زمی

هاي کوچک کارگاهدر . مهاجرت کردندشهرها  به خانمانکار و بیاي بزرگ از دهقانان بیتوده، خدم و حشم سنتی
افزایش . استخدام شدند عنوان کارگر ه دهقانانِ شهرنشین ب گرفت، قرون خاصه در انگلستان اي کهبافیریسندگی و پشم

را تسریع  مهاجرت به شهرهاروند  امرکرد و همین  هاي کشاورزي بیشتري را به چراگاه تبدیلزمین، تقاضا در بازار
 شهرهاي صنعتی انگلستانلند روانه  ها هزار نیروي انسانی فقیر از ایرساالنه ده  در اوایل سده نوزدهمبخشید. به طور مثال  

هاي بزرگ با انبوهی از کارگران مزدبگیر جاي خود را به کارخانهتولیدي به مرور واحدهاي کوچک ، بدین ترتیب .ندشد
 .داد

رفتند می  در مرداب فقر فروهاي فقیر بیش از پیش  تودهشد اما  ها افزوده میها و کارخانهصاحبان کارگاه  ثروتبر  رفته  رفته 
. دادندمیقرار   حریصدارِتر در اختیار کارخانهنازل به قیمت ،یعنی نیروي کار را، نشاسرمایه تنهاو از روي بیچارگی 

طور آزاد نیروي بدنی  آنان ظاهراً به. کارگران برخالف شیوه تولید فئودالی هیچ پیوندي با ابزار تولید و محصول نداشتند
 .کنند شان مزد دریافتفروختند تا در قبال کارکارخانه میخود را به صاحب 

. و راه بقایش تن دادن به کار مزدي است  ییداند که تنها دارامی  اما  ،کارگر مختار است که کار کند یا نکند،  در این شیوه
 فقر و نداري در که یا اینکند دار تعیین میسرمایهبازار تحت مهار که اجاره دهد ی یبهابه نیروي کارش را او یا باید 

 .شودمیدارانه کار مزدي تبدیل به امر ضروري مناسبات سرمایه، یبترت بدین. دست و پا بزند
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 دارنزد سرمایه  که با پاي خود  استبلکه فرد آزادي    ،شودخرید و فروش نمی  –برده یا رعیت  برخالف  –کارگر  در کار مزدي  
یی با قیمت کاال رگر بهجا نیروي کار کادر این. است کارش رود و خواهان فروش نیرويیا همان صاحب ابزار تولید می

ت آالکارگر نه حقی نسبت به ابزار تولید و ماشین.  شودبر اساس قرارداد قانونی داد و ستد می  کهاست    تغییر یافته  مشخص
کارگران  مثالً؛ را نداردکارش توان خرید محصول گاهی  حتیخود او  .ستشده شریک ادارد و نه در سود محصول تولید 

 . اند ندارندرید آنچه را خودشان ساخته تومبیل مرسدس بنز هرگز توان خمشغول در خط تولید ا

 تعریف طبقه کارگر تنها شامل کارگران یدي و، وجود آمده با تغییراتی که در ساختار اجتماعی و اقتصادي به هامروز
عضو طبقه  ،است شاش نیروي بدنی یا فکرياییست بلکه هر آن کس که تنها داراهاي صنعتی نیمشغول در کارخانه

اعضاي یک طبقه همه ، کارمند شرکت دانش بنیاد، معلم، پرستار، خدمتکار، معدنچی، یک رفتگر. شودکارگر شمرده می
در سطح جهان با تقسیم ناعادالنه   شود و متأسفانه امروزمحسوب میبا این تعریف اکثریت جامعه کارگر    .مشترك هستند

  .هستیم رطبقه کارگ فقیر شدن هرچه بیشترشاهد ، ثروت

 دارسرمایه

 :عریفت

 .خردرا می آمده در روند تولید است و نیروي کار کارگردستهدار کسی است که صاحب ابزار تولید و سود بسرمایه

 :توضیح

روند یک  طیداران نیز کارخانه. غربی تقریباً با کارگران یکسان است يتاریخی طبقه صاحبان سرمایه در اروپاخاستگاه 
داران بزرگ بودند که با اجاره مباشران زمین آنان  .  ظهور کردندت ارباب و رعیتی  آهسته از دل تغییرات مناسبا  جی ویتدر

 .ددنکررا با صاحب زمین تقسیم می محصولکار را استخدام و در نهایت دهقانان بی، کردن زمین

با استفاده از نیروي کار مزدوري  سی تبدیل شد کهدار مستقل به ک مباشر در قالب یک مزرعه، اشرافیتبا زوال تدریجی 
 ،چیرگی اقتصاد کاالییبا . وجود آمدبه داران مستقل همین مزرعه  غالبًا توسطهاي نساجی کارگاه. درککسب سود می

 به اراند، سرمایهو در نهایت بیشتر شدروز به روز داران استقالل و نفوذ سرمایه، هاي فناورانهانقالب صنعتی و دستاورد
 .عنوان صاحبان ابزار تولید به طبقه فرادست جامعه تبدیل شدند

نوعی برابري نسبی میان استاد و شاگرد وجود داشت و صاحب کارگاه  هاي کوچککارگاه درداري ه پیشاسرمایهرودر د
ر د  .دگرگون شد  ايریشه ر  وط  بهداري زندگی و وضعیت این دو  اما در عصر سرمایه.  کردمعموالً با شاگرد کار و زندگی می

سرمایه « و» سرمایه متغیر«سرمایه یعنی مجموع  ،دار یعنی کسی که صاحب سرمایه استسرمایه، عصر چیرگی صنعت
» ابزار تولید«  اما.  یعنی ابزار تولید  »سرمایه ثابت«و    شودکه به کارگر پرداخت میاست  دستمزدي  »  سرمایه متغیر«  ؛»ثابت

 ؟  چیست
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 .دیگر يزمین و ساختمان یک کارخانه یا هر واحد تولید، آالتاست از ماشین ايه جموع ابزار تولید م

در یک شرکت  .آیندبه حساب می آالت ریسندگی ابزار تولیدنساجی بناي کارخانه و نیز همه ماشیندر یک کارخانه 
در یک شرکت حمل و نقل  .هستند لیدابزار تو دیگر ضروريلوازم  ها تاها از رایانهدانش بنیاد ساختمان و همه دستگاه

و ها چیراآبد، رانندگان، کارمندان، کارگران ،در طرف دیگر .ندهست ت و غیره ابزار تولیدها و دفتر شرکاتوبوس ، شهري
 چرا ،تفاوت در مقام و جایگاه مزدبگیران چندان مهم نیست ،میاناین در . آیندمزدبگیر به حساب میهمه مستخدمان 

 .کننددار میسرمایه  شده از سويینیتع  کار/رف هدفدر قبال مزد نیروي بدنی و فکري خود را فروخته و صَ  همه آنانکه  
 .دهدرا در ذیل یک طبقه خاص قرار میهاي مزدبگیر توده ،رابطه با ابزار تولیدشرایط اقتصادي و نوع ، بنابراین

هاي رغم تکثر الیهعلی يداربندي جامعه سرمایهها استخوانداندشناسان و اقتصابه باور بسیاري از جامعه، یبتتر بدین
دستگاه وشود و همه دمنهایت به دو اردوگاه بزرگ صاحبان سرمایه و فروشندگان نیروي کار تقسیم میاجتماعی آن در 

 با آن نگراکار، به همین خاطر. داران استپاسداري از برتري سرمایهحقوقی و سیاسی نیز در تحلیل نهایی در خدمت 
در این مسیر   تا حد از دست دادن جان خوده و گاه  قفوطبقاتی بیدر طی نبرد صنفی و   تنها ،اندکه ستون اقتصاد جامعه

 د.به حقوقی مدنی از جمله حق داشتن سندیکاي آزاد دست یابن اندتوانسته 

رافیایی گسترش و ي مرزهاي جغ راسوو ف ه جهانی استداري، به عنوان یک نظام سیاسی و اقتصادي، یک پدیدسرمایه
تاریخی گوناگونی   داري مراحلو خود سرمایه  یستجا یکسان ن  داري در همه گرچه اشکال تحقق سرمایهبسط یافته است.  

داري و قوانین روابط و مناسبات کاري امروز تقریباً در همه جهان بر مبناي مناسبات سرمایهاما  را پشت سر گذاشته است،  
یابی نیروي کار اهرمی است براي مقاومت در انباشت و سود بیشتر سامان یافته است. بسیج و تشکلن یعنی حاکم بر آ

 یابی هستند.سندیکاها محصول همین بسیج و تشکلرابر این مناسبات و تغییر آنها. ب
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 : مبانی و مفاهیم مبارزه سندیکایی فصل دوم

 سندیکا

 :عریفت

از حقوق صنفی، طبقاتی و  کراتیک کارگران است با هدف دفاعودم صنفی مستقل و تشکلکارگري  یا اتحادیه سندیکا
ان در واحدهاي هم پیوستن داوطلبانه کارگر از به . سندیکاآنها ی و کیفی وضع معیشتی و رفاهید کمّبهبوو  اجتماعی

شکل   ، جنسیتی و سنی آنانسیاسی و تعلقات ملی  ،رهاي عقیدتی، مذهبیخدماتی بدون توجه به باو  تولیدي، اقتصادي و
 .گیردمی

درباره  وگوگفتو  مشورت، هاي تعاونیتشکیل شرکت ، کردن محیط و شرایط کار بهتر، سندیکا بر حفظ منافع کارگران
  .نظارت بر چگونگی اجراي قراردادها بین کارگر و کارفرما و دیگر امور صنفی تمرکز دارد، معضالت کارگران

ت: گذر از کارگر به عنوان فرد به عنوان حقوق خصوصی به حوزه حقوق عمومی اس ياز قلمروپل ارتباطی گذر سندیکا 
 کارگر به عنوان یک طبقه.

 :توضیح

تضاد و اختالف وجود  صاحب سرمایه و ابزار تولید/کارفرماکارگران با تر گفتیم میان منافع و خواست پیش که طورهمان
است اما از طرف  به منظور افزایش سود تر نیروي کارو مخارج و استخدام ارزان کارفرما بیشتر در پی کاهش هزینه ؛ دارد
بیشتر و اوضاع در کل رو به ترقی و رفاه  دتر شوو دستمزدها عادالنهبهتر خواهند وضع محیط کار میکارگران ، دیگر

سندیکا یا اتحادیه کارگري یکی از ، ندر این میا .استکاهش سود دار این به معناي باور سرمایهاما به ؛ تغییر کندکارگر 
به لحاظ تاریخی سندیکا    نهادحق تشکیل    اما براي کارگران.  ستو مقاومت در برابر او  زنی با کارفرماچانه  هايراهترین  مهم

هاي آزاد و مستقل جهت برپایی سندیکا و اتحادیه  ییفرسانان در طول تاریخ مبارزات طاقتآ  .آسان به دست نیامده است
  .اندي بر این حق با قوه قهریه روبرو شدهو بارها به خاطر پافشار اندکرده

به این دلیل ، کارقانون این حق در قوانین مدنی و جهت حق تشکیل سندیکا و گنجاندن صنفی  نان و فعاالکارگر اصرار
که یکی از  دیکا عالوه بر ایننس. زنی آنان داردهمبستگیِ کارگري و توان چانه افزایشنقش بسزایی در سندیکا  که است
 .آیدپویا نیز به حساب مییک جامعه مدنی  دهشالو، ترین ابزارهاي پیکار صنفی استمهم

نامه و مقاوله»  از حقوق سندیکایی  هاي سندیکایی و حمایتآزادي «المللی کار با عنوان  سازمان بین  87هاي  نامهمفاد مقاوله
اند که دي عمل تشکیالتی و حقوق سندیکاییمعرف حداقل آزا»  جمعیدسته  زنینهچاحق تشکل و «با عنوان    98شماره  
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، بنا به اعالمیه کنفرانس عمومی سال المللی کاري عضو سازمان بینهاکشوریکی از به عنوان  جمهوري اسالمی ایران نیز
یابی ی کار، حق سازمانلملالزمان بیناس 98و    87هاي  نامهدر مقاوله.  ملزم است  هاان، به اجرا و پیشبرد آناین سازم  1998

 :کارگري و داشتن سندیکا براي کارگران به طور خالصه اینطور تبیین شده است

 .تشکیل سندیکا نباید منوط و مشروط به مجوز خاصی باشد  •
 .آزادانه تدوین شوداساسنامه سندیکا باید به شکل  •
 .اداره شوددولت  مستقیمیم و غیرهاي مستقسندیکا باید به دور از دخالت •
 .کس حق انحالل و تعطیلی سندیکا را نداردهیچ •
 .سندیکا باید بدون نظارت کارفرما اداره شود  •

ز معیارهاي فعالیت سندیکا اسیس، عضویت، راي دادن، انتخاب شدن، تعیین نام و انحالل أ آزادي در ت ،به طور خالصه
 .اندآزاد سندیکایی

فراوان المللی کار بر تضمین آن تأکید  شایسته» اند؛ اصلی که سازمان بینکار  «ادین  شرط تحقق اصل بنیسندیکاها پیش
امنیت و ، برابري، آزادي کاري است مولد همراه با چهار مؤلفه؛[کار شایسته]  کند: «چنین تعریف میرا   و آن کرده است

 ».کرامت انسانی

 :د ازانارتبرشمرده که عب راي کار شایستهچهار هدف راهبري بالمللی کار بینسازمان  

حق سازماندهی و مذاکره ، تساوي مزد، همانند انحالل کار اجباري هانامهمقاوله مندرج در( حقوق بنیادین کار •
 ).ممنوعیت کار کودکان و غیره، جمعی

ک هاي کوچکه بر پرهیز از اعمال تبعیض در استخدام و در پرداخت مزد و نیز بر گسترش بنگاه( اشتغال مولد •
 ).سط تأکید داردو متو

، ایمنی و هاي امدادي و نیز حفاظتکه بر مباحث بیمه و تأمین اجتماعی و بر حمایت( هاي اجتماعیحمایت •
 ).دارد تأکیدبهداشت 

 ).ورزدگرایی و تقویت شالوده آن تأکید میر سه جانبهکه ب( وگوي اجتماعیگفت •

 

 سندیکا  تاریخچه
هاي کارگري بذر نخستین اتحادیه، ژه در انگلستانیو یابی آهسته طبقه کارگر بهشکلگام با رشد جامعه صنعتی و تهم

باور بر این بود  .نداشتند مشورتو  وگوگفتایجاد مجمع براي اما قبل از آن بر اساس قوانین کارگران اجازه . کاشته شد
. جامعه بود کشیدن ا و به آشوب اي در جهت ضربه زدن به حق خصوصی کارفرمکه هر گونه اجتماع کارگري توطئه 
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ش ای و کیفیبراي افزایش حجم کمّسرمایه ، قانون طبیعیند که بر طبق دزداران جار میغاتی سرمایهیبلندگوهاي تبل
 .استاصل آزادي بشر  آزادي تجارت و اقتصاد و حتی به معناي یورش به مبانی ،باید آزاد باشد و هر گونه قید و بند

محدودیتی هر  .  آزادي با آزادي مالکیت خصوصی و گردش آزاد سرمایه و کاال گره خورده بود  ، مفهومبعداز سده هفدهم به  
رو گسترش تجارت و افزایش سود به منزله   و از این  شدبر سرمایه و دارایی به معناي محدود کردن شهروند آزاد تعبیر می

منافع شخصی حرکتی در جهت خیر عمومی  تقدس کسب سود بیشتر و. هاي بنیادین بشر بودگسترش دایره آزادي 
 .شدخوانده می

توانگران و طبقه  ،دارده کلید صالح عمومی را در دست اي کطبقهکه  بوداین ثروت  ذهنیت صاحبان قدرت و، بنابراین
فقرا و  افکار، درست برعکس؛ ضامن خیر عمومی باشندتوانند شان نمیو فقرا به خاطر جایگاه است صاحبان سرمایه

ند تا امنیت و سعادت جامعه تضمین دشمیمراقبت و تنبیه    ستبایمی  فرودستان  .دنکفضاي جامعه را مسموم می  کارگران
  .دمآمالکیت خصوصی در مقام ستون فقرات قانون اساسی و حقوق بشر به حساب می. گردد

 نهاي کارگران از دهان خودشان و نیز فعاالسته رفته خوارفته،  و انسجام در صفوف کارگران  دستانبا افزایش جمعیت تهی
که کار  دریافتندآنان . شان تنها به یک ابزار کاسته شودپذیرفتند که حیثیت کارگران نمی. شدحقوق کارگر شنیده 

هاي حکومتی چیرگی داشتند هر نوع برابري قانونی اما کارفرمایان که بر دستگاه. سرچشمه و اصل پیدایی ثروت است
 شاگر کارگران به رفاه بی .کردند و اعتقاد داشتند که یگانه محرك ایجاد کار گرسنگی استو سرمایه را رد میکار میان 

  .اي براي کار نخواهند داشتهدست یابند انگیز باید،از آنچه 

بی به دستیا براينین فضایی کارگران در چ. شدتشکیل هر نوع مجمع کارگري جرمی جنایی محسوب می، ترتیب بدین
شان مطالبات  ، پافشاري آنها براما با افزایش سطح آگاهی کارگران.  مواجه بودندبا موانع بسیار سختی  حق تشکیل سندیکا  

 معتقدگذاران  هم به این دلیل که قانون   آن  ،تغییر کرد  به نفع کارگران  یکنیمه اول سده نوزدهم قوانین اند  در.  بیشتر شد
قدرتی  چنانتواند اختاللی در گردش آزاد سرمایه ایجاد کند و سرمایه به ري نمیکارگهاي بودند که تشکیل اتحادیه

 .اش ادامه خواهد دادخود به ترقیهدست یافته که خودب

و بعضًا کارگران در واکنش دست به  شدبر شمار بیکاران افزوده  تکنولوژي و خودکارشدن بخشی از فرایند کار،با رشد 
گران حکم تخریب آن ی را تصویب کرد که به موجبنها قانومجلس انگلستان براي رفع نگرانی. زدندآالت تخریب ماشین

اعم از پدر و کل خانواده کارگر . کردندفرسا میکار توان  ساعت 18حدود  کارگران روزانهکه این در حالی بود . اعدام بود
طور  آنان در صنعت پنبه و نساجی به. اتب بدتر بوده مرها بوضع بچه، در این میان. مادر و فرزندان مشغول به کار بودند

گورستانی هاي بزرگ  در کنار بعضی از کارخانه  .مردندها میشان زیر کار و تازیانهشدند و بسیاري اي استثمار میرحمانهبی
  .ایجاد شده بود شدهتلف يهابچه  براي

که  دیگر ادامه یافت تا این سو و کارگران و بیکاران از طرفها میان دولت و کارفرما از یک فراز و فرودها و درگیري
 چندي بعد .کنترل فروش نیروي کار خود قانونی شدبراي جمعی مزدبگیران دسته زنیچانه حق  1825در سال سرانجام 
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جنبش افت و خیز  .  تأسیس شد،  ران همه اصنافکارگاي متشکل از  اتحادیه،  )GNCTU(  اتحادیه بزرگ ملی  در انگلستان
دخالت آورد که در کنار تمرکز بر رفع ستم اقتصادي خواهان که جنبش چارتیست سر بر کارگري ادامه یافت تا این
نیز هبود زندگی کارگران و در جهت ب قوانینی ،مجلسخواست جنبش چارتیست می؛ بودنیز کارگران در امور سیاسی 

  .تصویب کند، کارگرجمله حق رأي براي مردان از ، شانحقوق سیاسیافزایش 

کارگر که هر کدام نماینده   100  نخستین گردهمایی رسمی سندیکاهاي بریتانیا با شرکت حدود،  1868  سرانجام در سال
. برگزار شد هاي یرگاي براي بررسی وضعیت کارگران و تصمیمبرپا شد و پس آن هر سال کنگره، اتحادیه خودشان بودند

تر سده بیستم فعالیت کارگران سیاسیاما در ؛ ه یافتعمدتاً ماهیتی صنفی داشت ادامکوشش طبقه کارگر انگلستان که 
 .حزب کارگر را تأسیس کردنددر جهت منافع طبقاتی خود آنان شد و 

طبقه کارگر با فشار و اعتصاب و درگیري توانست از . در بقیه کشورهاي اروپاي غربی اوضاع تقریباً بر همین منوال بود
ه در فرانس .ددست بزن یمنسجم و جمع یتالشبه بهبود وضع زندگی خویش براي مند شود تا دیکا بهرهحق تشکیل سن

دار مبارزات صنفی و سیاسی تبدیل هاي اولیه سده نوزدهم طبقه کارگر به میدانپس از انقالب کبیر و در دهه ویژه به
حتی در برخی مقاطع کارگران با . یشات سیاسی بودتر از انگلستان آمیخته با گراگري بیشجا مبارزات کارندر آ. شد

 .مقابله کردندطور مسلحانه  هاي سرکوب بهنیروي

تأسیس  مسیراي تشکیل دهند و در کارگران توانستند سندیکاهاي مستقل و آزاد را به طور گسترده  1868از سال 
را ایجاد کنند که » راسیون عمومی کار فرانسه فدکن«آنان سرانجام موفق شدند  .م بردارنداي از همه سندیکاها گااتحادیه

 .تا امروز ایفا کرده استیشبرد مبارزات صنفی و سیاسی کارگر و پ دهی طبقه مانزنقش مهمی در سا

هاي داخلی و با پایان جنگ . رفتپیش می زات ترقی و رشد اقتصاديادر ایاالت متحده آمریکا نیز جنبش کارگري به مو
جمعیت عظیمی ، همین و داري پیوستجمع کشورهاي پیشرفته سرمایه رفته آمریکا به ته رف تکنولوژيرشد صنعت و 

خورده جنوبی بقایاي شکست  هايالتاین در حالی بود که هنوز در ای.  گسیل کرد  ز کشورهاي فقیر اروپایی به آنجامهاجر ا
 .دادداري به حیاتش ادامه میمرئی و نامرئی برده

. نیویورك تأسیس شدین سندیکاها در شهرهاي صنعتی و پرجمعیت مانند ه نوزدهم نخستهاي آغازین سددر سال
با ، هزار کارگر 300 قریب بهبا مشارکت  1886 جمله اعتصاب مشهور سالاز ، را ها توانستند اعتصابات بزرگیسندیکا

و کشته شدن برخی  1886 در پی همین اعتصاب بزرگ سال. ت کار و افزایش دستمزد ترتیب دهنداکاهش ساع هدف
نقش صنفی و  از آن موقع تاکنون. وان روز جهانی کارگر وارد تقویم جهانی شدعنمه به ماه ان روز اولکنندگاز اعتصاب

دستاوردهاي صنفی و حقوقی چشمگیري در پی  آنها و فعالیت پیدا کرده بسیارياهمیت ها در آمریکا سیاسی اتحادیه
 . داشته است
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 سندیکا  و  طبقاتیآگاهی 
و مبارزات صنفی و طبقاتی گره خورده تأسیس سندیکا ضرورتاً با آگاهی رشد  کهجنبش کارگري نشان داده  سرگذشتِ

کشف   یا صرفاً به میانجی تجربه فقر یا بحران اقتصادي  دل یک واقعیت خام اقتصادي  و از  خودهخودب  طبقاتی  آگاهی.  است
سندیکا  .استرشد آگاهی صنفی و طبقاتی نیز تحقق و  که ،براي احقاق حقدستگاه و ابزاري  نه تنهاسندیکا . شودنمی

از دید ممکن است  .   ژرف جمعی و اجتماعی استآگاهیِرمق فردي به  اي براي گذر از شعور ناتوان و کمو اتحادیه میانجی
 ست خود را به خاطر درآمد. یک کارگر منزوي ممکن اطبیعی باشد  امري  ناعادالنهوانین  ق ،ک کارگر جداافتاده و منزويی

 .گرددبرمیجامعه و ساختار حاکم بر آن به آن  ریشهدر واقع به خاطر چیزي که  د،سرزنش کنناچیزش 

به درك   ،درست  هاي ّيرگیمتصمی  خرد جمعی برسند تا عالوه براي  توانند به گونهو بحث می  وگوگفتدر سندیکا اعضا با  
اساس شعور متعارف فردي استوار بر .  یابند  و نحوه استثمار دست  ایهقدرت و سرمو مناسبات  عمیقی از چگونگی عملکرد  

شود رونده و تأثیرگذار میتوان عظیم کارگران و مزدبگیران هنگامی تبدیل به نیروي پیش.  گري محض استانفعال و نظاره
شعور و دانش  يبراي ارتقا ايهوسیل سندیکا. امر مستلزم آگاهی طبقاتی است ت یک طبقه باشد و خود اینأ که در هی
 . و سیاسی مزدبگیران است اقتصادي، اجتماعی

شان نه شوند که از منافعگري فوق فردي میاي کنششان مجهز به گونهطبقاتی و صنفی هايکارگران با اتکا بر سازمان
داران که پاسدار منافع سرمایه ییجا و دولت تا دارانبلکه در برابر فشار طبقاتی سرمایه ،خاص یفقط در برابر کارفرمای

قشر و طبقه کارفرمایان با اتکا بر توان طبقاتی خود کلیت مزدبگیران را در وضعیت تدافعی و . کندمحافظت می است
کند بلکه او قربانی منافع کلی که به او ستم میکارگر باید بداند که این تنها صاحب کارش نیست . دهندانفعال قرار می
فردگرایی کارگر را . تواند جوابی درخور به ستم طبقاتی بدهدش میابه توان طبقه تکاه است و تنها با ایک طبقه شد

 .دهدروي اخالقی تقلیل میبه یک کجرا سازد و ستم منفعل می

 شودآگاهی کلی و جمعی گذر کنیم خواهیم دید که واقعیت یکسره عوض میکه از شعور مجرد فردي به    اما به محض این
، خواهند با دادن آگاهی درخورهاي کارگري میتشکل. شودمرئی میبه ناگاه که تاکنون ناپیدا بود  بسیاري از روابطو 

دهی مجدد روابط میان سازماندر پی آگاهی کلی و طبقاتی . کننداش اي مبارزه در جهت حقوق صنفیکارگر را مهی
 سدي در برابر وکرده  عنی از پراکندگی کارگران جلوگیريی .استسرمایه  قطارانشان و نیز با صاحبانکارگران با هم

  .شودمیداران سرمایهتازي یکه

آگاهی .  آگاهی و تبدیل آن به نیروي عینی استشان از کسب همین  هراس بسیاري از کارفرمایان و دم و دستگاه سرکوب
در سندیکا . امري ناگزیر و ضروري استیکا یابی و ایجاد سنددهد براي کسب عدالت اجتماعی تشکلطبقاتی نشان می

سندیکا  .کنندشان تمرکز مینهند و تنها بر منافع صنفی و طبقاتیکارگران تمایزات سیاسی و دینی و قومی را کنار می
هیچ سندیکایی نباید شرطی خارج از مناسبات کاري براي اعضا وضع . کندشان جلوگیري میاز پراکندگی و سردرگمی

سندیکا تنها ناظر بر حِق . ل شوداي باشد که همه کارگران و کارمندان صنف را شامباید عملکردش به گونه کند بلکه
 .سیاسی و ایدئولوژیک است فرق دارد است و با حزب که تشکلی یکسرهصنفی و اجتماعی 
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د فرما واررگران با کاراز طرف کل کانمایندگانی را انتخاب نمایند تا در صورت لزوم  الزم است که کارگران هر صنف
شوند و دائم در ارتباط با گیري آزادانه برگزیده میهمه کارگران در یک رأي  جانبنمایندگان از  .  زنی شوندمذاکره و چانه

این منتخبان .  خبر باشندهاي سندیکا و اعضا باي گیرتا از آخرین وضعیت کاري و معیشتی و تصمیم خواهند بود  همدیگر
 .نامید» مدیره سندیکا تأ هیا یا «شور توانرا می

مذاکرات برگزیدگان باید همه کارگران را از واپسین تصمیمات و نتایج . بنیاد درونی سندیکا بر دموکراسی استوار است
. تر استتر باشد شمار اعضا و بخش اداري سندیکا بزرگطبیعتاً هر قدر که یک شرکت یا واحد تولیدي بزرگ .آگاه کنند

اند اما سندیکا باید دهندگان کارمندان و کارگران شاغل در آن واحد تولیدي که اعضا و رأي ني بزرگ با آدر سندیکاها
  .مشاور حقوقی و کارمند نیاز داردبه هر سندیکا  .اري داشته باشدنیروي کافی براي رسیدگی به بخش اد

 سندیکاوظایف  
جام در صفوف اعضا و دفاع از حقوق صنفی و م ایجاد انسطور که گفتیسندیکا و اتحادیه همان هدف اصلی از تشکیل

 سندیکا باید. باشد و هم دولتشخص هم تواند در اینجا کارفرما می. استدهندگانش در برابر کارفرما اقتصادي تشکیل
زیر را  توان بندهايبه صورت کلی می. کندامه دنبال میرگران را با دقت و در چارچوب اساسنکا که مطالبه متعهد باشد

 :فارغ از نوع صنف بیان کرد سندیکاهر عنوان نقش و رسالت ور فشرده بهط به

 هاي مضر بین اعضاها و کشمکشهمبستگی و جلوگیري از رقابتایجاد  •
 هاي داخلیو برپایی شوراي حل اختالف براي رفع تنش کارها پیگیريِریزي به منظور هماهنگی جهت برنامه •
 شدهبه منظور دسترسی به اهداف تعیین ویژه به تدوین دستورالعمل کاري •
 بررسی و شناسایی موانع سر راه در مسیر تحقق مطالبات •
  فضاي کاراصالح قوانین و مقرراتِزنی در جهت کوشش و چانه •
اي به منظور آشنایی اعضا و دادن خدمات مشاوره  آگاهی صنفی و طبقاتی  يبراي ارتقا  هاي آموزشیایجاد دوره •

 حقوق خودبا حق و 
 زنی سندیکاها به منظور باال بردن قدرت تأثیرگذاري و چانهبررسی فرصت •
 کارگرانهاي بیکاري براي کمک به ایجاد صندوق  •

 مقاومت در برابر اخراج اعضا توسط کارفرما •
 اعتصابراي تاثیرگذاري هر چه بیشتر و آموزش کارگران ب اعتصابریزي برنامه •

 فرما در صورت اختالف میان کارگر و کارفرمارکابا براي مذاکره  یتأ هیایجاد  •

 صورت چاپی یا مجازي انتشار خبرنامه داخلی به •

 و وضعیت بیمه آنانو اخراجی پیگیري وضعیت کارگران مصدوم  •
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رسیدگی به کیفیت  ،  بهداشت محیط کار  يارتقا ،  بهبود شرایط کاري  جمله  دفاع از اصول اساسی حقوق کارگر از •
دریافت براي  کوشش، کاهش ساعت کار، دستمزد عادالنه، ل مناسب و در دسترسو نقحمل ، و کمیت تغذیه

 عنوان پاداش بهل بخشی از سود محصو

 ساز کارخانههاي سرنوشت گیريریزي و تصمیمکارگران در برنامه دادن نقش دخالتبه منظور کوشش  •

 کارگري ن اخبارو مطلع کردن اعضا از آخریهاي دیگر ران صنف به وضع کارگ تحساسیت نسب •

 هاي اعتراضی در جهت حمایت از حقوق کارگران اصناف دیگرسازماندهی تجمع •

به سالت و کارکرد هر سندیکا اي از ر چکیدهبتوان را  اینهااما شاید  ،توان اضافه کردبندهاي بسیاري میبه این موارد 
اما قبل از  ،بندي یک سندیکا را توضیح دهیمتري وظایف و استخوان طور دقیق کوشیم که بهدر ادامه می. حساب آورد

 . پردازیممیاج به اجمال خطر اخریعنی آن به یکی از معضالت کارگران 

هاي علنی و غیرعلنی کارگري دفاع از کارگران دیگر تشکل و از جمله وظایف سندیکاها در صورت نبود اتحادیه مستقل
 .است »کمیته اخراجی«اخراجی و تشکیل 

 هاجیکمیته اخرا
قوانین و شیوه ایران که  کشورهایی مثل رویژه د به، کندطور دائم بر سر کارگران سنگینی می سایه وحشتناك اخراج به

سندیکاها و هر تشکل کارگري دیگري باید همیشه . فعالیت آزاد سندیکایی و صنفی را گرفته است اجراي آنها جلوي
هر سندیکا و تشکل باید یک صندوق مالی براي مواقع ضروري .  داشته باشند  براي دفاع از حقوق کارگر اخراجیاي  برنامه

سندیکا باید هر چه در توان دارد به کار برد تا . توان به کارگر اخراجی کمک مالی کرداز این صندوق می .داشته باشد
تشکیل . فشار آورد کارفرماشده بر بینیسندیکا باید با تدارك کارهاي پیش ،در صورت اخراج مانع اخراج کارگر شود.

مستقل فعال در حوزه کارگري  يسندیکا یا وکال يباید با وکالکمیته . یکی از این کارهاست» کمیته اخراجی«فوري 
کمیته باید با کارگران اخراجی در . را تهدید به اعتصاب کند تماس بگیرد و همچنین راهپیمایی برپا کند و حتی کارفرما

هر قدر ارتباط میان . داز خودِ کارگران اخراجی تشکیل دهاي فراگیر تی با کمک خود آنان کمیتهارتباط دائم باشد و ح
 .کارفرما بیشتر خواهد بودریزي براي ضربه زدن به امکان برنامه، ته با کارگران اخراجی بیشتر باشدکمی

تهیه نماید و هاي اجتماعی در شبکه ن شاتلفن و حساب کابري شمارهبا نشانی و  هاکمیته باید فهرستی از همه اخراجی
هاي جاهاي دیگر تماس بگیرد و یک شبکه گسترده از آنان براي فعالیت صورت نیاز با اخراجی در  .  هم وصل کند  به  آنان را

با  .الزم است کمیته تبلیغات گسترده و پرحجمی داشته باشد و به همه کارگران شاغل خبر دهد. مشترك درست کند
م کارگران سخن بگوید و حس همبستگی براي کارگران شاغل، کمیته باید از خطر اخراج تماآموزش و سخنرانی    هايبرنامه

نسبت به اخراج   کارگران بدون واکنش قاطع و آگاهی کارگران را  نسبت به وضعیت کارگران اخراجی باال ببرد. چرا که
  یگر کارگران را نیز امضا کند.دحکم اخراج  ال راحتا با خیهر آن این امکان هست که کارفرمیکی از میان خودشان، 
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 تشکیالتی سندیکاساختار  

 ساسنامها
 :تعریف

 .انجمن است وظایفسازي و تشریح اهداف و به معناي مجموعه قوانین و مقررات بنیادین در جهت شفافاساسنامه 

 :توضیح

چگونگی انتخاب ،  ابط میان اعضانگی رونامه چگودر اساس .ترین پایه هر تشکل جمعی استاساسنامه ستون فقرات و مهم
شرایط برگزاري اعتصاب و خط مشی کلی و اهداف نهایی سندیکا ،  گیريت تصمیمأ حدود اختیارات شوراي مرکزي و هی  و

سجل و هویت شخص حقوقی اساسنامه دهد اگر کارت ملی هویت شخص حقیقی را نشان می. شودمشخص و نوشته می 
در واقع . ت خویش را بسنجنداتوانند انتظارات و اختیاراعضا می اساسنامهبر اساس . کایی استو هر انجمن و سندی

به همین خاطر باید بند به بند هر اساسنامه   .و ضامن دخالت همه اعضا در کارهاست  اساسنامه شالوده دموکراتیک سندیکا
هر اساسنامه باید به صورت شفاف و روشن   انینبندها و قو  .در مجمع عمومی سندیکا و با حضور همه پرسنل تصویب شود

 و اختالل در عملکرد سندیکا نشود. شود تا بعداٌ دستمایه اختالف تفسیر میان کارگران  نوشته

گیري مستقیم همه  بر اساس رأي باید  شان  هایها و سرپرستهمه زیرمجموعه ،  دموکراتیکاساسنامه کارگري  طبق یک    بر
رأي تمام اعضا صورت گیرد و رهبري سندیکا بدون دخالت و  ر در اساسنامه باید باتغیی گونه هر. انتخاب شونداعضا 

هاي یک ویژگی توانبه صورت خالصه می .ترین بندهاي اساسنامه را نداردبردن در کوچک موافقت همه اعضا حق دست
 : نین خالصه کرداساسنامه را چ

 .شودمی تهشنگامن ک انجاره یماندهی و اداساسنامه قانونی است که براي ساز •
خاص هر صنف در نظر  هاياند اما باید در هنگام نگارش آن ویژگیاساسنامه همه سندیکاها به همدیگر شبیه •

 .گرفته شود
 .بند نخست هر اساسنامه باید نام سندیکا و شرکت را مشخص کند •
 .شودمیدر این بند نوع کار شرکت یا واحد تولیدي مشخص ؛ بیان موضوع شرکت •
 محل شرکت و واحد تولیدي •

 میزان سرمایه شرکت یا واحد تولیدي •

 :تعیین ارکان •
o ت مدیره یا شوراي مرکزيأ هی 

o   شمار اعضاي شوراي مرکزي 

o مدت مدیریت مدیران 
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 حد نصاب و شمار اکثریت الزم جهت رسمیت جلسات  •

 صورت جلسات شوراي مرکزي  •

 اختیارات شوراي مرکزي  •

 شوراتعیین مدیر رئیس  •

 خش مالیرس براي بتعیین باز •

 تعیین شرایط انحالل  •

  مشخص کردن شرایط تغییر اساسنامه •

ران براي کارگ. یادي در اینجا ذکر نشده استها و بندهاي زهو تبصر از یک اساسنامه است هاییتنها بخش آنچه آمد
 .ود و مطالعه کننددانل ها رامراجعه و اساسنامهتوانند به سایت سندیکاهاي موجود آشنایی با یک اساسنامه جامع می

 ت مدیره یا شوراي مرکزيأهی
دارد بر  هت مدیره وظیفأ شورا و هی .دنشوشوراي مرکزي بر طبق اساسنامه و با رأي مستقیم همه انتخاب میاعضاي 

 را به عنوان اساس آنچه در اساسنامه آمده عمل کند و باید در برابر اعضاي سندیکا پاسخگو باشد و از میان خود کسی
شوند و پس از شده تنها براي یک دوره مشخص که در اساسنامه آمده انتخاب میاعضاي انتخاب. نماید رئیس انتخاب

 .یک و با حضور همه برگزار شودپایان دوره باید مجدداً انتخابات دموکرات

مه و مجمع اساسنا باید دراما وظایف این نهاد  ،خواست اعضاست و پیگیريت مدیره پیشبرد أ تکلیف هی طور کلی به
 :ت مدیره بدانیمأ صلی و کلی تکلیف هیهاي ازیر را شاید بتوانیم سرفصلبندهاي  .مشخص شودعمومی 

 شدهاصلی تعیینهدایت فعالیت و مبارزات در مسیر  •

 سازماندهی اعتصاب و هر گونه تجمع اعتراضی  •

 برگزاري مجمع عمومی سندیکا •

 نان اجراي آ هبستن قراردادها و نظارت بر نحو •

 تعیین شرایط عضویت و موارد الزمه آن  •

 اساسنامه آمدههاي ضروري بر اساس آنچه در ها و زیرمجموعه ها و تعاونیبرپایی کمیته •

 مجموعه هاي داخلی هر مجموعه و زیرنامهتدوین و نگارش آیین •

 ها و مطالبات اعضاایجاد سازوکاري مناسب جهت پاسخگویی شفاف به پرسش •

هاي افتتاح حساب و عرضه ترازنامه مالی و تأسیس و نظارت بر صندوق   از جملهن  و مدیریت آتعیین بخش مالی   •
 مالی

 اندازي مجراهاي مناسب براي خبررسانی به پرسنلراهانتشار نشریه و  •

 استخدام اشخاص براي اداره کارها •
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 اصنفیها و اعالم نظر رسمی سندیکا درباره پیشامدهاي صنفی و فرنگارش و انتشار بیانیه •

 عمومیمجمع  
ات مهم و عملکرد و سندیکا است تا درباره موضوع  اعضاياي همه مجمع عمومِی یک سندیکا گردهمایی ساالنه یا دوره

 .گیري کنندچارچوب سندیکا تصمیم

شود که همه پرسنل یک واحد تولیدي براي اتخاذ نیز گفته می و سازمان اي تشکلبه گونه» مجمع عمومی«البته 
یک سندیکا یا در اینجا منظور گردهمایی همه اعضاي  .شوندگذاري جمع میگیري و تعیین چارچوب سیاستمتصمی

ترین بدوي، این نوع گردهمایی .شکلی از سازماندهی کارگري استهمانند شورا مجمع عمومی  شرکت نیست بلکه خود
تواند مجمع عمومی می.  ها و منافع خود استدگاهشکل سازماندهی است و در آن هر کارگر مستقیماً و شخصاً نماینده دی

 .تر ساماندهی کارگران شوداي براي ایجاد سندیکا و اشکال منسجمکه مقدمه  مقام یک گونه تشکل استمرار یابد یا آن  در

و  بهترین ،هاي سازمانی با موانع قانونی یا امنیتی روبروستهایی که فعالیت سندیکا و شکلاالصول در وضعیتعلی
معترضان قادرند   و  زیرا شمار چشمگیري از کارگران در میدان هستند  ،ترین گزینه کارگران ایجاد مجمع عمومی استکارا

مع هم قدرت این شکل همگانی تج. با کارفرما تعیین کنند وگوگفتطور آنی تصمیم گیرند و چند نماینده براي  به
در ایران که تاریخًا همیشه . کنداي پلیس ایجاد میابر دخالت نیروهو هم سدي در بر دهدکارگران را ارتقا می جروبحث

ها از درون همین آزمون  بعدترآمده و  دست هاي عمومی بهبا استبداد روبرو بوده بیشتر تجارب کارگران از دل مجمع
 .سندیکا و شوراهاي کارگري زاده شده است
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 سازماندهی کارگري : اشکال گوناگون فصل سوم

 کارگريشوراي 

 :عریفت

خود تشکیل  یشبرد اهداف صنفی و طبقاتیِاي براي پ یا هر مؤسسه  ياز سازماندهی که پرسنل یک واحد تولیداي گونه 
 .دهندمی

 :توضیح

گیري  تواند زمینه شکلهم می دهی است وتري از سامانايشکل تودههم رسد شورا مانند مجمع عمومی به نظر می
نقش کمیته شوراها در بعضی مقاطع . کنداه با اوضاع و احوال زمانی و مکانی تغییر میراها همرتکلیف شو .سندیکا باشد

تبدیل به سازمان اصلی کارگران  تدریجبه  هااما در بعضی جا ،انندمکنند و در همین سطح باقی میاعتصاب را ایفا می
 .شودمی

هایی با منتها آنها فرق  ،تی کارگران و مزدبگیران استمجمع عمومی انسجام صنفی و طبقاشورا و ، اگرچه هدف سندیکا
همه  زیرا ،رسدتر به نظر میاي توده ،هاي بوروکراتیک استتر تابع دستورالعمل کمظاهراً که  به دلیل آن  شورا. هم دارند

ا هم بعضاً به دیکاهکه سن با آن .انداما در نمونه سندیکا فقط اعضا واجد حق رأي .کارگران حق دخالت در آن را دارند
. انداند که به سرعت ماهیتی سیاسی به خود گرفتهها بودهااما غالباً این شور ،دنپردازهاي صنفی میامور فراتر از فعالیت

مستقل زیر ضرب بوده و مجال تنومند شدن را نداشته  يهاویژه در کشورهاي غیردموکراتیک که سندیکا و اتحادیه به
  .است

که مستقیماً آزمونی برآمده از دل شوراهاي  گره خوردهروسیه  1917 تجربه معروف انقالببا اختیار را بیقطعاً نام شو
گهان در نا ،اي نیمه صنعتی با ساختار سیاسی سرکوبگر بودروسیه تزاري که جامعه. بود» سوویت«کارگري یا همان 

که قبالً از طریق شوراها سازماندهی  کارگرهایی دید صوخصبه  ها وهنگامه جنگ جهانی اول خود را در برابر قیام توده
 .بودند شده

نخستین تجربه ایجاد شوراها به خیزش اعتراضی   .رددگور شدن انقالب برمیها قبل از شعله ریشه شوراها در روسیه به سال 
روسیه کاشته شد.   فیباوسنسنسک کانون صنعت پارچه   -نخستین بذر شورا در ایوانوو  د.وشمربوط می  1905  کارگران در

به اتفاق آرا یک کمیته شورایی مرکب از  ،کارگر معترض 30000در پی یک اعتصاب عمومی بزرگ با حضور نزدیک به 
نماینده براي مذاکره با کارفرمایان تشکیل شد. این تجربه سریعاً در پترزبورگ تکرار شد و تقریباً همه واحدهاي  110

تأثیر شوراها همچنان باقی ماند و سرانجام در   1905با سرکوب قیام   یل دادند.را تشک  هاي خوداها شورتولیدي و مؤسسه 
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کارگران . جوانه زدند انعنوان دژ محکم انقالبیها بهکارخانهدوباره شوراهاي کارگري از دل  1917آستانه انقالب اکتبر 
نی در شوراهاي مرکزي ایندگهر شوراي محلی نما. رپا کردندعمومی را در کنار شوراهاي محلی ب يشوراها مستقیماً

و دیگر اصناف  هاسربازخانه، سندیکاها، هاشوراهاي کارخانه ی ازها نمایندگانجلسات شورا علنی بود و در همه آن. داشت
  :شدتشکیل می هاي گوناگون ذیلاز بخشتقریباً شورا . ها حضور داشتندو رسته 

 بخش مالی •

 بخش اداري •

 بخش آموزش  •

 بخش بهداشت •

 هاي تعاونیکترت و شربخش تجا •

  بخش بازرسی کارگري و دهقانی •

سرانجام   .دادغام شدن  بوروکراسی حزببا ظهور استالینیسم در  با پیروزي انقالب شوراها به همدیگر وصل شدند و سرانجام  
 .دانیمآنچه شد که همگی ما میانقالب نیز 

 

 کارگري فدراسیون

 :عریفت

 . در عین حفظ خودمختاري ي یک صنفهااتحادیهو پیوند هبستگی 

 :توضیح

فدراسیون تشکلی است از اتحاد .  رد فرهنگ کارگري شده استاست که وا  الحات سیاسی و کشورداريطاز اصسیون  رافد
اي دارد که حدود ها اساسنامهفدراسیون نیز همچون دیگر تشکل . شانصنف در عین حفظ خودگردانیسندیکاهاي هم

تر صنف دهی گستردههدف فدراسیون سازمان . کندبر اعضا را معین می آنز میزان نفوذ اختیارات سندیکاهاي عضو و نی
قدرت . اي با همدیگر برقرار نمایندمشی هماهنگی داشته باشند و ارتباط سازمانی پیوستهاست تا همه سندیکاها خط 

اش اهداف صنفیمندتري قادر به پیشبرد  یابد و با پشتوانه نیروسیون افزایش میارر فدهر سندیکا با عضویت د  تأثیرگذاري
 .خواهد بود
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 کنفدراسیون

 :عریفت

 گوناگون اصناف از  هااتحادیهو پیوند گسترده هبستگی 

 :توضیح

جنبش  وارد ادبیاتکنفدراسیون همچون فدراسیون از اصطالحات معمول در فرهنگ سیاسی و کشورداري است که 
بلکه   ،شودهاي یک صنف خاص را شامل نمیلیون تنها سندیکاها و تشککنفدراسیون برخالف فدارس.  ده استشکارگري  
یعنی  شیهاکنفدراسیون نماینده زیرمجموعه  .است اصناف گوناگوناي بزرگ از همه سندیکاهاي کارگري از اتحادیه
 هايه که شعب  ريترین سازمان کارگدر مقام بزرگ  هدف کنفدراسیون.  است  ي گوناگونهاها و فدراسیون اتحادیهها/سندیکا

. هاي گوناگون کارگري در جهت دفاع از حقوق صنفی و اجتماعی آنان استمتحد و متشکل نمودن سازمان،  مختلفی دارد
اما نهادي وابسته به  در واقعیت، د.شوبر اساس اساسنامه و ادعایش کنفدراسیون محسوب می »خانه کارگر«ران در ای

 .دولت است

 يهاشوراها و اتحادیه  ،همه نمایندگان باید با سندیکا.  و شعبه دفتر خواهد داشت  نده در هر شهربا تعیین نمایکنفدراسیون  
طور منظم  را به هاي سندیکاه ها و خواستپیرامون مشکالت و فعالیت یهایگزارشد و نشان در تماس مستمر باششعبه 

، اعم از حق بیمه و تأمین اجتماعی،  ومی مزدبگیرانتا کنفدراسیون از حقوق اجتماعی و عم  دنتهیه و به مرکز اصلی بفرست
طور مستمر با نهادهاي دولت و خاصه  هاي کارگري باید بهکنفدارسیون  .دفاع کند شدهاشتغال و سایر حقوق شناخته

ویب قانونی خالف منافع گذار قصد تصچنانچه قانون. دنتا در جریان امور باش دنارتباط برقرار کنگذاري بخش قانون
با اعمال نفوذ موجب تصویب  وناگون در برابر آن مقاومت کند و حتی طرق گبهکنفدراسیون باید  ،کارگران را داشته باشد

 .نفع کارگران و مزدبگیران شودقوانین به 

مسلماً کاري که . باشند آگاههاي مختلف کارگري تشکل تمایزتفاوت و  ازقاعدتًا براي کارگران بسیار مهم است که 
اگر یک . بودیک سندیکاي خاص نخواهد اجرایی  در توانتواند انجام دهد تر کنفدراسیون مییون یا در ترازي کلیفدراس

، داشته باشدي خاص کارگران در یک واحد تولیدافزایش دستمزد تواند نقش مؤثري در اتحاد و ایستادگی میسندیکا با 
جهانی بر رابطه میان کار و سرمایه  اي یا کشوري یا حتیمنطقه  ها هستند که در ترازیا کنفدراسیون  هااین فدراسیون 

 .تأثیر خواهند گذاشت

تواند در برابر قانون ناعادالنه قرارداد موقت مقاومت کند بلکه کوشش براي انحالل آن مستلزم تنهایی نمی  یک سندیکا به
هاي سیاسی و کارگري در گسترش آزاديي هادخالت سازمان، مضاف بر این .هاستها و کنفدارسیوندخالت فدراسیون 
بزرگ کارگري  پرحجمِ نهادهايا با قدرت آزادي کارگران زندانی تنه برايهاي گسترده و تأثیرگذار اجتماعی یا تجمع
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ها براي بیرون آمدن از مبارزه جزئی و محلی یک امر ضروري ها و کنفدراسیون ایجاد فدراسیون ، رو از این .ممکن است
 .بردادالنه دولتی به شدت باال مین کار قدرت کارگران و مزدبگیران را در برابر سرمایه و قوانین ناعاست و ای

 و سندیکا حزب 

 :عریف حزبت
کنترل . ساخته شدهحول آن که حزب  است براي تحقق برنامه یا آرمانی تسخیر حکومتسازمانی سیاسی که هدفش 

 نیروي قهري.واسطه  دوق رأي باشد و هم بهطریق صن تواند ازقدرت بسته به اوضاع و احوال هم می

 :توضیح

 به هایشریشه  که است مدنی جامعه گیريشکل محصول بنیادمردم و سیاسی نهادهاي سایر و سندیکا همچون حزب
 برخالف  بنابراین.  است  خاص  سیاسی  آرمان  یک  طرفدار  و  مسلکهم  گروهی  اجتماع  ثمره  حزب.  گرددبرمی  هجدهم  سده
 آرمان  به باور شرط به ايطبقه  و صنف هر از کس هر و نیستند خاص کاري صنف یک به متعلق ضرورتاً اعضا کا،سندی

 را خاصی مذهبی و قومی و نژادي گروه حتی یا طبقه یا قشر یک توانندمی احزاب. بپیوندد حزب به تواندمی مشترك
 .کنند نمایندگی

 درون روابط تنظیم براي هادستورالعمل  و مقررات مجموعه از است تعبار که دارد اساسنامه یک سندیکا مثل حزب هر
 آرمان   توصیف  و  تعریف  بر  ناظر  که  دارد  هم  سیاسی  سندي   عنوانبه   مرامنامه  یک  اصوالً  اساسنامه،  کنار  در  حزب  اما.  حزبی

 بسیاري هايعه زیرمجمو ايسیاسی سازمان هر همچون حزب. است آن به رسیدن چگونگی و مشترك سیاسیِ هدف و
 همانند سیاسی و اجتماعی هايفعالیت براي سازيآماده و هابرنامه پیگیري و عضوگیري براي کمک شانوظیفه که دارد

 .است تبلیغات و کنگره برگزاري

 که  کرد خواهند تالش اعضا. باشد داشته کشوري سطح در نمایندگی هم و مرکزیت و رهبري باید هم حزب سان،بدین
 چیز  دو  قدرت  و  حزب.  گیرد  دست  به  را  قدرت  ايتوده  مقبولیت  و  مشروعیت  کسب  با  کشوري  و  ايمنطقه   سطح  در  حزب

 . است قدرت اصلی هايالیه در نفوذ حزب هر نهایی هدف و اندتنیده هم در

 ارتباطی  پل  ترینمهم  عنوان  به  حزب.  است  استوار  حزبی  ساختار  بر  قدرت  چرخش،  باز  سیاسیِ  هاينظام  در  ویژه  به  امروز
 همه  که  نمایدمی  آشکار  چنان  امر  این.  شودمی  شناخته  حکومتی  قدرت  ساختار  با  اجتماعی  نیازهاي  و  عمومی  افکار  میان
 تا کنند ایجاد خویش سیاسی و اقتصادي و اجتماعی اهداف با هماهنگ حزبی که کوشندمی اجتماعی طبقات و هاالیه

 برقرار  گوناگونی  روابط  اجتماعی  طبقات  و  اقشار  و  احزاب  میان  خاطر  همین  به.  یابد  اببازت  قدرت  ساختار  در  شانمطالبات
 یا کنندمی کنترل را سیاسی حزب یک کارگرها، مثالً خاص، طبقه یک نهادهاي و سندیکاها هاوضعیت برخی در. است
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 ايخالصه  بکوشد  و  باشد  داشته  ايتوده  خصلت  حزب  یک  است  ممکن  نیز  هاوضعیت  از  برخی  در.  دارند  نفوذ  آن  بر  کمدست
 . کند منعکس خود هايبرنامه در را گوناگون اقشار مطالبات از

 

 فرق حزب با سندیکا
 هم از  را  هاآن  کارکرد  و  نقش  باید  ولی  نفوذ داشته باشند  حزب  یک  بر  توانندمی  سندیکاها  شد  گفته  که  طورهمان  اگرچه

 در سندیکا هر. است صنفی و کاري مطالبات پیشبرد جهت در نفیص تشکل یک نخست گام در سندیکا. دانست جدا
 کارفرما با دست این از چیزهاي و کار محیط بهداشت و بیمه وضع و کار ساعت و دستمزد درباره باید خود تولیدي واحد

  را  سیاسی حزب کارکرد و اندفعال صنفی فعالیت گستره در هاکنفدارسیون  و هافدراسیون  حتی. کند زنیچانه و مذاکره
 اصلیِ مایهدرون باز کنند، دخالت هم سیاست عرصه در کارگري تربزرگ هاينهاد قالب در اگر حتی نهایت در ندارند؛

 با توانندمی کار عالی شوراهاي در کاري سطح باالترین در هاکنفدراسیون . است اقتصاديحول مطالبات  مبارزه هاآن 
  .کنند مذاکره کار شرایط و حقوق  سر بر کارفرما و دولت نمایندگان

 با. گذاردمی مستقیم تأثیر اقشار همه بر کشور کلی هايسیاست تعیین با و دارد دخالت کشور سیاسی امور در حزب اما
 سده دوم نیمه در احزاب با کارگري نهادهاي مواجهه نحوه سر بر سوسیالیستی، باورهاي گسترش نیز و سندیکاها رشد

 سندیکاها  اجتماعی  حاکمیت  لزوم  به  هاسندیکالیست  مانند  برخی.  است  گرفته  صورت  ايگسترده  نظري  هايبحث  نوزدهم
 گراترچپ هايگروه از بعضی و دانندمی هااتحادیه و سندیکا شایسته نمایندگان را کارگري احزاب برخی دارند، عقیده
 حزب  باید اما  اند،  کارگر  طبقه  اقتصادي  مبارزه  براي  بیمناس  ابزار  داريسرمایه  نظام  در سندیکاها  هرچند که  دارند  عقیده

 را حاکمیت و تسخیر را دولت قهریه قوه اعمال با کارگران همراهی با و نمایندگی به تا شود ایجاد کارگر طبقه پیشروي
 اندیشه این آشکار تجسم تزاري روسیه در 1917 سال اکتبر انقالب. بسپارد شاننمایندگان و کارگران دست به مستقیماً

 .بود

 سندیکاها حتی یا باشند، داشته واحد حزب یک کارگران ندارد ضرورت که اند باور این بر که هستند کسانی همه این با
 اهداف  جهت  در  توانندمی  حزب  بر  نفوذ  اعمال  طریق  از  سندیکاها  آنها،  نظر  از.  باشند  مشخص  حزب  یک  خدمت  در  یکسره

 کار با  سندیکا  فعالیت  ادغام  که  چون.  کنند  حفظ  هم را  خود  استقالل  حال  عین  در  و  کنند عمل اشاجتماعی  و  اقتصادي
  .بینجامد سیاسی هايسوءاستفاده یا حزبی بوروکراسی هايداالن در سندیکا قدرت رفتن تحلیل به است ممکن حزبی

 بسیاري در باید بلکه کنند، سندهب تدافعی هايبرنامه به فقط نباید سندیکاها که آنند بر کارگري هايسیاست مدافعان
 مسیر  در  باید  سندیکا.  کنند  تحمیل  کارفرمایان  بر  را  کارگران  پسند  مورد  هاییطرح   صراحتاً  و  داشته  تهاجمی  حالت  موارد

 فهم  و  کشف  بلکه  نیست،  عینی  و  مرئی  ايپدیده  لزوماً   کارگران  نفع.  دهد  آموزش  را  اعضا  و  بکوشد  طبقاتی  آگاهی  افزایش
 ناعاالنه هايبرنامه پله به پله و گام به گام باید سندیکا. است کامل اشراف و آگاهی مستلزم مواقع سیاريب در آن

 دخالت نیازمند ترگسترده مقیاس در کارها این اجراي که پیداست. بیندازد کار از و کند خنثی را دارانسرمایه
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 با  سندیکاها  میان  ارتباطی  ابزارهاي  از  یکی  »گراییجانبه  هس«  مثالً  است،  قدرت  در  احزاب  به  نفوذ  حتی  و هاکنفدراسیون 
  .است دولت

 گراییسه جانبه
 :تعریف

 کارفرما  و  سندیکا  میان  که  است  جمعیدسته  زنیو چانه  مذاکرات  مهم  هايشکل  از  یکی  )Tripartism( گراییجانبه  سه
 .گیردمی صورت دولت و

 : توضیح

  که  است الزم دارانسرمایه و کارگران میان تقابل تشدید نیز و کار جدید اشکال ظهور و تولید مناسبات شدن پیچیده با
 و داور مقام در دولت نقش رفتهرفته اما بود، محدود ابتدا در گراییجانبه سه. کند دخالت بیشتر اختالفات حل در دولت

 بزرگی نقش مختلف کشورهاي در یگرایجانبه سه که است این واقعیت. شد بیشتر جامعه کل منافع حافظ و گرهدایت
 تأکید )ILO( »کار المللیبین سازمان« دلیل همین به. است نموده ایفا کاري استاندارد رشد نیز و کارگران زنیچانه در

 به و طرفین نفع به اختالف حل نیز و تفاهم براي مؤثر ايوسیله  گراییجانبه سه. دارد آن رواج و گراییجانبه سه بر ویژه
 به و کارگر و کارفرما طرفین که آن ترمهم و است دولت نسبی یا کامل طرفیبی مستلزم این البته. است کارگران هویژ

 را دولت دو، هر که این و باشند داشته مستقل و آزاد هايتشکل و سندیکا جهانی استانداردهاي مطابق کارگران ویژه
 هافدراسیون   حضور  با غالباً  دارد  سروکار  عمده  مسائل  با  که  از آنجا  راییگجانبه  سه.  بشناسند  رسمیت  به  طرفبی  عنوانبه
 :ببریم نام را ذیل موارد توانیممی عمده مسائل این جمله از. گیردمی صورت هاکنفدارسیون  یا

 اجتماعی و اقتصادي کلی هايبرنامه •

 کار قوانین اصالح •

 دستمزد حداقل تعیین •

 اجتماعی تأمین •

 کار نیروي ایمنی و آموزش بهداشت، به مربوط مسائل •
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 : اعتصاب کارگري فصل چهارم

 چیست؟ اعتصاب 

 :عریفت

 .است مطالبات پیگیري و اعتراض منظور به کار در موقت وقفه معناي به اعتصاب

 : توضیح

 به یافتن دست کشورها از بسیاري در. است بوده خود حق احقاق  براي مزدبگیران ابزار ترینحیاتی و ترینمهم اعتصاب
 دولت  پیکار  و  زور با  خواهانعدالت  و  کارگران.  است  بوده همراه  تالش و  مبارزه  با  حقوقی  رژیم  در  گنجاندن آن  و  حق  این

 بیستم سده نیمه در حتی و نوزدهم سده در. اندکرده قانونی حق یک مقام در اعتصاب پذیرش به مجبور را کارفرمایان و
 اعتصاب  از همیشه کارگران همه، این با. شدمی شکسته درهم پلیسی خشونت با اباعتص هم کشورها تریندموکرات در
  .اندکرده استفاده اعتصاب حق جملهاز  شانحقوق  کسب براي بُرنده سالحی عنوانبه

 در اعتصاب حق گنجاندن اما شد، لغو قانون این بعدتر اگرچه و داشت کیفري پیگرد اعتصاب 1864 سال تا فرانسه در
 جرم  کار در اختالل به منتهی اقدام گونه هر و اعتصاب نیز انگلستان حقوقی نظام در. کشید طول 1946 سال تا نقانو

 رسمیت شروطی با اعتصاب حق 1906 سال تا 1875 سال میان زمانی فاصله در رفتهرفته که این تا شدمی انگاشته
 .یافت

. آورد  فشار  کارفرما  بر  طریق  بدین  و  سازد  مختل  اوست  خود  کار  نتیجه  که  را  سود  زایش  فرآیند تواندمی اعتصاب  با  کارگر
 آن  در که تولیدي واحد اگر. شودمی بسته تولید شریان که چرا کرد، خواهد سنگینی نیز جامعه هايشانه بر فشار این

. بود  خواهد  بیشتر  مراتب  به)  شهروندان(  ثالث  شخص بر  فشارش  باشد  منطقه  یا  کشور  یک  حیاتی  صنایع  از  شده  اعتصاب
  ایران  چون کشوري نفت صادرات یا بیفتد کار از شهري و شهري بین نقل و حمل همه که کنید تصور نمونه طور به

  .شود متوقف

 خودِ و جامعه به را کارگر طبقه تأثیرگذاري و اهمیت است، مزدبگیران دستان در کارا ابزاري که آن بر عالوه اعتصاب
 دچار  جامعه  قلبِ مسلماً   کار  توقف  با و  است  کار  نیروي  دسترنج  مردم  مهم و  روزمره  مایحتاج.  شودمی یادآور  نیز  کارگران

 .شد خواهد سکته

 که کندمی بیان 1978 مصوب پراگ سندیکایی حقوق  جهانی اعالمیه و 1954 مصوب ورشو سندیکایی حقوق  منشور
 به  محدودیتی گونه هیچ بدون دارد حق اش،حرفه  از نظر صرف کارگر هر. است کارگران اساسی حق یک اعتصاب حق«

. کنند حمایت] آن از[ یا دهند سازمان را اعتصاب دارند حق کارگري هايسازمان و کارگران. شود متوسل اعتصاب عمل
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 توبیخی عمل هر یا جریمه تنبیه، باعث شرایطی هیچ تحت نباید تظاهرات یا و آن در شرکت و اعتصاب یک سازماندهی
 . »شود اعتصاب از بعد چه و حین در چه قبل، چه گر،دی

 

 به مثابه حق  اعتصاب

 نیروي  از  اعظمی  بخش  یا  همهدر جریان اعتصاب،  .  نیست  موثر و کارا  جمعی  اعتصاب  اندازه  به  انفرادي  اعتصاب  مسلم  قدر
 محدوده در مشخص طور به  باعتصا موضوع که است الزم. بکشند کار از دست باید کارفرما اطالع با و علنی طور به کار

 آن وظایفش، انجام در کارفرما که است شدنی هنگامی قانونی طور به اعتصاب زیرا باشد؛ شده بنديصورت  قرارداد مواد
 .باشد کرده قصور آمده، قرارداد در که گونه

  خواست  به رسیدن گانکننداعتصاب هدف که چون. بمانند اعتصاب در الزم استکه  زمانی هر مدت دارند حق کارگران
 کارگران  بنیادي  حقوق   که کشورهایی  در.  بود  خواهد اعتصاب  پایان  شرط  ،آنان  رضایت  تنها  نتیجه  در  و  است  شانهدف  و

 مرتکب  جرم  که  اوست  این  کار  این  صورت  در  و  ندارد  را  کارگر  مجازات  و تهدید  حق  کارفرما  شود،می  شناخته  رسمیت  به
 این از پوشیچشم. است کارگر حق به جفا اعتصاب بر محدودیت گونه هر اعمال. کند یريپیگ را آن باید سندیکا و شده
 کارگر که گرفت خواهد نادیده را بااهمیت نکته این و بود خواهد شرط و قیدبی استثمار براي اجازه صدور حکم در حق

 حق  یک از بلکه نکرده، نقض را ردادقرا روي هیچ به کنندهاعتصاب  کارگر .است آزاد شهروند یک بشر حقوق  اساس بر
 و وادارد، کار به میلش برخالف را کارگر ندارد حق کس هیچ. است کرده استفاده خطا یک استمرار از جلوگیري براي
 .فروکاهد بردگی را به يکارگرمقام 

 یا نباشد تولید واحد خود صنفیِ درخواست چارچوب در اعتصاب چنانچه است ممکن کشورها بعضی کار قانون در البته
 متغیر   قوانین  به  بسته  موارد  این.  گردد  معاف  تعطیلی  روزهاي  دستمزدِ  پرداخت  از  کارفرما  باشد،  صنف  کلِ  مطالبه  از  فراتر
 کار نیروي حداکثري نفع پذیرش به وادار را قانونگذار که بود خواهد این کارگري فعالیت و سندیکا وظیفه طبعاً  اما است
 .کند

 :کنیم بنديدسته چنین  را شانترینرایج توانیممی که دارد گوناگون هايشکل اعتصاب

 کار تحریم •

 کاري کم •

 کارياضافه از خودداري •

 نوبتی اعتصاب •

 غیررسمی و ناگهانی اعتصاب •

 کار محل اشغال •

 دیگر جایی کارگران با همدردي براي اعتصاب •
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 پایان زمان تعیین با اعتصاب •

 پایان زمان تعیین بدون اعتصاب •

 :جمله از است، متعدد عوامل گروي در اعتصاب وزيپیر

 مناسب ذهنی و عینی بنديزمان •

 کارگران همبستگی •

 رهبري  •

 کارگران استقامت •

  باتجربه کارگران از متشکل اعتصاب کمیته وجود •
 کنندهاعتصاب کارگران به کمک براي مالی صندوقی وجود •

 درخبر اعتصاب  انتشار و وکال و خبرنگاران به ویژه به کارخانه، از خارج به موقع به و درست رسانیاطالع •
 اجتماعی هايشبکه 

 شدهبینیغیرپیش رخدادهاي براي آمادگی •

  کارگران شخصی هايقابلیت بر مبتنی کار درست تقسیم •
 کارگران روحیه و آگاهی بردن باال براي توجیهی جلسات •

کارگران یک تواند عواملی می. دیگر فرق دارد کارگاه با کارگاه یککه در نهایت شرایط عینی نباید این اصل را از یاد برد 
اعتصاب   نوعانتخاب زمان و  .  بگذاردعکس  تأثیر بردر یک جاي دیگر  بسا    اي  شرکت را پیروز اعتصاب کند ولی همان عوامل

با این همه   .بستگی داردبه تجربه و دیدگاه کارگران و عوامل سندیکا    ،که متکی به عوامل کلی و انتزاعی باشد  بیش از آن
 .باتجربه و سندیکاي فعال و آزاد در این میان نقش غیرقابل انکاري دارد وجود کارگرانِ

گوناگون  بدیهی است که عوامل. که به شکست خواهد انجامید معموالً هر اعتصاب یا فرجامی نیک خواهد داشت یا آن
 :از جمله ،کارگران دخالت داردموفقیت  در عدم

 رهبري واحدنبود  •
 ناآگاهی کارگران •
 برنامگیبی •
 فقدان یک مطالبه مشخص و مورد توافق همه کارگران •
 نبود سندیکاي مستقل •
 از کارگران برخی شکنیاعتصاب •
 هاشکناستفاده کارفرما از اعتصاب •
 دخالت پلیس •
 کارگرانفشار مالی بر  •
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فقدان .  توان نقشه جنگی درستی ترسیم کردمیدان می  تنها در وسط  ،اعتصاب حقیقتاً نوعی هنر مبارزه استکه    از آنجایی
هاي درست تکنیک   ذنین اوضاعی اتخادر چ.  اعتصاب را صدچندان خواهد کرد  يسندیکاي آزاد و وجود جوّ پلیسی دشوار

 .است» کمیته مخفی اعتصاب«تشکیل فوري ، ترین کارايپایه. بهترین حربه براي پیشبرد اعتصاب است و غافلگیرانه

 ته مخفی اعتصابکمی

 :تعریف

 .شودبراي رهبري اعتصاب تشکیل میخوشنام تشکلی است که از شماري محدود از کارگران باتجربه و 

 :توضیح

آنان . ریزي دقیق و اعالم رسمی اعتصاب استتشکیل جلسات براي برنامهاولین کار کمیته مخفی پس از انتخاب اعضا 
توانند موارد میاین  .ک برنامه جامع و درست ترتیب دهندی محل کارامنیتِی  و فرهنگی، اقتصادي باید بسته به شرایط

  :باشندبرنامه جامع بخشی از 

 زمان رسمی اعتصاب •
 تقسیم کار •
 ر صورت ناممکن شدنِ جلسات حضوري اجتماعی براي ارتباط با همدیگر دهاي استفاده از شبکه  •
 رگران براي تجمع و راهپیمایی کا مسیر مناسب مکان و تعیین •
 ر در صورت دستگیري رهبران کمیته بینی اموپیش •
 نشان دهند شناسایی کارگرانی که ممکن است از خود ضعف •
 شدگانصندوق مالی براي کمک به کارگران و خانواده بازداشت ایجاد •

عتصاب را رهبران کمیته باید تجارب پیشین خود و کارگران سایر واحدهاي تولیدي را در نظر بگیرند تا امکان شکست ا
ه باشند که دآمارهبران باید حتی .  شکست اعتصاب است براي بینییکی از نکات مهم آمادگی و پیش. به حداقل برسانند

به کارگران  جسمی اب را پایان دهند تا قواي ذهنی وانگیزگی در کارگران با کمترین خسارت اعتصبیدر صورت بروز 
 .هم باشدامناسب فر اعتصاب در زمانمجدد  شروعبراي ه نیهدر نرود و زم طورکلی

از خودِ کارگران براي جاسوسی زیرا ممکن است کارفرما و حراست یا پلیس  .  استهاي اعتصاب  ترین بخشاحتیاط از مهم
 انیکی از وظایف مهم اعتصابیعات نادرست گمراه کردنش با اطالشناسایی و طرد کارگر جاسوس یا حتی . استفاده کنند

جاهاي کارگران متحصن و نیز حمایت و پشتیبانی کارگران خودِ هر چه همبستگی میان . کمیته استو خاصه رهبران 
کمیته اعتصاب باید با کارگرهاي  .کمتر استشکستن اعتصاب  هم احتمال در ،بیشتر باشد کنندگاناز اعتصاب دیگر

ند به اشکال توااین حمایت می. خود کند به حمایت از متقاعدهاي دیگر در تماس باشد تا آنان را ها و شرکتکارگاه
کري براي پیروزي همکاري ف ،تبلیغاتیاي و رسانه حمایت، و بیانیه انتشار نامه، همبستگیهاي تجمع مختلف از قبیل

 .باشدو غیره  اعتصاب
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زنی رفتن قدرت چانه  معناي باال  به،  که پیروزي اعتصاب ما  را با کارگران جاهاي دیگر در میان بگذارد  نظراین  کمیته باید  
ر روحیه و تجربه کارگران در  تأثیر چشمگیري ب ،اعتصاب در خراسان پیروز شودیک اگر  به طور مثال،. شما نیز هست

  اشتراك  سایرین بهبا و  هاي هر اعتصابی را ثبت و ضبط کندآزمون به همین دلیل کمیته باید . عباس خواهد داشتبندر
 .بگذارد

روحیه کارگران در سطح کشوري بسیار مؤثر  يدر ارتقا ،باشد داشته کوچکی که دستاورد ولو آن  حتماً پیروزي اعتصاب
تواند از یک پیروزي کوچک می. دهدتجمع دستاوردهاي کوچک در نهایت قوا و توان فراوانی به طبقه کارگر می. است

پیامدهاي تواند  زیرا یک شکست می.  ندجلوگیري ک  است،کارگران    رد شدنِ روحیه و انگیزهوخ  موجبشکستی بزرگ که  
 .اي داشته باشددراز و پردامنه

آزاد و نیز زیرا در فقدان سندیکاي  ،ندرهبران کمیته باید از اعالم مطالبات بسیار بزرگ و تقریباً ناممکن خودداري کن
حراست   یزان دخالت نیروهايکند و مرا صدچندان می  کنندگانهایی فشار بر اعتصابهنین خواست هاي مدنی چنبود آزادي 
اي را درخواست نمایند که مطمئن باشند در توان کارفرما هست و او رهبران کمیته باید مطالبه .بردرا باال می و انتظامی

 کند.ها عمل نمیبه این خواسته جویی شخصی دتنها براي سو

کل طبقه   يبه جلو حرکت رور افق جدید دزیرا هر اعتصاب یک . مدت نیستانداز بلندالبته این به معناي طرد چشم  
 چینی کارفرما هم با کمک مشاورانش در حال نقشه ، کمیته باید بداند که همزمان با اعتصاب. آیدکارگر به حساب می

کمیته .  کنداستفاده می  اعتصابدنِ  انکششکست    در به  هاسایر کارفرمااو نیز از تجارب  .  شکستن اراده کارگران استبراي  
بینی کند و حتی اعتصاب را پیشهاي ضدورت بعدي کارفرما و حراست و همه نیاي حرکباز حرفهشطرنجل یک باید مث

نشینی عقب  .در این کشاکش مهم پیروزي اعتصاب است.  صورت تاکتیکی گامی به عقب بردارد  به  ،اگر در جایی الزم دید
 .کننده را داشته باشدتواند نقش یک ترفند گمراهموقت می

رو  هیچ و بهموقع و در جاي خودش استفاده کند  به، طور همزمان از شگرد تهاجمی یا تدافعی ته باید بتواند بهکمی
تبلیغاتی و روانی بکوشد مهار جنگ   و مستقل  خبرنگاران صادقها نشود و حتی با کمک  گريها و هوچیسازيتسلیم جو

  .دارد ش نگهرا در دستان

وجود آنان براي هدایت ؛ چندان الزم نیستو هویدا صورت برجسته  هم به ته در تجمات آنرهبران کمیپی درحضور پی
آنان باید کسی را مأمور هدایت علنی اعتصاب و حتی سخنرانی در راهپیمایی کنند تا .  است  ترمهم  رشاناعتصاب از حضو 

 هاي ارتباطی اعضاي کمیته کانال. سندحتی نیازي نیست که همه کارگران اعضاي کمیته مخفی را بشنا .کمیته لو نرود
هر چه امنیت کمیته اعتصاب باالتر باشد امکان . متفاوت باشدشان با سایر کارگران یهاي ارتباطکانالبا  یدبا با خودشان

 .فروریزي اعتصاب کمتر خواهد بودامکان نفوذ به کمیته و در نهایت 

تجربه و گماردن یک کارگر کم مثالً که د زیرا این خطر وجود دار ،تران براي تقسیم کار مهم اسرگاستفاده از قابلیت کا
شناخت رهبران کمیته از  . در یک ُپست حساس باعث ضربه خوردن اعتصاب و حتی لو رفتن کمیته شود انگارسهل

 .کارگران براي نحوه استفاده از آنان امري بسیار حیاتی است
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است که عوامل کارفرما از طریق  محتمل. شدت بپرهیزد بهو غیر  یهاي قومی و مذهببکوشد از حساسیت کمیته باید 
ست و کمیته نباید یها مهم نتفاوتاین در راه مبارزه و اعتصاب . نین چیزهایی قصد پراکندن کارگرها را داشته باشندچ

غلتیدن گی منطقه از  افت اجتماعی و فرهنشناخت ب. نین دامی شودرگر آگاهانه یا ناآگاهانه اسیر چاجازه دهد که یک کا
نند که افکار عمومی شهر و ناحیه اي عمل کباید به گونه کنندگاناعتصاب.  کندمی  يها جلوگیرگونه مهلکه  این  در ورطه

ایجاد فشار بر کارفرما براي    یمناسب  راهتواند  دوستی و دلسوزي عموم میبرانگیختن حس نوع.  به سمت آنان کشیده شود
  .کارفرما نیز هست بسیار کاراست هسکونت خانوادک که محل در شهرهاي کوچ خصوصه این امر ب. باشد

هر توافقی باید با رأي کامل همه کارگران و پرسنل . علنی پرهیز کندپرده و نانوشته و غیر هاي پشتکمیته باید از توافق 
آورده و حتی در افق باید روي کاغذ  کلیات و جزئیات تو. کارفرما بشوند  پوچهاي تسلیم وعدهنباید کارگران  .  تصویب شود

رد تا او به سهولت قرار را براي کارفرما باال بُ و باید پیامدهاي فسخ قول. قالب بیانیه در اختیار مطبوعات قرار داده شود
 .هایش بزندنتواند زیر وعده

دگی و زنکشور و محل  ماعیو اجت سیاسی، و با اتکا بر تجربه و شناخت درست وضعیت اقتصادي انهکارگران هوشیاراگر 
شان دست آورند و بر ارزش جایگاه اجتماعی و طبقاتی توانند دستاوردهاي بارزي بهقطعاً می ،خودشان عمل کنندکار 

این  يبه جلو روهر گام . که جایگاه شایسته از او دریغ شده باشد ولو آن ،طبقه کارگر ستون هر کشوري است. بیفزایند
امروزه معنا و مفهوم طبقه کارگر نسبت به   .ستانیز  جامعهشار و طبقات اق کل نفع بهبلکه   ،فع خودشتنها به ن طبقه نه

معناي  این طبقه به  اند و سرکوبشان در صف این طبقه یهارغم تفاوتهمه مزدبگیران علی. قبل بسیار تغییر کرده است
کش است تا رده طبقات زحمت مدنی قوي بر گُه هاي یک جامعستون. به عقب کشیدن کل روند یک جامعه خواهد بود

  .هاي بعدي رقم زنندر از سعادت را براي همگان و نسلاي پ هاي تمامًا آزاد آیندهآنان با ساختن تشکل

 

 کارگري نافرمانی از شکلی عنوان به گیسکاله :ضمیه

نافرمانی ی کارگري نیز وجود داشته است. اشکال  نافرمان  بوده، کم و بیش  ايجا کارگاه و کارخانه  م به بعد، هرز قرن هفدها
و از تخریب از امتناع از کار تا اعتصاب  .ندجمعی نیست همواره مبتنی بر کنشیو البته  اندکارگري متنوع و گوناگون

 اند. ت همگی از اشکال نافرمانی کارگريآالت گرفته تا دور زدن مقرراماشین

 اشکال نافرمانی کارگري است. ) نیز یکی از perruqueگیس» («کاله

شخصی  گیس کاري است که یک کارگر یا یک متخصص در زمان کارش براي اهداف دیگر یا استفادهبنا به تعریف، کاله
از وظایف کار براي ساخت  خارجو منظور استفاده کارگران از مواد و ابزارهاي کار در زمان کار  دهد.خودش انجام می

اي جدید و مثال معاوضه آن با مواد خوراکی، ساخت یک ابزار مورد  است: مونتاژ ابژهرر کارخانه غیر از محصول مق چیزي
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، کارگري در کارخانه رنو در شب وقتی در فرانسه احتیاج در خانه، یا حتی خلق اثري هنري. مثال در زمان دولت ویشی
 .بود  کارخانه درست شدهخود  تش با جزئیات در  که تمام قطعا  بودمتصل    يش تریلراد به دوچرخهشکارخانه خارج می  از

ر ریتم و ماهیت مکانیکی تواند دکه در عین حال میاست پادزهري موقتی براي زخم از خودبیگانگی  گیس»،کار «کاله
و دزدد . واکنشی به کارفرمایی که مثالً بخشی از زمان استراحت را میدکن ایجاد تاهاي هرچند کوها وقفهکار در کارخانه

 آورد. زنگ کار را زودتر به صدا در می
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 نایرا  در یابی کارگري تشکل فصل پنجم: 
 

شدن قراردادهاي    موج موقتیالبته  اند و  ادهاي کار قراردادهاي موقتی شغلیدرصد قرارد  90در ایران امروز، به گفته مقامات رسمی،  
رواج قراردادهاي سفیدامضا، خارج شدن کارگران  اقتصاد ( ختاري هاي تعدیل سااجراي سیاست تر، کار ادامه دارد. به طور کلی

زدایی  هاي تولیدي، مقررات د هاي اقتصادي و واح سازي بنگاه   هاي کوچک و مناطق آزاد اقتصادي از شمول قانون کار، خصوصیکارگاه 
کارگران مهاجر و   است.  شدهران تزلزل زیستی و معیشتی کارگ منجر به و را تضعیف کرده نیروي کار) …و  اجتماعی مینأاز ت

 اند. از زیر چتر حمایتی قانون بیرون رانده شده   کولبران کامالً

 15کودکان زیر    جنسیتی وجود دارد. به دلیل ابهامات قانونی موجود،سنی و  در اشتغال و استخدام و دستمزدها تبعیض و نابرابري  
  182نامه  که موضوع مقاوله   بدترین انواع کار کودکان» هستیم« ونی از شوند و شاهد موارد و مصادیق روزافزسال نیز به کار گرفته می

 ایران نیز آن را پذیرفته است.    کهالمللی کار است  سازمان بین 

سپارند، یک سند و مرجع حقوقی واحد در خصوص حوادث کار  میکار جان نفر در حین  6در حالی که روزانه  به همین ترتیب،
   .وجود ندارد

  جلوي ایجاد قانون کار اند. و این در شرایطی است که و عاجل براي مبارزه صنفی کارگري  ز جمله موضوعات ضروريهمه اینها ا
و اعتراض   ناختن حق اعتصاباز به رسمیت ش صراحتبه سد کرده است، و جمهوري اسالمی سندیکاهاي مستقل کارگري را 

المللی  میثاق بین 22 . امري که خالف مادهکندا خشونت سرکوب میهاي کارگري را بو در عمل اعتراض  زندکارگران سر باز می 
) است که ایران ملزم  ICESCRالمللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی (میثاق بین 8) و ماده ICCPRحقوق مدنی و سیاسی (

 رعایت آنهاست. به  

به   جمهوري اسالمینگاه امنیتی و اطالعاتی گر هاي اخیر، به خوبی نشاننگاهی به فهرست وزراي کار جمهوري اسالمی، در دهه 
شریعتمداري، «امنیتی» بودن آنها و سابقه  محمد ربیعی و دو وزیر کار اخیر یعنی علی  ترین شباهتمهم . مسائل کارگران است
 امنیتی است. -اطالعاتیکارشان در نهادهاي  

 گیرد.آزادانه صنفی کارگران را می جمهوري اسالمی به اشکال زیر جلوي اعتراض و فعالیت    ، به طور مشخص

 حمله پلیسی به تجمعات صنفی کارگري  •

 تهدید و ارعاب فعاالن کارگري و کارگران معترض  •

«تبلیغ   اتی همچون «اخالل در نظم عمومی»،هامدستگیري فعاالن صنفی کارگري و تشکیل پرونده کیفري براي آنها با ات •
 نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی»  علیه

 جسمی و روانی حین دستگیري و بازداشت فعاالن صنفی  شکنجه •

 پخش اعترافات اجباري فعاالن کارگري  •

 شدهمحبوس هاي نامناسب و عدم رسیدگی پزشکی به کارگران  داشت فعاالن صنفی کارگري در مکان حبس و باز •

 هاي صنفی کارگران جلوگیري از گردش آزاد اخبار در مورد فعالیت •

 غیرواقعی و همسو با دولت ایجاد سندیکاهاي موازي   •
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روي کارگران براي    شِبا تجمعات اعتراضی، تنها مانع پی اخراج و تعقیب قضایی و امنیتی فعاالن کارگري و برخورد پلیسی و امینتی  
انجام فعالیت مستقل سندیکایی در ایران نیست. ایجاد نهادهاي صنفی همسو با دولت و تحمیل سندیکاها و شوراهاي فرمایشی  

کنند. در این هه گذشته دنبال می د  د دیگري است که وزارت کار و نهادهاي امنیتی ایران براي کنترل اعتراضات کارگري در دوتمهی
رانی تهران و  دولت به جاي سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس  با به ایجاد یک سندیکاي فرمایشی و همسوان توخصوص، می 

 تپه.تپه» به جاي «مجمع نمایندگان» کارگران هفتبه ایجاد «شوراي اسالمی کار هفت اقدام    ؛اشاره کرد  97حومه در آبان  

 ایران قوانین در صنفی یابیتشکل

 شناخت. کارگران را به رسمیت میفعالیت سندیکایی  1337انون کار سال قبش از انقالب، پ 

اي و شده که به منظور حفظ منافع حرفه تصویب شد، سندیکا سازمانی تعریف 1337قانون کار که در سال  25 در ماده
ائتالف چند سندیکا، یک از . شودکارگران یک حرفه و صنعت تشکیل می بهبود وضع اقتصادي و اجتماعی به وسیله

همین قانون بیان شده است که سندیکاها،  29در ماده . شوداتحادیه و از ائتالف چند اتحادیه، کنفدراسیون تشکیل می
اي و اقتصادي خود ها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفهکنفدراسیون ها و اتحادیه

هاي کارگري همچنین حق دارند نسبت اتحادیه.  اب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاري نمایندتوانند نسبت به احزمی
محیط کار اظهارنظر کنند و در بهداشت و ایمنی  به موضوعات زیست محیطی واکنش نشان دهند، در مورد پاك بودن

 . شرایط زندگی خود مداخله کنند

 یابی صنفی کارگري تغییر کرد. ، شرایط حقوقی تشکل1369و با تصویب قانون کار در سال  نقالبپس از ا

از شمرده شده یابی صنفی کارگران مجایران، سه نهاد براي تشکل  1369قانون کار مصوب سال  131 دهما 4در تبصره 
اما کارگران یک واحد  ابق با همین قانونهاي صنفی» و «نمایندگان کارگران»؛ مط: «شوراي اسالمی کار»، «انجمناست

 هستند.  تولیدي تنها مجاز به داشتن یکی از این سه نوع تشکل

دي   30و به قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار (مصوب    1369سابقه تشکیل شوراهاي اسالمی کار به پیش از قانون کار  
 گردد.) باز می1363ماه 

طور که در ماده یک اي و سندیکایی نیست. همانتحادیهاش یک نهاد ااسالمی کار بنا به تعریف و ماهیت قانونیشوراي 
قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار تصریح شده، هدف اصلی از تشکیل آنها «ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در 

 . اعی کارگراندفاع از حقوق صنفی، طبقاتی و اجتمواحدهاي تولیدي» است و نه 

سیس، انتخابات، تحوالت و تصمیمات أ روند ت، مدیران و کارفرمایان واحد تولیدي بر  اسالمیبه قانون تشکیل شوراهاي    بنا
 و دارند نظارت —هم از طریق نمایندگان خود در هیأت نظارت و هم از طریق نماینده مستقیم خود در شورا  –شورا 
 ند. هستیت افراد از آن برخوردار سلب عضو یا شورا انحالل حق از حتی
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ي اسالمی کار، تنها وجه ایدئولوژیک و قید «اسالمی» نیست، این شوراها بنا بر ماهیت، چگونگی انتخاب مشکل شورا
 توان برشمرد:نامه اجرایی، غیر دموکراتیک و غیر صنفی اند. دالیل دیگري را نیز در این خصوص میاعضا و آئین

منوط به عبور شرط کلی اعتقاد به مبانی اسالم  تندر این شورا را ندارد و عضویت عالوه بر داشهر کارگري حق عضویت 
قانون تشکیل شوراهاي اسالمی،   2ت تشخیص صالحیت است. این هیأت بنا به تبصره بند ح ماده  أ از فیلتر گزینش یک هی

ربوطه زیر مجموعه آن است، و نماینده منتخب اي که واحد تولیدي ممتشکل از نماینده وزارت کار، نماینده وزارتخانه
 کارگران و کارکنان است.

 مهاساسنا  گرفتن  نظر  در  بدون  و  مستقالً  را  خود  مهندارند حتی اساسنا  اند و حقتل وابسته به دوشوراهاي اسالمی کار کامالً 
 ،)وزیران  هیأت  1364  مصوب(  ارک  اسالمی  شوراهاي  اجرایی  نامهآئین  2  ماده  مطابق.  برسانند  تصویب  به  دولت  پیشنهادي
 یید شوراي عالی کار برسد. أ اي اسالمی کار باید به تصویب و تشوراه اساسنامه

گیري  شود. حق تصمیمقانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار، انتخابات این شورا زیر نظر وزارت کار برگزار می  3  بنا به ماده
تی مرکب از سه نفر از  أ همین قانون، به هی 7و  4 ه ماده، بنا بدر خصوص انحالل شورا یا سلب عضویت از اعضا نیز

 ه این خود به مثابه یک نماینده از وزارت کار واگذار شده کنمایندگان مدیران واحدي منطقه، سه نفر از اعضاي شورا و 
 و کارفرما در فرایند کار این نهاد است. دخالت دولت 

 ثابت مشغول کار در آنها باشند  نفر به طور  5هایی وجود دارد که حداقل  ر کارگاهامکان تشکیل شورا تنها د  مضاف بر این،
 کننده است. موقت و غیرموقت در ایران قیدي بسیار محدودبه وضعیت قراردادهاي  این شرط با توجه و

  شوراي ا ندارد. آنها ر را ندارد و هر کارگري امکان حضور درگاهی حق تشکیل شوراي اسالمی کار هر کار در یک کالم،
سیس عضویت، رأي دادن، انتخاب شدن، أ کننده همچنین آزادي در تفاقد معیارهاي تعیینبر خالف سندیکا،  اسالمی کار  

 تعیین نام و انحالل است. 

آنطور که    کاري، «کنترل» اعتراضات کارگران و یا  د اصلی شوراي اسالمی کار در محیطسیاسی، ماهیت و کارکر  ظبه لحا
ران در مذاکرات هاست به عنوان نماینده کارگ«مدیریت اعتراضات» است. شوراي اسالمی کار سال  ،گوینددولتی میمدیران  

 کند.مزدي «شوراي عالی کار» حضور دارد و هر سال نیز در همراهی با دولت «سرکوب مزدي» را به کارگران تحمیل می

 برگزیده –کارگر خانه یعنی آن تربزرگ تشکل یا –ي اسالمی کار وزیرهاي کار نیز معموالً از میان افراد نزدیک به شورا
کند. علی ربیعی و حسین کمالی براي انتصاب وزیر جلب میرا  ولت موافقت این مجموعه  د  صورت  این  غیر  در  و شوندمی

  روند.شمار می هاي مختلف وزیر کار شدند، از جمله اعضاي نزدیک به شوراهاي اسالمی کار و خانه کارگر بهکه در دوره
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رکز ملی سندیکایی به ظاهر یک ماین نهاد  میان شوراهاي اسالمی کار است. گی«خانه کارگر» مرکز مدیریت و هماهن
اما ساختار حقوقی آن کامالً مشخص نیست. نه شوراي کارگري   سیون جهانی سندیکاها نیز شده است،اراست که عضو فد

تی و نه مشخصاً بخشی از ساختار دولت و در عین حال همزمان به عنوان همه یک سازمان غیرانتفاعی غیردول است و نه
 کند. نقش می ياینها ایفا

شاخه کارگري گردد، اما ریشه ایدئولوژیک و سیاسی آن را به  ماهیت حقوقی و نهادي خانه کارگر به پیش از انقالب برمی
 رسد. حزب جمهوري اسالمی می

 ». «سازمان کارگران ایرانبازگشت و به تأسیس  50ید به دهه اد بابراي تبارشناسی تاریخی این نه

 تأسیس کرد و به 1353 س از تشکیل حزب «رستاخیز» در سالپ  پهلويسازمان کارگران ایران، نهادي بود که رژیم 
ف مهار در واقع، هد هاي کارگري را درون خویش جذب و کانالیزه کند.فعالیتعنوان بازوي کارگري حزب، وظیفه داشت  

 بود. به گسترش کارگران و مدیریت جنبش اعتراضی رو 

هی مدت کوتا هاي مردم، این نهادمیدانی توده و در فضاي باز ناشی از حضور فعال و 57با سقوط رژیم پهلوي در بهمن 
رون راندند و ، کارگران معترض را از آنجا بیطولی نکشید که عوامل نظام اسالمیبه تصرف کارگران معترض درآمد. البته 

با تشکیل «حزب جمهوري اسالمی»، این نهاد به بازو و شاخه کارگري این حزب بدل شد. حزب مذکور براي مدیریت 
  و حسین کمالی بودند. لیرضا محجوب، علی ربیعیی آن ع اي تشکیل داد که اعضاي اصلاین نهاد کمیته 

 رگر را از وزارت کشور گرفتند. ، همین سه نفر به طور رسمی مجوز فعالیت خانه کا70در سال 

 حق اعتصاب در قوانین ایران

 همه  این  با.  است  نشده  تصدیق  روشنی  به  اعتصاب  حق  1357  انقالب  از  پس  چه  و  پیش  چه  ایران  اساسی  حقوق   نظام  رد
 منع و تجمع آزادي صنفی، تشکل حق و کار بنیادین حقوق  آن در که کار حقوق  بخش بر اقتدا با دانانحقوق  از بعضی

 ماده مطابق. است یافته رسمیت اعتصاب حق ضمنی طور به اساسی قانون در که دارند را استنباط این آمده، کشیبهره
 موضوعات  از  یک  هر  یا  و  قبلی  هايپیمان  یا  و  قانون  این  مختلف  مواد  مورد  در  نظر  اختالف  که  صورتی  در«  کار  قانون  142
 عمدي کاهش یا و کارگاه در کارگر حضور ضمن کار تعطیل به منجر جدید، پیمان انعقاد براي طرفین درخواست مورد
 هايسازمان  یا  و  اختالف  طرفین  از  یک  هر  درخواست  اساس  بر  است  موظف  تشخیص  هیأت  شود،  کارگران  سوي  از  تولید

  اعتصاب  اینجا در گذارقانون.» نماید نظر اعالم و داده قرار رسیدگی مورد سریعاً را اختالف موضوع کارفرمایی، و کارگري
. است  کرده  شناسایی »کارگر  سوي  از  تولید  عمدي  کاهش«  و  »کارگاه  در  کارگر  حضور ضمن  کار تعطیل«  شکل  دو  در  را

 واقع  طرفین  قبول  مورد  روز  سه  ظرف  اختالف  حل  هیأت  پیشنهادات  هکصورتی  در«  که  شده  بیان  143  ماده  در  همچنین
  امور  و کار وزارت به  الزم تصمیم اتخاذ جهت را امر گزارش  بالفاصله است موظف ماعیاجت  امور و کار اداره رییس نشود،
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 مقتضی   که  نحوي  هر  به  را  کارگاه  دارد،  ادامه  اختالف  که  مادام  تواندمی  وزیران  هیأت  لزوم  صورت  در.  دهد  اطالع  اجتماعی
 .است شده واگذار اعتصاب مدیریت براي انوزیر تهیأ به اساسی نقش ماده این در.» کند اداره کارفرما حساب به بداند

 گرایی در قوانین کار ایرانجانبهسه

موسوم به کنوانسیون  144به کنوانسیون شماره میالدي پیوستن این کشور را  2017یات دولت ایران در سال ه
به این کنوانسیون هنوز از  پیوستن ایران . یید نهایی به مجلس ارسال کردأ گرایی مورد تصویب قرار داد و براي تجانبهسه 

 . قرار دارد 144نامه به همین دلیل ایران در میانه راه پیوستن به تصویب  .سوي مجلس ایران تایید نشده است

میان » رایزنی کارآمد«گرایی یعنی فراهم کردن امکانات جانبهسازمان جهانی کار، تسهیل سه 144موضوع کنوانسیون 
کند که کارکنان و کارفرمایان باید در نامه تصریح میماده سوم این مقاوله. ارکنان استنمایندگان دولت، کارفرما و ک

 .رایزنی سهم و جایگاه برابري داشته باشند

 کار  وزیر  ریاست  با  »ملی  مشاوره  جانبه  سه  کار  شوراي«  کار  المللیبین  سازمان  144  نامهمقاوله   به  ایران  رسمی  پیوستن  با
 .گرفت خواهد عهده بر را گرایانهجانبه  سه مذاکرات یگیريپ  وظیفه اجتماعی امور و

سه عضو از کارفرمایان و سه عضو نیز ، از دولتوراي عالی کار با سه عضو مده بود که شقانون کار نیز قبًال آ 167ده در ما
به علت نبود ، با این همه .آیدپذیرد که باالترین مرجع کارگري در سطح کشور به حساب میاز کارگران سامان می

 ،طرف عمل کندت یک میانجی حتی نسبتاً بیأ ه دولت در هیک  به این  يسندیکاهاي مستقل و آزاد کارگري در ایران امید
کند کارگران هیچ نماینده واقعی که نهاِد فرمایشیِ شوراي اسالمی کار طبقه کارگر را نمایندگی می  تا زمانی وجود ندارد.

 .شان دفاع کندندارند تا از منافع» سه جانبه مشاوره ملی وراي کار» یا «شکار عالی شوراي«در 

شوراهاي اسالمی کار همیشه در ایران مجري اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دولت بوده است و در حکم گرز دولت با 
پیداست در . دشده سرپیچی نکننگران بوده تا از دستورالعمل دادهاش بر سر کارجمله نهاد امنیتیاز همه نهادهایش 

فصل دموکراتیک است هیچ کاربردي ندارد و حتی ممکن است  گرایی که سازوکاري براي حل ونین اوضاعی سه جانبهچ
 . هایشان تبدیل شودبه ابزار دست دولت و کارفرما براي تحمیل خواسته 

مستقل) و  ي(حق برپایی سندیکا 87هاي نامهمقاولهلی صورت گرفته که هنوز ادر ح 144ه ناممهر تأیید ایران بر مقاوله 
المللی کار روي زمین مانده و عمالً در برابر (حق سازماندهی مستقل و آزاد کارگران جهت مذاکره متحد) سازمان بین  98

 شود.تراشی میاجراي آن مانع
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 فعالیت سندیکایی در ایران چهتاریخ

شهري اندك که بخش عمده با جمعیت ؛ بود »ماندهعقب«به اصطالح یران تا پایان سده نوزدهم کشوري پیشاصنعتی و ا
ته صنعت اروپایی و با آمدن آهس .ن مشغول به کار بودیهاي سنتی و بر سیاق روزگاران پیشنیروي کار شهري در کارگاه

هاي حرکات کارگري و زات جنبش همگانی مشروطیت نطفه ادر مناسبات اجتماعی و تولیدي و به موی دگرگونی تدریج
ویژه شاغل در صنعت نفت بادکوبه که در بعضی از مقاطع بالغ  رانی مقیم در قفقاز و بهکارگران ای .ی نیز منعقد شدصنف

عنوان کارگر  از قدیم ایرانیان به .اي در فعال کردن جنبش کارگري ایران داشتندنقش برجسته ، بودند نفرهزار  200 بر
با عالیق کارگري و سوسیالیستی آشنا و رفته رفته در آنجا  کردندعزیمت مینواحی جنوبی روسیه تزاري  بهفصلی 

هاي وارداتی تازه و استخدام که با پا گرفتن صنعت، آنان در بازگشت این عقاید را به جنبش کارگري ایران. شدندمی
 .کردندمی معرفی، وران و صنعتکاران کوچک تشکیل شده بودکار و پیشهنیروي کاري که از دهقانان بی

. ی جنبش سندیکایی ایفا کردندیدر تهران و رشت و تبریز نقش مهمی در شکوفا ویژه بهکارگران صنعت نوپاي چاپ 
 که در اصلاین کما  .در تهران نخستین گام را براي ایجاد سندیکاي مستقل برداشتند کارگران یک چاپخانه 1284 سال
ها چنانچه مخل نظم نباشد هیچ عالیت اجتماعات و انجمنف متمم قانون اساسی مشروطه به صراحت آمده بود که 21

همزمان .  عضو اعالم موجودیت کرد2000  هاي تهران با حدودسندیکاي کارگران چاپخانه  1297  حوالی سال.  مانعی ندارد
ن و سایر کاشا، قم، انزلی، رشت، مشهد، کارگران اصناف دیگر نیز نه فقط در تهران بلکه در شهرهاي مختلف مانند تبریز

، کفاشان، نانوایان، مجموعه سندیکاهاي خبازان1298 تا سال. شهرهاي پرجمعیت سندیکاهاي خود را ایجاد کردند
 .عضو داشتند 8000 عدد بود که حدود 15 ها در تهران بالغ برقنادیان و چاپخانه، رفتگران

. ع کار و کاهش ساعت کار اعالم اعتصاب کرداوضاهاي تهران به منظور بهبود  سندیکاي چاپخانه  1298  نخستین بار سال
شوراي مرکزي   1299 سال .برآورده شد کارگران بخشی از مطالبات این اعتصاب حدود دو هفته طول کشید و در نهایت

همچون  به ابتکار همین شورا براي اولین بار  .  شد  گزارتهران بردر  سندیکا    15  سندیکاي کارگران با حضور نمایندگان حدود
کشورها روز اول ماه مه روز کارگر اعالم شد و به همین مناسبت راهپیمایی بزرگی در تهران و چند شهر دیگر صورت   سایر

 .گرفت

اي متحد شدند که گام بلندي در جنبش ایران در شوراي مرکزي سندیکاهاي حرفه يهمه سندیکاها 1300 در خرداد
ورا بر وضع کارگران صنعت نفت که تحت استثمار قواي اشغالگر این ش. آمدصنفی و مبارزاتی طبقه کارگر به حساب می

داد و شورا عالوه بر هزار کارگر را پوشش می 30د حدو 1304 این شورا تا سال. داشتانگلیس بودند تمرکز بیشتري 
ه از چند روزنامشورا موفق به چاپ . هاي سیاسی و اجتماعی نیز توجه داشتهاي صنفی به مطالبات و دغدغهخواسته 
آنان . قراول مبارزات بودندبافان پیشدر تهران کارگران چاپخانه و پارچه. شد» اقتصاد ایران« و »حقیقت«، »کار«جمله 

. خواهانه سیاسی بودندهاي آزاديو هم در پی گسترش خواسته   کوشیدندمیهمزمان هم براي بهبود وضع کار و معیشت  
از شورا براي حضور در کنگره جهانی   ی (کمینترن)سوم کمونیست  ترناسیونالانرشد یافت که    چنانفعالیت شوراي مرکزي  

 .دعوت به عمل آورد و شورا به اتفاق آرا آقاي محمد دهقان از فعالین صنف چاپخانه تهران را به کنگره فرستاد
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ري مانند سایر هاي کارگعالیت علنی سندیکاها و اتحادیهف کم کمبا زوال حکومت قاجار و به قدرت رسیدن رضاشاه 
طور مخفیانه  پلیسی به رغم اختناق و جوّالبته کارگران کمابیش علی. هاي مدنی سرکوب و به حاشیه رانده شدتشکل

گرفتند و در مواردي دست به اعتصاب هاي صنفی خویش را حفظ کرده و حتی روز جهانی کارگر را جشن میسازمان
 .زدندیم

نسیم آزادي وزش   در فقدان یک دولت مرکزي، براي مدتی  ه اوضاع و احوال تغییر کرد وبا اشغال ایران و سرنگونی رضاشا
 پیشرفتبا . ندطور علنی شروع به فعالیت کرد و بهکرده تجدید قوا آرامی  بههاي آن جنبش کارگري و اتحادیه .گرفت

ه شده و به رقم دوگران صنعتی افزت نفت بر شمار کارو رشد فعالیت در صنع، جاریهصنعت در ایران پس از انحطاط قا
ها و با آب شدن یخ. هاي جنبش کارگري تزریق کرده بوداي به رگ خون تازهاین اتفاق . هزار نفر رسیده بود 650د حدو

به دنبال آن شوراي متحده مرکزي  و شکل گرفتهاي صنفی یکی پس از دیگري اتحادیه ،باز شدن فضاي سیاسی
متکشان ایران با شمار زیادي عضو تشکیل یافت که نقش مهمی در بازسازي و پیشبرد جنبش هاي کارگران و زحاتحادیه

 .کارگري ایفا کرد و چندین اعتصاب بزرگ را سازمان داد

ها نیز مجدداً ممنوع فعالیت اکثر اتحادیه،  هاي ملی و چپیو سرکوب جریان  و بسته شدن فضاي سیاسی  1332  با کودتاي
شان اعتصاب دادند که از مشهورترینهاي صنفی خویش را سازمان میها اعتصاببا همه سرکوباما باز کارگران  .شد

کرج و کارگران کارگران سد ، کارگران نساجی اصفهان، هاي کفاشی تهرانکارگاه، سازي همدانکارخانه کبریت
 . هاي تهران بودپزخانهکوره

دهی اعتصابات بزرگ تأثیر وباره شکوفا شد و توانست با سازمانجنبش کارگري د  1357  با حوادثِ منتهی به انقالب سال
آغاز شد و به شدت گسترش یافت و همه   57  اعتصابات از تابستان  .غیرقابل انکاري در سرنگونی سلطنت شاه داشته باشد

شاه رژیم    ضربه سختی بهاعتصاب عظیم صنعت نفت و صنایع سنگین بود که  ،  از جمله این حرکات  .اصناف را دربر گرفت
 زد.

نظیري جنبش کارگري و سندیکایی طراوت بی  ، براي مدت کوتاهیهاي پلیسیپس از سقوط شاه و کنار رفتن محدودیت
ها و مدارس و حتی ها و ادارات و دانشگاهها و کارخانهها و شرکتکارگري و صنفی در همه کارگاه  يرا فرا گرفت و شوراها

هاي ترین گروهو چیرگی راست هاگراها و سوسیالیستچپ ف، حذتفاقات پس از انقالباما در پی ا .ندگرفت پادر ارتش 
ها تصفیه و شوراهاي سندیکاعناصر مستقل  ،  1360د  پس از وقایع خرداویژه   ، بهفضاي سیاسیانسداد  و    حاضر در انقالب

 .هاي دولتی جایگزین سندیکاها و شوراهاي مستقل شدندکار و اتحادیهاسالمی 

ه افول کرد و مقاومت در برابر تدوین قوانین به نفع سرمایه هزینه سنگینی را بر دوش فعالین بارش سندیکایی دوجنب
 . کارگر گذاشت

 سندیکاهاي مستقل کارگري آغاز شد.اي جدید از تأسیس و تشکیل ، دوره80از دهه 
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ت مؤسس سندیکاهاي کارگري» أ کمک «هیبوسرانی تهران و حومه با ، چند نفر از کارگران شرکت اتو1383اواخر سال 
 را  جمعیدسته زنیچانه و کارگري هايتشکل  آزادي که –کار المللیسازمان بین 98و  87هاي نامهو با استناد به مقاوله

 و  تهران اتوبوسرانی واحد شرکت کارگران سندیکاي گرفتند تصمیم –داندعضو این سازمان الزامی می يکشورها براي
 شوراهاي   به  را  خود  جاي  و  تعطیل  انقالب  از  پس  اما  بود،  شده  تأسیس  1336  سال  در  سندیکا  این.  کنند  ازگشاییب  را  حومه

 . بود داده کارگر خانه و کار اسالمی

اي اعالم هیبیان صدور با کارادیه سراسري کارگران اخراجی و بیاي کارگري تحت عنوان اتحه، اتحادی1385ماه  در آذر
با اعمال اصالحاتی در  1387فروردین  30ن اتحادیه در دومین جلسه مجمع عمومی خود در موجودیت کرد. ای

 اش به اتحادیه آزاد کارگران ایران تغییر نام یافت.نامهساسا

هاي تپه در سال هفت کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هاي اعتراضی، و پس از موجی از حرکت 1386ماه  در آبان
خواستار بازگشایی  خوزستان استان اي به مدیر کل کارنفر از کارگران این مجتمع در نامه 2500حدود  1385و  1384

راي تأمین استان خوزستان به این مسأله تأسیس شده بود. برخورد شو 1353تر در سال سندیکاي خود شدند که پیش
گشایی این ، هیأت بازوجوداین  ت شدند. باکرده بودند، بازداش که نامه بازگشایی سندیکا را امضاتی بود و کسانی یامن
گیري عمومی کارگران با رأي 1387آبان    1به صورت علنی اعالم موجودیت نمود. در صبح    1387ا در اردیبهشت  کیدسن

 تپه،هفت   نیشکر  شرکت  کارگران  سندیکاي تپه،گران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفتنفر از کار  1000بیش از    و با آراي
 . شد بازگشایی رسمی طور به اطالعات، وزارت هشدارهاي و کار وزارت فراوان هايممانعت و هاالفتمخ رغمعلی

سندیکاي کارگران  ،تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایراناي کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت، سندیک1388بهمن  21در 
  منشور  اي موسوم بهرق و فلز کار کرمانشاه بیانیهانجمن صنفی کارگران بوبوسرانی تهران و حومه به همراه  شرکت واحد ات

، شد منتشر 57انقالب  سالروزه که به مناسبت سی و یکمین یبیان این در. کردند صادر ایران  کارگران حداقلی مطالبات
  ده خواسته حداقلی کارگران این طور بیان شده بود:

تقل کارگري، اعتصاب، اعتراض، تجمع، آزادي هاي مسقید و شرط ایجاد تشکلرسمیت شناخته شدن بی  به.  1
 .بیان، مطبوعات و تحزب

هاي اجتماعی نبشدیگر ج لغو فوري مجازات اعدام و آزادي فوري و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگري و. 2
 .از زندان

در مجامع نتخب آنها  طریق نمایندگان م  خود کارگران از  افزایش فوري حداقل دستمزدها براساس اعالم نظر .3
 .عمومی کارگري

اي فوراً و بی هیچ عذر و بهانهو دستمزدهاي معوقه کارگران شود ها باید متوقف طرح هدفمند کردن یارانه. 4
 پرداخت گردد.
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، برچیده شدن لغو قراردادهاي موقت و سفید امضابگیران، ت شغلی براي کارگران و تمامی مزدتأمین امنی .5
هاي کار و تدوین و تصویب قانون کار جدید با دخالت مستقیم تی از محیطساز دولکلیه نهادهاي دست

 .هاي منتخب مجامع عمومی کارگرانهنمایند

اند و یا به سن گردد و تمامی کسانی که بیکار شدهاي باید متوقف بهانه اخراج و بیکارسازي کارگران به هر. 6
شتغال به کار از بیمه بیکاري متناسب با یک زندگی انسانی باید تا زمان ا  ،اشتغال رسیده و آماده به کار هستند

 برخوردار شوند.

د و شرط حقوق زنان و مردان در آمیز نسبت به زنان و تضمین برابري کامل و بی قیلغو کلیه قوانین تبعیض.  7
 .، فرهنگی و خانوادگیهاي زندگی اجتماعی، اقتصادي، سیاسیتمامی عرصه

شستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادي و رفع هرگونه تبعیض در برخورداري تمامی بازن. 8
 .درمانیمین اجتماعی و خدمات أ مندي آنان از تپرداخت مستمري بازنشستگان و بهره

ژادي هاي ملی و نتمامی کودکان باید جدا از موقعیت اقتصادي و اجتماعی والدین، نوع جنسیت و وابستگی. 9
 .باشندنات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگانی برخوردار و مذهبی از امکا

و هر گونه ممنوعیت و  اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعالم گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود. 10
 محدودیت برگزاري مراسم این روز ملغی گردد.

با گسترش ایجاد شد.  بازنشستگان و معلمان میان در مستقل هايهاتحادی تشکل هاهد، 98تا  88هاي در فاصله سال
حساسیت  اما  ایراناز جمله کانون صنفی معلمان هاي صنفی ها و کانونتأسیس اتحادیهو هاي کارگري و تکثیر فعالیت

شاهد دستگیري و بازداشت و صدور احکام سنگین براي  این مدت،بت به کارگران افزایش یافت و در امنیتی نیز نس
 ایم. ري بودهفعاالن کارگ

اعتصاب و  هاهفته بیش از ده هر ترین شوك ارزي تاریخ اقتصاد ایران در این سال،ویژه پس از بزرگ و به 97از سال 
سازي برپا شد. رفیت تولید، اخراج کارگران و خصوصیظض به عدم پرداخت دستمزدها، کاهش تجمع کارگري در اعترا
  البته هنوز ادامه دارد.و بود.  1397اوج اعتراضات در پاییز 
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