
سنديكا، سازمان بی بديل كارگران
• مخالفين حق آزادی تشكل و سنديكاها، با قراردادن شوراهای اسالمی كار در مقابل 
اتحاديه های واقعی در تالشند تا امتيازات به دست آورده طی دوره فترت بيش از دو دهه 

جنبش سنديكايی را به هر قيمت حفظ كنند
كارXران به درستی دريافته اWد كه تنVا Uاره، ره يابی به سوی ايTاد سنديكاهای مSتقل • 

جVت Wيل به م\البات قاWوWی و اSWاWی شان و همه حقو] YZيرفته شده بشری است و اين 
ميSر Wمی شود م[ر با اتحاد و همبSت[ی و رشد و ارتقای داWش مبارزاتی سنديكايی

حSين اكبری

روزWامه شر]
دوشنبه ac آبان ^W a_ – a`bوامبر `__^ 

در تاريj جنبش های اجتماhi، دوران هايی fgق می شود كه eعd و سSتی و فترت را 
lWيk اين جنبش ها می كند. 

 kفري ،mجن ،nير سركوoW یfوامi اشی ازW یiيل فترت جنبش های اجتماpمده دi
وWاهنTاری ها و تحميل بی ارادXی و محروميت به اين جنبش ها است كه آWان را از به 
كارXيری ZتاSWيل های بالقوه موجودشان، محروq می سازد. دوران فترت با توجه به ايTاد 

شرايt متحوr در iرsه مfی و جVاhW، به هر حاW rاZايدار است.
در مورد جنبش كارXری - سنديكايی ايران Wيu با توجه به رويكرد روز افuون جنبش طبقه 

كارXر به سوی سنديكاليW ،vSشان از Zايان يافتن اين دوره فترت دارد.
برgی WشاWه های به سر رسيدن دوره فترت جنبش كارXری- سنديكايی را می توان qui و 
اراده و تالW wمايندXان دولتی در Zاسخ[ويی به م\البات روز افuون كارXران Zيرامون حق 

آزادی تشكل يافت. 
اين موeوy در سخنراWی معاوWت روابt كار وزارت كار در همايش مxSولين امور تشكل های

كارXری- كارفرمايی كه سی اq مVرماه امSاr برuXار شد به روشنی قابل درz است. 
آقای gواجه Wوری در اين راب\ه ا|iان داشت كه در همايش های مختdf كارXری و ارا}ه
طومارها و درgواست های كتبی به وزارت كار، gواست كارXران در زمينه تشكل سنديكايی 

و الحا] به مقاوله Wامه های 87 و 97 سازمان جVاWی كار تfTی يافته است.
وی متYكر شد كه كارXران كشور از طريق سازمان جVاWی كار Wيu درgواست های gود را 
Zي[يری كرده اWد و سازمان بين المffی كار Wيu در مورد اهماr در qui و اراده دولت جمVوری

اسالمی در الحا] به مقاوله Wامه های مYكور اشكاr می Xيرد.
،nوf\عيت مeعيت موجود به وeوری به درستی اشاره داشت كه ت{يير وW واجهg ه آقایUرX
W[راWی هايی را به وجود آورده است كه شاهد آ~ارw در Uند ماه YXشته بوده ايv اما اين 
موeوy سبk شده كه وی و معاوWت اداره كل سازمان های كارXری و كارفرمايی به درz به 
�ايت �tf مخالفين الحا] به مقاوله Wامه ها تمكين كرده و استدrp بSيار Wادرست آVWا را 

مبنی بر YZيرw و الحا] با تكيه به سه جاWبه Xرايی ب�YيرWد.
بی ش� مقاوله Wامه های بين المffی gودمحlوr سه جاWبه Xرايی است. سازمان های جVاWی
سنديكايی - كارXری و سازمان های كارفرمايی و WمايندXان دولت های �iو، ام�ا كنندXان
اين مقاوله Wامه ها بوده اWد و اين Wادرست است كه Xروهی كه gود از جاkW همان سازمان 
جVاWی سنديكايی فاقد اiتبار pزq به iنوان تشكل مSتقل كارXری هSتند gواهان بح� ها و 

تlميX vيری های سه جاWبه در محدوده مfی برای الحا] به مlوبات شوWد.
مخالفين حق آزادی تشكل و سنديكاها، با قراردادن شوراهای اسالمی كار در مقابل اتحاديه
های واقعی در تالشند تا امتيازات به دست آورده طی دوره فترت بيش از دو دهه جنبش 
سنديكايی را به هر قيمت حفظ كنند. اين جريان ها Uه موفق شوWد (كه البته بSيار بعيد 

است) و Uه Wاموفق، حاsل كارشان eربه دي[ری بر Zيكر كارXران كشور است. 



توsيه سنديكاليSت ها به اين Wيروها اين است كه در مبارزه برای حفظ موقعيت ها و مقابfه
با رقبای سياسی gويش كارXران را وجه المعامfه و وجه المlالحه قرار Wدهند اXر Uنين 
كنند دي[ر هي� جايی برای ا~بات ادiای «برادری» gودuWد كارXران Wخواهند داشت، Xو اين

كه از ابتدا هv برادران Wاتنی بوده اWد. 
sر� بيش از دو دهه دور W[ه داشتن كارXران از داWش سنديكايی و زمين[ير ساgتن جنبش
م\الباتی كارXران، gود لكه ای بردامن كSاWی است كه متوليان اfsی اين امر بوده اWد Uرا
كه gود ايشان با sراحت اiترا� كرده اWد (كه البته جuو افتخارات gود می داWند) كه 

تبlره 4 ماده 131 قاWون كار به همت و تالw آVWا در ب\ن قاWون كار جای Xرفته است.
gبر دي[ر اين مدiيان رهبری طبقه كارXر ت{يير تبlره ي� ماده 6 قاWون كار سابق به ماده
191 قاWون كار كنوWی است كه به موجk آن كارXران كارXاه های دارWده كمتر از 10 كارXر

از شموr قاWون كار gارج شدWد.
كارXران به درستی دريافته اWد كه تنVا Uاره، ره يابی به سوی ايTاد سنديكاهای مSتقل 
جVت Wيل به م\البات قاWوWی و اSWاWی شان و همه حقو] YZيرفته شده بشری است و اين 

.hش مبارزاتی سنديكايWت[ی و رشد و ارتقای داSمی شود م[ر با اتحاد و همبW رSمي
داWش سنديكايی در اولين Xاq های ايTاد اتحاديه مSتقل كارXری به Wكاتی اشاره دارد كه 
جوهره اfsی آن برابر حقوقی همه كارXران، جدای از داشتن اWديشه های متفاوت آVWاست. 

سنديكا، جاي[اه و Zاي[اه همه كارXران اvi از زWان و مردان است. 
از هر دين، Wژاد، رmW، مfيت و زبان كه باشند، هيچكداq امتيازی جVت �iويت در سنديكا 
ايTاد Wمی كند. سنديكا برای ا�iا gود متناسk با آWچه كه آVWا در مTامع iمومی به iنوان

اساسنامه تlويW kموده اWد حقو]، اgتيارات و وظايفی را تكfيd می كند. 
سنديكا فارغ از تبعيت از دولت ها و احuاn ودسته جات سياسی و بfوz های قدرت iمل می 
كند. سنديكا VWادی است sنفی و دموكراتي�. هيچكس حق Wدارد كارXری را از �iويت در 
 vتقيSادها و اركان سنديكا با آرای مVW .بور سازدTويت در آن م�i آن منع و يا به
rاسخ[ويی در قباZ به dيرد و اركان سنديكا موظX مومی شكل میi معTو در م�i رانXكار

ا�iا هSتند. 
هرUند م\ابق مlوبات VWادهای بين المffی همچون سازمان جVاWی كار، دولت ها موظd به 
دادن اiتبار مالی به اتحاديه های كارXری می باشند اما سنديكا با تكيه بر دريافت حق 
�iويت و وروديه ا�iا هuينه های جاری را Zوشش می دهند و از اين طريق به حفظ 

استقالg rود ياری می رساWند.
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