
                              

 

 رو، ضروریات و موانع پیش ىیك تجربھ كارگر

 

 

 كھ شد ىانگیزه ا ىكارگر مستقل ى تشكلھاتوجھ بھ ضرورت ایجاد دولت اصالح طلب، ھمزمان با

آن زمان الزم بھ ذكر است كھ .  جھت احیا سندیكا گرد ھم آیند مكانیك-فلزكار از فعالین ىجمع

 سببھمین امر  .حل نشده بود اما عمال منمتوقف گشتھ بوداجبار توسط دولت  یكا بھاین سند فعالیت

در ھمان ابتدا بر سر . تالش كنند سندیكا ىبازسازجھت  جمع شدن ىفعالین این صنف براشد كھ 

 از دوستان با توجھ بھ ىعده ا ؟ىسندیكا یا انجمن صنف .در گرفت تشكل اختالف ىنامگذار

 فعالیت ىترین گزینھ برا  مناسبىرایط آن زمان معتقد بودند كھ انجمن صنفتجربیات گذشتھ و ش

 ى توان در چھارچوب انجمن صنفىرا نم ىاین نظر قرار داشت كھ كار سندیكای در مقابل .است

 د ھمان  توانى ھم بر این نظر بودند كھ این تشكل بدون نام سندیكا ھم مىدستھ سوم. انجام داد

 .درا داشتھ باشكاركرد 

 و انجمن ى نمایندگ- كارى اسالمى شورا:در قانون كار صراحتا از سھ نوع تشكل یاد شده است

رد اا بھ جز این موھیچ تشكلي رتاسیس وزارت كار نماینده دولت یا ھمان  كھ  واضح است.ىصنف

 ى انجمن صنفتاسیس كھ پیگیر جمع فعالین بھ این نتیجھ رسید فراوان ىبعد از بحثھا.  پذیرفتىنم

 مختلف بر ى و در جمعھارا تنظیم كرده ىپیش نویس اساسنامھ ا. اشدكارگران فلزكار مكانیك ب

بر  بحث ى با حضور حداكثر اعضا براى مجمع عمومدر ھمین راستا .شد آن بحث ىروي بندھا

با حداكثر آرا نامھ سمفاد اسا فراواندر نھایت بعد از مجادالت  .گشتبرگزار  مفاد اساسنامھ ىرو

 ى بھ عنوان ھیات مدیره انجمن صنف ىدتعدا در ھمان جلسات. رسید ىتوافق نھایبھ و ویب شد تص

 .  در اداره كار باشندى و وثبت انجمن صنفىادار ىانتخاب شدند تا پیگیر كارھا

داده پیش نویس اساسنامھ بھ اداره كار تحویل  انتخابات وصورت جلسھ ھمراه بھ ك الزم ابتدا مدار

 ى، براعدم حضور نماینده اداره كاربھ علت انتخابات   با توجھ بھ تایید نشدن ماه بعدحدود دو. شد

 این تجدید انتخابات چھ ىحال بماند كھ برا. و انتخابات تجدید گشت برگزار شدمجمع ر دوم با

بھ این ا اجر از اعضا از نحوه ى، یكمتاسفانھ بعد از انتخابات دوم. شد گریبانگیر فعاالن ىمشكالت



تشكل تاسیس  ىپیگیرپس از مدتھا تا   گرفتھ شدىضایت و رى كھ با وقفھ طوالناداره شكایت كرد

  .گرددبازمسیر اولیھ ھمان بھ 

  

 

 

مدیر كل .  ارتباط با سیاست نبودىالن سندیكا بتوسط فعا ىانتخاب تشكل انجمن صنفدوره در آن 

 رئیس سابق برآنكھ   نام ھوشمند باىفرد -ارت كار  وزى و كارفرمایى كارگرىاداره تشكلھا

 ىدولت اصالح طلب مامور تقویت انجمنھاي صنفطرف  از -بود روزنامھ نگاران ىانجمن صنف

تاسیس یك  توان جھت ى مفرصت اعضا معتقد بودند از ھمین در مقابل خانھ كارگر شده بود و 

تشكل مستقل یك  ىكل گیر، امید بھ شى صنفىكھ صد البتھ ھمین انجمنھا. استفاده كردتشكل مستقل 

 . خفھ كردند را در نطفھ ىكارگر

 این گذرازدر واقع .  وزارت شروع شدىكارشكنیھا تایید انتخابات، ى مرحلھ اول یعنىبعد از ط

در  . ىشباھت داشت تا بھ مراحل ثبت یك انجمن صنف ىبازجویروند یك ھفت خوان رستم بیشتر بھ 

 ى كرده و عنوان ساختند كھ مالك عمل انجمن بایستاساسنامھ را ردصالحیت ھمان گام اول 

 با حداكثر آرا تصویب كرده ىآنچھ كھ اعضا در مجمع عموم كار باشد نھ اداره ىظیمتناساسنامھ 

ھر در نھایت ھم بھ پرونده ُم. ھمراه بود اعضا ىتمام این كشمكشھا با اتالف وقت و انرژكھ  !بودند

فعاالن  ىپافشار مشاھده این بار با .تان ارجاع داده شدكار اساداره حساسیت ویژه زده و بھ 

كار ،  ىآن ھمھ سنگ اندازو عدم انصراف آنھا با وجود  ىدر تاسیس انجمن صنف ىكارگر

  .كردند واگذار ىكارشناسان زبده ترپرونده را بھ  ىبررس

ھم الح طلب یك دولت اص بھ دریافت مجوز از وزارت كار دامیایرادات جدید كامال نشان داد كھ 

«  از نام صنف ىابتدا از ھیات مدیره خواستھ شد كھ تعریف مشخص.  بیش نیستىخیال پردار

 تعداد اعضاي ىعنوان كردند كھ گستردگ ،پس از توضیحات دوستان. ارائھ دھند»  مكانیك-فلزكار

ا ی !ى صنفى نھ انجمىاست بر تالش جھت تاسیس یك حزب كارگر ى نشانھ اانجمن مورد نظر شما

 توان از تمام ىو اینكھ نماین مسئلھ مضحك كھ باید شغل تمام اعضا را بھ وزارت اعالم كنید 

مل یك صنف مشخص است اھر انجمن ش . كرد ى عضو گیرى در یك انجمن صنفىمشاغل كارگر

 رسید كھ فعاالن پیشنھاد دادند كھ ىحتي كار بھ نقطھ ا. و كلمھ مكانیك را از نام انجمن حذف كنید



اداره اثبات گردد كھ آن  ى جھت تحقیق مراجعھ كند تا براىینده وزارت بھ چند كارگاه كارگرنما

 . ھمھ اعضا انجمن جزء كارگران فلزكار ھستند

 ماھھا ىو در طچرا كھ سنگر بھ سنگر . مقاومت شددر برابر خواستھ حذف مكانیك از نام انجمن 

گذشت زمان و تجربھ مراحل با  .اصولشان وا داشتھ بودند از ىفعاالن را بھ عقب نشین ، ىوقت كش

 با نپذیرفتن ىھیچ تفاوت ىپذیرفتن این ایراد آخرحاصل  كھ بھ این نتیجھ رسیده بودند اعضا  ،پیشین

 را بھ وزارت كار ىبعد زنجیروار ىفرصت تحمیل خواستھ ھاتسلیم در برابر آن با فقط . آن ندارد

 .  كنندىتقدیم م

 . مي كردىي رسیده بود كھ كارشناس مربوطھ  خیلي صریح بازجویكار بھ جای

 ! خوردىتیپ شما بھ كارگران نم-

 . خواھید حزب تاسیس كنیدى د انیم مىما كھ م خواھید؟ ى چھ مىتشكل را برا-

!سابقھ تان ھدفتان را افشا مي كند.  شناسیمىھمھ شما را م-

اره كار و نظارت كامل آن بر انتخابات در یك با وجود پذیرفتن اساسنامھ ادوزارت كار در نھایت 

 . سرباززدىثبت انجمن صنف تمام از ى گرىو با حرفھ ادر مدت دو سال  ىروند فرسایش

 

 ھم دست بھ ى دیگرىاین تشكل فارغ از ممانعت وزارت كار با مشكالت اساس  دیگرىاز سو

 -ان فلزكارم رنگ كارگر شد بھ حضور كىبودند مربوط م ىاین مشكالت كھ درون. گریبان بود

 ىخواستھ ھا ى اولویت بندىبرا.  آنى جھت ثبت و راه اندازى و پیگیرىمكانیك در شكل گیر

 شد ىتامین نممتاسفانھ  و فعال خود كارگران بود كھ ىحضور دائم از بھو اتحاد حول آن نی ىصنف

 . نف نبودند جزء صبعضا بود كھ ىو بھ ھمین علت عمده فعالیتھا بر دوش فعاالن كارگر

 حضور داشتند كھ با ى تنھا یك جمع ثابت فعال كارگرى در عرصھ عملىمدتپس ازبھ این ترتیب 

بھ ھمین علت .  شدى مىدالت دروناانجمن صرف مج ىژر عمده انشان،توجھ بھ گرایشات مختلف

 . ددناین ھیات مدیره ناھماھنگ ، حركت در مسیر تاسیس تشكل را الك پشت وار ساختھ بو

 

 ىگرایشات فرقھ ا.  ھمدلي و اتحاد عمل بودى در میان اعضا بھ جاىرشد فرقھ گرایفت مھم دیگر آ

اصرار داشتند كھ در بند بند اساسنامھ  ى اطالع از مسائل كارگرى و بىبا نظرات غیر كارشناس

 ىم منحرف ىدرج شود كھ ھمین مسئلھ تشكل را بھ یك مسیر غیركارگرنظرات فرقھ مطبوعشان 

 . كرد



 

 : شده استىدر ذیل جمع بند ى ایجاد تشكل مستقل كارگرى و خارجىموانع داخل از ىتعداد

  متداوم ى آموزشىو فقدان فعالیتھا كارگران ىناآگاھ -

 ىفعاالن بھ جریانات غیر كارگر ىگوابست -

  میان اعضاىبا ھدف تفرقھ افكن - فرقھ ھا و یا دولت- و تحریكات آنھاىدخالت عوامل بیرون -

 ى كارگركارگران در بدنھ تشكلكمرنگ حضور  -

مثل  دھد ىم در معرض خشونت پلیس قراركارگران راكھ  ىاحساس  اقدامات ناسنجیده و-

 اعتصابات كور 

جھت استفاده از حداقل امكانات و  ى دولتى با ارگانھا ىنسبت بھ نحوه چانھ زن فعالین ىآگاھعدم  -

 فرصتھا 

 كشور  حالت ایده آل در منطقھ واستان ودر سطح  ى تولیدىاحدھاو كارگرانبا   عدم ارتباط -

 ى وجھانى منطقھ اى وبویژه تشكلھاى جھانىرسانھ ھاعدم ارتباط با  -

  توجیھ خانواده اعضا نسبت بھ ھزینھ فعالیت در این تشكلھا  نسبت بھ ضرورت ىبي توجھ -

  ى افراط و تفریط فعالین كارگر-

 

 : مساعدت كندىكارگرمستقل ایجاد تشكل روند  تواند بھ ىم كھ ىھم چنین راھكارھای

 

 ... ونشریھ ى آموزشىجزوه ھااز طریق  ضرورت ایجاد تشكل نسبت بھ كارگران ىسازآگاه  -

  مشاركت اكثریت كارگران در بحث ھا وتصمیم گیریھا ىایجاد فضا برا -

  ..)چوب قانون وغیردر چار( نوع تشكل  انتخابىابر ى و مطالعھ كارشناسىشفاف ساز -

 مثال ىبرا(  ونوع تولید ىصنف،  ى صنعتىویژگیھا توجھ بھنوع تشكل با  ترین ىكاربردانتخاب  -

 ) دیگرى در واحد آنى ویا گستردگىتمركز كارگران در یك واحد تولیددر نظر گرفتن 

 تشكل مورد نظر سنجش استقبال كارگران از -

 ر تشكل جوان د فعال و  درگیر ساختن كارگران-

  دیگر ى تشكلھاى فعالیتھاىمطالعھ تاریخچھ وچگونگ -

 كارفرما ودولت ھجمھ  با ىرویاروی توازن قوا در ضرورت توجھ بھ  -



 ىم كھ معتمد سایر كارگران ىفعال، جسور و خالقمیان كارگران ت موسس از انتخاب ھیا - 

  .باشند

  پیش نویس اساسنامھریرتح ازپیش دیگر ى مطالعھ اساسنامھ ھا توجھ بھ ضرورت-

  در تصویب اساسنامھ ى رعایت مكانیسم شورای-

 بیشتر اعضا  ىھمدل ى براى خانوادگى برنامھ ھاىاجرا -

 

 از زاویھ دید نویسندگان ىصرفا روایت یك تجربھ كارگراین نوشتھ در آخر الزم بھ ذكر است كھ 

 ى نسبیت مایننیز شامل  آمده اند  كھ در متنىیا پیشنھادات ىآسیب شناسھم چنین .  مي باشدآن

 . گردد

 

 رزا و سینا 


