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 سازمان جهانی کار 98  و87مقاوله نامه هایتشکل کارگری و نقش 

 مقدمه

 ، بیکـاری میلیـونی    :  شواهد روزمره نشان از فالکت و بی حقوقی ما کارگران ایران در ابعاد بسیار وحشـتناک دارد                 ۀهم

 ،  رانی ارزاق و مسکن    گ ،دستمزدهای زیر خط فقر      ، شدت کار باال   ، قراردادهای موقت و پیمانکاری    ، عدم امنیت شغلی  

  .....کودکان کارو خیابانی ،  بی مسکنی و کارتن خوابی ، فحشا واعتیادفقر ،

 ؟ انسانی هستندایی برای خالصی از این شرایط غیره در این میان کارگران چه می کنند و به دنبال چه راه حل

 . ها را با هم مرور می کنیم آننظرات متعددی درمیان ما کارگران وجود دارد که دو دسته از رایج ترین 

 :  استموارد زیر شامل دسته اولنظرات 

 .  این مشکالت را خدا برای امتحان ما قرار داده است .کارگر باید تحمل کند  ،تابوده همین بوده عده ای می گویند -

 .  خدا خودش تقاص ما را می گیردد را نفرین می کنند و می گویندمسببین مشکالت خو عده ای -

 . در خفا معترض هستند اما علنا با ریاکاری از وضعیت خود اظهار رضایت می کنند  فقط کسانی نیز متاسفانه-

 اجتماع بـه هـیچ   ۀما در عرص ا، به بانیان بدبختی خود فحش وناسزا می گویندیان خود  و آشنا  انبعضی در جمع دوست     -

 . زنند نمی دست موثری اعتراض

 خود چه درون و چه بیرون از حکومت می گردنـد            ناجیانته را می خورند و مدام به دنبال         عده ای دیگر حسرت گذش     -

 . بیایند و اوضاع را درست کنند که

-  ..... 

اما وجه مشـترک ایـن دسـته از         . اعتقادات را می توانیم در میان هم طبقه ای های خود مشاهده کنیم               افراد و    تمامی این 

این خالصه می شود که کارگر      رد شان تمام حرف  ولی برای خالصی خود نیستند      بال راه ح   به دن  ست که اصوال   ا افراد این 

 .  که کسی باید بیاید و ما را نجات بدهدندمعتقد ،   با تحقیر و توهین به خود،نمی تواند کاری بکند و

ه بـر ضـرورت اتحـاد و         این دست  . کسانی که معتقدند باید کاری کرد و دست به فعالیت زد           ، دوم برویم    ۀبه سراغ دست  

 اما به نظر ما نوع تشکل مورد نظر آنان قادر بـه حـل ایـن                 ،تشکل کارگران برای مبارزه با مشکالت فوق تکیه می کنند           

 .مشکالت نیست 
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ایـن عقیـده متعلـق بـه      . به دنبال ایجاد و تقویت شوراهای اسالمی که قانونی هسـتند باشـیم               بایدد  عده ای می گوین    -

 از کـاچی بـه   "ر حال  معتقدند به ه ،دیده اند شوراهای اسالمی را ۀ سال30  حدودعملکردکه با آن   که  ست  ا یکارگران

 " . هیچی است

 منافع صنفی و اقتصادی ما را تـامین کنـد و             فقط    عقیده دارند که باید تشکلی ساخت که       این دسته عده ای دیگر از       -

نهادهای دولتی ، مجلـس و سـایر          به وزارت کار ،    ۀدند که با مراجع   قمعت نیز    عموما . دکاری به کار سیاست نداشته باش     

 . کرد  درخواست مجوزها باید برای ایجاد تشکیالت ارگان

 بایـد    معتقـد اسـت      اما تا همین جا با این نظر کـه         .  توضیح خواهیم داد   ا مقاله اشتباهات هردو این نظرات ر      ما درادامۀ 

 .یم متشکل شد کامال موافق

  - بـا مبـارزه ای اقتصـادی         ، متحد ومتشـکل خـود     ۀیه داری همه جا کارگران با مبارز      دو پیدایش نظام سرما   از ب  اصوال 

ای تاریخ جهان در قرون اخیر بـا مبـارزات کـارگران بـر             . بروند به جنگ با مصائب گریبانگیر خود         توانسته اند  ،سیاسی

بـرای جامعـه ای آزاد و        ، فحشـا و    ، اعتیاد  از جنگ تبعیض و بی حقوقی ، فارغ        کاری،جامعه ای فارغ از گرسنگی ، بی      

 با سالح اتحاد و تشکل به ب علیه این مصائ مبارزات خود را ،ارگران ها کانسانی عجین بوده است و در تمامی این سال   

ان  سـالح اصـلی کـارگر   ، ها شوراها و انواع دیگر تشکل   ،   کمیته های اعتصاب   ، سندیکاها،  اتحادیه ها   .  پیش برده اند  

کارگران می دانند که برای مقابله با بی حقوقی و نبود آزادی و هر بهبودی در سطح رفاه وحقوق اجتمـاعی                      . بوده است 

 کار تحت عنوان کارگر درذهن و ضمیر هر کارگری ولو   ۀسطح از آگاهی را نفس حضور در عرص       این   . باید متشکل شد  

آن دسته از کارگرانی که گفتیم دست بـه اعتـراض و             . می دهد خرافاتی  و محافظه کار جای        ، غیرمتخصص بی سواد ،  

چنـان خـود را      اعتقادات سایر طبقاتتحت تاثیر فشار زندگی وباراما زیر  ،مبارزه نمی زنند نیز این حقایق را می دانند        

 . خود می زنند ۀچنین تیشه به ریش مستاصل ودرمانده این  و بی پناه می یابند که به ناچارتنها

 دور جدیدی از مبارزات کارگران ایران حـول خواسـت سـازمان یـابی و      57  ازانقالب سال ها  که بعد از گذشت      اینک

 ؟، پرسش اصلی این است که چگونه باید متشکل شد ایجاد تشکل های مستقل آغاز شده است 

 98 و 87 مقاوله نامه های    یم الزم می بین   ،  و برای فرهنگ سازی و زمینه سازی امر تشکل         پاسخ به این پرسش   در راستای   

را  هـا  نقـش آن با توجه به امکانات حقوقی و قانونی موجود در ایران  و یمرا توضیح دهI LO  ) (  سازمان جهانی کار

 . یمدر تشکل یابی کارگران بررسی کن
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 ؟ سازمان جهانی کار چیست

 . از سازمان ملل تبدیل شـده اسـت    به جزیی  و پس از جنگ جهانی دوم      ه تشکیل شد  1919سازمان جهانی کار در سال      

 :آن طور که این سازمان خود می گوید

ـ   را ی ای بخش خاصی از سازمان ملل است که بهبود عدالت اجتماعی وحقوق انسانی و کار             " درسـطح جهـان بـه       ه ک

ـ                .پی گیری می کند    ،دان رسمیت شناخته شده     ای این سازمان استانداردهای کاری را به شـکل مقاولـه نامـه و توصـیه ه

 ". کننده استانداردهای پایه ای مدون می سازدتعیین

این که این سازمان با چه هدفی تشکیل شد و اکنون چه جایگاهی در جهان سرمایه داری دارد در این جا مورد نظر مـا                  

     کـارگران چـه      مـا   کارگران ایران مورد نظـر ماسـت ایـن اسـت کـه             ه در این جا و در مقطع خاص مبارزۀ        آنچ. نیست  

  .یم بکنیماده ای از مقاوله نامه های این سازمان می تواناستف

  ؟ مقاوله نامه یعنی چه

 کنوانسیون ۀ کلم ۀمقاوله نامه در ترجم    .  مقاوله ریشه درزبان عربی دارد و به معنای قول دادن دو طرف به هم است               ۀکلم

دو طرف موظف اند به آن چه بر آن توافق کـرده            وقتی مقاوله نامه ای بین دو طرف امضاء می شود هر             . به کار می رود   

 . اند عمل کنند

از طرفی خود سازمان موظف است عضویت کشورهای متعهد به این مقاوله  ، درموردمقاوله نامه های سازمان جهانی کار

در .  شـند درعمل به مواد آن پای بند با       کشورهای امضاءکننده موظف اند    دیگر   نامه ها را به رسمیت بشناسد و از طرف        

 به سازمان جهانی کار گزارش بدهند تا این سـازمان از            ین مقاوله نامه ها می باید مرتبا      دولت های متعهد به ا     عین حال ،  

یکی از دالیل ناکامی تالش های جمهوری اسالمی ایران برای عضـویت در              .اجرای مفاد این مقاوله نامه ها اطمینان یابد       

 . همین مقاوله نامه ها از سوی حاکمیت ایران استسازمان تجارت جهانی اجرا نکردن 

  ؟ جمهوری اسالمی ایران به کدام یک از مقاوله نامه ها متعهد شده است

ـ کشـور عضـو سـازمان جهـانی کـا       178  ازجمهوری اسالمی ایران تنها در صورتی می توانست به عنوان یکی         رای ر ب

 .  مقاوله نامه های این سازمان را بپذیرد185 پایه ای از مجموع ۀ مقاوله نام8 شود که اعضویت در این سازمان کاندید
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 ؟ جهانی کار کدام اند و چه می گویند سازمان مقاوله نامه های پایه ایِ

 : این مقاوله نامه ها به چهار دسته تقسیم می شوند

 ) 98 و 87مقاوله نامه های  ( آزادی تشکل و قراردادهای جمعی ۀربارد )1

 )105  ،11،29،100مقاوله نامه های  (کار اجباری و تبعیض  لغو ۀدربار )3و2

 )138،182مقاوله نامه های  (  ممنوعیت کار کودکانۀدربار )4

 در زیـر   .  آزادی تشکل وقراردادهـای جمعـی اسـت          ۀ اول مقاوله نامه ها دربار     ۀن چه به بحث ما مربوط می شود دست        آ

 . می کنیم بخش هایی از این دو مقاوله نامه را با هم مرور

ـ  امق‹‹ تحت نام    87 ۀمقاوله نام  ـ  9درروز  ›› حمایـت از حـق تشـکل       آزادی تشـکل و      ۀوله نام    مـاده   21 در   1948 ۀ ژوئی

 :مواد مهم این مقاوله نامه عبارت اند از . شده است تصویب 

 آزادی تشکل–بخش اول 

 1 ۀماد

 ".اجرا کندت متعهد می شود که موارد زیر را هرکشور عضو سازمان جهانی کار که این مقاوله نامه در آن نافذ اس"

این مقاوله نامه را پذیرفته اسـت نسـبت          طبعا که جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو سازمان جهانی کار که           نتیجه آن 

 . استاجرای کلیه مواد آن متعهد به 

 2 ۀماد

کـه مقـررات     اشند که تشکل هـای خـود را،        ب داشتهمی باید این حق را       بدون هیچ تمایزی ،    ، کارفرمایان و کارگران"

 قبلی بر پا کنند یا به ۀبه انتخاب خود و بدون کسب اجاز شود،  تعیین می  و   تدوین شانها تنها توسط خود    تشکیالتی آن 

 ".چنین تشکل هایی بپیوندند

این زمینه حتـی بـه      بلکه کارگران در   طور که می بینیم ایجادتشکل های کارگری نه تنها حق مسلم کارگران است ،              همان

بـه  کسب مجوز از هیچ مرجع یا نهادی نیز نیاز ندارند  ودرصورتی که تشکلی را تشکل مطلوب خود بدانند می تواننـد                       

ـ    –شاید به همین دلیل است که سازمان جهانی کار تشکل های موجود در ایران               . به آن بپیوندند  میل خود     ۀ از جمله خان

 دولت در این تشکل ها بـرای        ۀچرا که مداخل   شکل های واقعی کارگران نمی داند ،       را ت  –کارگر و شورای اسالمی کار      

 .آنان آشکار است 
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 3 ۀماد

 تشکل های کارگران و کارفرمایان می باید این حق را داشته باشند که اساس نامه و مقـررات تشـکل را خـود                        -1بند  "

دهنـد و   ستگاه اداری و فعالیت های آن را خود سـازمان           د مایند گان خود را در آزادی کامل انتخاب کنند،        ، ن تنظیم کنند 

 .نندک ن   آن را خود مدوۀمبرنا

 ". مقامات دولتی می باید از مداخالتی که این حق را محدود می کند خودداری کنند-2بند

ی اسـالمی    از جمله جمهـور    –طور که می بینیم هیچ یک از کشورهای متعهد که این مقاوله نامه ها را پذیرفته اند                   همان

 . یا ایجاد محدودیت برای هیچ تشکل کارگری را ندارند ، تعیین تکلیف  حق هیچ گونه مداخله ،–ایران 

 4 ۀماد

 ". تعلیق از جانب مقامات دولتی نخواهند بوداشکل های کارگران و کارفرمایان مشمول انحالل یت"

 فعالیت تشکل هـای کـارگری صـحبت    در تشکیل وآنجا از ممنوعیت دخالت دولت  . قبل است   ۀاین ماده درتکمیل ماد   

 ،  به هیچ عنـوان  ،این مقاوله نامه ها را پذیرفته اند اینجا این موضوع مطرح می شود که هیچ یک از دولت هایی که            ،شد

 . حق انحالل و حتی به وجود آوردن وقفه در فعالیت این تشکل ها را ندارند

 7 ۀماد

 ارگران و کارفرمایان نباید منوط به قید و بندهایی شـود کـه إعمـال مفـاد                کسب شخصیت حقوقی برای تشکل های ک      "

 ".محدود کند را 4و3،2مواد

 8 ۀماد

در   اشخاص و سازمان های اجتمـاعی دیگـر،        ۀمانند کلی  ها، نآهای مربوط به      کارگران ، کارفرمایان و تشکل     – 1بند  "

 .نون کشور مربوطه را رعایت خواهند کردقا  فراهم می آورد،مقاوله نامهتفاده از حقوقی  که این اس

که تضمین های تامین شـده درایـن مقاولـه نامـه را              یا چنان اعمال شود،     قانون کشور مربوطه نباید چنان باشد،      – 2بند  

 ".مختل کند

ه ایـن   دولت های متعهد ب     درعین حال که کارگران و کارفرمایان موظف به اجرای قانون شده اند خودِ             ۀ اخیر  ماد دردوبندِ

 آن قوانین را     ،  در صورتی که قوانین جاری این کشورها مانعی بر سر راه این تشکل ها دارد                ، مقاوله نامه ها نیز می باید     

 . به نحوی تغییر دهند که مانع اجرای تشکیل و فعالیت آزادانه و بدون قید و شرط این تشکل ها نباشد
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  10 ۀماد

 معنای هرنوع تشکل کارگران و کارفرمایان با هـدف پیشـبرد یـا دفـاع از منـافع                   به ››تشکل  ‹‹ لفظ   مقاوله نامه دراین   "

 ".کارگران و کارفرمایان است

توان دریافت که کارگران حق دارند بنا به تشخیص خود هر نوع تشکلی که درراستای منافع آنان  ازاین بند به روشنی می

 بدون هیچ قید و شرطی تشکیل دهند ود رآن ها بـه فعالیـت               آزادانه و سرمایه داری را ،     از جمله تشکل های ضد     ، باشد

 . بپردازند

  مصونیت حق متشکل شدن–بخش دوم 

  11 ۀماد

 اقدامات الزم و مناسب     ۀمه نافذ است متعهد می شود که کلی       ن این مقاوله نا   آ عضو سازمان جهانی کار که در        هرکشورِ"

 ". از حق متشکل شدن آزادانه استفاده کنند انجام دهدرابرای تضمین این که کارگران و کارفرمایان بتوانند

 

 98 ۀ شمارۀمقاوله نام

ـ   ناظر به اعمال اصول حق متشکل شدن و عقـد قراردادهـای دسـته جمعـی    ۀمقاوله نام   مـاده  16 در 1949 ۀدراول ژوئی

 :مواد مهم این مقاوله نامه عبارت اند از . شده استتصویب 

  1 ۀماد

ای در رابطه با شغلشان باید از مصونیت کافی برخـوردار            ابل اقدامات تبعیض آمیز ضداتحادیه     کارگران در مق   – 1بند  "

 .باشند

 : این مصونیت به خصوص باید در قبال اقداماتی اعمال شود که هدفشان این است که – 2بند 

 ا پس بدهد؛استخدام کارگر را مشروط به این کند که او به اتحادیه نپیونددیا عضویت در اتحادیه ر)الف

موجـب   ،ر در خارج از ساعات کـا       ، ای به سبب عضویت کارگری در اتحادیه یا شرکت او در فعالیت های اتحادیه            )ب

 ".اخراج وی شود یادرمورد چنین کاری پیش داوری و تبعیض اعمال کند
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 2 ۀماد

 یا از جانب اعضاء،     تشکل های کارگران و کارفرمایان درمقابل هر نوع اقدام مداخله آمیزی از جانب یکدیگر،              – 1بند  "

 .باید ازمصونیت مکفی برخوردار باشند می موسسات و ماموران یکدیگر،

ن یـا    کارفرمایـا  ۀشکل های کارگری را تحـت سـلط       وتها این است که موسسات        به ویژه اقداماتی که قصد آن      – 2بند  

از تشکل هـای     یگرحمایت هایی از نوع د    یا   است که با حمایت مالی     هااین یا هدف آن   تشکل های کارفرمایان درآورد،   

    بایـد بـه عنـوان اقـدامات        مـی  کارگری این تشکل ها را تحت کنترل کارفرمایان یا تشکل هـای کارفرمایـان در آورد،               

 ".تلقی شوند شود، تفاد میزآن مسه امداخله آمیز، به معنایی که در این ماد

  3 ۀماد

درصـورت لـزوم سیسـتم اداری        به منظور تامین رعایت حق متشکل شدن آن چنان که در موارد پیشین تعریف شـد،                "

 ".متناسب با شرایط هر کشور می باید ایجاد شود

آن وجـود نداشـته    که پـیش از  باشد اجرای سیستم اداری ای  مستلزمیعنی درصورتی که امکان تحقق حق متشکل شدن    

این که درنظام اداری موجود تغییراتی ایجاد کنـد تـا            یا  نسبت به ایجاد آن اقدام ورزد       حاکمیت هر کشور می باید     است

 . امکان فعالیت آن تشکل ها فراهم شود

  4 ۀماد

ان ترغیب شود   گرمیان تشکل های کارفرمایان و تشکل های کار       به منظور این که استفاده از سیستم مذاکرات داوطلبانه          "

 متناسب باشرایط کشوراتخاذ شود که شرایط کارومفاد        یمی بایدآن چنان اقدامات    یدا کند، پ کامل   ۀو چنین سیستمی توسع   

 ".قرارداد استخدام را از طریق قراردادهای دسته جمعی تنظیم کند

 حاکم آن به ایـن مقاولـه نامـه هـا            کشوری که نظام   نتوان وضعیت حقوقی ما کارگران را  درایران ،         رتشاید از این گویا   

 درعـوض ،    کارگران این کشورحق دارند ازحقوق این مقاوله نامه هـا برخـوردار شـوند ؛               . بیان کرد  ، متعهد شده است  

 وقوانین جاری در مملکت تعارضی می بیند می باید خـود            ستت حاکمه درصورتی که میان آنچه بدان متعهد شده ا         یئه

 . ها را رفع کند آن
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 جه گیرینتی

همچـون کـارگران    مـا : این اسـت   راه حل ما مقاوله نامه ها اینباتوجه به تجربیات گذشته و همچنین  نکات مندرج در  

 ، را بـر پـا کنـیم   به طور علنی و آشکار و در همه جا خواست ایجاد تشکل مستقل کارگری را مطرح و آن                   باید   ،جهان  

 آن توسـط    اساس نامه و مقـررات     ، گونه کسب مجوز ایجاد می شود      یچ کارگران و بدون ه     ما تشکلی که به نیروی خودِ    

 . ما است  وبدون دخالت دولت نوشته می شود و تشکیل یا انحالل آن تماما در دست خودِماخود 

 

هـا   نه تن   در طول این سال ها     شوراهای اسالمی !   دوستان   .  شوراهای اسالمی برویم   مدافع  کارگران  نظرات حال به سراغ  

 کـارگران بـه      ما  تشکل مورد نیاز   .ی از مشکالت ما باز نکردند بلکه موانع بسیاری را نیز پیش پای ما قرار داده اند                  گره ا 

،   فرهنـگ   ، تفرقه میـان کـارگران براسـاس ملیـت ، نـژاد           .  هیچ وجه نباید باعث جدایی و تفرقه در میان کارگران شود          

ارگران سفید پوسـت ولـو        ک   اگر ،ا ل مث به طور  .  سرمایه داران است   ، از حربه های قدیمی     ولوژیئ، اعتقاد و اید    جنسیت

 قـرار   داری  بی تردید درخدمت سـرمایه      ها بسازند   پوست  برای سفید    اکثریت باشند تشکلی فقط     در که در کشوری   این

ر کـارگران   شـعا  . و غیره قرار دهند      ، جنسیت  ، فرهنگ  اعتقادات،    مالک تشکل را ملیت     نباید کارگران.  خواهند گرفت 

  بر مبنای اعتقـادات     و باعث تفرقه   ژیکلووئ شوراهای اسالمی نهادی اید     چون ،اینبنابر  .کارگران است   همۀ   اتحاد    ، آگاه

 با مراجعه به قانون کار به خصـوص فصـل           که دیگر این  .  نمی توانند تشکیالت کارگری باشند     در میان کارگران هستند   

 وهمـه   انتخـاب اعضـا  ، قوانین آن ، نحوۀ   ها  چگونگی شکل گیری آن    ، المیی اس ششم آن متوجه می شویم که شوراها      

  ، بـه طـور مثـال      . دهـد  نیز به روشنی هرچه تمام تر ایـن را نشـان مـی             ها آن عملکرد .  است ن تحت نظر دولت   چیز آ 

ـ     آن  اسـت   ما کارگران را زیر خط فقـر اعـالم کـرده           دستمزد ها که شورای عالی کار     درتمامی این سال   ا ادعـای   هـا ب

 نمایندگان شوراهای   .  غیر از این هم نمی تواند باشد       البته  .یماعتراض کن   گفته اند که فعال مصلحت نیست      دوستی  رکارگ

و دست آخـر فقـط مـی تواننـد بـا مـدیریت              ،   های دولتی عبور کنند تا مورد صالحیت قراربگیرند       فیلتراسالمی باید از    

 ،  مثل روز روشن است کـه مشـاور مـدیریت و دولـت              ،   خوب. تی هستند   ی صرفا مشور  های یعنی نهاد   ،   مشورت کنند 

ی دولتـی نیـز     هایولوژیک بودن نهاد  ئ به این دلیل که شوراهای اسالمی عالوه بر اید         ،اینبنابر.   دولت است   خودِ جزئی از 

 با استناد به قـانون      دانیم شوراهای اسالمی    همان طور که همه می      ، همچنین.  کارگری باشند    د نمی توانند تشکل   می باشن 
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 لذا به این دلیل که مانع تشکل یـابی      .هان حذف سندیکا شده اند     شرکت واحد تهران حمله کردند وخوا      کار به سندیکای  

 دالیل فوق نشان می دهد کـه شـوراهای اسـالمی در             .  نیز تشکلی کارگری نیستند     و می شوند   مستقل کارگران شده اند   

 مـا حـق     ، بنـابراین  .  هسـتند  98 و 87مقاوله نامه های    مغایر با   همچنین  فع کارگران و  منااهداف و عملکرد خود متضاد با       

 . داریم از کارگران بخواهیم به دنبال شوراهای اسالمی نباشند ودست به کار ایجاد تشکل های مستقل خود شوند

نند تمـام  م که مگر کارگر ما  اما از کارگرانی که معتقدند تشکل کارگری فقط باید عملکرد اقتصادی داشته باشد می پرسی              

سرمایه داران برای کسب      ؟ نیز ندارد  منافع سیاسی ، فرهنگی واجتماعی       ، اقتصادی   منافع غیر از    انسان های دیگر جامعه     

  کـه فقـط کـافی        - مانند ماشین  - اما کارگرانی مطیع و خاموش       ، کارگر نیز نیاز دارند    سود عالوه برماشین وابزار به کارِ     

رای از نظر سرمایه داران ، کارگر مانند پیچ و مهره وابزارکار است و پرداخت مزد ب               .  سوخت رسانده شود     ها است به آن  

    . اعتقـادات ، آرزو وامیـال انسـانی اسـت          اما کارگر ماشین نیسـت بلکـه دارای منـافع ،          . تعمیر و نگهداری آنان است      

 امـا . ما مزد مـی دهـیم ، قـانع باشـید و اعتـراض نکنیـد                 سرمایه داران می گویند ما در مقابل کاری که می کنید به ش            

یی بـرای رفـع     که محصول کار او تبدیل به کـاال        کارگر در مورد این    .  نظر بدهد   مورد مسایل جامعه   کارگرحق دارد در  

  تبدیل ،   مسکن مناسب شود    پوشاک ، خوراک و    ، دارو،  ، مدرسه  ، بیمارستان  تبدیل به مهد کودک    نیازهای انسان شود،  

خدر و اسلحه برای اعتیـاد و        تبدیل به مواد م     یا  مادی ومعنوی انسان شود    ی آموزش و ارتقا   ، ، رفاه   جاده ، به آب و برق   

صبر کنید مـا خودمـان  بـه           سرمایه داران می گویند    . ت و اعتقادات انسانی خود را دارد      نظرا ، آدم کشی شود   جنگ و 

 دخالت در امور جامعه در صالحیت شما        .  به ساختن تشکل ندارید       شما احتیاجی  .مرور همه مشکالت را حل می کنیم        

 شما باید   مجبور به پذیرش تشکالت کارگری شوند می گویند که اعتراضات و تشکل      با مبارزات کارگران  اما اگر . نیست  

 . ما و فقط  در مورد مسایل اقتصادی باشد تحت نظر ما ، با اجازۀ

      بـه کـارگر ناشـی        دار  اقتصادی از نوع نگـرش سـرمایه        صرفا به مسایلِ ی   کارگر  خواست ها و مبارزات    محدود ماندن  

 باید بداند کـه   در مورد مسایل سیاسی مربوط به زندگی خود سکوت می کندمحافظه کاریکارگری که از سرِ . می شود   

 اعـم از     اجتمـاع ط بـه     مربـو  مسـایل باید در مورد    ی   کارگر  های  وتشکل کارگران .است   تسلیم نظر سرمایه داران شده    

هـا بـه     حقـوق  . شـود  کارقراردادی لغـو      از دولت بخواهیم که     آیا نباید  مثال  .ند اقتصادی و فرهنگی فعال باش      ، یاسیس

 مـا   ؟ و حق اعتصاب قانونی شود       شناخته شود های مستقل کارگری به رسمیت        آزادی تشکل  .تناسب تورم افزایش یابد     

 کارگران معترض مـورد پیگـرد و        .  بیکاری بگیرند    ، یا در صورت بیکاری بیمۀ     شوند  ن اخراج   که کارگران    مباید بخواهی 
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یت کارگری نـه تنهـا      لفعا. کارگران زندانی آزاد شوند و احکام دادگاه ها درمورد آنان لغو شود             . دستگیری قرار نگیرند    

 .ر تقویم رسمی کشور تعطیل اعالم شود  روز اول ماه مه د. را تضمین کند   کارگری جرم نباشد بلکه دولت امنیت فعاالن     

آموزش و پرورش ،    .  بیکاری مکفی برای افراد آماده به کار فراهم گردد            بیمۀ . قانونی شود    ههفت در  متوالی دو روز تعطیل  

 در مورد  ما آیا نباید خواستار فعالیت بی قید و شرط سیاسی شویم ؟ما  آیا .دارو و درمان و بهداشت کامال رایگان شود     

هـای هسـته ای ربـط        سـالح  آیا مسئلۀ  ؟ نیستیم معترض   آن و عوارض خانمان برانداز وفجایع        در منطقه  جنگ احتمالی 

 در محـیط کـار و       ان کـارگر   مـا  ۀمگر بحث روزمر    ؟ درد بی نظرن  اآیا کارگران دراین مو    ؟ دمستقیمی به زندگی ما ندار    

 ؟ دهدباوت نشان در این مسایل خود را بی توجه و بی تف باید پس چرا تشکل کارگری ؟ زندگی حول این مسایل نیست

 !کارگران ایران 

های مادی ومعنوی جامعه حاصل فعالیت ما         ثروت تولید و مبادلۀ  . ا تشکیل می دهیم      جامعه ر  اکثریت قاطع   ما کارگران   

ـ   ، بهداشت  دارو ،     ، مسکن  ، اتومبیل   سیمان  ، ، آهن   فوالد  نفت ،  محصول کار ما  . است   ،   هنـر   ، وزش ، مخـابرات   ، آم

در  . اجتماع حق مسلم مـا و تشـکیالت ماسـت            ور در ام  تصمیم گیری  .  است .....، خدمات اجتماعی ،    سرگرمی وتفریح 

ایجـاد   .  خط فقر است و در تعیین سرنوشت خود هیچ نقشـی نـداریم              زندگی زیرِ   ، ازاین ثروت  نصیب ما دنیای کنونی   

درعـین   تشکلی که خواستار مطالبات اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است و         .هاستتشکل برای مقابله با این بی حقوقی        

 کارگران برای دست یابی به مطالبات کارگری شرکت می کند برای از میان برداشـتن مصـائب            ۀ روزمر ۀکه در مبارز   این

در دنیـای    .  می جنگد  ..... تبعیض   ،، فساد    ، اعتیاد  ، بی حقوقی ، فحشا     کاریبی ،   ، گرسنگی  زندگی بشری از جمله فقر    

  و با دقت می توان اثبات کرد انسان آنچنان رشد غول آسایی  کرده است  که           وری کارِ بارآیک و ژامروز امکانات تکنولو  

ایجـاد تشـکل کـارگری      . است   نشان داد که زندگی مرفه و شاد  بدون بیکاری و گرسنگی امکان پذیر              ریاضی و آماری  

 .است برای ساختن چنین جامعه ای 

شـکل و دسـتاورد     شورا یکـی از انـواع ت       .، ساختار شورائی است       مناسب ترین ساختار برای چنین تشکلی      ،بی تردید  

 ، هـای صـنعت    بخـش  ، های طبقه کـارگر    شورا نهادی است متشکل از تمام بخش      .  کارگر است  ۀمبارزات جهانی طبق  

شـورا نهـادی     .اعم از خصوصـی و دولتـی      ..... نقل  ، مخابرات ، حمل و     دارو و بهداشت   ، ، آموزش و پرورش    خدمات

 و  قراردادی،  ، رسمی    وتحصیل کرده ، قدیمی وتازه استخدام      ، بی سواد   اعم از فکری ویدی    ،  کارگران ۀاست شامل هم  
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  و بـا هـر    ) زن و مـرد (ملیت ، جنسـیت   نژاد ،  کارگران بی هیچ تبعیضی از نظر همۀشورا نهادی است شامل   .پیمانی  

 کارگران انتخاب می شوند و هر گاه که اکثریت  مستقیم با رای مایندگان هیئت های اجرائی شوراهان. د و طرزفکریاعتقا

شورا نهادی است برای دخالت موثر کارگران در تمـامی عرصـه هـای              .انتخاب کنندگان اراده کنند قابل عزل می باشند         

 .، اجتماعی و فرهنگی سیاسی ،اقتصادی 

سازی و ایجاد فرهنگ     با بستر  یمکوشو ب  ما این است که تشکل یابی شورایی را تبلیغ وترویج کنیم             ۀیفدرشرایط فعلی وظ  

 و  به ایجاد چنین تشکل هایی در تمامی مراکز کار وزندگی خود اقدام نمائیمو روحیه تشکل پذیری از راه های گوناگون       

  گذار از شـکل غیرعلنـیِ      بتوانیم با  به یکدیگر    کارگریشورا های   ها و انتقال تجربیات      با مرتبط وهماهنگ کردن فعالیت    

 صـاحب نفـوذ و       و تشکل های شورایی      ، شرایط حضور فعاالن کارگری     فعالیت کنونی کارگران به شکل فعالیت علنی      

   .کنیممورد اعتماد کارگران را فراهم 

  !پیشروکارگران 

 ، ودرهرکجا که حضور داریم بـا صـراحت      ،  و خیابانی   درهر محله   ،   در هر کارخانه و کارگاهی       ، در هر جمع و محفلی    

 ها بی خبـر      نامه  مقاوله  مفاد توضیح دهیم و نگذاریم که هیچ کارگری در ایران از          را    ها علنی وبه طور وسیع مقاوله نامه     

 را امضا   بسیاری از کارگران از وجود این مقاوله نامه ها بی خبرند و نمی دانند که حکومت جمهوری اسالمی آنها                   .بماند

 و این مقاوله نامه ها دارای سازمانی در خدمت سرمایه داران است )  I LO(که  می دانیم   ما علیرغم این  . کرده است

باشند اما حق داریم مانند کارگران سایر کشورها از حقوق منـدرج در ایـن مقاولـه نامـه هـا              ضدکارگری نیز می   نکات

صحبت هر روز ما بایـد سـازمان    .  بگذاریم  و بررسی  ر جمع های کارگری به بحث      مقاوله نامه ها را د     . برخوردار شویم 

 ایمـان بـه     . و محافظه کاری کارگران را با توضیح مداوم و صبورانه مرتفع سـازیم                ناامیدی . یابی و تشکل پذیری باشد    

ریم که کارگران برای خالصی از      نگذا . اعتماد به نفس را در میان خودمان زنده کنیم        .  اتحاد و تشکل خود را تبلیغ کنیم      

 .  ر شوندگروه های طبقات غیرکارگواحزاب و ی غیرکارگری ها این وضعیت و زندگی مشقت بار دست به دامن راه حل

 

 ) تهران منطقۀ( ی برای ایجاد تشکل کارگری  هماهنگکمیتۀ
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