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رانی مرتكب  سنديكای آارگران شرآت واحد اتوبوس) ثبت نرساندن به(رسميت نشناختن  آار با به آيا وزارت   :اآبری

  جرم نشده است؟

  

وقت هم  سنديكای آارگران شرآت واحد ثبت شده است، بنابراين نيازی به ثبت مجدد نداشته است و هيچ   :معتمدی

اعالم نشده ) موجب قوانين جاری وجود دارد همين دادگاهی آه به(موجب دادگاه صالح قانونی  انحالل اين سنديكا به

حزاب هم وجود دارد؛ برای غيرقانونی شمردن بسياری از مورد سنديكاها، بلكه درمورد ا تنها در اين بحث نه. است

باره، دادگاه انقالب آن احزاب را غيرقانونی اعالم آرده است و اين آار  احزاب، مراحل قانونی انجام نشده و به يك

تعريف  آند، بايد حكم قطعی باشد و هايی را منحل اعالم می حقوقی ندارد چرا آه اوًال؛ حكمی آه چنين سازمان توجيهه

حكم قطعی هم در خود قانون آيين دادرسی آيفری آمده است و ثانيًا؛ حكم بايد از سوی دادگاهی صادر شود آه 

ی جرايم نظامی،  در بحث آيين دادرسی، بحث صالحيت ذاتی محاآم را داريم؛ مثًال در حوزه. صالحيت داشته باشد

ی حاآم،  آيفری جاری و از جمله قانون احزاب و قاعده وفق قوانين. تواند وارد شود و برعكس دادگاه عمومی نمی

آنم آه  درمورد صالحيت دادگاه انقالب بايد اشاره. االصول در صالحيت دادگاه عمومی است رسيدگی به جرايم، علی

 نام دادگاه  سال از انقالب، ديگر وجود دادگاهی با ٢٨دانان بر اين باور هستند آه پس از گذشت  بسياری از حقوق

  طور آه از نام آن چون دادگاه انقالب يك دادگاه ويژه است و همان. انقالب، مشروعيت و مقبوليت عقالنی ندارد

آيد، مربوط به دوران انقالب بوده و برای شرايط خاصی تشكيل شده است؛ با اين وجود برطبق صالحيتی آه  برمی 

از هم رسيدگی به بسياری از جرايم و از جمله جرايم قايل است، ب) انقالب(آيين دادرسی آيفری برای اين دادگاه 

آار و دولت جمهوری  تنها وزارت طور آلی نه  به. ی اختيارات آن قرار نگرفته است سياسی يا صنفی در حوزه

ها  آه سنديكاها يا احزاب موجود، قانونی هستند و انحالل آن اسالمی، بلكه دستگاه قضايی نيز با عدم پذيرش اين

ی جهانی حقوق بشر و ميثاقين حقوق   هيچ دادگاه قانونی اعالم نشده است، به نقض صريح مفاد اعالميه موجب به

  آنيم، داليل آن به مسايل ديگری  گيری توانيم اين مسايل را پی حال اگر ما نمی. اند آرده مدنی و سياسی اقدام



  

انگاری  اساسی يا عدم جرم ه فقدان دادگاه قانونالبته بايد توجه داشت آه در نظام حقوقی ما، با توجه ب. گردد برمی

شود، امكان قضايی برخورد وجود  چه در نظام حقوقی فرانسه جرايم عليه عدالت قضايی ناميده می اعمالی نظير آن

 .  ندارد

 

 خواستند عملكرد دوستان سنديكايی را در دادگاه مورد توجه قرار دهند، از آه می ما شاهد بوديم وقتی  :اآبری

آارفرمايی استعالم –های آارگری آار و از بخش تشكل آشور هم از وزارت آشور استعالم خواستند و وزارت وزارت

های  رانی از بخش تشكل در شرآت واحد اتوبوس، خواسته است آه آيا سنديكا قانونی هست يا نيست؟ يا در گذشته

 آه قانون تصويب نشده بود و اين قيد در ٦٩سال ها ادعاآردند آه تا  آارفرمايی استعالم خواستند و آن–آارگری

توانند تشكيل شوند، سنديكای  های ديگر نمی  نيامده بود آه غير از اين سه تشكل، تشكل١٣١ی   ماده٤ی  تبصره

اين خود تناقضی جدی است در درك قانون از طرف . نونی بوده اما از آن پس ديگر قانونی نيستشرآت واحد قا

دليل وجود قوانين مغلوط يا قوانينی آه خودشان ناقض  آه آيا ما مجاز هستيم به ی قانون؛ يعنی اينگذار و مجر قانون

ی هم مشخص شده است و منجر شده به اساس آار آه مغايرت آن با قانون  قانون٦اساسی هستند، مثل فصل  قانون

  را انجام دهيم؟های حقوقی گيری ها و پی ، اين استعالم٨٣آار در سال  ی وزارت نامه تفاهم

 

گويد آه هرآس شخص يا اشخاصی را با اجبار و تهديد وادار  آار جمهوری اسالمی می  قانون١٧٨ی  ماده   :مددی

چه از  های مذآورگردد و نيز چنان ها در تشكل های آارگری يا آارفرمايی نمايد يا مانع از عضويت آن به قبول تشكل

گيری نمايد، باتوجه به شرايط و امكانات خاطی و مراتِب ها جلو  قانونی آنهای قانونی و انجام وظايف ايجاد تشكل

 روز ٩١ی آارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از   برابر حداقل مزد روزانه١٠٠ تا ٢٠ی نقدی از  جرم، به جريمه

ی آه ش تشكل آزاد آارگرعنوان پذير آار را بايد تلويحًا به اين ماده از قانون.  روز يا هر دو محكوم خواهد شد١٢٠تا 

اين ماده از قانون با تشكيل شوراهای اسالمی . شود، دانست نام سنديكا خوانده می ی آارگری به در فرهنگ صدساله

مورد اشاره   به اين١٥ی   در ماده٣٠/١٠/١٣٦٣قانون تشكيل شوراهای اسالمی آار مصوب . آار تناقضی دارد

 نفر شاغل دايم دارند، به تشكيل شوراهای ٣٥از  هايی آه در آن بيشآار موظف است در واحد آند آه وزارت می

گذار تصويب شده است، درصورتی آه  آار توسط قانون اگر اين وظيفه برای وزارت. اسالمی آار اقدام نمايد

 يا مورد تواند مورد تعقيب قرار بگيرد می عنوان آوتاهی در وظيفه آار مربوطه اين وظيفه را انجام ندهد، به ی اداره

آرد؟ از طرف ديگر، به اين موضوع اشاره  آار را ِاعمال  قانون١٧٨ی  توان ماده گونه می قع شود؛ پس چهشكايت وا

توانند داشته  مورد را می ی آارگران تنها يك شود آه آارگران از سه شورای اسالمی، انجمن صنفی و نماينده می

آه اگر  دليل اين آار آارگران متناقض باشد، به يل شوراهای اسالمی قانون تشك١٥ی  رسد آه ماده نظر می به. باشند

لحاظ انتخاب محروم  ی ديگر به خود آارگران از آن دو شقه آار موظف است اين اقدام را انجام بدهد،خودبه وزارت

  وآار و قانونآار وجود دارد و همچنين تناقضی آه بين د های متعددی آه در قانون رسد تناقض نظر می به. خواهند شد

  



  

آه آمار  ديگر اين. های غيرقابل جبرانی نصيب آارگران شود اساسی وجود دارد، باعثشده است آه خسارت ون قان

  درصد از قدرت خريد   پنج و  نزديك به چهل١٣٥٧دهد آارگران ايران، به نرخ سابق نسبت به سال  امروزی نشان می

های  ی شوراهای اسالمی آار يا انجمن ساله ٢٧ ی سرگذاشتن تجربهامروز آارگران با پشت . اند خود را ازدستداده

المللی بتوانند در جهت  اند آه بايد مطابق با قوانين بين اسالمی يا تشكيالتی در اين راستا، به اين حقيقت مسلم رسيده

ی رسيدن به اين آنند و برا باشد اقدام دفاع از حقوق صنفی خود آه مترادف با دفاع از حقوق اجتماعی ايشان می

  .  آنند وق سنديكايی بايد تالشحق

ی حقوقی  آه هيچ پشتوانه وجود آمدهاست، عالوه بر اين ها به هايی آه برای فعاالن سنديكايی در رابطه با گرفتاری

اند؛  لحاظ عدم رعايت قوانين ديگر هم دچار مشكل شده معتبری در جهت تعقيب اين آارگران عنوان نشده است، به

ی  بعد از آزادی قرار منع تعقيب صادر شد اما بدون ارايه ،شدگان  نفر از بازداشت٣٥٠ترتيب آه برای حدود  اين به

مند  گونه حقوقی بهره دليل نقص قوانين حمايتی از هيچ هيچ دليل و مستند قانونی، نزديك به چهار ماه است آه به

آشان شرآت واحد و آارگران دستگيرشده،  حقوق زحمتخواهم نسبت به رعايت  نيستند، بنابراين از مسؤوالن می

 .عمل بياورند چه زودتر اقدامات الزم را بههر

 

. شود، غيرقانونی است آشور می هايی آه از وزارت با توجه به فهمی آه از علم حقوق دارم، استعالم  :معتمدی

 همان ٩٨موجب اصل  سالمی و بهاساسی، شرح و تفسير قوانين عادی با مجلس شورای ا  قانون٧٣موجب اصل  به

گاه قانوناًَ مرجع تفسير نبوده و  آار هيچ وزارت بنابراين. ی شورای نگهبان است عهده اساسی به قانون، تفسير قانون

ی مشورتی است و ارزش حقوقی ديگری  دهد در حد يك نظريه اگر هم، مورد پرسش قرار گيرد، نظری آه ارايه می

  .ندارد

نظر  ای آه به آار نمودند، نتيجه  قانون١٧٨ی  ای آه آقای مددی در ارتباط با ماده آه با توجه به اشاره ی ديگر اين نكته

، شخص "هرآس"جا صراحتًا ذآرشده است آه  چون در اين. آار است رسد، اغتشاش ذهنی نويسندگان قانون من می

ای به شوراهای   آارفرمايی بكند و اشارههای آارگری و كليا اشخاصی را به اجبار وادار به قبول عضويت در تش

ی قانون، اصرار بر اين داشته  رسد آه نويسنده نظر می سو به های اسالمی نشده است؛ يعنی از يك اسالمی يا انجمن

ين ی سنديكا يا تشكيالت صنفی و طبقاتی آارگری استفاده نكند و از سوی ديگر در هم است آه در فصل ششم از آلمه

ی  خواسته ضمانت اجرای آيفری وضع آند، از آلمه آار هنگامی آه می عنوان بخش آيفری قانون ه ب١٧٨ی  ماده

ای آه آقای مددی در مورد دوستان و  اما نكته. های آارگری آه يك عبارت عام است، استفاده آرده است تشكل

تواند  بازگشت به آارشان را ندارند، میآه اآلن امكان  آردند و اين اند اشاره همكارانی آه بدون تفهيم اتهام آزاد شده

 مكرر قانون مجازات اسالمی، ممانعت از اشتغال فرد در هر ٦٢ی  موجب ماده بدين شرح پاسخ داده شود آه به

موجب حكم قضايی باشد؛ يعنی   شود آه اين محكوميت صرفًا بايد به ای نوعی محكوميت تبعی محسوب می مؤسسه

  واقع خود مديريت شرآت واحد بايد  قانونی و غيرقضايی است و در مسايلی است آه غيرمسايل از جمله  واقع اين در

  



  

آنيد؟ چون  خصوص مورد استيضاح و سؤال قرارگيرد آه شما با چه مجوزی از ورود اين افراد ممانعت می در اين

 .  در اين مورد نه قانون وجود دارد، نه حكم قضايی

آار قابل نقد فراوان بوده و از سوی   ما و از جمله قانون چه قوانين فعلی آشورگيری بايد گفت آه اگر در مقام نتيجه

  آار ماهيتًا برخالف مثًال قانون مدنی آه ممكن است صد سال اعتبار داشته و نيازی به اصالح  ديگر ساختار قانون

های زودهنگام قرار  گریآار در تمام دنيا، هميشه مورد بازن های ويژگی نداشته باشد، موقتی است و با توجه به

گيرد اما مشكل و مانع اساسی بر سر راه تشكيل سنديكاها منع قانونی نبوده و بلكه به برخی واقعيات ديگر  می

  .  گردد برمی

هايی است آه بر حمايت دولت از تشكيل سنديكاها  بينيم آه اين سند سرشار از توصيه  می٨٧ی  نامه ی مقاوله با مطالعه

من، اين به ساختار  نظر نامه را اجراآند؟ به حاال چرا دولت بايد اين مقاوله.  آارگران اصرار داردو رعايت حقوق

شود، دولت  ی آه بخش خصوصی، رقيب اصلی دولت محسوب میا گردد؛ يعنی در جامعه اقتصادی آن جامعه برمی

از طرف ديگر . را ببندد نوپای آ آند آه تا حدودی دست برای تعديل قدرت رقيب خود، مقرراتی را وضع می

ها مشتاق آن هستند آه آارگران يا رقيب ثالث را در مقابل  آارگران، طرف مقابل بخش خصوصی هستند و دولت

تری برخوردار نمايند تا قدرت بخش خصوصی تعديل شود؛ ولی در ايران، اقتصاد،  ت بيشبخش خصوصی از قدر

درواقع آارفرماهای ديگر در مقابل . ترين آارفرما است ، بزرگدانيم آه دولت ما می. مبتنی بر درآمد نفت است

دولت جمهوری اسالمی  مشكل اصلی برای. لحاظ اقتصادی لحاظ سياسی و چه به دولت قدرت چندانی ندارند، چه به

 ی عقالنی پيدا نكرده است آه چرا بايد از منافع آارگران در مقابل خود اين است آه هنوز اين قضيه برايش جنبه

هايی آه بر  مشكل ديگر، ساخت قدرت سياسی است، دولت. آند نوعی تضعيف حاآميت تلقيمی آند و اين را به دفاع

شان از ساختار استبدادی  هايی هستند آه نظام سياسی ودآگاه دولتآنند، ناخ بستر درآمدهای نفتی حرآت می

های خود و فضای جامعه  آردن بنيان  دموآراتيكگونه عالقه و منفعتی را در ها هيچ برخوردار است؛ يعنی اين دولت

اسالمی با  االصول دولت جمهوری براساس اين مانع، علی. بينيم هم يك مانع ديگر است آه ما می آنند؛ اين حس نمی

های سياسی  های زنان و تشكل های آارگری بلكه با تشكيل تشكل تنها با تشكل ايجاد هرگونه تشكل مخالف است، نه

را هم بايد مدنظر قرار داد آه تشكل چه حزب باشد و چه سنديكا، دولت با آن  اين. وافق نيستديگر هم م

ها مورد  های اجتماعی هستند، از طرف دولت ی جنبش آننده ریآه رهب البته سنديكاها با توجه به اين. آند موافقتنمی

نام نخبگان سروآار دارند اما  چك بههرحال احزاب با يك جمعيت آو به. تری قرار دارند تا احزاب حساسيت بيش

 های گوناگون بينيم در بين جنبش آه می ی اجتماع سروآار دارند، آما اين تر و بدنه ای عمومی سنديكاها با حيطه

تری برخورد  دولت نسبت به جنبش آارگری با شدت عمل بيش... اجتماعی مثل جنبش آارگری، زنان، دانشجويان و

پس . آند قشی است آه اين جنبش، در اقتصاد و توليد و درنهايت در منافع مالی دولت ايفا میدليل ن آند و اين به می

رو مقاومتی جدی  ت آه مانع تشكيل سنديكاست و از اينساختار اقتصادی و سياسی جامعه و دولت از داليل مهمی اس

ه است منافع خود را برای طرفين مشكل بعدی اين است آه هنوز جريان سنديكايی ايران نتوانست. آند را ايجاد می

  آند؛ يعنی جنبش سنديكايی هنوز نتوانستهاست منافع وجودی خود را برای دولت و آارفرما در  مقابل خود تبيين



  

عنوان تهديد به آن نگاه  ها صرفًا به دليل است آه آن همين آند؛ به ها تبيين گيری يا مهار بحران وری و پيش بهره افزايش

چه رشد پيدا آنند،  شود آه چنان های اجتماعی در قالب تهديدهای سياسی نگريستهمی هميشه به جنبشآنند؛ يعنی  می

چه از سوی  رسد آه چنان بنابراين به نظر می. رك ببينندممكن است حرآات وسيع و عمومی را عليه حاآميت، تدا

ا با رويكرد خردگرايی مديريتی صورت فعاالن سنديكايی و اجتماعی اعم از سياسی و غيرسياسی، تبيين منافع سنديك

 .تواند در رفع اين مساله مهم و مؤثر باشد بگيرد، می

های  ی برخورد با تشكل آه سنديكاها بايد هزينه آند؛ يكی اين تواند از طرقی اقدام برای وصول به اين مهم، سنديكا می

ها از طريق  برده و نتيجه و منافعی را آه آنآارگری را در هر بخش از جنبش اجتماعی، برای دولت و آارفرما باال 

م از احزاب، فعاالن آارگری يا اجتماعی، فعًال در مقام اثبات حق ما اع. آورند، پايين بياورند دست می سرآوب به

تر، چون حق حيات سنديكا مورد انكار قرار گرفته است و بنابراين محور اين  حيات سنديكا قرار داريم و نه بيش

ه اين نگاه امروز. گيرد و نه مسايل خاص آارگری يا نگرش سوسياليستی يدگاه حقوق بشری صورت میتوجه از د

ميثاقين حقوق مدنی و سياسی آه ايران هم به آن پيوستهاست، دو . ها نيز رايج است حتی در بين خود سنديكاليست

هايی آه به  شهرونداِن دولتآه  يكی درخصوص منع اعدام است و ديگری درخصوص اين: پروتكل اختياری دارد

آنند؛ متأسفانه دولت ايران به اين  دولت خود ايراد شكايت المللی عليه توانند در محاآم بين اند، می اين پروتكل ملحقشده

ی جهانی  معنی اين است آه شهروند ايرانی تبديل به شهروند جامعه الحاق به اين پروتكل به. پروتكل ملحق نشده است

ی  وليهآه حقوق ا... ه اين اتفاق در آشور ما بيفتد، فعاالن، اعم از سياسی، اجتماعی، سنديكايی و چ شده و چنان

ی  عنوان شهروند جامعه دست خواهند آورد؛ يعنی به شان مورد تعرض قرار گرفته است، حق طرح شكايت به انسانی

بردن اين هزينه،  های باال كی ديگر از راهي. برد شوند و اين مسأله، هزينه را برای دولت باال می جهانی تلقی می

كاليستی در شرآت واحد رشد سريعی داشته است اما يكی از البته جنبش سندي. آردن جنبش سنديكايی است عمومی

 ٥٠طبعًا آنترل .  نفر سروآار دارد٥٠ يا ٢٠، ١٠آند، اين است آه نهايتًا با  تواند با آن برخورد داليلی آه دولت می

دولت  ی برخورد يا سرآوب نيز برای يابد، هزينه ال برای دولت ساده است اما اگر اين تعداد افزايشنفر آدم فع

  .يابد افزايش می

ی  طور آه در مقدمه رسد، آن است آه اگرچه همان نظر می منظور خروج از وضعيت فعلی به آار ديگری آه به راه

ی تعامل سنديكا يا جريان  آننده ت ولی اين استقالل نفیهای سنديكا استقالل آن اس ميزگرد آمد، يكی از ويژگی

 –ضمن حفظ استقالل خود –ل درستی بين سنديكاها چه تعام چنان. ها نيست سنديكايی و جنبش آارگری با ساير بخش

ن تواند دولت را به آ رود و اين امر می ی برخورد با سنديكا باال می گيرد، هزينه با احزاب، دولت و آارفرما صورت

آار بايد با حضور و  ای بر قانون نگاه عقالنی برساند آه بايد به حيات سنديكايی احترام بگذارد و هر اصالحيه

شود يا اين  چه اصل تعامل سنديكا و دولت نفی ها و فعاالن آارگری صورت پذيرد اما چنان ت جدی سنديكاليستنظار

آنم جنبش سنديكايی، بايد شهامِت  از سوی ديگر، فكر می. داردامكان تحقق نيابد، امكان اين برخورد و ارتباط وجود ن

آند،  را تجربه داری تجاری را در خود يافته و آن سرمايه داری صنعتی و بورژوازی ملی در مقابل حمايت از سرمايه

   يك طلبد اما در آار را انجام داد، بحث ديگری را می توان اين آارهای آن چيست و به چه شكل می آه راه اين



  

داری صنعتی، رسالتی است آه امروزه بردوش  استراتژی آلی، تعامل با آارفرما در جهت حمايت از سرمايه

 .ريان جنبش آارگری ايران قرار داردآارگران و ج

 

ملل مطرح است، مبحثی است  طور مشخص در سازمان المللی و به بحث جديدی آه امروزه در سطح بين   :مددی

  گرايی را  جانبه های جهان موظفند آه اصول سه ی دولت زاره آه مطابق با اين طرح، همهی ه عنوان توسعه تحت

مع از طريق مسامحه و بحث و گيری مسايل و مشكالت جوا گوی شرآای اجتماعی و پی و آنند، گفت رعايت

 اين ديدگاه هم بايد برهمين اساس و از. های جهانی قراردارد آميز در دستور روِز باالترين سازمان گوهای صلح و گفت

گرايی  جانبه بايد اصول سه. آنند مسؤوالن آشور ما دقت داشتهباشند آه بستر مناسب اين اصول جهانی را آماده

ی  آنند، حتمًا جانب آارگر آه در اصول يادشده مسؤوالن در بيانات خود اذعانمی طور آه رعايت شود و همان

شود آه بحث از  نمی. آای اجتماعی مطرح است، مورد توجه قرار بگيردعنوان يك جانب مهم شر گرايی، به جانبه سه

. ت آارگری محروم باشدگرايی به ميان بيايد اما نيروی آار از آزادی و حقوق مرتبط با تشكيل اجتماعا جانبه سه

گی است، شود، دارای نقايص بزر گرايی گفته می جانبه ی اصول سه چه امروز در ايران درباره رسد آن نظر می به

عنوان نماينده از جانب نيروی  توانند به آار وجود دارد، اعضای شوراهای آار نمی هايی آه در قانون براساس تناقض

آارگران در يك سازوآار دموآراتيك بايد بتوانند . ی نمايندگی آارگری داشته باشندگرايی، ادعا جانبه آارگری در سه

آيد، ساماندهی بكنند و  وجود می  به٨٧ی  نامه  آه مطابق با اصول مقاولهدر سراسر آشور تشكيالت سنديكايی خود را

گرا حضور داشته باشند تا واقعًا  جانبه درنهايت نمايندگان اين تشكيالت دموآراتيك آارگری بتوانند در شوراهای سه

رزی و داشتن مشارآت عمومی و همبستگی ملی، عدالت اجتماعی، مهرو. گرايی رعايت شده باشد جانبه اصل سه

ما اميدواريم آه در آشور ما . ی سالم، بدون رعايت حقوق سنديكايی آارگری مطلقًا تحقق نخواهد يافت جامعه

های مختلف صنعتی، آشاورزی و  ی سطوح، در بخش يران بتوانند در همهوجود بيايد آه آارگران ا شرايطی به

الزم به يادآوری است آه . وجود بياورند  را بههای فكری، تشكيالت صنفی خودشان خدمات و حتی در فعاليت

 سازی، فوالد و بسياری از صنايع ديگر، حتی های بزرگی از صنايع ما همچون صنايع نفت، اتومبيل اآنون بخش هم

ی  آه نگران تأمين آينده لحاظ اين ما به. باشند های ناقص شورای اسالمی آار هم محروم می از داشتن همان تشكل

آنيم آه هرچه زودتر شرايط تحقق ايجاد  يم آه بتوانيم در آرامش و صلح، آار و زندگی آنيم، پيشنهاد میخودمان هست

 . وجودبيايد ر آشور بهتشكيالت مستقل، دموآراتيك و فراگير آارگری در سراس

 

 مسايل شود دولت، مجريان قانون و دستگاه قضايی، نسبت به چه بيش از همه موجب می يك بخش از آن   :اآبری

وقتی آارگران و آل مردم . تری برخوردآنند، متوجه خود آارگران است بينانه به جنبش آارگری با نگاه واقع مبتال

اشراف  –های آن رغم آاستی علی –است  شاره شدهاساسی به آن ا ايران نسبت به حقوق خود آه در فصل سوم قانون

  شود، تسليم  ها قرار داده می عنوان مانعی آه در برابر آن به  مقابل آننداشته باشند، طبيعتًا در دفاع از منافع خود و در

  



  

م اگر ما بخواهي. طلبی ناشی از عدم شناخت قوانينی است آه حقوق مردم را تعريف آرده است اين تسليم. شوند می

خش از مواد آن ب. ی درستی را بين دولت و ملت برقرارآنيم، بايد بدانيم حقوق ملت در اين رابطه چيست رابطه

تواند عامل مهمی در برداشتن موانع قانونی و  آند، خود می صراحت به حقوق ملت توجه می اساسی آه به قانون

اند  ی عملی خود دريافته ما با توجه به تجربه آارگران ،های اخير طی سال. الظاهر قانونی هستند، باشد موانعی آه علی

ها نيست، اين دريافت از طريق تجربه ايجاد   آن گوی مطالبات  پاسخهای صنفی آه شوراهای اسالمی آار و انجمن

لحاظ قانونی و  گونه بود، از قبل، نسبت به منافع خود به است؛ چرا آه اگر اين شده و براساس شناخت نبوده

  ظاهر قانونی  ها در مقابل رفتارهای به بايست بيش از اين آردند و طبعًا می ايی آه وجود دارد، شناخت پيدا میهنجاره

آردم  من فكر می. شدند گرفته، معترض می آار صورت  قانون٦و درواقع خالف قانونی آه براساس فصل 

از اين رهگذر، خود، اين عاملی خواهد . دآن شان حساس تواند آارگران را نسبت به حقوق چنينی، می ميزگردهای اين

دولت يا آارفرمايان، بخواهند حقوق و منافع آارگران را شد آه اگر آسانی در روابط آارگری و آارفرمايی، اعم از 

 ای آه از فايده–اصطالح ارزيابی بين هزينه ها در به هايی را بپردازند آه اين هزينه ناچار بايد هزينه ناديده بگيرند، به

ث ميزگرد در نتيجه، چيزی آه از بح. ها مقرون به صرفه نخواهد بود آيد، برای آن دست می يك آنش اجتماعی به

ظاهر قانونی است ولی عمًال با قانون مغايرت جدی دارد،  شد، اين بود آه ما به موانعی آه به امروز ما طلب می

طريق مطالب آارگری را دنبال  دگان را آه از اينبپردازيم و از اين رهگذر ذهنيت آارگران و آن بخش از خوانن

يابی آارگران و  وط به برداشتن موانع ديگری آه سر راه تشكلبحث مرب. آنند، نسبت به اين موضوع برانگيزيم می

ی  ی ما هست را با ميزگردهايی آه در آينده تشكيل خواهد شد، با دوستانی از خود جامعه آشان جامعه زحمت

جا دارد از حضور دوستان در اين ميزگرد . های مختلف، مورد بررسی قرار خواهيم داد ن عرصهآارگری و فعاال

های آارگری  خاطر برگزاری اين ميزگرد برای بررسی حقوقی تشكل به" نامه"ی  ؛ همچنين از ماهنامهتشكرآنم

 .آنم تشكر می

 

 


