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دروم رد نوچ ،تساهاروش �همان�نييآ نيودت مرگرس هك ىعامتجا روما و راك ترازو
هريغ و اه�هاگريمعت ،ىساكع ،نـامتخاس ىشاقن ،ىزود�فاحل ،كچوك ىاه�هاگراك
و نارگرـاك زا ىا�همـاـنشـخب ـنمض ،هدـرك دروخـرب ـلكـشم هب ارـوش ـليـكشت ىاـرب

اروش ليكشت �هرابرد ار دوخ تاداهنشيپ و تايرظن هك تسا هتساوخ نارظن�بحاص
.دنراد لاسرا ىعامتجا روما و راك ترازو ىرگراك ىاه�نامزاس لك �هرادا هب اكيدنس اي

ىت كار و امور اجتماعى، قانون اساسى جمهورارالن وزسد كه مسؤومتأسفانه به نظر مى�ر
ط به حقوقبوى اسالمى كه مرم قانون اساسى جمهورانده�اند. فصل سوا بدقت نخواسالمى ر

اب، جمعيت�ها و انجمن�هاى صنفى تأكيد مى�كندادى احز خود، بر آز٢٦ملت است در اصل 
گر است كهكار Fا از حقوق مردم مى�شمارد. طبق اين اصل، حق مسلم طبقـهادى�ها رو اين آز

ا، كه همان سنديكاها هـسـتـنـد، تـشـكـيـل دهـد و در درون ايـنانجمن�هـاى صـنـفـى خـود ر
ى از حقوق اقتصادى و سياسى خود دفاع كند.گر كارًفامان�هاى صرساز

ان، نهادهايـىى اسالمى ايرم قانون اساسى جمـهـوراها، طبق اصل صد و چـهـاراما شور
نامه�ها و ايجاد هماهنـگـى درى در تهيه بـرهستند به منظور تأمين قسط اسـالمـى و هـمـكـار

ى.ليدى، صنعتى و كشاورزاحدهاى توفت امور در وپيشر
ب قانون اساسى، انجمن�هاى صنفى (سنديكاها)ل مصوى كه مى�بينيم، طبق اصوبطور

ا نفىى رظايW جدا از هم هستند، كه هيچيك ديگراها دو نهاد جدا از هم، با حقوق و وو شور
ا جانشين آن نمـود،ا را حذف كرد و شـوران سنديكـا رنمى�كند. طبق قانون اساسى نـمـى�تـو

ند وا دارظايW خاص خود را بجاى آن نشاند. اين هردو وا رد كرد و سنديكا را ران شورنمى�تو
ادى�هاىط بـه آزبوظايW اين دو نهاد، كه يـكـى مـرب عمل مى�كنند. تـداخـل وچـودر آن چار

ط بهبوى مرحمتكشان در دفاع از حقوق صنفى و سياسى آنها و ديگرسياسى و تأكيد بر حق ز
ش مى�كندا مخدوها رهاست، مرزاى ايجاد هماهنگى در كارت در امور و تصميم جمعى برمشور

ىقع آنست كه مجرايى كشور توالن اجراين از مسؤوبخشى اين دو نهاد مى�كاهد. بنابرو از اثر
يات و سليقه�هاىى اسالمى باشند و با اعمال نظره قانون اساسى جمهورانين و بويژصديق قو

شخصى بر قانون سايه نيفكنند.
ت كار و امورارالن وزخى مسـؤواها، كه امروز بـرظايW سنديكاهـا و شـورايجاد ابهـام در و
خىى برچمدار آن شده�اند، متأسفانه پس از انقالب از سواخير خود پر Fاجتماعى با بخشنامه
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ا ازان رگرجه كاره�ها تعمدى در كار است تا تـوى اين گـروه�ها به ميان كشيده شد. از سـوگرو
اظايW سنديكاها رانند واها مى�توند و به آنان تلقين كنند كه شورف سازتشكيل سنديكا منحر

ه�هاخى از اين گروناگون است. برسانند. بهانه�ها در اين مورد گوبهتر و همه جانبه�تر به انجام ر
ى آنهاهبران و رمايه�دارار دفاع از منافع سرت ابزمان طاغومدعى�اند كه چون سنديكاهـا در ز

ه�اىسيده و بايد به دنبال تشكيل نهاد تازاين عصر آنها به پايان راك بوده، بنابردر دست ساو
ا جانشين سنديكا مى�كنند.ا رفت. آنها شورر

ست كه پسى نادرت و اين نتيجه�گيران طاغوى سنديكاهاى دورگركارتكيه بر خصلت ضد
اتيك پيشين،يم ضدملى و ضددمكرا رژيـرل نيست. زجه قابل قبوسنديكاها مردودند، بهيچو

 نامشروع خود مسخ كردهFا در جهت تحكيم سلطه نهادهاى سياسى، اجتماعى و صنفى رFكليه
نى اعالم شدندقانوقى غيراب ملى و متران احزا بجاى اصل نشانده بود. در آن دورل آن رََدو ب

فتند. همانطـور كـها گرستاخيز جاى آنـهـا ران نوين و ر مليون، مردم، ايـرFمودهاب شه فـرو احز
ا بطور كلى نفى كـرد وب» رجود «حـزاب، وان با استناد به ماهيت ضدخلقى ايـن احـزنمى�تـو

ىا رد كرد و نهاد ديگرت سنديكا ران ضرورا نشاند، همانطور هم نمى�توى ربجاى آن نهاد ديگر
ا جانشين آن نمود.ر

ازاه با نشيب و فره دارد، همر مبارزFان كه بيش از هفتاد سال سابقهجنبش سنديكايى اير
ا در دفاع از منافـع خود رFندهسته نقش ارزاتيك ميهن ما پيـوياليستى و دمكرجنبش ضدامپـر

ا انكار كرد.گى اين نقش ران بسادحمتكشان ايفا كرده است و نمى�توصنفى و سياسى ز
ا يكجا انجـام دهـد،ظيفـه راند هر دو وا مى�تـواها مدعى�اند كه شـورگان شـورمطلق�كننـد

كت فعالخانه شـريت كاره كند و هم در امر مديـران مبارزگراى حقوق صنفى كـاريعنى هم بـر
ا با انجامظايW سنديكايى شروع مى�شود. شـوراها از وداشته باشد. آنها مى�گويند: «كار شور

خوردار مى�گردد.» محكمى برFانهان از پشتوگراست�هاى صنفى كارخو
ت ازكيب اعضاء خود، كه طبق قـانـون اسـاسـى عـبـارا با تـرما در پاسخ مى�گـويـيـم: شـور

Fان» است، قادر به دفاع از منافع طبقـهكنان و مديران و دهقانان و ديگر كـارگرگان كار«نمايند
Fا هر يك نماينـدهگان در شوركت�كنندظايW سنديكايى نيست. از آنجا كـه شـرگر و انجام وكار

جود نداردك وا منافع مشترطبقه�اى خاص هستند و از منافع آن طبقه دفاع مى�كنند، در شور
ك باشد.مشتر Fهه مبارزتا انگيز
 با ايـنًما مسلمـافراهان اضافه دستمزد باشنـد. كـارخانه خوان يك كـارگرض كنيم كـارفر

ان است.گـرا او در فكر سود بيشتر و پرداخت دستمزد كمتر به كـاريراست مخالW است، زخو
ى نيز در پرداخت اضـافـهمنـدان ادارخانه، يعنى مهندسان و متـخـصـصـان و كـاركنان كـاركار

ف بمانند.ند و چه بسا در اين مسأله حياتى ناظر بى�طران نفع مستقيم ندارگردستمزد به كار
اى اضافه دستمزد حمـايـت وان برگراست كاريت خود از خـواند در اكثرا نمى�تـواين شوربنابـر

ه كند.اى آن مبارزبر
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يافت حق بيـمـه از خـود واهان عـدم دران خوگـرمانى، كـار در مورد بيمـه هـاى درًيا مثـال
كيب اعضاء خود مىا با ترنه شورما هستند. چگـوفرلت و كارل تمام مبلغ حق بيمـه از دوصوو

سى بنشاند؟ا به كران رگراست كاراند خوتو
 اعتصابFبـهان مجبور به استفاده از حرگـرايطى كارمثال ديگر اعتصاب است. اگر در شـر

انندان مى�توما و مديرفرخانه شدند آيا كاران كارما و مديرفراست�هاى خود به كاراى تحميل خوبر
استا از خوجود دارد كه ساير اعضـاء شـورافقت كنند؟ آيا تضميـنـى وان موگربا اعتصاب كـار

ان پشتيبانى كنند؟گركار
گر مطرح اسـت، فـقـط كـارFى كه منافع طـبـقـهارد ديگـر موFارد فوق و در هـمـهدر تمام مـو

اىما بايستند و برفرابر كارچه در برانند يكپارانجمن�هاى صنفى يا سنديكاها هستند كه مى�تو
ه كنند.ان مبارزگراست�هاى كارتحقق خو

ا يا سنديكا، درت شوراخير خود و طرح مسأله بصور Fت كار، كه با بخشنامهارالن وزمسؤو
جود آورده اند، متأسفانه در مورد ثبت سنديكاها نيز اشـكـالاى قانون اساسى ابهام بـه واجر

س استس و مينى بوگان مالك اتوبوانندسنديكاى ر F آن نامهFنهين نمواشى مى كنند. آخرتر
)١٣٥٨ بهمن ١١كه از تأخير در ثبت سنديكاى خود شكايت كرده�اند. (انقالب اسالمى، 

خى ازان نيز مؤيد اين نظر است كـه بـرى اسالمى ايرى صداى جمهـورگرنامه هاى كـاربر
ى كه مخالW با قانون اساسى است.ا تبليغ مى كنند، امرا را نفى و شورالن امر سنديكا رمسؤو

اتاختيـار Fى در حيطهاها و سنديكاها بنحـولتى، كه تشكيل شورليـن دوما از همه مسؤو
ا به دقت مطالعه كنند وى اسالمى راهيم كه قانون اساسى جمهورار مى گيرد، مى�خوآنان قر

ا در كار دخالت ندهند.عقايد و سليقه هاى شخصى خود ر
ى اسالمى استاى دو اصل مهم از قانون اساسى جمهوراها اجرتشكيل سنديكاها و شور
ت مى�كنيم كه انجمن�هـاىان دعوگريخته شده است. ما از كـاركه آن همه خون به پـاى آن ر
اى دفاع از حقوق صنفى و سياسى خويش هر چه زودتـر بـها برصنفى (سنديكاهـا)ى خـود ر

مندى نيروFانهى نه تنها پشتوگرى كاراسراسيون سرند. سنديكاها، اتحاديه�ها و كنفدرجود آورو
هاى انقالب دركن دفاع از دستاورين رمندترحمتكشان است، بلكه نيرواى دفاع از حقوق زبر
جى و داخلى است.ابر دشمنان خاربر


