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اما خيالبافی است اگر فکر . تمامی فعاالن کارگری شاهد دور جديد رويارويی دو جريان فکری در اين جنبش بوده اند

هر چند . چنين نيست! خير. کنيم که حاد شدن اين رويارويی به علت پيشروی ديدگاه کمونيست های انقالبی بوده است

در حمالت خود از همان مواضع افشاگرايانه ای که جريان انقالبی عليه رفرميست ها " راديکال"که طرف باصطالح 

اما، واقعيت . پيش گرفته بود، يعنی، وابستگی آن به جناح های مختلف سرمايه جهانی و بومی ، استفاده کرده باشد

 و برای هم خط و نشان می کشند آنست که دو جريان سياسی ايکه امروز بر سر تقسيم غنائم به جان يکديگر افتاده اند

را تشکيل داده بودند تا بتوانند در مقابله با جريان انقالبی، " کميسيون هفت تپه"، تا ديروز، در هماهنگی کامل، 

مبارزات کارگران اين شرکت را به کانال های قابل کنترل خود جهت داده و از ايشان بمثابه سکوی پرش برای 

  .ان استفاده ببرنددستيابی به منافع گروهی ش

شورای همکاری "در تماس با جريانی در " کانون مدافعان حقوق کارگر"همين چند ماه پيش بود که نماينده ای از 

کميته هماهنگی "قدم به جلو گذاشت و به نمايندگان " هفت تپه"با پيشنهاد همکاری در " تشکل ها و فعالين کارگری

کميته "تذکر داد که تنها پيش شرط اين همکاری، عدم حضور نمايندگان " برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

از پيوند اين دو " کميسيون هفت تپه"اينگونه بود که . در چنين ائتالفی است" پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری

ی، تفرقه افکنانه اينکه شيوه های اپورتونيست.  فعاليت جدی خود را آغاز کرد١٣٨٧نيرو تشکيل شد و از اواخر بهار 

چه بود و به کجا کشيد، قبال رفقای ديگری، از جمله يکی از فعاالن کارگری شرکت ..." کميسيون"و ضد کارگری 

نيشکر هفت تپه، توضيح داده اند و نيازی به تکرار آن نيست، تنها ما اين نکته را يادآوری می کنيم که باالخره، تحت 

، طبق خصلت ..." کانون . "اعالم موجوديت کرد" ان نيشکر هفت تپهسنديکای کارگر"کوشش اين کميسيون، 

انحصارطلبانه ی جريانات بورژوازی، بالفاصله در منزل يکی از رهبران خود با حضور چند تن از نمايندگان 

 سنديکا ترتيب جشنی را داد و با سخنرانی های خود که در رسانه های امپرياليستی و رويزيونيستی بصورت مبالغه

اين " رهبريت"آميزی انعکاس يافت و سپس در مصاحبه های پی در پی ايشان با همين رسانه ها تکرار گشت، امتياز 

سهم "پس رقيب خيانت ديده، که . جريان را مصادره نمود و سر رفيق ديروز و رقيب امروز خود را بی کاله گذاشت

. کرد" سمينار پالتاکی سنديکای هفت تپه"م به برگزاری را پايمال شده ديد، بدِل ضربه را به کار برد و اقدا" خود

مربوطه کرد و " سمينار"خورده را باز پس دهد، شروع به تبليغات ضد برگزاری " سهم"که حاضر نبود ..." کانون"

مذکور و " سمينار"تالش نمود تا با ممانعت از شرکت نمايندگان سنديکا و ديگر جمعيت های کارگری از اعتبار 

، در ميان راه، تبديل به "سمينار سنديکای هفت تپه"در پاسخ به اين تعرض بود که . برگزارکننده اش بکاهدرقيِب 

نمی توانست در مورد " کميسيون هفت تپه"و رقيب که به علت شرکت خود در . گشت" سمينار ضد ساليداريتی سنتر"
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 افشاگری بپردازد، بر افشاگری های جريان شيوه های به کار گرفته شده در چگونگی تشکيل سنديکای هفت تپه به

جنجال . انقالبی عليه رفرميست ها سوار شد و جريان ساليداريتی سنتر و نقش مهدی کوهستانی نژاد را هدف گرفت

در اين افشاگری ها نيز بار ديگر . های بوجود آمده و افشاگری های دو طرف را کمتر کسی است که نخوانده باشد

ر دوی اين جريان ها، فقط، رسيدن به اهداف تنگ نظرانه ی گروهی شان اهميت دارد و مهم ثابت شد که برای ه

به همين خاطر . نيست که نتيجه ی کارشان به ايجاد تفرقه و تالشی صفوف متحد کارگران و فعاالن کارگری بيانجامد

که توانسته ) يت از کارگران در ايراناتحاد بين المللی در حما(نيز از تنها ائتالف فعاالن کارگری در خارج از کشور 

بود چند آکسيون نسبتا موفق را برگزار کند استفاده کرده و با دخالت دادن ايشان در رقابت های انحصارطلبانه شان، 

  .چنان ضربه ای بر آن وارد آوردند که معلوم نيست عاقبت آن به کجا خواهد کشيد

نه ی انقالبيون عليه رفرميست ها وارد گود شده بود، و به داليلی که اينجا و اما جريانی که با استفاده از خط افشاگرايا

جای تحليل از آنها نمی باشد، دارای هاله ی گسترده تری از فعاالن کارگری صادق می باشد، از درون به زير ضرب 

 خورده ی خود را از فعاالن صادق اين جريان که با اين افشاگری ها بيدار گشته بودند، پاسخ به سواالت فرو. رفت

نمايندگان مستقيم اين . را درخواست می کردند" کميسيون هفت تپه"رهبران می طلبيدند و از ايشان خروج فوری از 

نيز که اعتبار و موقعيت خود را از درون، در خطر می ديدند، در جلسات اخير " کميسيون هفت تپه"جريان در 

 ديگر گشته و از ايشان حمايت طلبيدند تا بتوانند فعاليت مخربانه ی خود دست به دامان جريانات..." شورای همکاری"

شورای همکاری "آنها از جريانات شرکت کننده در . در هفت تپه را برای معترضين درون گروهی خود توجيه نمايند

کميته "، خطاب به "کميسيون هفت تپه"تقاضا کردند تا بدين منظور نامه ای حمايت کننده از اقدامات ايشان در ..." 

تدوين "و برای جلب نظر موافق ايشان به چنين اقدامی، پشتيبانی خود را از طرح . بنويسند..." هماهنگی برای کمک 

، که تا به حال از آن جلوگيری کرده بودند، اعالم داشته و همچنين، برای ..."شورای همکاری "آئين نامه برای 

ا برای همکاری و سهيم کردن ديگران در برگزاری کالس های مشترک شيرين تر کردن معامله، آمادگی شان ر

پاسخ استمداد ايشان را با خروج از ..." کميته پيگيری "البته . آموزشی برای سنديکای هفت تپه بر روی ميز گذاشتند

وران همکاری چرا که نمايندگان آن انگيزه ای برای حمايت از جريانی که در تمام طول د. داد..." شورای همکاری "

تنها منافع گروهی خود را در نظر داشت و تا ديروز همکار و همراه رفرميست ها بود، نداشتند و حاضر نبودند که 

  .حيثيت خود در ميان کارگران را با ايستادن در کنار چنين جريانی لکه دار کنند

ايشان . بود" ن مدافعان حقوق کارگرکانو"اما حاصل تمامی اين اتفاقات منزوی شدن هر چه بيشتر رهبری رقرميست 

همه می دانستند که رهبری رفرميست . برای مدتی کامال فلج شدند و يکی دو ماهی صدايی از ايشان به گوش نرسيد

در ناتوانی، جرات رويارويی با منتقدين اش را . اين جريان در حال پيچيدن به خود و ليس زدن زخم هايش است

را به جلو انداخت تا بتواند ضربه های انتقادی را به سوی او منحرف " رضا رخشان"نداشت، پس، نخاله ای چون 

و اين چاره را در عقب نشينی از مواضع پيشين خود . تا اينکه باالخره فرصت يافت تا چاره ای بيانديشد. سازد

ش روی جنبش اطالع رسانی کانون مدافعان حقوق کارگر و بعضی مسايل پي" تشخيص داد و اقدام به انتشار 

به نظر من صدور .) آمده است" ضميمه دو"متن کامل اين اطالعيه در پايان اين مطلب به عنوان . ( نمود" کارگری

آنها در جمله آغازين اين . اش، توهينی به شعور فعاالن کارگری است" راديکال"چنين اطالعيه ای، عليرغم ظاهر 
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تان و فعاالن کارگری، به تناوب، در مورد مواضع کانون، در نظر به پرسش بعضی از دوس: " اطالعيه می گويند

های متعدد ومندرج در سايت کانون و  رغم تشريح مواضع در اساسنامه، مقاله به... های مستقل کارگری و قبال تشکل

ر اطالع رسانی کانون مدافعان حقوق کارگ:" (" گردد غيره و جهت روشن شدن برخی از ابهامات موارد زير ذکر می

اين جمله بدان معنا است که کليه مواضع مطروحه در اين اطالعيه، از ") و بعضی مسايل پيش روی جنبش کارگری

ما از . شان نيز می توان آن را ديد" اساسنامه و مقاالت مندرج در سايت"قبل نظرات ايشان بوده است که در مواضع 

" ضميمه يک"که در پايان اين مقاله بعنوان ..." کانون" ی خوانندگان خود می خواهيم به متن کامل منشور و اساسنامه

داری اعم از  های سرمايه حل  کانون راه" در کدام بخش از آن گفته شده است که . اضافه گشته است، مراجعه کنند

بخش بر عکس، در ) اطالعيه، ضميمه دو. " (داند گرايی و غيره را مردود و خالف منافع واقعی کارگران می جانبه سه

حقوق و " ...  گانه آن را در چهارچوب ٨مصوب در مجمع عمومی ايشان، خواسته های مشخص .." منشور"اول 

 اجتماعی، المللی، حقوق کار و حقوق های بين بشر، کنوانسيون های جهانی حقوق مزايايی مندرج در اعالميه و ميثاق

آيا . که تمامًا راه حل های سرمايه دارانه می باشداعالم داشته ) ضميمه يک..." (قانون اساسی و قوانين داخلی 

يک نهاد امپرياليستی و سرمايه داری نيست و مصوبات آن و ميثاق های حقوق  " ILOسازمان بين المللی کار يا "

بشر، سرمايه دارانه نمی باشد؟ يا حقوق کار و حقوق اجتماعی، قانون اساسی و داخلی جمهوری اسالمی چه؟ آيا آنها 

سه جانبه "ين مصوب يک دولت سرمايه داری نيستند؟ مهمتر از همه، در کدام بخش از اين منشور و اساسنامه قوان

و فعاالن کارگری را به قدری بی . را مردود و مخالف منافع کارگران اعالم داشته است؟ آنها دروغ می گويند" گرايی

  .ای می توانند آنان را گمراه کنندشعور می پندارند که گمان می برند با انتشار چنين اطالعيه 

امکان پذير " نشستن بين دو صندلی"اما فعاالن صديق و انقالبی کارگری ما به توده های کارگر گوشزد می کنند که 

نمی توان حقوق کارگران را محدود به قوانين و مصوبات حکومت های سرمايه داری نمود و در عين حال . نمی باشد

نمی توان در نشست آی ال ُا شرکت کرد و در کنار . سياست های سرمايه دارانه کردصحبت از محکوم ساختن 

 سی ای ُا و ساليداريتی سنتر نشست و داشتن چنين ارتباطاتی را بعنوان يک دستاورد و امتياز –نمايندگان ای اف ال 

  زد؟" سه جانبه گرايی"تبليغ کرد و سپس دم از مخالفت با 

 آگاهند که چنين تغييری در سياست های يک جمع دمکراتيک نمی تواند راسًا توسط هيئت همچنين فعاالن کارگری ما

و اگر چنين امری صورت پذيرفته، . اجرايی آن و يا دبير اجرايی اش بدون رجوع به مجمع عمومی صورت پذيرد

دست يک مشت فرصت نشاندهنده آن است که اين دم و دستگاه، يک جمعيت دمکراتيک نبوده، بلکه تنها ابزاری در 

دقيقًا همان چيزی که ما مدت . طلب و دکانی برای فروش خود به هر کسی است که بيشترين امتياز را به ايشان بدهد

  .ها بود آن را به فعاالن کارگری گوشزد می کرديم

انتشار چنين اطالعيه ای معتقد بوديم که هنوز عده ای می در پايان نيز بر اين نکته پافشاری می کنيم که اگر تا قبل از 

توانند در فعاليت های کارگری خود صادق باشند، اما نا آگاهانه به دام چنين شيادانی گرفتار شده باشند، پس از اين بند 

گر به زودی با پس ا. بازِی سياسی و آشکار، ديگر نمی توانيم بپذيريم که ماهيت واقعی ايشان هنوز پنهان مانده است

اعالم مجمع عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر و برکنار کردن مسئوالن آن روبرو نشويم و تصويب سياست های 

را توسط اين " اطالع رسانی کانون مدافعان حقوق کارگر و بعضی مسايل پيش روی جنبش کارگری" اعالم شده در 
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عنصر صادق و انقالبی ای نمی تواند در اين جمع حاضر باشد مجمع عمومی نبينيم، کامًال واضح خواهد شد که هيچ 

 .و کليه ی اعضا آن بصورت يکدست، از نفوذی های بورژوازی در جنبش کارگری هستند

  

  رامين ر،

   سالم دمکرات- عضو هيئت تحريريه

  ١٣٨٧ بهمن ١٣

  ضميمه يک
  منشور کانون مدافعان حقوق کارگر

اند، کانونی به نام کانون مدافعان حقوق  شور مزد وحقوق بگيران تعريف شدهبه منظور دفاع از حقوق بنيادی کارگران که در اين من
  .ای که به تصويب مجمع عمومی رسيده، تشکيل شده است  اين منشور واساسنامهکارگر در چارچوب مندرجات

المللی، حقوق کار و حقوق  نهای بي بشر، کنوانسيون  جهانی حقوقهای ميه و ميثاقی حقوق ومزايايی مندرج در اعال برخورداری از کليه
  :ترين اين حقوق عبارتند از مهم. ترين حق کارگران است  قوانين داخلی طبيعیاجتماعی، قانون اساسی و

  همندان حق اشتغال و برخورداری از يک زندگی شرافت. ١
  حق برخورداری از امنيت شغلی. ٢
  حق برخورداری از پوشش تامين اجتماعی مناسب. ٣
  ) وهر گونه اعتراضآزادی بيان، انديشه(های سياسی و اجتماعی  ری از آزادیحق برخوردا. ٤
  نبگيرا  و مزد و حقوقی کارگران های مستقل برای همه ی حق ايجاد تشکل برخورداری آزادانه. ٥
  حق برخورداری از مسکن مناسب. ٦
   کارگرانشرکت موثر نمايندگان واقعی کارگران در جريان قانون گذاری در زمينه حقوق. ٧
   درمحيط کارو منع کار کودکان رفع هر گونه تبعيض. ٨

  .کانون نهادی است دائمی که در چارچوب اين اساسنامه درجهت تحقق اهداف فوق فعاليت خواهد کرد
  اساس نامه
  فصل اول

  :کليات
  : تعريف– ١ماده 

 شود تشکيالتی است فراگير که مدت آن نامحدود و تابعيت کانون مدافعان حقوق کارگر که در اين اساس نامه به اختصار کانون ناميده می
ی  با تصويب هيات اجرايی می توان شعب کانون را در ساير نقاط کشور تاسيس کرده يا محل شعبه. آن ايرانی و مرکز آن در تهران است
  .ايجاد شده را در همان حوزه تغيير داد

  : هدف-٢ماده 
  .کند ی در دفاع از حقوق کارگران فعاليت میعموم کانون بر مبنای منشور مصوب مجمع

  فصل دوم
ی کانون را پذيرفته و حق عضويت بپردازند، آزاد  ی اشخاصی که منشور و اساس نامه  عضويت در کانون برای کليه– ٣ماده : عضويت

  .است
  .معرفی دو نفر از اعضا برای پذيرش اعضای جديد الزامی است:تبصره

ی هيات اجرايی عضويت فرد به حالت تعليق در  جلسه رت تحقق هر يک از موارد زير، بر اساس صورتدر صو:  لغو عضويت -٤ماده 
  :آيد می
  هامن نقض تمام يا برخی از مواد منشور يا اساس 
  همراهی و هم کاری با محافل ضد کارگری 
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  .عضو تعليق شده با مجمع عمومی استی عضويت  تصميم قطعی درمورد اخراج يا ادامه: تبصره
  فصل سوم

  ارکان
  : ارکان کانون عبارتند از- ٥ماده 
  مجمع عمومی. ١
  هيات اجرايی. ٢
  بازرسان. ٣
  ها کميسيون. ٤

های خود  العاده نشست  کانون است و به دو شکل عادی و فوقگيری مجمع عمومی باالترين ارگان تصميم:  تعريف مجمع عمومی- ٦ماده 
  .کند را برگزار می

  .شود می هر سال يک بار به طور منظم تشکيل میعمو مجمع:  مجمع عمومی عادی- ٧ماده 
مجمع فوق العاده در صورت نياز به درخواست هيات اجرايی، يا بازرسان و يا يک : العاده  مجمع عمومی عادی بطور فوق– ٨ماده 

  .ادی استعمومی ع العاده برابر مجمع عمومی فوق ی مجمع ی اداره وظايف و اختيارات و نحوه. شود چهارم اعضا تشکيل می
  :عمومی  وظايف و حدود اختيارات مجمع

  ی هيات اجرايی و بازرسان و تصويب آن  استماع گزارش فعاليت ساالنه- ٩ماده 
   تعيين خط مشی و برنامه کانون در فاصله بين دو مجمع- ١٠ماده 
   تصويب يا اصالح اساس نامه و منشورکانون– ١١ماده 
  ت اجرايی و بازرسان انتخاب يا تغيير اعضای هيا-١٢ماده 
   شدهگيری در مورد ادامه عضويت و يا اخراج اعضای تعليق  تصميم– ١٣ماده 
   تعيين ميزان حق عضويت– ١٤ماده 
  .شود  رسيدگی و اتخاذ تصميم در ساير اموری که منطبق با اساسنامه کانون به مجمع پيشنهاد می– ١٥ماده 
 ناظر که از ٣رئيس و منشی و   نفر، رئيس، نايب٦ی   وسيلهعمومی به  جلسات مجمع:عمومی  چگونگی برگزاری واداره مجمع–١٦ماده 

  .شوند، اداره خواهد شد ميان داوطلبان با اکثريت نسبی حاضران انتخاب می
در صورت نرسيدن به حد نصاب به .  حضور دست کم نصف به اضافه يک اعضا برای رسميت يافتن مجمع ضروری است-١٧ماده 

  . روز جلسه ديگری با هر تعداد از اعضا که کمتر از يک سوم نباشد ، رسميت می يابد١٥ل فاصله حداق
  .العاده نباشد قعمومی فو  اتخاذ تصميم در مورد هر مساله ديگری که در صالحيت مجمع-١٨ماده 
. العاده است عمومی فوق حيت مجمع هرگونه تغيير در مقررات ومواد اين اساسنامه واتخاذ تصميم نسبت به انحالل کانون درصال-١٩ماده 

 قادر به ای با حضور کمتر از نصف اعضائ کانون العاده هيچ مجمع فوق. اعضائ کانون در جلسه است نصاب رسميت حضور دوسوم
  .اتخاذ تصميم نيست

  :هيات اجرايی
وتدوين : پيشنهاد(رای مصوبات آن  و مخفی و مسئول اجگيری مستقيم عمومی به روش رای ی مجمع اجرايی برگزيده  هيات– ٢٠ماده 

  . است سال٢برای مدت ) های کانون سياست
  . چهار نفر استالبدل اجرايی هفت نفر واعضائ علی  تعداد اعضای اصلی هيات– ٢١ماده 
ون دبير، اجرايی، معا  نفر را به عنوان دبير هيات٤ خود عمومی از بين اجرايی در اولين جلسه بعد از مجمع  اعضای هيات– ٢٢ماده 

  .کنند  سال انتخاب میدار برای مدت يک منشی و خزانه
  .ها باشند  يا مسوول کميسيون٢٢ موضوع ماده های توانند يکی از سمت اجرايی تنها می هر يک از اعضای هيات: تبصره

  .اجرايی است  هياتی ها بر عهده های پيشنهادی کميسيون  تصويب برنامه و طرح-٢٣ماده 
  .اجرايی است ی هيات ت پيشنهاد عضويت افراد و تصميم گيری درمورد آن به عهده درياف-٢٤ماده 
  نامه گيری در باره تعليق عضويت برابر اساس  تصميم-٢٥ماده 
  .اجرايی است ی هيات عمومی وظيفه  به مجمعهای هيات عمومی و ارائه گزارش فعاليت  تصويب دستور جلسه مجمع-٢٦ماده 
  .ی هيات اجرايی است نکی با سه امضا و حق برداشت دو نفر از سه نفر صاحب امضا وظيفه گشايش حساب با-٢٧ماده 
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  . انتخاب کندگو ا به عنوان سخنتواند از ميان خود يک نفرر  هيات اجرايی می-٢٨ماده 
  .ل شود روز يک بار تشکي١٥ و بايد حداقل يابد  جلسات هيات اجرايی با حضور دو سوم اعضائ اصلی رسميت می-٢٩ماده 

در صورت غيبت اعضائ اصلی هيات اجرايی به صور ت متناوب غيرموجه به مدت پنج جلسه وبطور متوالی غيرموجه به :تبصره 
  .شود البدل استفاده می مدت سه جلسه بعد از بررسی در جلسات اجرائی به ترتيب آرا از اعضائ علی

  .شود  اضافه يک حاضران درجلسه رسمی انجام می اتخاذ تصميم درهيات اجرايی با رای مثبت نصف به-٣٠ماده 
  . کانديدا و انتخاب شوندی متوالی توانند حداکثر در دو دوره  اعضائ هيات اجرايی می-٣١ماده 

  اجرايی وظايف دبير هيات
  . استهای کانون  دبير هيات اجرايی مسئول هماهنگی ميان کميسيون- ٣٢ماده 
  .العاده هيات اجرايی است  عادی و فوقومسئول تشکيل جلسات)  زمان و مکانتعيين(کننده   دبير هماهنگ- ٣٣ماده 
  .گردد دبير تفويض می ه معاونهای دبير درصورت غياب وی ب  تمامی اختيارات و مسئوليت- ٣٤ماده 
  :دار خزانه
  .ار معتبر خواهد بودد  کانون با امضائ خزانهی اوراق بهادار دار مسوول امور مالی کانون است وکليه  خزانه- ٣٥ماده 

  :وظايف واختيارات
   اداره امور مالی کانون-٣٦ماده 
   تنظيم ونگهداری دفاتر و اسناد مالی کانون-٣٧ماده 
   ارائه رسيد وثبت در دفاترهای مالی تصويب شده توسط هيات اجرايی،  دريافت حق عضويت وکمک-٣٨ماده 
  ارت بر هرنوع عمليات مالی کانون ثبت ونگهداری اموال منقول وغيرمنقول ونظ-٣٩ماده 
 تهيه وتنظيم ترازنامه مالی کانون جهت ارائه به هيات اجرايی وبازرسان و مجمع عمومی که در محل کانون در اختيار بازرس -٤٠ماده 

  .دهد قرار می
  :منشی
نگهداری دفاتر واسناد غير مالی اجرايی ثبت صورت جلسات و   منشی مسئول انجام امور دفتری،هم آهنگی امور جاری هيات- ٤١ماده 

  .کانون است
  :بازرسان

البدل از ميان اعضائ کانون با رای   عنوان بازرس علیعمومی دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و يک نفر را به  مجمع– ٤٢ماده 
  .مانع استی ديگر بال تجديد انتخاب بازرسان برای يک دوره. کند مخفی اکثريت نسبی برای مدت يک سال انتخاب می

 بازرسان جديد، بازرسان دوره گذشته هم چنان مسئول انجام ی مدت ماموريت بازرسان تا زمان انتخاب وشروع به کار باخاتمه: تبصره
  :اختيارات و وظايف. وظايف محوله هستند

  یعموم  مجمعهای مصوب و تصميمات  نامه و آئين  نظارت برانطباق کليه امور کانون با منشور، اساسنامه-٤٣ماده 
  .العاده  فراخوان به مجمع عمومی فوق-٤٤ماده 
  .اجرايی عمومی وهيات  مجمعی گزارش وارائه به  رسيدگی به شکايت اعضا و درصورت لزوم تهيه-٤٥ماده 
  . نظارت و رسيدگی به دفاتر اوراق واسناد مالی-٤٦ماده 
  .عمومی ی تراز مالی به مجمع  اظهارنظر در باره-٤٧ماده 
  . کنندتوانند بدون حق رای در جلسات هيات اجرايی شرکت  بازرسان می-٤٨ ماده

  .بطور جداگانه محفوظ استی وظايف واختيارات فوق برای هريک از بازرسان  کليه:١تبصره
  .پرداخت است  قابلهای مورد نياز بازرسان با تصويب هيات اجرايی هزينه:٢تبصره 
  ها کميسيون

  :ها وظايف کميسيون.  تصويب هيات اجرايی رسيده استی اجرائی سياست های کلی کانون هستند که بهها بازو  کميسيون- ٤٩ماده 
  . تصويب درکميسيون ارايه به هيات اجرايی هستندهای پيشنهادی اعضا وپس از ت طرحها موظف به درياف  کميسيون- ٥٠ماده 
  . اجرايی هستندياتهای مصوب ه ها وسياست ها موظف به اجرای طرح  کميسيون- ٥١ماده 
  .رسد  تعداد اعضائ هر کميسيون متناسب باشرايط به تصويب هيات اجرايی می-٥٢ماده 
  .کند  اجرائی و دو نفر از اعضائ کميسيون برای خود انتخاب میای مرکب از يک نفر هيات رئيسه  هرکميسيون می تواند هيات-٥٣ماده 
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  .يابد قل دو سوم اعضائ رسميت می مصوبات کميسيون ها با رای مثبت حدا- ٥٤ماده 
  :های کانون عبارتند از  کميسيون.دهد اجرايی ارايه می  هياتی داخلی خود را تدوين وجهت تصويب به نامه  هر کميسيون آيين- ٥٥ماده 
  .های آموزشی مورد نياز کانون است  مسئول تهيه وتدوين مطالب مقاالت و طرح:  کميسيون فرهنگی وآموزش- ٥٦ماده 
وظيفه دفاع از حقوق کارگران وفعاالن کارگری رادر مجامع داخلی وبين المللی ، قضائی وتهيه لوايح الزم :  کميسيون حقوقی- ٥٧ماده 

  .برای دفاع از آنان را برعهده دارد
المللی در جهت پيشبرد  نها و نهادهای داخلی و بي  ارتباط با تشکلرسانی و ی اطالع وظيفه:  کميسيون روابط عمومی و تدارکات- ٥٨ماده 

 تهيه وتدارک برگذاری مراسم های کانون از طريق وسائل مختلف ارتباط جمعی وهم چنين ها و بيانيه ها و جزوه  کتاباهداف کانون و نشر
  جمع مشورتی. وتجمعات کانون است

. پردازند نظر می وگو و تبادل به گفتهای مشورتی   جلسهی اعضا و فعاالن کانون در تر همه برای ايجاد هماهنگی و هم فکری بيش
  .الزم استاجرايی در آن  شود و حضور تعدادی از اعضای هيات  بار تشکيل میهای جمع مشورتی، ماهی يک جلسه

  .کارهای طرح شده در جمع مشورتی، بدون ضمانت اجرايی راهنمايی عمل ارکان مختلف کانون خواهد بود نظرات و راه
  فصل چهارم
  :منابع مالی 

.  مالی دريافتی که به تصويب هيات اجرايی رسيده باشدهای ها و کمک  منابع مالی کانون عبارت است از دريافت حق عضويت-٥٩ماده
کننده به صورت شفاف بايد با معيارهايی که در منشور  فرد يا نهاد کمک. رسد  ساله به تصويب میها توسط مجمع عمومی هر سقف کمک

  .باشدکانون آمده است، منطبق 
  فصل پنجم

  انحالل کانون
منتخب ) تسويه(حاللی هيات ان  دستور انحالل به وسيله.پذير است عمومی امکان  انحالل کانون تنها با تصويب مجمع-٦٠ماده 
 انحالل عمومی برای روش تشکيل مجمع. ی تسويه امور کانون را برعهده خواهد داشت  هيات وظيفهاين. شود عمومی مشخص می مجمع
  .ی کانون خواهد بود العاده عمومی فوق کار تشکيل مجمع ن راههما

  .های ديگر که اهداف و عمليات مشابه دارند، ادغام شود تواند با رعايت قوانين و ضوابط مقرر در تشکل  کانون می-٦١ماده 
  .العاده کانون قبول گردد عمومی فوق  پيشنهاد ادغام بايد در مجمع– ٦٢ماده 

  . به تصويب مجمع عمومی رسيد١٣٨٧ /٢٠/٢ ماده و شش تبصره در تاريخ ٦٢پنج فصل واين اساسنامه در 
http://kanoonmodafean.blogfa.com Email:kanoon.m.h.kargar@gmail.com  

  مشاوره حقوقی تلفنی
  کانون مدافعان حقوق کارگر

  ضميمه دو
   کارگریاطالع رسانی کانون مدافعان حقوق کارگر و بعضی مسايل پيش روی جنبش

  کانون مدافعان حقوق کارگر
رغم  به... های مستقل کارگری و نظر به پرسش بعضی از دوستان و فعاالن کارگری، به تناوب، در مورد مواضع کانون، در قبال تشکل

زير ذکر های متعدد ومندرج در سايت کانون و غيره و جهت روشن شدن برخی از ابهامات موارد  تشريح مواضع در اساسنامه، مقاله
  :گردد می
 کانون از هر گونه تشکل مستقل کارگری اعم از شورا، اتحاديه و سنديکا و استقالل نهادهای کارگری از دولت، کارفرما و احزاب -١

های اجتماعی مترقی درمبارزه مشترک برای پيشرفت  اين استقالل مانع از همبستگی آنان با احزاب سياسی و جنبش. کند حمايت می
نبايد به استقالل . ها منتهی شود های دموکراتيک وعدالت نيست اما اين پيوند وهمبستگی نبايد به محدوديت عمل اين تشکل ، آزادیاجتماعی

کانون معتقد است . های مختلف است ی کارگران با گرايش زيرا نهادهای کارگری متعلق به همه. آنها و خصلت مردمی آن خدشه وارد کند
باشد و به تناسب آنها و نيز ظرف تاريخی،  ه، ميزان آگاهی طبقاتی، همبستگی و توانمندی کارگران در يک واحد میکنند که موضوع تعيين

  .گزينند کارگران نوع تشکل را برای خود برمی
  .داند گرايی و غيره را مردود و خالف منافع واقعی کارگران می جانبه داری اعم از سه های سرمايه حل  در همين راستا کانون راه

رسانی در راستای ارتقای مبارزه کارگران و همبستگی با کارگران  المللی کارگری جهت اطالع  کانون معتقد به استفاده از نهادهای بين-٢
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  .دهد قرار می) کارگران و فعاالن کارگری(جهان است اما تمرکز محوری و اصلی خود را بر نيروهای داخلی 
قاضی عضويت نبايد همکاری با محافل ضد کارگری داشته باشند و لذا هر گونه همکاری با محافل حتی  طبق اساسنامه کانون افراد مت-٣

  .داند باشند را مردود و متضاد با منافع طبقه کارگر می داری جهانی می کارگری که وابسته به سرمايه
بندی و  رگران حمايت نموده و همچنين تقسيمی جريانات وافراد فعال در جهت منافع کا ها و اقدامات کليه  کانون از فعاليت-٤

  .داند گذاری ذهنی و بدون موازين علمی را مردود می شاخص
هايی که به  های سياسی و مطابق با منشور خود از حقوق انسان داند که فارغ از مرزبندی ی خود می  کانون مدافعان حقوق کارگر وظيفه-٥

های  اعتراض نمايد و از آزادی فعاليت) قانونی و غيرقانونی( نمايد و به اعمال غيرانسانی گيرند دفاع هر شکل مورد ظلم و ستم قرار می
  .کند اجتماعی برای کارگران و ساير اقشار جامعه دفاع می

افروزی و ايجاد  به اعتقاد ما هرگونه جنگ. های خود است داری برای حل بحران افروزی يکی از ابزارهای نظام سرمايه  جنگ-٦
ما . پردازند های آن را کارگران، زحمتکشان، زنان و کودکان می های آن، تنها به ضرر کارگران و زحمتکشان است که هزينه زمينه

ای تنها به گسترش بنيادگرايی منجر  ای و منطقه  های فرقه زيرا به راه انداختن جنگ. افروزی هستيم طلبی وجنگ خواهان محکوميت جنگ
  .ع کارگران و زحمتکشان استشود، که متناقض با مناف می

کند و آن را فرصتی برای رشد آگاهی طبقاتی، همبستگی ميان  در آخر کانون از نقد و بررسی علمی نظرات و عملکرد خود استقبال می
  .شمارد های خود می کارگران و ارتقای فعاليت

  
   روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر

  


