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 ھفته تحلیل  

  اکنون زمان عمل است

  صادق کار

  

ای ک بمناسبت صدمین شمارە انتشار"کلم کارگری"  با عنوان " "در ھفت گذشت در مقال کارنامه نامطلوب  سایت "کلم
دولت روحانی در زمینه حقوق کارگران" در این سایت منتشر کرد، سیاست اقتصادی نئولیبرالی دولت روحانی را ب سختی و 

"در مقال خود، با اشارە ب پیشبرد سیاست "تعدیل" توسط دولت ھای  برای نخستین بار با صراحت مورد انتقاد قرار داد. "کلم
سیاست در زمین حقوق کارگران، دولت روحانی را ادام دھندە سیاست اقتصادی دولت ھای گذشت  پیشین و نتایج این

" با ذکر چند آمار و استناد ب تعدادی اسناد دولتی و اشارە ب یکی از مقاالت فرشید مومنی،  خواند. نویسندە مقال "کلم
وحانی نشسته است. به تصریح مقاله، پیامد اجرای این مشاور اقتصادی دولت موسوی، به ارزیابی سیاست اقتصادی دولت ر

سیاستھا دشوار شدن شرایط زندگی کارگران، انباشته شدن مطالبات آنھا و به طبع افزایش اعتراضات صنفی کارگران بوده 
ر عبارت اند از است. دولت یازدھم و وزارت کار آن برای مقابله با چنین وضعیتی تدابیری نیز سنجیده اند. مھمترین این تدابی

"رویکرد ضدسندیکایی، مسدود کردن راه انتشار اخبار مربوط به اعتراضات کارگری، و طرح ادغام تشکلھای رسمی کارگری به 
  منظور اعمال کنترل بیشتر دولت بر این تشکل ھا."

حقوق کار جزء الینفک آن در این ک سیاست اقتصادی دولت روحانی سیاستی نئولیبرالی است، ک از میان برداشتن و تعدیل 
است، جای کمترین تردیدی نیست. پیشتر از این نیز عدە زیادی از اقتصاددانان کشور و سیاستمدران چپ و عدالتخواە  ب کرات 
ای ک بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید توسط  اند و نسبت ب عواقب آن ھشدار دادەاند. در اعالمی در این مورد گفت و نوشت

نفی معلمان" منتشر شد، نیز ب درستی سیاست خصوصی سازی، ک ھمانا شتاب بخشیدن ب سیاست تعدیل "کانون ص
اقتصادی سلف روحانی است، اشارە و ب صراحت با آن مخالفت شدە است. در مخالفت اکثریت کارگران و مزدبگیران یدی و 

رندە "تعدیل اقتصادی" ھم ک در عمل تجرب کردەاند، فکری با سیاست نئولیبرالی دولت روحانی و دولت ھای آغازگر و پیشب
ای نیست. ھمین بگیروببندھای کامال غیر قانونی و تجدید محاکمات فعاالن کارگری و معلمان و صدور احکام زندان  شک و شبھ

  دیل است. از یک طرف و آزاد گذاشتن فعالیت سندیکاھا و اتحادی ھای کارفرمایی از سوی دیگر نیز جزئی از سیاست تع

ای ک شناخت شدە و محرز است، ب تنھایی ن کافی است، ن دردی را دوا می کند  امروزە دیگر سخن گفتن در مورد مسئل
و ن گرەای از مشکالت مردمی ک بیکار و تنگدست و بی پناە شدەاند می گشاید. االن زمان عمل است. زمانی است ک 

نیز مانند نئولیبرال ھا ک بسیار متحد عمل می کنند، دست ب دست ھم بدھند و مخالفان سیاست ضد مردمی نئولیبرالی 
علی آن و برای ایجاد یک بدیل اقتصادی دمکراتیک و عدالتخواھان مبارزە کنند. این ک گفت می شود بدیل دیگری برای 

ر آمریکای التین ک پس از تجرب دردناک نئولیبرالیسم اقتصادی وجود ندارد، یک دروغ بزرگ است. تجرب بسیاری از کشورھا د
پیمودن مسیر نئولیبرالیسم اقتصادی، راھشان را تغییر دادند، این دروغ را برمال کردە است. آنھا توانستند توأماً، ھم جوامعشان 
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فقر و شکاف را از شر دیکتاتوری ھای نظامی و شب نظامی خالص کنند و ھم به اقتصاد نئولیبرالی، ک ارمغانی ب غیر از 
  طبقاتی و بی عدالتی  و بدھی ھای کالن برایشان نداشت، پایان بخشند.

نئولیبرال ھای ایرانی مجدان کوشش می کنند مدل اقتصادی شان را پیش شرط برقراری دمکراسی معرفی کنند و در اذھان 
مان با آن ب کارگران و مزدبگیران اجازە نمی بنشانند، تا عدە بیشتری از مردم را ب این امید ب دنبال خود بکشانند، ولی ھمز

، کانون و کنفدراسیون تشکیل  دھند ک طبق ھمان قانونی ک کارفرمایان  با استناد ب آن ھا ھزاران انجمن، سندیکا، اتحادی
اندازند. آری دادەاند،خود را سازمان دھند و فراتر از آن ھرکس را ک اقدام ب درست کردن تشکل کارگری کند ب زندان می 

مبارزە برای دمکراسی و مبارزە علی نئولیبرالیسم اقتصادی چنان در ھم تنیدە شدەاند ک ن قابل تفکیک اند و ن بدون کارگران 
و مزدبگیران استقرار دمکراسی اساساً میسر خواھد شد. ب نظر می رسد ک نویسندە مقال کلم این را قبول کردە است ک 

  رزشمند است و اگر ب سطح عمل فراروید، بسی ارزشمندتر است.این خود بسیار ا

" نیز مورد تأکید قرار گرفت و در اعالمی ھای نھادھای کارگری و اعالمی کانون صنفی  ھمچنان ک ب درستی در مقال "کلم
شد و به تجربۀ مبارزۀ معلمان نیز آمدە است، کارگران و زحمتکشان از مبارزە برای حقوق سندیکایی شان خست نخواھند 

  کارگری در بسیاری کشورھا، تا نیل به این حقوق از آن دست برنخواھند کشید.

 
 از تجربه دیگران  

  
 ۶ - ساالری در ایران  حقوق کارگران و جنبش مردم

 برای ساختن یک دموکراسی اجتماعی

 فرھاد نعمانی، استاد دانشگاه آمریکایی پاریس

 کرسی جان ھریسسھراب بھداد، استاد و صاحب 

 ترجمه: گودرز

 (ادامه) کارگران در ایران

 ھای کارگری ب: قانون کار و سازمان

 ھای دولتی یا مستقل کارگری تشکل -١

زمان بود با دوران برزخی انقالب و توقف بیشتر  در دوران انقالبی و چندین ماه پس از آن، برای مدت کوتاھی کارگران ایران از آزادی برخوردار بودند. آن دوران اما ھم
ھا و  تمام اتحادیه ١٩٨١ھای اقتصادی. تا سال  صنایع و فعالیت

ی  خانه«ھای کارگری مستقل و غیر مذھبی از جمله  تشکل
ی فعاالن جنبش کارگری در دوران انقالب و  که ھمه به وسیله»کارگر

بعد از آن تشکیل شده بودند، با زور به کنترل نیروھای فشار مذھبی 
ھا بعداً تصرف یا تعطیل شدند و  طرفدار دولت درآمدند. این سازمان

با حمایت دولتی گرفتند. در » شوراھای اسالمی کار«شان را  یجا
ی جدید  ی این شوراھای کار اسالمی، مؤسسه فراز شبکه
ی کارگر رأساً  قرار گرفت. به این ترتیب خانه» ی کارگر خانه«اسالمی 

ھای کارگری را گرفت و تدریجاً به امپراطوری  جایگاه فدراسیون اتحادیه
گیرد،  ی کارگر با وجودی که حق عضویت می نهکارگران تبدیل شد. خا

از نظارت  و کهھای مالی و پشتیبانی دولتی وابسته است  به کمک
در توزیع مواد غذایی و تولیدی و » امکان«بر دو شرکت بزرگ تعاونی 

  .شود در توزیع مسکن کارگری تامین می» اسکان«دیگری 

ھای  ھای دولتی شوراھای اسالمی کار و سازمان شوند، تشکل کار اسالمی به رسمیت شناخته میھای کارگری که در قانون  در حال حاضر تنھا تشکل
اند که باید به تأیید  ھای صنفی اند. در مناطقی ھم که شوراھای اسالمی کار وجود نداشته باشند، کارگران مجاز به تشکیل انجمن ی آنان ی زیر مجموعه وابسته

  .ی کارگر برسد نهوزارت کار و امور اجتماعی و خا
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بل ایستگاه، بر لوگوست که گوئی در باالی ساختمان مقا
سکوی قطار خم شده است. تقریباً ھر اداره، فروشندۀ 
ماشین و بسیاری از اتوموبیلھای جاده ھای منتھی به 

  شھر مزین به ھمین لوگو اند.

از این قرار، بحران فولکس واگن، بحرانی برای شھر کارگری 
  ولفسبورگ است.

بحران فولکس واگن تداوم تمام کارکردھای اجتماعی و 
ای به  همردم شھر عالق تصادی شھر را تھدید می کند.اق

صحبت در بارۀ رسوائی فولکس واگن در امریکا ندارند و 
از بیوفائی [نسبت به فولکس واگن] از ای قب اند نشانه امر

سنگینی ۀ خود بروز ندھند. اما آشکار است که شھر ھزین
  بابت این رسوائی خواھد پرداخت.

الن اتحادیۀ کارگران می گوید: ھارتویگ انگ، یکی از مسئو
"مردم و کارگران به شدت از این بابت خشمگین اند. آنھا 

چھار نسل برای فولکس واگن کار کرده اند. به این -سه
 خاطر به حق چنین عصبانی اند." 

  چند داده

  مجتمع فولکس واگن در ولفسبورگ بزرگتین مجتمع
 ماشین سازی در جھان است.

  بازار ماشینھای شخصی در  درصد ٩/١٢فولکس واگن
 دنیا را در اختیار دارد.

  کشور فعال  ٣١مجتمع در  ١١٩گروه فولکس واگن در
 است.

 کارکن فولکس واگن در سراسر  دنیا حدود  ٥٩٢٥٨٦
 ھزار ماشین در روز تولید می کنند.٤١

  کشور به فروش می  ١٥٣تولیدات فولکس واگن در
 رسند.

  گامھای بعدی

اکنون در برابر فولکس واگن قرار  طبعاً سؤال بزرگی که
  گرفته، این است: آینده چه خواھد شد؟

صرف نظر از احتمال اقامۀ دعاوی متعدد و بھمنی از 
شکایات و رسیدگیھای قانونی، این شرکت اکنون با خطر 

یک جریمۀ عظیم در امریکا مواجه است. کار تحقیق در چند 
است.  کشور دیگر در جستجوی تخلفات مشابه آغاز شده

ابداً روشن نسیت که ابعاد رسوائی تا کجا گسترش خواھد 
  یافت.

کامالً نامحتمل است که عواقب مستقیم مالی چندان 
میلیارد اورو را  ٥/٦دلپذیر باشند. ھم اکنون این شرکت 

برای چبران خسارات ناشی از عزل برخی مدیران و ترمیم 
ای نام خسارت دیدۀ فولکس واگن کنار گذاشته است. بر

 ٨/١٠شرکتی که در سال گذشته سود خالصی برابر 
میلیارد اورو داشته، این مقدار، کمرشکن نخواھد بود. اما 
 خسارت نھائی می تواند بسیار بیشتر از این تمام شود.

با این حال، بیشترین خسارت، خسارتی است که به نام 
نیک فولکس واگن وارد آمده است: تقلب و فریبکاری، نه 

ناظران فنی، بلکه علیه مشتریان: این توصیفی  فقط علیه
است که امروزه مکرراً در مورد فولکس واگن شنیده می 

شود. "کامیونھای تمیزی" که در امریکا فروخته شده اند، 
"آشغال" نامیده می شوند. بدون بازسازی نام نیک 

  گذشته، کار فولکس واگن در آینده دشوار خواھد بود.

ن است؟ محتمالً پاسخ سادۀ "آری" به اما آیا این کار ممک
سال پیش، تویوتا، غول  ٥این سؤال، چندان واقعی نباشد. 

اتوموبیل سازی ژاپن، با موقعیت ظاھراً مشابھی مواجه 
شد. ناظران فنی امریکائی عیوبی را در سیستم ایمنی 
ماشینھای تویوتا یافتند و مرگ ده ھا نفر را به این عیوب 

موفق شد کارزار ھماھنگی را برای رفع  نسبت دادند. تویوتا
عیوب مورد نظر پیش برد و اعتماد مشتریان اش را مجدداً 

  به دست آورد. این نتیجه اما ابداً ارزان حاصل نشد.

اگر مدیریت جدید فولکس واگن موفق به بازسازی نام 
این شھر سرفراز  -فولکس واگن نشود، آیندۀ ولفسبورگ 

 اھد بود. تاریک خو –کارگری آلمان 

  

  امریکا

  شغل در "وول فودز" ١٥٠٠زوال 
  سپتامبر ٢٨رویتر، 

، یکی از شرکتھای بزرگ بازار )Whole Foods"وول فودز" (
مواد غذائی، اعالم کرد که برای کاھش ھزینه ھایش به 

درصد نیروی کار خود،  ۶/١حدود شغل، یعنی  ١۵٠٠حدود 
  خاتمه خواھد داد.

ھفتۀ آینده عملی خواھد  ٨ابعاد این اقدام که در خالل 
شد، در "وول فودز" بی سابقه است. قصد شرکت این 

است که تکنولوژی خود را به روز کند و با کاھش قیمت 
  جای پای خود را در بازار مواد غذائی محکمتر کند.

ین اقدام از بین خواھند رفت، ھم مشاغلی که در اثر ا
مشاغل فروشگاھی اند و ھم در شبکۀ توزیع. شرکت 

مذکور از دادن اطالعات بیشتر در این مورد خودداری کرده 
  است.

شرکت "وول فودز" که دارای موقعیت مسلط در بازار 
سبزیجات امریکاست، با رقابت فزاینده ای روبرو شده 

  است.
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  فلسطین و اسرائیل

  دیدار فعاالن اتحادیه ای از فلسطین و اسرائیل برای حمایت از عدالت و حقوق کارگران 
   ٢٠١۵سپتامبر  ٢٢فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، 

ھیئتی از فعاالن عالیرتبۀ اتحادیه ای با وزرای فلسطینی و مسئوالن ارشد ساف دیدار داشتند. آنان در 
حمایت از عدالت و حقوق کارگران، مورد استقبال گرم رھبران و فعاالن اتحادیه ھای دیدار سه روزه شان برای 

  فلسطین قرار گرفتند.

پرزیدنت فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل، پدی 
راه با کروملین، و دبیرکل فدراسیون، استیو کاتون، ھم

مامادو دیالو، از کنفدراسیون بین المللی اتحادیه ھای 
کارگری، پیتر کندی، از اتحادیۀ کارگری کانادا، و شارون لی، 

از سازمان دریانوردان سنگاپور از رام هللا، نابلس و قلقیلیه 
  دیدن کردند.

آنان با شاھر سعد، دبیرکل فدراسیون سراسری اتحادیه 
صر یونس، رئیس اتحادیۀ ھای کارگری فلسطین، نا

سراسری کارگران حمل و نقل، شھردار نابلس، غسان ال 
شکا، وزیر ترابری سابق فلسطین، و دیگر کارگران و فعاالن 

 اتحادیه ھا مالقات کردند. 

آنھا ھمچنین از پروژۀ حمایت از رانندگان کامیون در 
فدراسیون بین فلسطین، که چندین سال است توسط 

حمل و نقل ھمیاری مالی می شود، دیدن  المللی کارگران
کردند و با کارگران این پروژه در بارۀ نگرانیھاشان صحبت 

کردند. حمل و نقل یکی از بخشھای حساس حیات 
اقتصادی و اجتماعی، و یگانه زیرساخت موجود برای تجارت 

و توسعۀ فلسطین است. کنترل در پاسگاه ھای مرزی 
  رانندگان کامیون، است.ھمچنان مشکل بزرگ، خاصه برای 

این ھیئت ھمچنین با بازماندگان خانوادۀ دوابشه، در 
ھمدردی با آنان بابت مرگ یک کودک این خانواده (علی 

ماھه) و پدرش، دیدار داشت. این افراد در  ١٨دوابشه، 
ژوئیه  ٣١شعله ھای آتش ناشی از بمباران اسرائیل در 

  سال جاری سوختند.

ھیئت نامبرده ھمچنین دو روز در اسرائیل اقامت یافت و با 
فعاالن اتحادیه ای در تل آویو، سدروت و آشدود دیدار کرد. 

موضوع گفتگوھا یافتن رویکردی مشترک برای تسھیل 
   کامیونرانان فلسطین در پایگاه ھای کنترل بود.مسائل 

محکم استیو کاتون می گوید: "این دیدار برای ابراز حمایت 
و پایدار ما از اتحادیه ھای کارگری و کارگران فلسطین در 

مواجھه با مخاصمات و بیعدالتیھای موجود در منطقه دارای 
اھمیت بود. ما در مورد حمایتھای عملی که می توانیم به 

اتحادیه ھا در مبارزه شان برای حقوق کارگران و برابری، 
  عرضه کنیم، گفتگو کردیم."

ظھار می دارد که این دیدارھا، چه در پدی کروملین ا
فدراسیون فلسطین و چه در اسرائیل، بار دیگر ھمبستگی 

بین المللی کارگران حمل و نقل را با اتحادیه ھای 
فلسطینی به نمایش گذاشتند. او می افزاید که حمایت 

فدراسیون برای ساختن اتحادیه ھای قوی، واجد امکان و 
اسرائیل، تأمین کنندۀ بخش  قابل، چه در فلسطین و چه در

مھمی از پایه ھای مصالحه و گامھای سازندۀ بعدی برای 
کارگران و اجتماعاتشان است؛ کسانی که عمری را به کار 

  در شرایط دشوار و فوق الطاقه گذرانده اند.
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 ایران کارگری جنبش رویدادھای و اخبار  
 

 حضور با نشستی مھرماه ١٣ و ١٢ روزھای است قرار
 و کارفرمایان کارگران، ،»کار جھانی سازمان« نمایندگان

 بررسی نشست این موضوع. شود برگزار اصفھان در دولت
 گزارش به. است ایران در شاغالن کار قراردادھای وضعیت

 سوی از شده ارائه آمارھای به استناد با مھر خبرگزاری
 کار نیروی کل درصد٩٣ از بیش حاضر درحال کار، وزارت
  . ھستند مدت کوتاه و موقت قراردادھای دارای کشور

 رفسنجانی آقای دولت اقتصادی تعدیل سیاست پیامد
 شاغالن کل درصد٩٣ از بیش اکنون که شد مسیری آغازگر
 بسر شغلی امنی نا در کار موقت دادھای قرار با کشور

 کردن خارج سازندگی دولت شاھکارھای از. برند می
ھاى  کارگاه کارکنان و صنعتی -تجاری آزاد مناطق کارکنان

 اصالحات دولت. بود کار قانون شمول از کمتر، و پنج نفره
 ھایی کارگاه سقف و نشد راضی ھم این به خاتمی آقای

. رساند نفر ١٠ به را بود نموده خارج کار قانون شمول از که
 نژاد، احمدی جمھوری ریاست ی دوره راست جناح دولت در

 مبحث رفت و سئوال زیر عمل در قانونی نوع ھر اعتبار
کارفرما  نظر و با ای سلیقه کامال کار نیز قانون در ھا قرارداد

  . اجرا شد

  

 اعتراضی جنبش فشار زیر روحانی آقای دولت پیش چندی
 در کار وزارت معروف ى ابالغیه صدور به اقدام کارگران،

 در سال یک زیر کاری قراردادھای امضای ممنوعیت ى باره
 تا کشید طول ھفته یک تنھا. نمود دائم ماھیت با مشاغل

! بگیرد پس را خود ى ابالغیه و شود کارفرمایان تسلیم دولت
 حق شدن پایمال ی ساله چند این در که است اینجا جالب

 بیرون و درون طلبان اصالح شاغالن، دیگر و کارگران وحقوق
 قانون در مصوب حقوق حداقل رعایت ى درباره حاکمیت از

 از نمونه چند به ذیل در. اند کرده پیشه سکوت کامال کار
 خواھد اشاره شغلی ناامنی مورد در کارگران اعتراضات

 .شد

 

 ورزشی ی مجموعه اعتراضی کارگران تجمع -١
پیش شروع  که از چندی ورزش وزارت مقابل در آزادی

 مربوطه مسئولین توجه عدم که با با پس از آن شده بود،
 علت. یافت ادامه ورزش وزارت جلو قبل دوروز از شد، مواجه

 نشدن تمدید نگرانی کارگران از اعتراضی تجمع این
 از بسیاری. است بوده جدید پیمانکار با شان  قراردادھای

 این در خدمت ى ساله ١٨ تا ١٠ سوابق کارگران این
 یک از را کاری قرارداد مدت جدید پیمانکار. دارند مجموعه

 معترض، کارگران ی گفته به. است داده تقلیل روز ١۵ به ماه
و  و سنوات حقوق آخرین پرداخت بدون قبلی پیمانکار
 جدید پیمانکار به را کار ھا، آن کاری اضافه ماه سه مزایای
 پیش ونیم ماه یک حدود از جدید پیمانکار. است کرده واگذار
  .است نپرداخته آنان به مزدی ھنوز تاکنون

 

 خود روز یازدھمین وارد دورود فوالد کارگران اعتراض -٢
 کارخانه این کارگران که است سال ونیم یک از بیش. شد

 نھمین در. دارند را خود کاری مزایای و مزد دریافت مشکل
. داد تشکیل جلسه دورود تأمین شورای اخیر، اعتراضات روز
 حقوقی معوقات پیرامون مختلفی ھای راھکار جلسه این در

 تولید ى اولیه مواد تأمین و تولیدی اقالم کارگران، ای و بیمه
 در نشد حاضر مدیریت نھایت   در. گرفت قرار ارزیابی مورد
. کند توافق کارگران با خود بدھی ى تسویه چگونگی مورد

 ھا آن کاری قرارداد که موقت استخدام کارگران تن از ١۶
  .شدند اخراج کار از کارفرما توسط بود یافته پایان

 

 عدم دنبال به کوثر داروسازی ى کارخانه کارفرمای - ٣
 محصوالت قیمت افزایش مورد در دارو و غذا سازمان توافق

 موقت استخدام کارکنان از تن ۶٠ اخراج به اقدام کارخانه،
. است بوده سال ١٢ تا یک از ھا آن کاری ی سابقه که نمود

 وضعیت در که است مدعی کوثر داروسازی کارفرمای
 ای چاره اولیه، مواد بھای افزایش دلیل به کارخانه فعلی،

  .ندارد کار نیروی تعدیل از غیر

 

 دوم شنبه روز از یورت زمستان معدن کارگران -۴
 ١٠٠ نیرو، تعدیل به تصمیم دنبال به. ند ا اعتراض در مھر
 اخراج کار از معدن این موقت استخدام کارگران از نفر

 از بیش معترضان تا شد باعث ناگھانی اقدام ھمین. شدند
 ھا آن. کنند اصرار خود ھای خواسته ھای گیری پی بر پیش
 تن از ۴۵ حدود لحظه این تا اتفاقات، این از جدا: گویند می

 فعلی شرایط در تا دادند ترجیح ھا آن پیمانکاری ھمکاران
 معلوم ھنوز اما. کنند امضا را حساب تسویه ھای برگه

 ھا آن به نشده پرداخت مزایای ماه ھفت بابت که نیست
 در معترض، کارگران ی گفته به. باشد شده پرداخت وجھی

 حقوق سوم یک و فروردین دستمزد فقط جاری سال
 بابت ھنوز و است شده پرداخت ھا آن به ماه اردیبھشت

و  سنوات حق نیز و ھا ماه باقی ی نشده پرداخت دستمزد
 .است نشده خبری کارگران ٩٣ سال ھای کاری اضافه
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گزارش  
  

  تشکلھای کارفرمائیلیست برخی 

 .نداتشکل کارفرمایی آزادان در حال فعالیت  در ایران صدھا سندیکا، انجمن، کانون، کنفدراسیون و
و فعالیت می کنند ک برای تشکل ھای شده ھم این تشکل ھا طبق ھمان قوانینی تشکیل 

ند و رسان و دفتر اتشکل ھای کارفرمایی از حق فعالیت برخوردار اند.  کارگری در نظر گرفت شدە
اما مدیرکل سازمان ھای کارفرمایی، درخواست ثبت سندیکاھای کارگری را با این بھان . ھم دارند

ی ک برای ئبخاطر فعالیت ھا کارگری دە ھا فعال سندیکایی. کند ک مغایر قانون کار است، رد می
 ب سندیکاھای کارگری اجازە تشکیل و فعالیت نمیاند. در زندان  ند،نونی اکارفرمایان مجاز و قا

ی ھاسندیکاشامل اسامی تعدادی از ک در یک نشری کارفرمایی منتشر شدە،  زیرلیست . دھند
ای کارفرمایی وجود دارند ک  د بسیارعداکارفرمائی است. عالوه بر این ت دیگری سندیکای رشت

  .است یامدەنامشان در این لیست ن

   می توان نھاد؟ ب راستی چ نام دیگری بر این روی جز تبعیض

 اتحادیھ ھا
 رئیس تشکل  نام تشکل

  عبدالرضا نوروزي  اتحادیھ صنایع لوح ھاي فشرده ایران 

  مجتبی معظمی   اتحادیھ بازرگانان تجھیزات پزشکی ایران 

  حمیدرضا موثقی   اتحادیھ بازرگانان و توزیع کنندگان چای کشور 

  سید جالل عجایبی   اتحادیھ تعاونیھای کشاورزی تولیدکنندگان گل و گیاه و بذر و نھال ایران 

  ننعمت هللا زمانیا   اتحادیھ تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ایران 

  محمود نبوي   اتحادیھ تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجي و پوشاک ایران 

  عبادالھ محمدولی   اتحادیھ تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواھر، نقره و سنگ ھای قیمتی ایران 

  حاج علی سالک نژاد   و مواد اولیھ بیسکویت، شیرینی و شکالتاتحادیھ تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت  

  شکور علی پور وقاصلو   و نھال ایراناتحادیھ تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و تره بار، صیفی، سبزی، گل  

  میصفدر سال   اتحادیھ حق العمل كاران گمركي ایران 

  ھادی سنگانیان   اتحادیھ صادركنندگان آبزیان ایران 

  علی اصغر حاجی حیدری   اتحادیھ صادركنندگان پوست و ساالمبور و چرم ایران 

  محمد حسن شمس فرد   اتحادیھ صادركنندگان خشكبار ایران 

  جمشید نفر   اتحادیھ صادركنندگان روده ایران 

  سعید قدیریان   اتحادیھ صادركنندگان صنایع دستي ایران 

  حسن خسروجردی   اتحادیھ صادركنندگان فرآورده ھاي نفت، گاز و پتروشیمی ایران 

  اکبر کریمی اصفھانی   اتحادیھ صادركنندگان فرش ایران 

  حسن احمدیان   اتحادیھ صادركنندگان مبلمان منزل و اداری 

  محمد رضا طالیی   اتحادیھ صادركنندگان نرم افزار ایران 

  عالء الدین میرمحمد صادقي   اتحادیھ صادركنندگان و تولیدكنندگان محصوالت معدني ایران 

  غالمرضا میری   اتحادیھ صادرکنندگان زعفران 

  مھرداد نباتچیان   اتحادیھ صادرکنندگان صنعت چاپ 

  ابراھیم جمیلی   اتحادیھ صادرکنندگان فرآورده ھای صنایع و معادن سرب و روی 

http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=184
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=184
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=75
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=75
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=80
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=80
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=83
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=83
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=71
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=71
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=19
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=19
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=70
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=70
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=82
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=82
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=77
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=77
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=13
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=13
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=17
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=17
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=9
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=9
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=3
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=3
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=10
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=10
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=24
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=24
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=11
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=11
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=23
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=23
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=14
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=14
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=20
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=20
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=25
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=25
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=78
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=78
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=79
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=79
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=81
http://www.tccim.ir/uniondetail.aspx?id=81
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  جلیل مغازه ای   اتحادیھ صادرکنندگان گیاھان دارویی و فرآورده ھای غذایی ایران 

  ولی الھ غالمی   اتحادیھ صنایع بازیافت ایران 

  ایرج ابراھیمی   اتحادیھ صنایع ھوایی و فضایی ایران 

  وفادار   اتحادیھ طال و جواھر 

  محمدحسین داجمر   اتحادیھ مالکان کشتی 

  محمد بھاروند   اتحادیھ مرکزی اتحادیھ ھای استانی فرش دستبافت روستایی ایران 

  سید علی سبحانیان   اتحادیھ واردکنندگان دارو 

  محمد مھدی احمدی نیا   اتحادیھ واردکنندگان مکمل ھای رژیمی، غذایی، ویتامینی و گیاھی 

    حق العملکاران گمرکی ایران 
  

 
 انجمن ھا

 رئیس تشکل  نام تشکل

  آرش نجفی  انجمن بھینھ سازی مصرف انرژی ایران 

  محسن جالل پور   انجمن پستھ ایران 

  سید حسن خباز   انجمن توسعھ و بھبود کیفیت صنایع ایران 

  سید رضا نورانی   محصوالت کشاورزی ارگانیک ایران انجمن توسعھ و ترویج 

  مجید روحی   انجمن تولیدكنندگان تجھیزات پزشكي و دندانپزشكي و آزمایشگاھی 

  محمد رجایی   انجمن تولید کنندگان فوالد ایران 

  مھرداد اکبریان   انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آھن ایران 

  حیدر ذوالفقاری   انجمن تولیدکنندگان پارافین و مشتقات آن 

  منوچھر ھامون   انجمن تولیدکنندگان کلر ایران 

  علی حسن زاده دلیر   انجمن چرم ایران 

  علی اصغر توفیق   انجمن دارندگان نشان استاندارد 

  دکتر سید مھدی سجادی   انجمن داروسازان تھران 

  رضا پدیدار   انجمن سازندگان تجھیزات صنعت نفت ایران 

  سعد مھتدی   عتی ایرانانجمن سازندگان تجھیزات صن 

  گلوردی گلستانی   انجمن سازندگان قطعات و مجموعھ ھاي خودرو 

  سید حسین سلیمي   انجمن سرمایھ گذاري ھاي مشترك ایراني و خارجي 

  دكتر اكبر لرپري زنگنھ   انجمن سنگ ایران 

  مصطفی خدائی   انجمن شرکتھای صنعت پخش ایران 

  محم رضا جمشیدیان   انجمن شرکتھای لیزینگ ایران 

  محمد حسین ترابی   ندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمیانجمن شرکتھای مھ 

  رئیس ھیئت مدیره - محمدرضا انصاری    انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مھندسی ایران 

  بھروز زنگنھ   انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی، خدمات مھندسی ایران 

  علی نقیب   انجمن صنایع شوینده بھداشتي و آرایشي ایران 

  محمد مروج حسینی   انجمن صنایع نساجي ایران 

  عالءالدین میرمحمد صادقي   انجمن صنایع و معادن گچ كشور 

  یوسف مرادلو   انجمن صنایع سرب و روی ایران 

  عباس خوشگرد   انجمن صنایع سلولزی بھداشتی ایران 
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  سید محمد حسینی   انجمن صنایع غذایی ایران 

  رمضان فالحتی   انجمن صنایع فرآورده ھای گوشتی ایران 

  میر اسالم تیموری   بنی ایرانانجمن صنایع فرآورده ھای ل 

  نصر الھ رھنما   انجمن صنایع گالوانیزه ایران 

  محسن خلیلی عراقی   انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 

  سید جواد میر حیدری   تان تھرانانجمن صنایع ھمگن پالستیک اس 

  امین خراسانی   انجمن صنایع ھمگن روغن موتور 

  احمد نوروزی   انجمن صنایع کارفرمایان چوب ایران 

  شمس مولوی   ه ایرانانجمن صنایع کنسانتره و آبمیو 

  مھندس عبدا... خداپرست   انجمن صنعت تاسیسات 

  نصرالھ محمد حسین فالح   انجمن صنعت ریختھ گري ایران 

  محمدباقر کبیر جباری   انجمن صنفی تولید کنندگان كیسھ پروپلین 

  سید علی کھفی قانعمھندس    انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوھا و تجھیزات برقی 

  عبدالحسین بازرگان   انجمن صنفی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران 

  رضا تحصیلی   انجمن صنفی تولیدکنندگان صنعت شیرآالت بھداشتی 

  حسین اکبری راد   انجمن صنفی تولیدکنندگان وسایل سنجش و توزین 

  حسین احمدی زاده   انجمن صنفی حمل و نقل بار تھران 

  محمدحسن كرماني   انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرات ھوائي و جھانگردی ایران 

  حبیب صمیمی نژاد   انجمن صنفی سازندگان چراغ ھای روشنایی برقی در ایران 

  جواد سمساریلر   انجمن صنفی شركت ھاي حمل و نقل بین المللي 

  پرویز تیوای   انجمن صنفی شرکتھای پیمانکار تاسیسات و تجھیزات صنعتی ایران 

  محمد عطاردیان   انجمن صنفی شرکتھای ساختمانی 

  حسن مومنی   انجمن صنفی شرکتھای مسافربری 

  مان شیبانیسھیل بنی سلی   انجمن صنفی شرکتھای مھندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو) 

  حاج علی سالک نژاد   انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت 

  عباس عباسی ابیانھ   نجمن صنفی صنایع تایرا 

  محسن خلیلی عراقی   انجمن صنفی کارفرمایان سازندگان تجھیزات مصرف گاز طبیعی و سوختھای جایگزین در وسایل نقلیھ 

  عباسعلی قصاعی   انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چینی ایران 

  اسکندر ایلخان   انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ 

  سید محمد اطابک   عت سیمانانجمن صنفی کارفرمایان صن 

  عبادالھ محمدولی   انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال، جواھر و نقره تھران 

  اسدالھ باقرزاده   انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سازه ھای فوالدی استان تھران 

  مصطفی جودی    انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروھای فرسوده 

  آقای محمود اولیایی   انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران مدیریتی ایران 

  احمد وثوق   انجمن صنفی کرفرمایی تولیدکنندگان اسیدسولفوریک و الئوم 

    انجمن علمی بازرگانی 

  عباس معمارنژاد   انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران 

  محسن خلیلی عراقی   انجمن مدیران صنایع 

  سید باقر شریف زاده   انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان شرقی 
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  جواد مدلل   انجمن مدیران صنایع روغن نباتی ایران 

  علی کرامتی   رقانجمن مدیران صنایع کارتن و و 

  علی لشگری   انجمن مدیران متخصصین صنعت کفش ایران 

  حیدر مستخدمین حسیني   انجمن مدیریت ایران 

  سید مسعود ھمایونفر   انجمن مدیریت منابع انسانی ایران 

  فرزین انتصاریان   انجمن مدیریت کیفیت ایران 

  کیوان مسروری   انجمن مھندسین کنترل ابزار دقیق 

  محسن کشتکاران   انجمن نشاستھ و گلوکز و مشتقات آن 

  رضا پروینی   انجمن واردکنندگان فرآورده ھای بھداشتی، آرایشی و عطریات ایران 

  چنگیز قابوسی   انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مھندسی ساختمان استان تھران 

  محمد روشن فکر   انجمن کارفرمایان صنعت کاشی و سرامیک 

  اکبر لطافتی   ستھانجمن کشتیرانی و خدمات واب 
  

 
 سندیکاھا

 رئیس تشکل  نام تشکل

  فرامز اختراعی  سندیكا تولید كنندگان مواد شیمیایي، داروئي و بستھ بندی داروئی 

  علی صباغ ثاني   سندیكاي صنایع آلومینیوم ایران 

  داریوش پورسرتیپ   سندیکا توزیع كنندگان ظروف تفلون 

  دکتر پرھام رضایی   امپزشكي ایرانسندیکا تولیدكنندگان داروھاي د 

  تماد امامیایرج اع   سندیکا تولیدكنندگان رنگ و رزین ایران 

  محمد بھروز زاده   سندیکا تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران 

  احمد آزادمرد   سندیکا صنایع كنسرو ایران 

  شاھرخ شیباني   سندیکا صنعت مخابرات ایران 

  محمدرضا جباری   سندیکای تولیدكنندگان لولھ و پروفیل فوالدي 

  حسنعلی صیرفی   سندیکای تولیدکنندگان خمیر مایھ ایران 

  خالد روئین تن   سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران 

  محمد حسین برخوردار   سندیکای تولیدکنندگان فن آوری اطالعات ایران 

  محمدتقی حسین زردوز   سندیکای تولیدکنندگان مجموعھ قطعات موتورسیکلت و دوچرخھ 

  ابوالفضل روغنی گلپایگانی   یکای تولیدکنندگان کاغذ و مقواسند 

  محمد مالکی   سندیکای شرکتھای تولید کننده برق 

  محمود نجفی عرب   سندیکای صاحبان صنایع داروھای انسانی ایران 

  فرید کوروس   سندیکای صنایع آسانسور و پلھ برقي ایران 

  عوض محمد پارسا   سندیکای صنعت برق ایران 
  

 
 صندوق ھا

 رئیس تشکل  نام تشکل

  ارسالن قاسمی  صندوق توسعھ صادرات آبزیان ایران 

  شریعتی مقدم   صندوق توسعھ صادرات زعفران ایران 

  جالل پوربزرگی   صندوق توسعھ صادرات فرآورده ھای نفتی 
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  آقاي سعید شیرزاد   صندوق توسعھ صادرات کاالھای صنعتی، معدنی و خدمات مھندسی 

  علی اصغر فخر موحدی   انبی ایرانصندوق غیر دولتی توسعھ صادرات طال، جواھر، نقره، ساعت وصنایع ج 
  

 
 سایر تشکلھا

 رئیس تشکل  نام تشکل

  علی شمس اردکانی  )IBF( مجمع تولید و صادرات -ایران برای فردا 

  خانم سیده فاطمھ مقیمی   بانوان بازرگان و کارآفرین 

  مسلم عباسی   جامعھ ممیزی و بازرسی ایران 

  ھادی غنیمی فرد   خانھ صنعت و معدن 

  عالء الدین میرمحمد صادقی   خانھ معدن ایران 

  سیدعلی صدری   شبکھ خانھ ھای صنعت و معدن جوانان ایران 

 غالمحسین شافعی  شورای ملی زعفران ایران 

  سید احمد بلندنظر   شورای ملی زیتون ایران 

  مسعود شنتیانی   مجمع تشکلھای فناوری ارتباطات و اطالعات ایران 

  سید محمدرضا مرتضوی   صنفی صنایع غذایی ایران کانون انجمن ھای 

  سید جعفر مرعشی   کانون شبکھ مشاوران مدیریت و مھندسی ایران 

  محمد شریف زاده بوشھری   کانون طراحی مھندسی و طراحی مونتاژ ایران 

  اسدهللا عسگراوالدی   کنفدراسیون صادرات ایران 

  محسن خلیلی عراقی   کنفدراسیون صنعت ایران 
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