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ضمونی محتوا، تحلیل مهای تحلیلدر پژوهش پیش رو، با استفاده از روش اسنادی و تکنیک

های کارگری موجود، در نسبت با و راهبرد روايتی، وضعیت حقوقی و اجتماعی تشکل

 المللی کار قرار گرفته و نتايج زير حاصلهای بنیادين سازمان بیننامهاستانداردهای مقاوله

های صنفی کارگران و نمايندگان کارگری شوراهای اسالمی کار، انجمن آمد: در حال حاضر

ها های به رسمیت شناخته شده در قانون کار به حساب آمده و در کنار آنها کانونتنها تشکل

یالت های اسالمی کارگری و تشکشان نیز فعال هستند. اگر انجمنو مجامع استانی و کشوری

تشکل کارگری به حساب آوريم، غیر از موارد يادشده، تشکل کارگر را نیز به عنوان  خانه

های کارگری فعالیت کند. از لحاظ حقوقی تمامی تواند در محیطصورت رسمی نمیديگری به

های فوق تحت نفوذ دولت و کارفرمايان قرار داشته، عضويت، حق رأی و حق انتخاب تشکل

شان ت بر آنها و همچنین حق انحاللهايی جدی است و نظارشدن در آنها دارای محدوديت

نیز برای دولت و کارفرمايان محفوظ نگاه داشته شده است. البته شوراهای اسالمی کار در 

ری های صنفی وضعیت نسبتاً بهتتری داشته و انجمناين میان وضعیت حقوقی نامناسب

از کل  های کارگری يادشده در درصد بسیار اندکیدارند. از لحاظ آماری نیز تشکل

دهند. های کشور فعالیت داشته و نمايندگان کارگری اکثريت آنها را تشکیل میکارگاه

وجود را های کارگری مترين ساختار در میان تشکلهای صنفی با وجود اين که مناسبانجمن

 هایدهند. در مورد انجمنها را در کل کشور شکل میداراند، کمترين میزان اين تشکل

 لحاظ حقوقی وضعیت آنها از استانداردهای سازمانکارگر نیز بايد گفت که به هاسالمی و خان

 های کارگری موجود از استانداردهایالمللی کار بسیار دور است؛ نتیجه آنکه تشکلبین

ای بسیار زيادی داشته و دارای مشکالت ساختاری عديده المللی کار فاصلهسازمان بین

 .هستند

يابی المللی کار، حق سازمانهای سازمان بیننامههای کارگری،  مقاولهتشکل   واژگان کلیدی:

های صنفی کارگران، نمايندگان کارگری.کارگران، شوراهای اسالمی کار، انجمن
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های توان بر اهمیت موضوع بررسی وضعیت تشکلاز دو طریق می
عام تأکید ورزید: در رویکرد اول با فهم نقش  صورتبهکارگری 

های صنفی کارگران در فرایند تولید و ایجاد بستری گر تشکلمیانجی
ود و شبرای رفع موقت تضاد میان کار و سرمایه، بر این مهم تأکید می

های رویکرد دوم با برجسته کردن ضرورت اخالقی حضور تشکل
سوسیال دموکرات، بر آن صحه کارگری برای نظامات سیاسی لیبرال و 

 گذارد.می
 ر و کارفرما،بین کارگ پندارند که در رابطهنقادان کالسیک اقتصادسیاسی چنین می

يکی از طرفین بنا به جبر معیشتی مجبور به فروش تنها دارايی خود )يعنی نیروی 

ت که پا به اس 6خلق ارزش اضافی گر تنها با انگیزهکار( به غیر است و طرف دي

وز باعث بر اجتماعی،-ارن اقتصادیاين عدم تقگذارد؛ طبیعتاً میدان مبادله می

کارگر در  .دارانه خواهد شدمنازعاتی بین طرفین در سیستم اقتصادی تولید سرمايه

د به کارفرماست تا به اين طريق بتوان خود جوامع مدرن، مجبور به فروش نیروی کار

 تواند به روند انباشتیز تنها در شرايطی میبه زندگی خود ادامه دهد و کارفرما ن

خود ادامه دهد که کارگران همیشه مجبور به فروش نیروی کار خود به  سرمايه

طی ؛ طبیعی است که در چنین شرايتر از ارزش واقعی آن، به او باشندقیمتی پايین

: 6331 ،مارکس) تواند از تضاد منافع طرفین به کلی برکنار بماندفرايند تولید نمی

يک حرکت آونگی در  نیز (233-359: 6352در همین راستا پوالنی ) (.210-331

توار او بر اين مبنا اس نظريهدائمی مابین نیروی کار و سرمايه متصور است.  مبارزه

ای هاست که در برابر هرچه بازاری شدن مناسبات کار و از بین رفتن پوشش

                                                           
1
. Surplus Value 
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 اندازی نیزگرفته و در ادامه هر دست های حفاظت از جامعه شکلحمايتی، جنبش

ی ازوکارها و قوانین حمايتباعث شدت گرفتن مبارزه نیروی کار و نهايتاً وضع س

های تاريخی را بر بستر تعارضات ذاتی کار و سرمايه شود؛ او اين رفت و برگشتمی

 ی،پردازان کالسیک نقد اقتصادسیاسدر کل از منظر نظريه .پنداردگريزناپذير می

به  يابی نیروی کارتضاد میان کار و سرمايه امری بديهی است و به تبع، سازمان

در رفت  بديل همهای حفاظت از جامعه، نقشی بیترين مکانیسمعنوان يکی از اصلی

 الذکر و هم در انتظام بخشیدن به اين تضاد دارد. های تاريخی فوقو برگشت

ابین کار تعارض بنیادين م کلی وجود ايده البته نبايد اين مسئله را فراموش کرد که

نقد  گاه در حوزههیچ ،های اجتماعی(و سرمايه )و به تبع آن طبقات و گروه

اسی قرن شنجامعه در اقتصادسیاسی کالسیک محدود نمانده است؛ اين موضع نظری

)نظیر دارندورف و سی رايت میلز( پی گرفته  1تضاد نظريهبیستم توسط طرفداران 

 صورتبه 2تضاد صنعتیتضاد با عنوان  ای از نظريهفراتر از آن حتی شاخه شد؛

مشخص روی موضوع مورد بحث ما يعنی تضاد منافع کارفرمايان و کارگران در 

های طرفداران پردازیمحل تولید، متمرکز شد. اگر بخواهیم چند نمونه از نظريه

(، اشنفلتر و جانسن 6510تضاد صنعتی را مثال بزنیم بايد به راس و هارتمن )

(، 6535(، کورنین )6533(، هیبز )6531(، کلگ )6532(، شورتر و تیلی )6515)

( اشاره کنیم؛ اما در 6559( و فرونزوسی )6552(، شالف )6530کورپی و شالف )

 نظر کالسیک متمرکز بمانیم.اينجا بهتر است فعالً روی همان نقطه

ارگری های کمايه، دلیل اهمیت حضور تشکلبا درک تعارض مابین منافع کار و سر

های کارگری هم به عنوان میانجی تعارض شود؛ تشکلدر جوامع مدرن روشن می

                                                           
1
. Conflict Theory 

2
. Industrial Conflict 



3 

 

نظام  تدافعی کارگران نقشی حیاتی در ترين مکانیسمگفته و هم به عنوان مهمپیش

نار تاريخی، در ک صورتبهکنند. گذشته از اين موضوع، اقتصادی موجود ايفا می

يابی کارگران بوده که در الت دموکراتیک در کشورهای غربی، اين سازمانتحو

ها و کارفرمايان شده و وضع قوانین مدرن کار، محدود نهايت باعث فشار به دولت

کردن ساعات کار روزانه، ممنوعیت کار کودکان، حمايت از کار زنان و چندين 

(. 12-16: 6335)عراقی، دستاورد انسانی بسیار مهم ديگر را ممکن ساخته است 

تواند در مورد دستمزد و شرايط فردی تنها می صورتبهبديهی است که کارگر 

کاری شخص خود با کارفرما وارد مذاکره شود و اين تنها قدرت جمعی کارگران 

مکن را م آنهااست که اعطای امتیازاتی فراتر از آن، از طرف کارفرمايان و دولت به 

يداً زنی کارگران شدهای کارگری، قدرت چانهر در نبود تشکلسازد؛ از طرف ديگمی

تولید برای باز آنهاکاهش يافته و متعاقب آن معیشت، قدرت خريد و امکانات مادی 

فرمايان کار -طور که قبالً توضیح داديمهمان-يابد؛ زيرا اجتماعی خود نیز کاهش می

انباشت سرمايه، همواره  آفرينی از خالل کار و تضمین روندبرای افزايش ارزش

تمايل دارند دستمزد و امکانات رفاهی کارگران را به حداقل کاهش دهند. بنابراين 

های کارگری هم برای احقاق حقوق کارگران و هم برای جلوگیری از حضور تشکل

از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است )مارکس،  آنهانسلی فرسايش نسلی و بین

کارفرمايان نیز  مهم نهايتاً حتی از هرز رفتن سرمايه (. اين210-331، 6331

 نهاآکند؛ چراکه با تضعیف معیشت کارگران در درازمدت، کارايی جلوگیری می

ه تداوم رشد تواند بکاهش يافته و با از بین رفتن کارايی نیروی کار، سرمايه نیز نمی

 و انباشت خود امیدوار بماند.

يک تحول سیاسی مواجه هستیم؛ متعاقب تغییرات در رويکرد دوم اما صرفاً با 

ز جمله ا-يابی آزادانه برای همه سیاسی قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم، حق سازمان

ش به بخسیاسی عمومی و همچنین يک عامل مشروعیت به يک خواسته -کارگران
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ی المللنظامات لیبرال و سوسیال دموکراتیک بدل شد. در همین راستا اسناد بین

يابی )چه ها جهت پايبندی به اصل آزادی سازمانمتعددی نیز برای الزام دولت

خاص برای کارگران( به تصويب  صورتبهعام برای تمام شهروندان و چه  صورتبه

جهانی  اعالمیه 20 مادهرسیده است: در  2المللی کارو سازمان بین 1مللسازمان

 يابی شهروندانانجمن و سازمان به حق آزادی (6523)مصوب سال  3حقوق بشر

 4یاجتماعی و فرهنگ-المللی حقوق اقتصادیمیثاق بین از 3 ؛ در مادهاشاره شده است

 اسنديک و اتحاديه ،انجمن در عضويت و آزادانه تشکیل حق (6511)مصوب سال 

یثاق ماز  22 و 26 مواد در همچنین وشده  اعالم محفوظ جامعه افراد تمام برای

 مجامع تشکیل حق» بر نیز( 6511)مصوب سال  5المللی حقوق مدنی و سیاسیبین

 شده یدتأک «محدوديتی گونههیچ بدون» ،«سنديکا تشکیل حق» و «زآمیمسالمت

الزم به ذکر است که اين اسناد به تأيید اکثر کشورهای عضو سازمان ملل  .است

اند که قوانین خود را با موازين اين اسناد مطابقت رسیده و اين کشورها ملزم شده

 دهند.

 شماره هبنیادين خود ب نامهمشخص در دو مقاوله صورتبهالمللی کار نیز سازمان بین

( و 6523)مصوب  يابی جمعیاظت از حق سازمانانجمن و حفآزادی پیرامون 331

( 6525)مصوب زنی جمعی يابی و چانهحق سازمانبا عنوان  533شماره  همچنین

                                                           
1
. United Nations 

2
. International Labour Organization (ILO) 

3
. The Universal Declaration of Human Rights 

4
. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

5
. International Covenant on Civil and Political Rights 

6
. Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention 

7
. Right to Organise and Collective Bargaining Convention 
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يابی کشورهای عضو خود را متعهد نموده است که حق آزادی انجمن و سازمان

ا المللی کار بجمعی را برای کارگران خود لحاظ کنند؛ عالوه بر اين، سازمان بین

، عمالً تمام اعضای خود را 6553در سال  6اصول و حقوق بنیادين کار بیانیه صدور

)در  ارک به صرف عضويت در اين سازمان، ملزم به پذيرش اصول و حقوق بنیادين

 2ه استنمود 53و  33های نامهاز جمله مقاوله نامه(مقاوله 3مقوله و  2قالب 

 المللی کار(.می سازمان بینسايت رس)وب

در قوانین  یياباصل آزادی سازمانالمللی، در قرن بیستم گذشته از مبحث اسناد بین

اساسی و جاری تقريباً اکثر کشورهای جهان، جای خود را باز کرده و حاال ديگر در 

 آيند. در ايران نیز چه دربخش به حساب میتمام دنیا اصولی بديهی و مشروعیت

متمم اين قانون( و چه در قانون اساسی فعلی از  26 قانون اساسی مشروطه )ماده

)فصل حقوق ملت، اصول بیست و ششم و بیست و هفتم( به صراحت بر حق آزادی 

شهروندان تأکید شده است.  يابی به عنوان حقوق همهانجمن، اجتماعات و سازمان

شود که در دنیای امروز فشار سیاسی سنگینی برای با ذکر اين شواهد مشخص می

يابی آزادانه به شهروندان و کارگران وجود دارد که ناديده گرفتن حق سازمان اعطای

های های سیاسی خواهد شد و هم هزينهآن هم باعث کاهش مشروعیت داخلی نظام

 به وجود خواهد آورد. آنهاالمللی زيادی برای بین

                                                           
1
. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 

الذکر را پذيرفته و متعهد به فوق های دوگانهجهانی حقوق بشر و میثاق . دولت ايران اعالمیه2

المللی کار را سازمان بین 53و  33 های بنیادين شمارهنامهگاه مقاولهاجرای آنها شده است اما هیچ

باعث  اراصول بنیادين حقوق ک صدور بیانیهد اين، باشد؛ با وجونپذيرفته و متعهد به اجرای آن نمی

ها نامهشده است که کشورهای مختلف به صرف عضويت در اين سازمان ملزم به اجرای اين مقاوله

 تر به اين موضوع بازخواهیم گشت.باشند. جلوتر به صورتی مفصل
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بنابراين هم منطق اقتصادی )به منظور کاهش اصطکاک در محیط کار و تداوم 

وری نیروی کار( و هم منطق سیاسی و اجتماعی فوق، ضرورت برخوردار بودن بهره

يابی آزادانه در جوامع مدرن را به اثبات رسانده و گذشته کارگران از حق سازمان

 کارگری تنها راه تنظیم روابط های مستقلرسد که حضور تشکلاز آن، به نظر می

اقتصادی و اجتماعی کارگران با جامعه و نظام اقتصادی باشد. با وجود اين مباحث، 

های کارگری از دولت و کارفرما استقالل تشکل در ايران امروز پیرامون درجه

ی توانند حق آزادنمی موجودهای زيادی معتقدند که تشکل مباحثی وجود دارد؛ عده

يابی برای کارگران را به نحوی قابل قبول نمايندگی کنند؛ بنابراين پرداختن نسازما

واند تبه صحت و سقم اين مدعا به عنوان يک ضرورت پژوهشی به هیچ وجه نمی

عیت االمکان وضعاری از منطق باشد. به همین دلیل نیز در ادامه قصد داريم تا حتی

 مايان و دولت، انواع، تعداد و گسترهاستقالل از کارفر حقوقی و اجتماعی، درجه

های کارگری موجود در ايران معاصر را بر مبنای جمعیتی تحت پوشش تشکل

ورد المللی کار، مهای بنیادين سازمان بیننامهاستانداردهای تعريف شده در مقاوله

ای های انجام شده بربررسی قرار داده و در آخر نیز مبحثی تاريخی پیرامون تالش

 ها ارائه دهیم.ح وضعیت حقوقی اين تشکلاصال

 دانیم تا در ابتدا به صورتی بسیاردر اين راه قبل از ورود به مباحث اصلی الزم می

را  های کارگریها و تشکلفشرده و کلی ادبیات نظری مرتبط با مبحث سازمان

 رهای مورد استفاده دو تکنیک مرور کرده و پس از آن با توضیح دادن نوع روش

های اين پژوهش، وارد مباحث اصلی خود پیرامون وضعیت حقوقی و اجتماعی تشکل

 کارگری در ايران پس از انقالب شويم.
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يا  در اين بخش قصد داريم ابتدا به صورتی گذرا چند تعريف کلی از مفهوم اتحاديه

های یفتشکل کارگری ارائه داده و پس از آن، رويکردهای نظری مختلف در ط

نیم؛ های کارگری را به صورتی تاريخی بررسی کسیاسی گوناگون، نسبت به تشکل

فهم تحوالت تاريخی پیرامون موضوع مورد بحث و پس از آن آشنايی با رويکرد 

گشای درک وضعیت تواند راهسیاسی غالب نسبت به آن در مقطع فعلی، می

ادامه  در کنیملیل سعی میهای کارگری در ايران معاصر باشد؛ به همین دتشکل

ک و دموکراتیسیالها، پس از آن مواضع سوعقايد مارکسیست مختصر صورتبه

 اين زمینه مرور کنیم. های کالسیک و نو را درلیبرال نهايتاً نظريات

يابی سازمان»اند: تعريف کردهرا چنین  کارگری تريس و سیدنی وب اتحاديهبئا

« از خود و بهبود شرايط کاری ران به منظور حفاظتمستمر و پايدار مابین مزدبگی

داند که در يک جی.دی.اچ کُل اتحاديه را يک سازمان کارگری می .(6: 6520)

 عمده به منظور حفاظت از صورتبهموقعیت شغلی مشخص تعريف شده باشد و 

لستر نیز در تعريف  (.63: 6593منافع اقتصادی اعضا در محیط کار فعالیت کند )

ود که عمدتاً شبه سازمانی از کارکنان گفته می»نوشته است: ديه کارگری چنین اتحا

با در  (.935: 6526« )به منظور بهبود شرايط اقتصادی اعضای آن ايجاد شده باشد

 های کارگری،و همچنین بار سیاسی مترتب بر مفهوم اتحاديه اين تعاريف نظر داشتن

 زادانهيابی آکارگری به سازمان اتحاديهد: وان در مجموع آن را چنین تعريف کرتمی

ماعی اقتصادی و اجت-معیشتیبا کارفرمايان و شرايط  هکارگران برای مواجه و مداوم

یاسی داف ساه ،در سطوح باالتر تواندبه ندرت می شود که البتهاطالق می محل کار

  .کندمحدودی را نیز دنبال 
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های کارگری قبل از هرچیزی الزم است در مورد رويکرد مارکسیستی به اتحاديه

 که لسو انگ کلی و تنها با استناد به آن آثاری از مارکس صورتبهاشاره شود که 

ن توان گفت که اياند، میهای کارگری پرداختهاتحاديهمنحصراً به موضوع  آنهادر 

علیه گر کار سیاسی طبقه ها و ارکان مبارزهنهای کارگری را يکی از ستواتحاديه دو،

اند آن اهمیتی حیاتی قائل بوده دانسته و به همین علت نیز برایداری سرمايه

های مارکسیستی پس از مارکس نیز، از شاخه (.6353)مارکس و انگلس، 

به نوعی  مشخص پلخانُف و کائوتسکی( صورتبه) 1های ارتدکسمارکسیست

یخته ای خودانگاهی، آموزشی و فرهنگی برای ايجاد يک جنبش تودهيابی رفسازمان

: 6555ايجاد احزاب کارگری معتقد بودند )استیل،  همچنین و مستقل کارگری و

امالً را رويکردی ک های کارگریپیرامون اتحاديه آنهاتوان رويکرد (. بنابراين می13

نیز با قطعیت  2تیدر مورد جنبش تجديدنظرطلبی مارکسیس .مثبت تلقی نمود

ان ترين حامیدموکراسی از اصلیبه عنوان نیای سوسیال آنهاتوان گفت که می

رايان، گهای فکری اتحاديهآيند؛ در واقع يکی از پايگاهبه حساب می 3گرايیاتحاديه

 (.933-913: 6533اوست )فلچر،  مارکسیستی نظرطلبیبرنشتاين و نهضت تجديد

 (36-95: 6529) لوکزامبورگقالبی نیز بايد گفت که های اندر مورد مارکسیست

به  و های کارگری سخن گفتهبری اتحاديهای به رهاز احتمال وقوع اعتصاب توده

 دهی به جنبش خودانگیختهچون ابزاری بالقوه برای شکلهای کارگری هماتحاديه

تا: یالت، بنگريست؛ لنین )مجموعه آثار و مقاداری میعلیه نظام سرمايهکارگران 

يابی کارگران در زمان انقالب تأکید فراوان داشته بر عنصر سازمان( نیز 323-332

                                                           
1
. Orthodox Marxism 

2
. Revisionism 

3
. Trade unionism 
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 ،وحزب انقالبی پیشر های کارگری را به عنوان زيرمجموعهو به همین دلیل اتحاديه

 .دانسته استبی کارگران میبازوی کارگری مناسبی برای سازماندهی انقال

ر، گرامشی با وجود انتقادات بسیار زيادی که به های معاصرتدر میان مارکسیست

را به کلی نفی ننموده و  آنهاگاه های کارگری زمان خود داشته، اما هیچاتحاديه

مکتب (؛ 602-53: 6533هايی بدون کارايی معرفی نکرده است )سازمان

سکوت کرده اما در میان  های کارگریاتحاديه عمدتاً در زمینه 1فرانفکورت

کارگران  شوند که( نیز يافت می6312انديشمندان اين مکتب افرادی نظیر مارکوزه )

ن را ادانسته و ساير اقشار نظیر دانشجويغیرانقالبی  يک طبقه را در قرن بیستم

ن برای يابی کارگراسازمان پندارند، به همین دلیل نیز مسئلهمی آنهاتر از انقالبی

ها متأخرتر هم شايد نبايد اهمیت زيادی داشته باشد. در میان مارکسیست آنها

: 2000های کارگری از آن اولین رايت )ترين فعالیت نظری در حوزه اتحاديهعمده

نی ززنی کارگران به توان چانهچانهمفهوم توان ( باشد که با تقسیم512-513

خود اهمیتی اساسی  در نظريه های کارگری، برای اتحاديه3و ساختاری 2سازمانی

قائل شده است. در مجموع و همچنین با در نظر داشتن انفعال نظری مارکسیسم 

های مورد بحث، بايد بگويیم که اتحاديه پیرامون مسئله 5مدرنپستو  4ساختارگرا

کارگری در طول قرن بیستم محوريت خود در ادبیات مارکسیستی معاصر را از 

 اند.دست داده

                                                           
1
. Frankfurt School 

2
. Associational Bargaining Power 

3
. Structural Bargaining Power 

4
. Structural Marxism 

5
. Post-Marxism 
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ا های کارگری ردموکراتیک در مورد اتحاديهاز مارکسیسم، مواضع سوسیالپس 

های سوسیال دموکراسی ايدئولوژی اصلی حامی اتحاديهدهیم: مورد بررسی قرار می

رو و غیرانقالبی در قرن بیستم بوده است. اگر بخواهیم تعريفی کلی از کارگری میانه

ه يک ايدئولوژی سیاسی بنامیم که ريشبايد آن را  ؛سوسیال دموکراسی ارائه کنیم

تحاله قرن بیستم در لیبرالیسم اس در مارکسیسم تجديدنظرطلب داشته و تا نیمه

ت به عدال (. در اين مرام سیاسی اعتقاد نسبی313-333: 6331 است )بشیريه، هيافت

(، بهبود 1ايجاد دولت بزرگ و پرحجم )يا همان دولت رفاهاجتماعی و تالش برای 

کارگری،  هایدان، بها دادن به اتحاديهستانی از ثروتمنکارگر، مالیات هت طبقوضعی

افزايش دستمزدها، باال بردن قدرت خريد طبقه کارگر، سیاست اشتغال کامل و 

 صورتبه(. 69-62: 6333رد )گیدنز، ی داامین اجتماعی نقش عمده و برجستهتأ

و نظری  چند ريشه و منشأ تاريخیتوان دموکراسی قرن بیستم میبرای سوسیالکلی 

های فابین (2مارکسیسم تجديدنظرطلب آلمانی؛  (6برشمرد:  به ترتیب زير را

های کارگری )برانت گسترش اتحاديه (2؛ و 3کینزيانیسم (3؛ 2طلب انگلیسیاصالح

 اهمیت قائل شدن برای (. بنابراينهمان ؛ بشیريه،22-69: 6312و ديگران، 

های کارگری يکی از اصول محوری سوسیال دموکراسی حداقل در وجه اتحاديه

های ها و تجديدنظرطلبآيد؛ عالوه بر اين جنبش فابینسیاسی آن به حساب می

: 6531نز )کی آيند.گرا به حساب میهايی کامالً اتحاديهمارکسیست نیز خود جنبش

ريات خود وسیال دموکراتیک در نظ( هم به عنوان تأثیرگذارترين متفکر اقتصاد س69

                                                           
1
. Welfare State 

2
. Fabian Society 

3
. Keynesianism 
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طح داری و تنظیم سهای کارگری در حفظ کارکرد اقتصاد سرمايهبر اهمیت اتحاديه

 دستمزدها تأکید نموده و نقش آن را بسیار مهم قلمداد کرده است.

از  در پی مشکالت ناشی خود که–های کارگری اما اين نظام سیاسی مدافع تشکل

از مشروعیت کامل  ،جنگ جهانی دومفجايع  چنینهم و 30 بحران بزرگ دهه

ای در سابقهباعث گسترش و شکوفايی بی توانسته بود و متعاقب آن برخوردار شده

در حال حاضر اهمیت خود را از دست داده  -دشو بلوک غرب های کارگریاتحاديه

 داریآن برای سرمايهمصرف  رسد از لحاظ سیاسی، تاريخاست؛ چراکه به نظر می

های اخیر، نسبت آن با غربی به پايان رسیده و به لحاظ نظری نیز در دهه

ان احزاب سابق می يافتههای کارگری به کلی تغییر کرده و ارتباط سازماناتحاديه

: 2006های کارگری ديگر برقرار نیست )هاول، دموکراتیک و تشکلسیاسی سوسیال

میالدی نتوانست  30 تصادی دهه(؛ سوسیال دموکراسی کالسیک در پی بحران اق3

ای خاطره مقاومت کند و حاال تنها به در برابر لیبرالیسم )البته اين بار با هیبتی نو(

ن است؛ آن چیزی که تحت عنوا هاجتماعی قرن بیستم بدل شد-در تاريخ سیاسی

 شود نیز از بسیاری اصول کالسیک خود فاصلهسوسیال دموکراسی جديد معرفی می

 دهنظری اي رنگ شدن و استحاله(. طبیعتاً با کم36-23: 6333ست )گیدنز، گرفته ا

لیت نئولیبرال، محدود کردن فعا سوسیال دموکراتیک در سطح جهانی و پیروزی ايده

ترين راهبردهای سیاسی و های کارگری به يکی از اصلیو کاهش قدرت اتحاديه

-32: 6331است )هاروی، اقتصادی در کشورهای صنعتی و جهان سوم بدل شده 

23.) 

نیز بايد  های کارگریدر مورد موضع لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی در برابر اتحاديه

 صورتهب با ناديده گرفتن تعارض میان کار و سرمايه، مدافعین نظام بازاربگويیم که 

ه کار های کارگری ندارند و معتقدند ککلی ديدگاه مثبتی نسبت به موضوع اتحاديه
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رفاً ص زنی بر سر آندر بازار آزاد مبادله شده و چانهبايست مانند ساير کاالها می زنی

 هیچ گونه دخالتی از جانب عرضه و تقاضا باشد؛ به همین دلیل نیز آنان بر پايه

 يرفتنیپذ ا هیچ سازمان يا حزب کارگری در امور طبیعی بازار کار رادولت ي

عاً ضیح کلی اما ضروری بايد اضافه کنیم که قطدانند. با در نظر گرفتن اين تونمی

 های کارگری را نظری کامالًسازماننسبت به  های کالسیکلیبرالنظر  تواننمی

ا درست ر آنهاتوان نظر آمیز قلمداد کرد، اما با همان قطعیت نیز نمیمثبت و تأيید

در یت ام اسمآد ايی دانست؛ برای مثالحاديهشان تماماً ضداتمثل اخالف نئولیبرال

 : در اين مورد چنین نوشته است «ثروت ملل»کتاب مشهور 

 بندی و اتحاددسته شود که، به ندرت ما دربارهگفته می»

که خورد، در صورتیکارفرمايان چیزی به گوشمان می

کارگری مکرراً اخباری منتشر  سنديکا و اتحاديه درباره

کند، که شود. ولی هرکس، با اين حساب، تصور می

شوند، هم از دنیا کارفرمايان به ندرت با هم متحد می

جا اطالع است و هم از موضوع. کارفرمايان همیشه و همهبی

ند، ولی دائماً و به طور يکنواخت با هم اساکت و خموش

شوند که مزد کارگر را از نرخ واقعی آن باالتر متحد می

 (.93: 6393..« )نبرند.

مون هايی با اين مضهای زيادی از اين کتاب ما با استداللسمتدر اين پاراگراف و ق

د ها در بازار کار با همديگر متحداران علیه منطق رقابت آزاد قیمتوقتی سرمايه :که

توان انتظار داشت که کارگران دست روی دست بگذارند و با يکديگر شوند، نمیمی

ه ز پاراگراف فوق نسبت بدر بحثی پیش ا حتیايم. اسمیت ، مواجهمتحد نشوند

های کارگری در جايی که قوانین سخت و دست و پا گیر زمان خود علیه اتحاديه
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کند. اتحاد کارفرمايان هیچ منعی به لحاظ قانونی نداشته است، شديداً اعتراض می

کم و بیش  یزن لیبرالگیری البته در مورد ساير انديشمندان کالسیک اين نوع موضع

 در مورد رابطه جان استورات میل هایتحلیل توان بهای مثال میبر وجود دارد؛

اما در  ( اشاره کرد.390: 6553های کارگری )اتحاديه سطح دستمزدها با فعالیت

 گرايانه نهفته است: چراکه اعتراض اسمیتها، بازهم منطقی بازارپشت اين حمايت

ش و افزايش دستمزدها با ها و مباحث میل در مورد ارتباط کاهبه سرکوب اتحاديه

که معطوف به نقد پايمال شدن حق ها، بیش از آنفراز و فرود فعالیت اتحاديه

يابی کارگران باشد، معطوف به اختالل در روند تعیین بهای مزد کارگران سازمان

است. با وجود اين مالحظات بايد در نهايت چنین بگويیم که « شرايط طبیعی»در 

سوسیال  هاینو در قرن بیستم )و نه لیبرالهای ه عکس لیبرالب های کالسیکلیبرال

گری های کارگاه با شدت و حدت علیه اتحاديههیچ ، نه تنهاقرن بیستم( دموکرات

ت هايشان با منطق خاص خود از فعالیکه حتی در بعضی نوشته گیری نکرده،موضع

(. نبايد فراموش 35-28: 2066اند )کینگ، های کارگری نیز حمايت کردهاتحاديه

و میل به ايجاد يک جامعه اتوپیايی در میان  اخالقی-گیری آرمانیکرد که موضع

ود های قرن بیستم، کامالً وجهای کالسیک قرن نوزدهم به عکس نئولیبراللیبرال

ا بیشتری ب با در نظر داشتن مالحظات آنهاشده تا اعث میداشته و همین امر ب

 شان مواجه شوند.زندگیموضوع کارگران و شرايط 

 هاییگرايآرمان از گیریفاصله پردازانشاما مطابق ادعاهای نظريه نئولیبرالیسم

؛ با در نظر داشتن اين (613: 6331اشترايت، ) است کالسیک لیبرالیسم غیرمنطقی

های مسئله، شايد بهتر باشد بگويیم که اين نظام فکری در واقع برجسته کردن سويه

های اخالقی و آرمانی آن است. عقالنی و اقتصادی تفکر کالسیک به زيان سويه

آدام اسمیت  یيترکیبی از اختیارگرا را با استفاده از همین منطق، نئولیبرالیسم هاروی

ازارسازی، ب او سه ضلع اصلی نئولیبرالیسم را .داندائی بازار فريدمن میو بنیادگر
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های کارگری را جزء دانسته و سرکوب اتحاديه زدايیسازی و مقرراتخصوصی

(. 23-32: 6331کند )های نئولیبرال عنوان میهای اصلی همه دولتبرنامه

م ا باعث اختالل در نظکاری در نظام اقتصادی رها هرگونه دخالت و دستنئولیبرال

گیری خودجوش آن دانسته و به همین دلیل نیز مخالف گسترش و قدرت

زدايی از نیروی کار هستند تشکل های کارگری و شديداً طرفدار ايدهاتحاديه

 (. 203-636: 2005)استاينر، 

های کارگری به عنوان ( در مورد اتحاديه232-213: 6510محوری هايک ) ايده

های کارگری پرداز نئولیبرال بر اين مبنا استوار است که اتحاديهن نظريهترياصلی

رس و آمیز و ايجاد تهای خشونتاند که باعث ترويج فعالیتنوعی تبعیض قانونی

نده کنهای قهرآمیز هم به کارگر، هم مصرفشوند؛ اين مونوپولیارعاب در جامعه می

(، 6596کورد رايت )چون مکسانی همزنند. نظر هايک و کو هم کارفرما آسیب می

( که از بنیان و 6533( و هات )6595(، بردلی )6593(، چمبرلین )6593پترو )

کنند، پس از ای مضر برای جامعه فرض میهای کارگری را پديدهاساس اتحاديه

ای صورت گستردهمیالدی به بعد، به 30 های رفاه کالسیک از دههفروپاشی دولت

یاست پذيرفته شده و با جديت در نقاط مختلف جهان به اجرا در در دنیای س

نظیم های نئولیبرالی تايده اند. بنابراين و با توجه به هژمونی جهانی و گستردهآمده

خص صورت مشها بر بازار کار ايران و بهتوان انتظار داشت که اين ايدهبازار کار، می

ر ادامه سعی است. د تأثیراتی داشتههای کارگری معاصر بر کمیت و کیفیت تشکل

یزان های کارگری موجود، به مکنیم با بررسی وضعیت حقوقی و اجتماعی تشکلمی

 اين تأثیرات پی ببريم.
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 هایباشد. تکنیکمی 6اين پژوهش ماهیتاً کیفی و روش اصلی انجام آن نیز اسنادی

 2روايتی راهبردیز تحلیل محتوا، تحلیل مضمونی و در پژوهش ن شده استفادهاصلی 

 ؛ در توضیح و برای آشنايی سطحی با تکنیک اخیر نیز بايد بگويیم، تکنیکیهستند

: 6552آيد؛ الری گريفین )تطبیقی به حساب می-شناسی تاريخیجامعه در حوزه

 يقهای اجتماعی از طرای مشخص برای فهم پديده( راهبرد روايتی را شیوه209

ايان دار، بدون پیچیدگی، بدون پپرده پرده، دنباله»ی هااستانبیان رخدادها به شکل د

و  تعريف کرده است. استان کناپ« بینی نشده و بحرانیو آکنده از رخدادهای پیش

قی های اجتماعی تلاين راهبرد را روشی برای توضیح پديده ( نیز6552ژيل کوادانیو )

ی و بینانه از رخدادهای متوالهای توصیفی باريکن روايتبیا صورتبهاند که کرده

یلور، )به نقل از س گیرددر يک ترتیب زمانی... فراتر از بیان يک داستان انجام می

6352 :30). 

های کارگری از جمله آماری ما از اسناد حقوقی و پژوهشی مرتبط با تشکل جامعه

، ها، شکاياتنامهها، توصیهنامهالمللی کار )مقاولهاسناد سازمان بین ،قوانین کار

ا مرتبط بها و آمار و ارقام منتشر شده توسط اين سازمان(، قوانین عادی گزارش

الی کار، شورای عالی مناطق ، شورای عوزيرانهیئت های مجلس،موضوع )مصوبه

 های توسعهبرنامه ساله ونداز بیستااسناد باالدستی )قانون اساسی، سند چشم آزاد(،

                                                           
1
. Documentary Research 

2
. Narrative Strategy 
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کار،  آراء مرتبط ديوان عدالت اداری با حوزه ها،تشکل اساسنامه (،پنج ساله

های ها و مصاحبهحالها، اخبار، شرحگزارشهای وزارتی، نامهشیوه ها ونامهآيین

 و های رسمی فضای مجازی،کار در فضای مطبوعات چاپی و پايگاه ای حوزهرسانه

آمار  ا موضوع )خصوصاً آمار سازمان مرکزآمار و ارقام رسمی مرتبط بدر آخر 

ن نیز ماگیریروش نمونهزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی(، تشکیل شده و ايران و و

ی تجزيه و برا مورد استفاده عملیاتی فنون است؛ نهايتاً پیرامون هدفمندقضاوتی و 

نام  هابندی و بررسی منطقی دادهکدگذاری، دستهقیاس، بايد از  ها نیزتحلیل داده

 ببريم.

پس از روشن کردن مسئله و سوال بنیادين تحقیق و همچنین ذکر مقدماتی در مورد 

توان به فرايند ضرورت انجام اين پژوهش، مبانی نظری و روش انجام آن، حال می

های اصلی پژوهش ورود کرد. برای شناسايی وضعیت حقوقی و اجتماعی تشکل

ان های بنیادين سازمنامهمقاولهکارگری در ابتدا استانداردهای قابل قبول از منظر 

های کارگری را مشخص کرده و پس از آن وارد مبحث المللی کار برای تشکلبین

های کارگری در ايران معاصر خواهیم شد: برای اين امر قبل از هر حقوقی تشکل

ی های کارگری در قوانین کار گذشته بررسمختصر وضعیت تشکل صورتبهچیزی 

های کارگری در وضعیت تشکل 6315دن به قانون کار سال و پس از آن با رسی

های کارگری مورد قبول از منظر اين قانون اين قانون به بحث گذاشته، انواع تشکل

برای تطبیق دادن با موازين سازمان  آنهارا شناسايی کرده و قوانین مربوط به 

ها را کلداد اين تششود. در ادامه نیز پراکنش آماری و تعالمللی کار بررسی میبین

در نسبت با تعداد کارگران و کارفرمايان قرار داده و نهايتاً با ذکر اقدامات نافرجام 
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های کارگری در قانون کار سال انجام شده برای اصالح وضعیت حقوقی تشکل

 بندی کلی از مباحث ذکر شده ارائه خواهیم کرد.، يک جمع6315

عضو اين سازمان  6565يعنی از سال  المللی کارسازمان بیندولت ايران از بدو ايجاد 

اين سازمان را امضاء کرده و  نامهمقاوله 66، 6393المللی معتبر بوده و تا سال بین

 62تعداد به  تصويب مجلس شورای ملی رسانده بود؛ در حال حاضر اينبه 

ا به المللی کار تنامه افزايش يافته است؛ اين در حالی است که سازمان بینمقاوله

ای نامهمقاوله 62از . 1نامه را به تصويب رسانده استمقاوله 635حال در مجموع 

آيند و های بنیادين به حساب مینامهمورد جزء مقاوله پنجکه ايران پذيرفته تنها 

های نامه)از جمله مقاوله بنیادين باقی مانده نامهمقاوله سهامضای  تاکنون حاضر به

های بسیار مهمی از منظر اين پژوهش هستند( نشده نامهکه از قضا مقاوله 53و  33

در  کار المللیسازمان بین تر نیز اشاره گرديدطور که پیشاست. با وجود اين، همان

ه ، عمالً تمام اعضای خود را ببنیادين کار اصول و حقوق بیانیهبا صدور  6553سال 

 ازماناين س صرف عضويت در اين سازمان، ملزم به پذيرش اصول و حقوق بنیادين

سايت رسمی سازمان وب) ه است( نمودنامهدر قالب چهار مقوله و هشت مقاوله)

 و سند پیوست 2تر مطابق بند به بیانی روشن(؛ 393: 6353المللی کار؛ عراقی، بین

چه  ارالمللی کهای عضو سازمان بیناعالمیه اصول و حقوق بنیادين کار تمام دولت

عمل  نهاآمجبورند به  ،نکرده باشند نامه را امضاء کرده باشند و چههشت مقاولهاين 

                                                           
نامه و از مقاوله 6حاکمیتی تنها  نامهمقاوله 2نامه، از مقاوله 9بنیادين تنها  نامهمقاوله 3. ايران از 6

نامه را تا به امروز پذيرفته است )اخذ شده از پروفايل مقاوله 3فنی تنها  نامهمقاوله 633مجموع 

 المللی کار(.سايت رسمی سازمان بینايران در وب
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بنابراين ايران نیز به علت عضويت در اين سازمان به لحاظ حقوقی ملزم به  کنند.

 باشد. نیادين میهای بنامهرعايت تمام مقاوله

سايت رسمی المللی کار به ترتیب اولويت وببنیادين سازمان بین نامههشت مقاوله 

آزادی انجمن و حفاظت از حق  نامه( مقاوله6اند از: المللی کار عبارتسازمان بین

يابی و حق سازمان نامه( مقاوله2(؛ 6523، مصوب سال 33 يابی )شمارهسازمان

 )شماره 1کار اجباری نامه( مقاوله3(؛ 6525، مصوب سال 53 عی )شمارهزنی جمچانه

، مصوب 609 )شماره 2امحاء کار اجباری نامه( مقاوله2(؛ 6530، مصوب سال 25

( 1(؛ 6533، مصوب سال 633 )شماره 3حداقل سن کار نامه( مقاوله9(؛ 6593سال 

( 3(؛ 6555، مصوب سال 632 )شماره 4بدترين اشکال کار کودک نامهمقاوله

تبعیض  نامه( مقاوله3(؛ و 6596، مصوب سال 600 )شماره 5مزد برابر نامهمقاوله

 .7(6596، مصوب سال 666 )شماره 6در اشتغال

 53و  33 نامهفوق تنها مقاوله نامهطور که مشخص است از میان هشت مقاولههمان

یل نیز برای شناسايی استانداردهای با موضوع پژوهش مرتبط بوده و به همین دل

مه رجوع ناهای کارگری به متن اين دو مقاولهالمللی کار در مورد تشکلسازمان بین

                                                           
1
. Forced Labour Convention 

2
. Abolition of Forced Labour Convention 

3
. Minimum Age Convention 

4
. Worst Forms of Child Labour Convention 

5
. Equal Remuneration Convention 

6
. Discrimination (Employment and Occupation) Convention 

 و 53، 33 های شمارهنامه. از اين میان ايران حاضر به امضای موارد يک، دو و پنج يعنی مقاوله3

 های کارگری و حداقل سن کار نشده است.با محوريت سازمان 633
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ولت نامه به امضای دطور که قبالً نیز گفته شد اين دو مقاولهشده است. البته همان

ه لزم بايران نرسیده اما جدا از اينکه در هر صورت به لحاظ حقوقی، دولت ايران م

نامه است، در اينجا از سازی شرايط خود برای پذيرش اين دو مقاولهرعايت و آماده

المللی و معیار برای استخراج نامه صرفاً به عنوان متونی بینمتن اين دو مقاوله

های بنیادين يک تشکل کارگری متعارف به منظور مقايسه با وضعیت ويژگی

 خواهد شد. های موجود در ايران استفاده تشکل

المللی نسازمان بیتوان چنین گفت؛ با اين توضیحات و بررسی اين دو سند، حال می

يا مجوز  گونه تبعیضبدون هیچ»کار تنها آن سازمان کارگری را که کارگران بتوانند 

دوم(، آزادانه  ، ماده33نامه لهوآن را تشکیل داده يا در آن عضو شوند )مقا« خاصی

های مستقیم يا سوم(، فارغ از دخالت تدوين کنند )همان، ماده اش رااساسنامه

دوم( و در عین حال  ، ماده53 نامهغیرمستقیم دولت آن را اداره کنند )مقاوله

چهارم( را به عنوان  ، ماده33نامهکس نتواند آن را منحل يا تعطیل کند )مقاولههیچ

های خود قرار داده نامهها و توصیهنامهمعیار و استانداردی که هدف مقاوله تشکل

 ؛مهمی وجود دارد که ذکر آن ضروری است کند. البته اينجا نکتهاست، معرفی می

صحبتی از اصل  53و  33بنیادين  نامهالمللی کار در دو مقاولههرچند سازمان بین

 ناما مطمئناً آن را به عنوا های کارگری نکرده؛رمايان در تشکلعدم دخالت کارف

العاده بديهی در نظر گرفته است، چراکه وقتی برای دولت اين فرض فوقيک پیش

داند، طبعاً برای کارفرمايان آن را مشروع ندانسته حق را اکیداً غیرقابل قبول می

است. بنابراين تشکل کارگری معیار بايد آزادانه تشکیل و اداره شود، خودمختار 

لت يا کارفرما قرار نگیرد؛ حال بايد بررسی بوده و در هیچ شرايطی تحت نظارت دو

ارد تا چه حد با اين مو های فعلیی و روی کاغذ، تشکلبه لحاظ حقوق ديد کهو  شود

های البته پیش از اين کار الزم است که وضعیت حقوقی تشکلانطباق دارند. 

 کارگری در قوانین کار گذشته و قانون کار فعلی را بررسی کرد.
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عمالً هیچ قانون متمايزی به عنوان قانون  6329از زمان انقالب مشروطه تا سال 

کار در ايران وجود نداشته است؛ البته در اين دوران قوانین محدودی برای سامان 

س رسیده اما هیچ قانونی به تصويب مجل وزيرانهیئت دادن به روابط کار به تصويب

تابع  -با نام اجیر و مستأجر–کارگر و کارفرما  رابطه»شورای ملی نرسیده است و 

قانون مدنی مصوب  969تا  962اشخاص بوده که حکم آن در مواد  عقد اجاره

 مقرر شده و در بسیاری موارد از لحاظ قانون مزبور تابع احکام قرارداد اجاره 6303

که  گفت(. با وجود اين مسئله، بايد 33و  32: 6335)عراقی، « اموال ]بوده[ است

فرمان والی ايالت کرمان و سیستان و »اولین سند حقوقی مربوط به کارگران را به 

عراقی، اند )نسبت داده« بافیهای قالیحمايت از کارگران کارگاه بلوچستان درباره

توسط والی نامبرده  6302فوق در آذر ماه  (؛ فرمان نه چندان مدرن33:، 6335

 ای بهرههای حمايتی محدودی که داشت، در آن هیچ اشارغم جنبهصادر شد و علی

نیز اولین  6363و  6305های شود. در سالبرای کارگران ديده نمی يابیحق سازمان

 اآنهه در رسید ک وزيرانهیئت قوانین سراسری برای تنظیم روابط کار به تصويب

  (.6335:33ای به حقوق مورد بحث در اين بخش نشده بود )عراقی، هم هیچ اشاره

ای به وضعیت حقوقی کارگران ايرانی در مشخص اشاره صورتبهاولین سندی که 

جات و مؤسسات کارخانه نامهنظام»داشته است به  آنهايابی حق سازمان زمینه

 رغمرسیده و علی وزيرانهیئت يببه تصو 6369که در سال  گرددباز می «صنعتی

کار  ال حوادث ناشی ازکارگران در قبکه اصوالً به مقررات ايمنی کار و نیز بیمهاين

فعالیت جمعی و اعتصاب به شرح زير ممنوع  حتیآن صرا 23 ، در مادهمربوط بوده

بندی و مواضعه و کارهايی که موجب اخالل مزدور بايد از دسته»اعالم شده است: 

(؛ 39: 6335)به نقل از عراقی، « مور کارخانه و پیشرفت کار شود خودداری نمايد...ا
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 نامه را نقض کنند مجازاتبرای کسانی که اين ماده از نظام حتیگذار در ادامه قانون

 بینی نموده است. حبس و غرامت نیز پیش

ولی در واقع با دو قانون کار مواجهیم که ا 6332اشغال ايران تا کودتای  در دوره

ر رسیده و نام قانون کا 6وزيرانهیئت به تصويب 6329ای است که در سال مصوبه

بر اساس گزارش  6323که در سال  گرفته و دومی قانونی آزمايشی است

با مدت اعتبار يک ساله در مجلس شورای ملی « کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی»

پوشش داده است. در سال  6333ال اما در عمل روابط کار را تا س 2تصويب شده

نافذ  6315نیز يک قانون کار جديد به تصويب مجلس رسید که تا سال  6333

يابی جمعی و وضعیت حقوقی حق سازمان شودتالش میباقی ماند. در ادامه 

  گیرد.های کارگری از منظر اين سه قانون مورد بررسی قرار تشکل

« اتحاديه»شود، حق تشکیل شناخته می 6329 در آن چیزی که با نام قانون کار سال

هم به  «برای حفظ منافع مشترک مربوط به حرفه و بهبود وضع مادی و اجتماعی»

اجبار به عضويت يا عدم  همچنین ( و26 کارگران و هم کارفرمايان داده شده )ماده

 اين 23 (؛ در ماده22 ها ممنوع اعالم شده است )مادهعضويت در اين اتحاديه

يا  «حقوق و حدود مشخصه»مصوبه نیز تصريح شده است که در صورت تجاوز از 

  .ها برخوردار هستندها از حق تعطیل کردن اتحاديهدادگاه« اخالل در امنیت ملی»

                                                           
 های سیاسیهای مجلس وقت و قرار گرفتن در کانون کش و قوس. اين مصوبه پس از مخالفت6

وزيران رسید و به همین به تصويب هیئت 6329ارديبهشت سال  23آن دوران، سرانجام در تاريخ 

 کار به حساب آورد. توان آن را قانون دلیل ماهیتاً نمی

 
؛ اين ماده واحده جهت اجرای آزمايشی گزارش شماره 6323خردادماه  63مصوب  . ماده واحده2

 26، شامل 66/62/6323کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی و کمیسیون دادگستری )مورخه  2.6

 تبصره( به تصويب مجلس شورای ملی رسید. 69ماده و 
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برای کارگران و « سنديکا»نیز حق تشکیل  6323از قانون سال  62 در ماده

 ت به مادهنديکا در اين ماده نسبکارفرمايان محفوظ باقی ماند )البته علت تشکیل س

منوعیت تقلیل پیدا کرد(. م« برای حفظ منافع حرفه»قانون قبل، صرفاً به عبارت  26

اجبار برای عضويت يا ممانعت از عضويت نیز کماکان در متن اين قانون 

یل به سنديکاها حق تشک حتیها بیشتر، اين بار نخورده باقی مانده و از ايندست

 نیز اعطا شد.« ایای حرفههاتحاديه»

(، 6333)در سال  6323تا الغای قانون سال  6329زمانی تصويب قانون  در بازه

میت و حاک مشخصاً حق تشکیل اتحاديه و سنديکا برای کارگران، از طرف دولت

حداقل بر روی کاغذ کامالً به رسمیت شناخته شده اما در میدان عمل و 

های گوناگون خصوصاً پس از ترور شاه در دوره ورزی روزمره اين حق درسیاست

رای های وابسته ب)با منحل اعالم کردن شورای متحده و تشکیل اتحاديه 6323سال 

و دوران  6332از سال  همچنین ها( وهای کارگری مستقل آن سالمقابله با اتحاديه

ش مام تالها تخفقان پس از کودتا، چندان مورد توجه واقع نشده است. در اين سال

سازی، ارعاب و تهديد فعالین ها، اتحاديهحاکمیت، معطوف به کاهش قدرت اتحاديه

وده ب آنهازدايی از ها و سیاستمستقل کارگری، محدود کردن میدان عمل اتحاديه

 .(6315و الجوردی،  6350)آبراهامیان،  است

اره به شم 21/62/6333)مجلس شورای ملی، مورخ  6333در قانون کار سال 

( که اجرايی شدن آن مقارن با دوران اقتدار پهلوی دوم و امنیتی 202/39: پرونده

انتظامی -ها توسط ساواک و ساير نهادهای پلیسیشدن هرچه بیشتر فضای کارخانه

بود، نیز حق تشکل سنديکا برای کارگران و کارفرمايان محفوظ ماند و عالوه بر آن 

های حاصل از تجمیع اها و کنفدراسیونهای حاصل از تجمیع سنديکاتحاديه

(. در اين قانون چند ماده نیز به 29 ها نیز به رسمیت شناخته شدند )مادهاتحاديه
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تشريح وظايف سنديکاها )که عموماً صنفی و غیرسیاسی بودند( اختصاص يافته و 

م های کارگری به قرار زير ممنوع اعالهر گونه فعالیت سیاسی ذيل تشکل در پايان

ها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و ها و کنفدراسیونسنديکاها، اتحاديه»شد: 

توانند نسبت به احزاب می ای و اقتصادی خودفقط در موارد حفظ منافع حرفه

 (.25 )ماده« سیاسی اظهار تمايل و با آنان همکاری نمايند

ال س پیش از انقالبهای نافذ بودن اين قانون تا بايد در نظر داشت که در سال

 حق تشکیل آزادانهکاغذ و از لحاظ حقوقی روی کارگران که رغم اين، علی6393

ا گرفتن از پ رژيم سابق ،کارگری در تمام سطوح را داشتند هایانواع و اقسام تشکل

هر گونه تشکل غیروابسته و خودمختار در کارخانه و هر حرکت اعتراضی خارج از 

 (.6350آورد )آبراهامیان، ممانعت به عمل می برنامه )نظیر اعتصاب(

توان به های کارگری در تاريخ معاصر میحقوقی تشکل حال و با دانستن پیشینه

 پرداخت. 6315های کارگری در قانون کار سال بحث اصلی يعنی وضعیت تشکل

کارگران يک »نون چنین مصوب شده است که: اين قا 636 چهارم از ماده در تبصره

توانند يکی از سه مورد شورای اسالمی کار، انجمن صنفی يا نماينده واحد، فقط می

 ها )موضوع مادهکارگاه« های اسالمیانجمن»و اگر از « کارگران را داشته باشند

از  عه منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی و دفاب»توانند ( که کارگران می630

گونه کیل آن اقدام نمايند بگذريم، هیچنسبت به تش« دستاوردهای انقالب اسالمی

ه کارگری ديگری از نظر قانون کار پذيرفته شد تشکل، اتحاديه، سنديکا يا سازمان

ای به اين موضوع که آيا آيد؛ از آن گذشته در اين قانون هیچ اشارهبه حساب نمی

ده است؛ نش يابی خود مبادرت ورزند يا نه، نیزازمانتوانند به سکارگران بیکار می

ی بوده های کارگرسازمانکلی اين قانون مخالف تشکیل آزادانه  صورتبهبنابراين 
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ا و شرايط های از اين سازمآنها با قوانین، اساسنامهشدهبینیو فقط انواع خاص و پیش

ه هیچ رگرايی فوق بتابد؛ مشخص است که انحصاعضويت و انتخاب خاص را بر می

 باشد.های بنیادين حقوق کار نامهتواند مطابق با مقاولهوجه نمی

 آنهاطابق و میزان ت گفتههای پیشحقوقی تشکل ن وضعیتمباحثی پیرامو در ادامه

ر البته پیش از متمرکز شدن ب .شودالمللی کار مطرح میبا معیارهای سازمان بین

لی شده توسط قانون کار، بايد نگاهی کشناختهیتهای به رسمساختار واقعی تشکل

-به ريز موارد مندرج در فصل ششم قانون کار نیز انداخت؛ در خوانش اين فصل 

 غیر از نکات مهمی که باالتر به -های مرتبط و تغییرات آتی آننامهآيین همراه با

 د:گردنیز در ذيل اشاره می نسبتاً مرتبط ديگر نکته چهارآن اشاره شد، به 

نگی های هماهالف: قانون کار برای سه تشکل رسمی کارگری، حق تشکیل کانون

عالوه  بینی نموده است. به اين ترتیباستانی و کانون عالی در سطح کشوری را پیش

 «يا نمايندگان کارگری نماينده»و « شوراهای اسالمی کار»، «های صنفیانجمن»بر 

های هماهنگی کانون»، «های صنفینگی انجمنهای هماهکانون»در سطح کارگاهی، 

کانون عالی »در سطح استانی و « مجمع نمايندگان»و « شوراهای اسالمی کار

مجمع عالی »و « کانون عالی شوراهای اسالمی کار»، «های صنفی کارگرانانجمن

 ت.های سراسری به رسمیت شناخته اسکل کشور را نیز به عنوان تشکل« نمايندگان

به توضیح جزئیات و فرعیات  6315زيادی از فصل ششم قانون کار سال  ب: مواد

طوح های کارگری قانونی در ستری نظیر تشکیل شوراهای هماهنگی تشکلاهمیتکم

صاص اخت آنهاهايی برای سامان دادن به نامهآيین بینیاستانی و کشوری و پیش

 يافته است.

ر د»خوانیم که مشهور چهارم آن، می هگذشته از تبصر ،قانون کار 636 ج: در ماده

اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و به منظور حفظ 
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حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمايان، که 

خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمايان يک 

در اينجا دو  «.های صنفی نمايندتوانند مبادرت به تشکیل انجمنصنعت میحرفه يا 

به جای اسامی آشنايی نظیر « انجمن صنفی»جايگزينی لفظ  (6نکته وجود دارد: 

که  -يدگردتر بررسی در قیاس با سه قانونی که پیش-« سنديکا»يا « اتحاديه»

های مورد پذيرش از نگاه اين قانون مشخصاً در جهت غیرسیاسی جلوه دادن تشکل

در سه قانون پیشین هر کدام توجیهات و قیدهايی برای لزوم تأسیس  (2است؛ و 

های کارگری قید شده بود که اين توجیهات در قانون فعلی به نحوی مؤکدتر تشکل

و « روعمش»ن صنفی برای حفظ حقوق تری تکرار شده است: انجمو با قیود فراوان

احیاناً بهبود وضع اقتصادی کارگران، البته در صورتی که اين بهبود وضعیت معیشتی 

 ، مورد نیاز خواهد بود.«امعه باشدمتضمن حفظ منافع ج»

به  «های کارگران و مديران بازنشستهکانون»قانون کار، تشکیل  632 د: در ماده

اينجا نیز تأسیس هیچ نوع انجمن، شورا يا کانونی برای  رسمیت شناخته شده، اما در

بینی نشده است )اين موضوع در تحوالت آتی قانون کار هم، تا کارگران بیکار پیش

 گیری نموده، مورد توجه واقع نشده است(.یجايی که محقق پ

های ساختار حقوقی تشکل وانتاهمیت فوق، حال میبا وقوف به موارد نسبتاً کم

آن  هاند و مقايسیت شناخته شدهای که از منظر قانون کار به رسمگانهی سهکارگر

المللی کار پرداخت. البته در حال حاضر غیر از با موازين و معیارهای سازمان بین

های ها و نمايندگان کارگری( و کانوناين سه تشکل رسمی )يعنی شوراها، انجمن

 سیاسی با اسامی و عناوين کارگری نیز خود هايی ماهیتاً، تشکلآنهاعالی و سراسری 

و  نهاآشود در آخر به کنند که سعی میرا به عنوان تشکل کارگری معرفی می

 گردد. شان نیز اشارهماهیت حقوقی و سیاسی
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يعنی چند  6313سیاسی خاصی در سال -کار بنا به داليل تاريخیشوراهای اسالمی 

، با قوانینی مستقل و مختص به خود از به سرانجام رسیدن قانون کار سال پیش

مصوب ) «تشکیل شوراهای اسالمی کار»اول از قانون  صورتی قانونی يافتند. در ماده

آمده است که:  ، مجلس شورای اسالمی(335/2پرونده  به شماره 30/60/6313

ها و ايجاد هماهنگی در به منظور تأمین قسط اسالمی و همکاری در تهیه برنامه»

 خدمات شورايی مرکب ازپیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و 

"نمايندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماينده مديريت به نام 

ت که اين توان گف؛ با استناد به همین ماده می«گرددتشکیل می "شورای اسالمی کار

« مديريت»ای و سنديکايی نداشته و گذشته از اين که شوراها اصوالً ماهیتی اتحاديه

ای در تأسیس و )احتماالً منظور کارفرمای دولتی يا خصوصی است( نقش عمده

ايجاد هماهنگی برای »غايی اين تشکل نیز دارد، هدف  آنهانظارت بر امور داخلی 

 پیگیریو نه متحد نمودن کارگران برای  6است« پیشرفت امور در واحدهای تولیدی

 حقوق و منافع خويش. 

                                                           
 در تهیه و همکاری قسط اسالمی منظور تأمین به»آمده است که: قانون اساسی  602. در اصل 6

 ی، شوراهايو کشاورزی ، صنعتیتولیدی امور در واحدهای در پیشرفت ها و ايجاد هماهنگیبرنامه

، ، اداریآموزشی و در واحدهای و مديران و ديگر کارکنان و دهقانان کارگران از نمايندگان مرکب

 نگیشود. چگو می واحدها تشکیل اعضاء اين از نمايندگان مرکب و مانند اينها شوراهايی اتیخدم

 طور که مشخصهمان«. کندمی معین آنها را قانون و اختیارات شوراها و حدود وظايف اين تشکیل

، نشأت گرفته قانون اساسی باشند 21است، شوراهای اسالمی کار بیشتر از آن که مبتنی بر اصل 

 گذار ايجاد تشکلی مشورتی برایقانون اين قانون هستند. به اين معنا که هدف اولیه 602از اصل 
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از  دوم در مورد شرايط عضويت در اين شوراها نیز بايد گفته شود که ذيل ماده

نظیر  خاصی رايطشها تابع االذکر مشخص شده که عضويت در اين شورقانون فوق

اعتقاد و التزام عملی به اسالم و واليت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری »

های غیرقانونی و گروه آنهاعدم گرايش به احزاب و سازم»)بند ج(، « اسالمی ايران

)بند و( و غیره « تابعیت ايران»)بند د( و « 6های مخالف جمهوری اسالمیو گروه

از اين ماده، صالحیت افراد برای « ح»بند  ها، طبق تبصرهينبوده و گذشته از ا

 ايندهنم»ی مرکب از هیئتکانديدا شدن و عضويت در اين شوراها بايد به تأيید 

« منتخب مجمع کارکنان نماينده»و « مربوطه خانهوزارت نماينده»، «وزارت کار

 برسد. 

تیار کارگران يا اعضای مجمع انحالل اين شوراها نیز به هیچ وجه منحصراً در اخ

شويم که اين شوراها در چهارم از قانون فوق متوجه می نیست؛ در ماده آنهاعمومی 

آمده است، « انحراف از وظايف قانونی»صورت آن چیزی که در متن، تحت عنوان 

ی مرکب از سه نفر از نمايندگان مديران واحدهای منطقه، سه نفر از هیئتتوسط 

 اهای اسالمی کار منطقه و يک نفر نماينده وزارت کار )موضوع مادهنمايندگان شور

( با خطر انحالل مواجه هستند. و غیر از آن، سلب عضويت از افراد در شوراهای 22

                                                           
مديريت واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و نه يک انجمن يا شورای صنفی مستقل و آزاد کامالً 

ر قانون کار به (؛ اما به هر حال اين شوراها بدون هیچ منطقی د21کارگری )مورد بحث در اصل 

دهه  3عنوان تشکل کارگری )يعنی متضاد تشکل کارفرمايی( رسمیت يافته و به مدت بیش از 

 شوند.است که تشکل کارگری معرفی می
وزيران، مورخ )مصوب هیئت« انتخابات قانون شوراهای اسالمی کار نامهآيین» از  66 . در ماده6

های تشخیص هیئت»خوانیم که: اط با اين موضوع می(، در ارتب32121 ، به شماره30/02/6312

 سنديکا و يا نماينده عضو هیئت مديره 93ماه سال بهمن 22صالحیت در مورد افرادی که قبل از 

اعتقاد و التزام عملی آنها به اسالم و واليت فقیه ]و[ اند، برای احراز شرط کارگران در واحدها بوده

 «.وری اسالمی دقت الزم معمول خواهند داشتوفاداری به قانون اساسی جمه
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نیز ممکن خواهد بود  22 تعیین شده توسط ماده یئتههمان  اسالمی کار به وسیله

نظارت اجرايی و قدرت  کنندهنبیا حتیاين قانون صرا 22و  3، 2(. مواد 3 )ماده

در تأثیرگذاری بر روند تحوالت داخلی و  آنهامديران و نمايندگان  ويژه

 های شوراهای اسالمی کار هستند.گیریتصمیم

 شدهنیبیرسد که در قانون فوق وظايف و اختیارات پیشدر وجهی ديگر به نظر می

 ادهرای نمونه رجوع کنید به مشوراهای اسالمی کار نیز بیشتر ماهیتی مشورتی )ب

وراها گويی اين ش فته شد،تر گطور که پیش( داشته و همان636 و بند دال از ماده 65

روند  و تسريع در پیشرفت« کارکنان»همکاری بین  اساساً به منظور تقويت روحیه

 د( بايد تأسیس شوند و نه برای اتحا6 ماده همچنین امور )بند الف از همان ماده و

 و عمل جمعی کارگران به منظور دفاع از حقوق صنفی و منافع معیشتی خود.

نظر دبايد م« ن تشکیل شوراهای کارگریقانو»آخرين نکته مهمی که در بررسی 

اين قانون معطوف است؛ در اين ماده حق تشکیل شوراهای  69 قرار داد به ماده

نفر کارگر  39قل اسالمی کار به واحدهايی محدود شده است که در آن حدا

. به اين ترتیب طبق قانون مورد بحث، اوالً 2مشغول به کار هستند« دائم» صورتبه

                                                           
اعمال نظارت شورا نبايد موجب توقف امور »آمده است که:  63 همین بند از ماده . در تبصره6

صورت ضمنی به معنای ممنوع نمودن هرگونه اعتصاب يا اعتراض جدی به که به« واحد گردد

 رهبری شوراهای اسالمی کار است.

هزای بززرگ   زمزان تشزکیل شزوراها در شزرکت    »نیزز آمزده اسزت کزه:     . در تبصری اين ماده 2

 هزززززززززززای تابعزززززززززززه وزارت دولتزززززززززززی از قبیزززززززززززل شزززززززززززرکت 

ايززران... بززر اسززاس تشززخیص نفززت، شززرکت ملززی فززوالد ايززران، شززرکت ملززی صززنايع مززس  

سزت کزه بزرای بزیش از يزک دهزه شزورای عزالی         ايزن در حزالی  «. شورای عالی کار خواهد بود

رد را مسززکوت گذاشززته و بززه ايززن ترتیززب شززوراهای اسززالمی گیززری در ايززن مززوکززار تصززمیم

کززار )بززه عنززوان تنهززا تشززکل مززورد پززذيرش پززیش از تصززويب قززانون کززار و تنهززا تشززکل    
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شکیل هايی که حق تهر کارگاهی حق تشکیل شورا ندارد، در ثانی هر کسی در کارگاه

شورای اسالمی کار دارند حق عضويت در اين شوراها را ندارد؛ ثالثاً مديران 

هم از  –روند تشکیل، انتخابات و تحوالت داخلی اين شوراها )کارفرمايان( بر تمام 

مستقیم خود در  نظارت و هم از طريق نماينده یئتهطريق نمايندگان خود در 

حق انحالل شوراها يا سلب عضويت از افراد عضو  حتینظارت کامل داشته و  -شورا

دين وابسته ورتی بنیاها به صشان محفوظ است؛ و رابعاً اين تشکلاين شوراها نیز برای

تقالً و خود را مس اساسنامه حتیای که تقريباً حق ندارند به دولت هستند، به گونه

 پیشنهادی دولت به تصويب برسانند. در مورد نکته اساسنامهبدون در نظرگرفتن 

 »دوم از  شوراهای اسالمی کار مطابق با ماده اساسنامهکه  رداخیر بايد اضافه ک

مورخ  ،وزيرانهیئت )مصوب« اجرايی قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار نامهآيین

( بايد لزوماً در چارچوب قانون شوراهای اسالمی 30290 به شماره 63/03/6312

                                                           
هزای بززرگ دولتزی حزق فعالیزت نداشزتند.       تأثیرگذار پس از تصزويب قزانون کزار( در شزرکت    

راهای اسزالمی  ای مجزوز ايجزاد شزو   شزورای عزالی کزار طزی مصزوبه      6333تا اين که در سزال  

يزابی  يسزت تشزکل  های دولتی را صادر نمزود )بزه نقزل از محمزد مزالجو در، بزن      کار در شرکت

در مصززاحبه بززا خبرگزززاری ايلنززا،  همچنززین( و 6356سززايت نقداقتصادسیاسززی )کززارگران، وب

و  (. البتززه بايززد در نظززر داشززت کززه در ايززن سززال03/02/6352، مززورخ 233293کززد خبززر: 

سزازی نیزروی کزار، تعزديل نیزروی انسزانی       حقزوقی مزوقتی  -هزای سیاسزی  روژههای بعدی پسال

ايززی کلیززد خززورده و تغییززرات زيززادی در سززپاری خززدمات دولتززی در سززطح گسززتردهو بززرون

 39های دولتی يادشده ايجزاد شزده بزود. بنزابراين، بزا توجزه بزه شزرط اشزتغال حزداقل           شرکت

ی اسزالمی کزار، عمزالً در تعزداد زيزادی      صورت دائم در هزر واحزد بزرای تشزکیل شزورا     نفر به

يززابی بززرای کززارگران بززه بعززد نیززز امکززان سززازمان 6333از واحززدهای مززورد بحززث از سززال 

 مهیا نشد.
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های مربوطه بوده و در نهايت به تأيید و تصويب شورای عالی کار نامهآيین کار و

 .6نیز برسد

 قانون تصويب از پیش و 6395 سال در که ستا در آخر ذکر اين نکته ضروری

 شوراهای تشکیل قانونی اليحه» عنوان تحت قانونی ،«کار اسالمی شوراهای تشکیل»

 مورخ) نیز «خدماتی و کشاورزی-صنعتی-تولیدی واحدهای کارکنان اسالمی

 هایشباهت که بود رسیده اسالمی شورای مجلس تصويب به( 05/02/6395

 میاسال شوراهای» که شده بینیپیش قانون اين در. دارد 6313 سال قانون به فراوانی

 بوده «مدير ات ساده کارگر از» تولیدی واحد کارکنان تمام دربرگیرنده بايد «کارکنان

 به «انمدير و کارکنان کلیه بین همبستگی و همکاری روحیه ايجاد» بر و( 2 ماده)

(. 9 دهما از الف بند) است شده تأکید شوراها اين وظايف ترينعمده از يکی عنوان

 که شده بینیپیش کارکنان شوراهای امور بر نظارت برای یهیئت نیز قانون اين در

 ندهنماي يک و منطقه مديران از نفر دو منطقه، شوراهای نمايندگان از نفر دو شامل

 نوعی به قانون اين که رسدمی نظر به. است( 62 و 60 مواد) کار وزرات از دولت

 بوده است. کار اسالمی شوراهای تشکیل قانون نیای

چگونگی تشکیل و حدود اختیارات  نامهآيین و زمانی که اولین 6336از سال 

ه از به تصويب رسید، اين نوع يا گون وزيرانهیئت های صنفی کارگران توسطانجمن

ها حق ، به لحاظ قانونی در کارگاه6315سال  شده در قانون کاربینیهای پیشتشکل

های صنفی در قیاس با شوراهای اسالمی توان ادعا کرد که انجمنحیات يافتند. می

                                                           
از  استانداردی را تهیه و پس بینی شده است که وزارت کار اساسنامهنامه پیش. طبق همین آيین6

(. دوم ماده واحدها خواهد گذاشت )تبصره به تصويب رساندن در شورای عالی کار در اختیار همه

 باشد.سايت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دسترس میاکنون در وباين اساسنامه هم



31 

 

ند؛ اما بايد تر هستتری داشته و به مراتب دموکراتیکسنديکايی کمغیر کار ماهیت

تشکل  نتوجه داشت که در دو دهه و نیمی که از تصويب قانون کار گذشته است، اي

ت سازی شده است. ما در بررسی وضعینیز دچار تغییرات حقوقی سرنوشت کارگری

مشخص با دو سند مواجه هستیم؛ اولین سند با  صورتبههای صنفی حقوقی انجمن

 ردکملع چگونگی و اختیارات و وظايف حدود تشکیل، چگونگی نامهآيین»عنوان 

 جمهوری کار قانون( 636)ماده  موضوع مربوط هایکانون و صنفی هایانجمن

ه، مورخ: 963ت92296)به شماره  وزيرانهیئت ، مصوب«ايران اسالمی

ای جايگزين آن با همین عنوان )البته با جايگزينی نامهآيین ( و ديگری1/60/6336

 رانوزيهیئت باز هم مصوب«( چگونگی عملکرد»به جای « عملکردنحوه »عبارت 

  (.03/03/6335مورخ  ک، 33252 ت/631233 شماره )به

تصريح شده است که انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاهی،  نامهآيین در هر دو

نفر،  90کارگر و در سطح صنفی نیز با حضور حداقل  60هايی با حداقل در کارگاه

اول هیچ محدوديتی  نامهآيین (. درنامهآيین در هر دو 2 قابل تأسیس است )ماده

ه مديره يا عضويت ب یئتهتأسیس و يا عضويت در مجمع عمومی،  برای اقدام به

بر  ی نیز برای نظارتهیئتهای صنفی در نظر گرفته نشده و عنوان بازرس انجمن

 بینی نشده است؛ کارفرما و دولت نیز حقی برای داشتن نمايندههای آن پیشفعالیت

در نسبت -بینی بیشتر در تشکیالت اين انجمن ندارند. در فصل وظايف هم با واقع

های تا حدودی بر فعالیت -ها و قوانین مرتبط با شوراهای اسالمی کارنامهآيین با

صنفی برای حفاظت از حقوق معیشتی و رفاهی کارگران تأکید شده است؛ با وجود 

چون رسد که اين تشکل نیز عمدتاً نقشی مشورتی داشته و هماين، باز هم به نظر می

کنترل  ینهمچن کار، بیشتر برای مصالحه مابین کارگران و کارفرما وشورای اسالمی 

ست که اين ا نامهآيین مترقی در اين ها موجوديت يافته است؛ البته نکتهاعتراض

ل کنند يا ها را منحهای صنفی کارگاهتوانند انجمنمستقیم نمی صورتبهکارفرمايان 
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را از او سلب کنند؛ در ارتباط با اين  هاانجمن مديره یئتهعضويت کسی از اعضای 

در صورتی که اداره »ای با اين مضمون شده است: اشاره 65 مسئله فقط در ماده

يادشده ]وزارت تعاون، کار و  کارگری و کارفرمايی در وزارتخانه هایسازمان کل

با ر مديره آن را مغاي یئتهرفاه اجتماعی[، فعالیت انجمن صنفی يا يکی از اعضای 

 ئتیهرا جهت اخذ تصمیم، حسب مورد به قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب 

 تواند رأساً يکيعنی دولت نیز نمی«. کندحل اختالف يا دادگاه صالح، ارجاع می

آن را اخراج کند و بايد اين  مديره یئتهانجمن صنفی را منحل يا يکی از اعضای 

از قانون  610 حل اختالف ارجاع دهد؛ البته طبق ماده یئتهمسئله را به دادگاه يا 

 3کارگری،  نماينده 3های حل اختالف شامل هیئت نفره 5 ترکیب 6315کار سال 

ا نیز ههیئتدولت است؛ يعنی اکثريت مطلق در اين  نماينده 3کارفرمايی و  نماينده

 گفتهنداردهای پیشاز آن کارفرمايان و دولت است و به همین دلیل نیز طبق استا

ط اين های صنفی توسانحالل انجمن المللی کار(های بنیادين سازمان بیننامه)مقاوله

های کارگری است. اين ها، مصداق دخالت دولت و کارفرمايان در امور تشکلهیئت

ی معقول و منطقی برای حل مشکالت هیئتشايد در مورد ساير وظايف خود  یئته

های صنفی به نظر فرمايان باشد، اما در مورد انحالل انجمنمابین کارگران و کار

باشد. گیری منصفانه، چندان هم منصفانه نبرای تصمیم یئتهرسد که ترکیب اين می

های حل اختالف جزء مراجع هیئتدر هر صورت نبايد اين را هم فراموش کرد که 

 وط بهمرب« نظارت یئته»حل اختالف رسمی روابط کار هستند و نسبت به 

ور توان برای آن متصتری میشوراهای اسالمی کار، سازوکار و نظارت حقوقی منطقی

 بود.

 از اين 5 شود. در مادهاما تا حدودی متفاوت می 6333سال  نامهآيین وضعیت در

مديره يا بازرسان انجمن صنفی مقید به شرايطی نظیر  هیئتعضويت در  نامهآيین

سیاسی  هایعدم وابستگی به احزاب و گروه»بند يک( و « )تابعیت جمهوری اسالمی»
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توسط « انحالل انجمن صنفی»نیز لفظ  63 شود. و در ماده( می3)بند « غیرقانونی

 65 يابد. و در ماده( )بند سوم( رسمیت میآنهاصالح )بدون نام بردن از مراجع ذی

دول ورت تشخیص عشود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صنیز تصريح می

ها را برای انجمن مديره یئتهها يا اعضای تواند انجمناز حدود قانونی، می

حل اختالف و دادگاه صالحه  یئته)و نه فقط « صالحمراجع ذی»گیری به تصمیم

 قبل( ارجاع دهد. نامهآيین به تعبیر

ر ت دبه بعد، دخالت دول نامهآيین اين بدان معناست که از سال تصويب اين

وانايی نامحدودتری ت صورتبههای صنفی وضوح بیشتری يافته و تقريباً انجمن

تواند ترکیب را کسب نموده است. دولت حاال می آنهادخالت در تحوالت داخلی 

ها و فیلترهای قبل از انتخابات مجمع ها را هم با محدوديتمديره یئتهاعضای 

تواند هر مرجعی از )که می« الحصذی»عمومی و هم پس از آن با اهرم مراجع 

 «های نظارتهیئت»قانون کار و « های حل اختالفهیئت»مراجع روابط کار نظیر 

اسالمی کار تا سیستم قضايی کشور و نهادهای امنیتی باشد(  قانون شوراهای

های کاری کند. با وجود اين، باز هم بايد تأکید کنیم که ساختار حقوقی انجمندست

در قیاس با  مواجه است، آنهام مشکالت عمیقی که در عمل با رغصنفی علی

 مفهوم با تریکم های نسبتاًتر بوده و تفاوتمنطقی ، ساختاریشوراهای اسالمی کار

ای بسیار فاصله سنديکا و اتحاديه در معنای متداول آن دارد. اما اين تشکل نیز هنوز

 .المللی کار داردر سازمان بیننظزياد و تقريباً پُرناشدنی با استانداردهای مد

 

ه واجد تمؤسس  یئتهکارگران با انتخاب از طريق مجمع عمومی و  گرچه نماينده

ن را به توان آمتشکل کارگران است، اما اساساً و ذاتاً نمی ز فعالیتا های اندکیمايه
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تنهايی يک تشکل کارگری در معنای کالسیک و استاندارد آن دانست؛ با وجود اين 

، نمايندگان کارگری به عنوان يک تشکل کارگری 6315مسئله، در قانون کار سال 

 ديگر( در کنار انجمن صنفی و شورای اسالمی )يا حداقل آلترناتیوی برای دو تشکل

ران از اين کارگ فته نماند که نمايندهکار به رسمیت شناخته شده است. البته ناگ

نفر شاغل هستند، دارای  60های با کمتر از حیث که تنها راه پیش پای کارگاه

ها و مقررات میانی نامهآيین برای يافتن محققوجوی اهمیت زيادی است. جست

 مصوب هنامآيین )البته اين بار نامهآيین انتخاب نمايندگان کارگری باز هم به دو

با  امهنآيین ( منتهی شد. اولینوزيرانهیئت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نه

چگونگی انتخاب، عملکرد و حدود وظايف و اختیارات نمايندگان کارگران »عنوان 

بوده و ديگری با همین عنوان در تاريخ  63/03/6333مصوب « هادر کارگاه

 است.سابق شده  نامهآيین جايگزين 05/09/6352

داشتن جزء شرايط الزم برای « یتابعیت ايران»ها نامهآيین در ماده دوم هر دوی اين

داشتن حق رأی دادن به کانديداها و شرکت در انتخابات کارگاه عنوان شده است 

نیز طی بندهايی شرايط کانديدا شدن  نامهآيین سوم اين دو )بند الف(. و در ماده

ی التزام عملی به قانون اساس»، «تابعیت ايران»ده که در انتخابات کارگاه عنوان ش

 «های سیاسی غیر قانونیعدم وابستگی به احزاب و گروه»و « جمهوری اسالمی ايران

 6333ل سا نامهآيین اند. البته در بند آخرآن را تشکیل داده« پ»تا « الف»بندهای 

نباشد )منظور از فرد کانديدا[ دارای سمت مديريت در واحد »]آمده است که: 

مقام مديرعامل، مديره، مديرعامل، قائم یئتهالبدل مديريت اعضای اصلی و علی

 6352سال  نامهآيین ؛ اين بند در«(ی»)بند « باشد(مدير و سرپرستان واحد می

 توانندعامل واحدها نیز میمديران حتیحذف شده است و اين بدان معناست که 

، قرار آنها ن برای انتخاب شدن به عنوان نمايندهخود را در معرض رأی کارگرا

 دهند.
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، «واحد کار و امور اجتماعی نماينده»ی مرکب از هیئت ،نخست نامهآيین از 9 طبق ماده

و  «يک نفر از کارگران باسواد و معتمد همان واحد که کانديدای نمايندگی نباشد»

ران داوطلبان نمايندگی کارگ مسئول تطبیق شرايط« کارفرمای همان واحد نماينده»

 دوم تکرار نشده است. با وجود اين، در هر دو نامهآيین هستند؛ البته اين ماده در

 61 از ماده« پ»و ايضاً بند  6333سال  نامهآيین 69 از ماده« پ»)بند  نامهآيین

 رکارگران بنا به نظ چه نمايندهچنان»( ذکر شده است که: 6352سال  نامهآيین

قانون شوراهای اسالمی کار و رأی مراجع حل اختالف  22 موضوع ماده یئته

« اخراج شود و يا بر اساس رأی مراجع قضايی از حقوق اجتماعی محروم گردد

قانون شوراهای اسالمی  22 در ماده مورد اشاره یئتهگردد. او لغو می اعتبارنامه

آن را به خود اختصاص  نماينده 3از  نماينده 3ی است که کارفرمايان هیئتکار همان 

اند و يک نماينده هم از طرف دولت در آن حضور دارد؛ در مورد وضعیت داده

دان اينها ب . همهگرديد تر توضیحات الزم ارائهحل اختالف نیز کمی قبل یئته

سط ، اوالً بايد حتماً صالحیت فرد توقانونی کارگران شدن نماينده برای معناست که

 تواند کارفرما يا مدير منتصبرمايان و دولت احراز شود؛ و در ثانی آن فرد میکارف

د؛ ثالثاً اگر کارفرما يا مدير هم نباشد باز اين ارفرمای کارگاه مورد بحث نیز باشک

تواند تمام ماجرا نخواهد بود، چراکه کارفرما يا مدير واحد هر زمان که بخواهد می

از قانون شوراهايی  22 نظارت منطقه )موضوع ماده یئتهنفوذ خود در  به واسطه

از  ار کرده و بعدتواند او را از کار بیکل اختالف آنجا، میح یئتهاسالمی کار( يا 

اش را لغو کند؛ البته قدرت و حق اخراج اين فرد برای دولت نمايندگی آن اعتبارنامه

 نیز به طريق اولی در قانون محفوظ است.

 فوق، در نهايت بايد مدعی شد که وظايف و اختیارات نماينده گذشته از موارد

از سند دوم( نیز درست مثل وظايف  65 از سند اول و ماده 22 کارگران )طبق ماده
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های صنفی بیشتر مشورتی بوده و و اختیارات اعضای شوراهای اسالمی کار و انجمن

 ه است. ريزی شدبرای حل اختالفات و مصالحه با کارفرما برنامه

های کارگری کلتش توان نتیجه گرفت که عنصر بنیادينمی اينجا از مباحث فوق تا به

هايی که است: انحصار تشکل« انحصار» 6315بینی شده در قانون کار سال پیش

ه يکی ناپذير که البتت کنند )تحت سه عنوان خاص و تخطیتوانند اعالم موجوديمی

(؛ توان تشکل به حساب آوردرمی نیز نمیاظ اسمی و فحتی به لحرا اساساً و  آنهااز 

هايی ها را داشته باشند؛ انحصار فعالیتتوانند اين تشکلهايی که میانحصار کارگاه

توان به لحاظ صنفی و سیاسی انجام داد؛ انحصار افرادی که ها میکه ذيل اين تشکل

 أی کارگران قرار دهند؛ها، خود را در معرض رتوانند برای عضويت در اين تشکلمی

 در صورت آنهاو البته انحالل -ها و در آخر انحصار قدرت و نظارت بر اين تشکل

ل تواند چیزی جز عدم استقالاين انحصارهای چنداليه نیز نمی ؛ منطقاً نتیجه-نیاز

نمايندگان کارگران  و همچنین آنهامديره و بازرسان هایهیئتها، اعضای تشکل

 باشد.

د اشاره کرديم، در حال حاضر چن آنهاغیر از سه تشکل رسمی و اصلی که باالتر به 

نوع سازمان مختلف ديگر نیز با عناوين کارگری در فضای رسمی کشور مشغول به 

توان ها را مینیز اشاره کنیم؛ اين تشکل آنهافعالیت هستند که الزم است در اينجا به 

ها و مجامع عالی شوراهای اسالمی کار، در سه دسته زير جای داد: الف. کانون

ار(؛ بینی شده در فصل ششم قانون کهای صنفی و نمايندگان کارگران )پیشانجمن

کارگر و  قانون کار(؛ ج. خانه 636 ها )موضوع مادههای اسالمی کارگاهب: انجمن

 به عنوان يک حزب سیاسی در اساسنامه کارگر های وابسته به آن )خانهاتحاديه
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شود به دستی خود را اتحاديه نامیده است(. در ادامه سعی میخود تشکیالت پايین

 صورتی گذار وضعیت اين سه دسته را به لحاظ حقوقی بررسی گردد. 

 نهمچنی ها وانجمنهای عالی و هماهنگی شوراها و بر وضعیت حقوقی کانونچنانچه 

گفت  تمرکز شود، بايدمجمع عالی نمايندگان کارگری در سطوح استانی و سراسری 

دود نامه نحوه تشکیل، حآيین»در  که: اوالً پیرامون کانون عالی شوراهای اسالمی کار

وظايف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان و کانون 

ه، مورخ 630ت1966 )به شماره« راهای اسالمی کار سراسر کشورعالی هماهنگی شو

ها ( نه تنها مشکالت حقوقی شوراهای اسالمی کار در سطح کارگاه30/03/6332

ر مورد ثانیاً د تأکید شده است. آنهانیز بر  اينجا ای درمرتفع نشده که به گونه

م های صنفی ههای هماهنگی و عالی انجمنهای مربوط به تشکیل کانوننامهآيین

های واحد برای تمام سطوح تشکیالتی انجمن نامهآيینکه يک  تشريح گرديدقبالً 

 بررسی را سابقاً کلی وجود دارد و بنابراين مشکالت آن صورتبهصنفی کارگران 

ها ار انجمنها با ساختوری انجمندانیم که ساختار تشکیالتی استانی و کشو می کرده

در سطح کارگاهی هیچ تفاوتی ندارد و همگی از همان مشکالتی که قبالً گفته شد 

 6350 السدر  اینامهآيین نیز کارگری نمايندگان مجامع مورد دربرند. ثالثاً رنج می

 فاهر و کار تعاون، وزارت رسمی تيساوب) است رسیده وزيرانهیئت تصويب به

 قوانین هایسامانه در نامهالبته اين آيین ؛(61/06/6350تاريخ انتشار خبر:  ماعی،اجت

ان تونیست، اما می ممکن آن کیف و کم از اطالع دلیلو به همین  نشده ثبت

تصويب  هاینامهآيین نامه نیز تفاوت معناداری با سايرآيین اطمینان داشت که اين

  ها کارگری ندارد.شده در مورد تشکل
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ها و با توجه به اين که کانون همچنین با در نظر داشتن مالحظات حقوقی فوق و

ها، شوراها و نمايندگان کارگری از دل انجمنو منطقاً قانوناً  ،مجامع استانی و کشوری

يرادات تمام ا شوند، بايد پذيرفت کهتغذيه می آنهااز  ها پا گرفته وسطح کارگاه

نیز صدق کرده و به  آنهاهای هماهنگی و عالی کانون ها در موردحقوقی اين تشکل

های نامهرا مطابق با مقاوله آنهاتوان ساختار همین دلیل هم با هیچ متر و معیاری نمی

ها المللی کار دانست؛ وقتی سازوکار انتخابی در سطح کارگاهبنیادين سازمان بین

ن تواآن واضح است، نمیآمیز بوده و مداخله دولت و کارفرما در کامالً تبعیض

 انتظار داشت در سطح استانی و کشوری اين مسائل از بین رفته باشد. 

ی عالی شوراهای اسالم انونک»گذشته از موارد حقوقی فوق، جالب است بدانیم که 

 «های صنفی کارگرانکانون عالی انجمن»و « مجمع عالی نمايندگان کارگران»، «کار

هشتاد شمسی )اولی در  رج در قانون کار تا اواخر دهههای مندبینیبر خالف خوش

( و آن هم 6335سال  و سومی در اواخر 6333در سال  و دومی 6339بهمن  22

. در مورد 6تشکیل نشدند تبه همت دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وق

فی صنهای های عالی شوراها و انجمنکانون دو تشکل فراگیر مديره اعضای هیئت

ارهای گرفته از انحصهای قديمی پاان چهرههم عموماً از حلقه آنهانیز بايد بگويیم که 

هستند. گذشته  6315بینی شده در قانون کار سال پیش های کارگریقانونی تشکل

                                                           
ماه سال مستقالً و در آبان« های صنفی کارفرمايی ايرانکانون عالی انجمن»ست که . اين در حالی6

دگان خود را برای شرکت در اجالس ساالنه سازمان نماين 6333تشکیل شده بود و از سال  6332

 (.60: 6350های صنفی کارفرمايی ايران، کرد )کانون عالی انجمنالمللی کار انتخاب میبین
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های نهم و دهم برای مقابله با تشکیالت از آن، تشکیل اين دو کانون عالی در دولت

  .6بوده است -ها زاويه پیدا کرده بودها با دولتن سالکه در آ-« کارگر خانه»

به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی و دفاع از »قانون کار  630 مطابق ماده

 قانون اساسی جمهوریدستاوردهای انقالب اسالمی و در اجرای اصل بیست و ششم 

کشاورزی، خدماتی و صنفی  ،واحدهای تولیدی، صنعتیاسالمی ايران، کارگران 

ول اين ماده ا در تبصره«. های اسالمی اقدام نمايندسیس انجمنأتوانند نسبت به تمی

 توانند به منظور هماهنگی در انجامی اسالمی میهاانجمن»نیز تصريح شده است که 

های انجمن های هماهنگیسیس کانونأهای تبلیغی، نسبت به توظايف و شیوه

های اسالمی در کل کشور و کانون عالی هماهنگی انجمن هااستاناسالمی در سطح 

نامه چگونگی تشکیل، حدود وظايف، اختیارات و چگونگی آيین»در «. اقدام نمايند

، مورخ هز26319ت6950 )به شماره «های اسالمی کارگریعملکرد انجمن

ت برپايی نماز جماع»ها از قبیل ين انجمن( نیز به اختیارات و وظايف ا09/02/6330

های سخنرانی به مناسبت و تعظیم شعائر مذهبی، تشکیل جلسات وعظ، خطابه و

( اشاره شده است. شرايط عضويت در 2 و مسائلی از اين دست )ماده« گوناگون

التزام عملی به اسالم، اصل »شورای مرکزی انجمن نیز دارا بودن مواردی از قبیل 

الب های مختلف انقسابقه حضور و فعالیت در صحنه؛ فقیه و قانون اساسیواليت 

است  «و غیره رد امور انجمنبداشتن حسن شهرت و تدبیر الزم جهت پیش؛ اسالمی

 تأيید صالحیت داوطلبان عضويتالذکر فوق نامه( و عالوه بر اين، در آيین60)ماده 

                                                           
. محمد پارسا )عضو هیئت مديره کانون عالی شوراهای اصالحی کار، مصاحبه با خبرگزاری فارس 6

 ارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.سايت وز، به نقل از وب6333خرداد ،  25مورخ 
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یئت نظارت عنوان شده ه تیاراتاخ نیز در حیطه در شورای مرکزی و ناظر انجمن

 (.60ماده  است )تبصره

ها ماهیتاً سیاسی و ايدئولوژيک هستند و طور که مشخص است اين انجمنهمان

گذشته از آن شرايط عضويت، رأی دادن و انتخاب شدن در شوراهای مرکزی اين 

ه ها بنها نیز به هیچ وجه آزادانه نیست. بنابراين اوالً صحبت از اين انجمانجمن

عنوان يک تشکل کارگری )در معنای کالسیک کلمه( به کلی اشتباه است و در ثانی 

 ورتصبهکنترل دولتی قرار دارند،  ها عالوه بر اين که شديداً در حیطهاين انجمن

کل باشد؛ بنابراين اين گونه از تشنیز خودمختار و آزادانه نمی آنهاکلی امورات داخلی 

های فعال در فضای کارگری کشور، از جمیع جهات کمترين نسبت ممکن يا سازمان

تر المللی کار را دارد. با اين توضیحات، تمرکز بیشبا تشکل معیار از نظر سازمان بین

 ی ندارد.بر ساختار حقوقی اين تشکل برای پژوهش حاضر ضرورت

وسط ت سازمان مرکزی کارگران ايرانپیش از انقالب، تشکیالتی تحت عنوان 

رف های کارگری بنا نهاده شد )اشهای تشکلحکومت پهلوی برای نظارت بر فعالیت

 رمشخص د صورتبه(. اين سازمان سیاسی و حکومتی 602: 6331و بنوعزيری، 

الیت خود و فع شکل فراگیر سنديکايی به وجود آمدهاز تجمیع چندين ت 6321سال 

 کارگر )در واقع خانههای کارگری ايران آغاز کرد ترين سطح تشکلرا در عالی

بوده  6333بینی شده در قانون کار سال جايگزينی برای کنفدراسیون سراسری پیش

ا های ابتدايی پس از انقالب، بل؛ تشکیالت ياد شده طی حوادث سیاسی سااست(

 حزب جمهوری اسالمیکارگری  به کنترل شاخه کارگر خانهتغییر نام خود به 

خود رسماً به عنوان يک  6330، در سال نیز درآمد و پس از انحالل اين حزب

های پس از انقالب تا زمان حزب مستقل از وزارت کشور مجوز گرفت. در سال
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نهم و دهم، اعضای اصلی و کادرهای میانی اين حزب،  هایروی کار آمدن دولت

 بودند و خانه هااستان« های هماهنگی شوراهای اسالمی کارکانون»همان اعضای 

؛ به همین دلیل 6کردبه عنوان بازوی اجرايی خود استفاده می آنهاکارگر از تشکیالت 

 دگان شوراهایگردانن کارگر تفاوتی با گیری سیاسی خانهماهیتاً جهت گفتنیز بايد 

 اسالمی کار نداشته است.

 صورتبهکارگر حیطه وظايف اين تشکیالت،  خانه از اساسنامه 20 در ماده

عه تواند به جهت توسخانه کارگر می»بینی شده است: هايی چنین پیشتوصیه

 ،اقتصادی های صنفی،آگاهی کارگران در زمینه ارتقاء سطح علمی و فرهنگی و

 ،نامهتههف انتشار روزنامه،: الف. سیاسی اقدامات ذيل را به عمل آورد فنی و ،اجتماعی

 ،همکاری با مراکز علمی فرهنگی؛ ب. جزوات مورد نیاز يا کتب و نامه ونامه، سالماه

ه ب؛ ج. دانشگاهی واقدام جهت ايجاد مراکزی از اين قبیل فنی و ورزشی، آموزشی،

ت ساي رسانی ايجاد خبرگزاری وای و اطالعرسانهور تبادل اطالعات با مراکز منظ

 گرخانه کار؛ و و. های مستقل آموزشیتشکیل کانون؛ ح. خبری در سراسر کشور

طه ايجاد مراکز مربو حمايتی و ، تفريحی وتواند جهت ارائه خدمات رفاهی، ورزشیمی

 .الف ز:رتند اکارگر عبا ارکان خانهطبق اين اساسنامه «. اقدامات الزم را بعمل آورد

 دبیر کل .و و شورای مرکزی .ه ؛کنگره .د ؛اتحاديه و کانون .ج ؛عضو .ب ؛هوادار

 و نامهمرامهر فردی که »(. در مورد شرايط عضويت نیز آمده است که: 2 )ماده

                                                           
( در همین رابطه به 6333کانون عالی شوراهای اسالمی کار ) . محمد پارسا عضو هیئت مديره6

های هماهنگی شوراهای اسالمی کار اين شوراها ]منظور کانون»خبرگزاری فارس چنین گفته است: 

، بلکه در بود، تشکل صنفی نبوددر سطح استانی است[ قبالً در دل تشکیالت سیاسی خانه کارگر 

کرد. ريیس و دبیر اجرايی تشکل خانه کارگر در هر استان مسئول قالب يک حزب سیاسی کار می

سايت ب)به نقل از و« شورای اسالمی کار آن استان بود و حالت انتصابی و حزبی و نه انتخابی بود

 (.25/03/6333وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درج شده در تاريخ 
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ا قوانین ي و مصاديق قانون کار مشمول تعاريف و خانه کارگر را پذيرفته و اساسنامه

(؛ اما بالفاصله در 9 )ماده« به عضويت خانه کارگر درآيد تواندخاص باشد، می

 پذيرش عضويت متقاضیان بعد از بررسی و»شود که همین ماده گفته می تبصره

شود هم اعالم می 1 در ماده«. تطبیق شرايط صورت خواهد گرفت تحقیقات الزم و

ل تحاديه شککانون و ا« های عضو در يک منطقهافزايش تعداد زيرمجموعه با»که 

 گیرد.می

 نامهتا به اينجا با توجه به پیشینه سیاسی، اساسنامه و همچنین محتوای کلی مرام

های اخیر کارگر در دهه کارگر بايد گفت که اوالً وضعیت صنفی و سیاسی خانه خانه

کامالً نامشخص بوده و اين تشکیالت همواره مابین دو قطب يک حزب سراپا سیاسی 

خط  ههای روشنی از غلبت کارگری فراگیر، در نوسان است، اما نشانهو يک تشکیال

رغم خورد؛ در ثانی علیو مشی سیاسی در عملکرد اين تشکیالت به چشم می

ه در بینی شدادعاهای صنفی اين حزب يا تشکل سیاسی، در شرح وظايف پیش

گری نظیر ارای از وظايف متعارف يک تشکل کاين تشکیالت، هیچ نشانه اساسنامه

زنی با کارفرمايان و غیره ديده دهی اعتراضات، چانهنمايندگی کارگران، سامان

ش برای تال»هايی نظیر گويیاين تشکیالت نیز اگر از کلی نامهشود؛ در مرامنمی

حمايت از »( و 3)بند « کن کردن فقرريشه»(، 6)بند « خودکفايی و استقالل کشور

درانه با همه مسلمانان به ويژه کارگران مسلمان و کمک توسعه و تحکیم روابط برا

گونه هدف، برنامه يا شرح (، بگذريم، هیچ3)بند  «به محرومان و مستضعفان جهان

 شود. های کارگری ديده نمیوظايف خاص تشکل

نحالل ا»اساسنامه  26 ثالثاً وضعیت حقوقی اين تشکیالت کامالً مبهم است؛ در ماده

بینی شده، يعنی اين پیش« هاگروه قانون فعالیت احزاب و 63 و 61 بر اساس مواد

کنفدراسیون عالی »داند اما در جای ديگر خود را تشکیالت خود را حزب می
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تر کارگر به لحاظ ساختار حقوقی، اداری و از همه مهم خانهکند؛ معرفی می« کارگران

چ وی به حساب آمده و به هیسیاسی، تنها تشکیالت کارگری بازمانده از دوران پهل

 6315های کارگری فعلی و فصل ششم قانون کار سال وجه با ساختار حقوقی تشکل

سال  بیشتر مبتنی بر مقتضیات قانون کارکارگر خوانی ندارد )ساختار حقوقی خانههم

چنان کارکرد سیاسی آن مورد های پس از انقالب هم(؛ اما چون در سالاست 6333

های نظارت بر تشکل ت، توانسته به حیات خود ادامه داده و وظیفهنیاز بوده اس

آنها را بر عهده بگیرد. با همین منطق اين سازمان،  دهی حاکمیتیو جهتکارگری 

ر دتشکیالت يا حزب سیاسی، به صورتی کامالً استثنائی و با رفتاری فراقانونی، 

ای به نام ربوطه، از پديدهيا قوانین م 6315حالیکه در هیچ کجای قانون کار سال 

ی ذيل اين کنفدراسیون نام« های کارگریاتحاديه»کنفدراسیون عالی کارگران يا 

هايی يهنامد، اتحادبرده نشده، عالوه بر اين که خود را کنفدراسیون عالی کارگران می

خود ايجاد کرده تا در واقع کنفدراسیون بودن خود را به  نیز بر مبنای اساسنامه

 وسط خانه، ت«اتحاديه»ها يا الاقل استفاده از نام ات برساند. تأسیس اين اتحاديهاثب

ر حالی شود؛ اين دکارگر با هیچ مشکل و منع حقوقی و قضايی خاصی نیز مواجه نمی

ها به هیچ وجه حق ندارند از اين نام برای ها و کارخانهست که کارگران در کارگاها

 . های خود استفاده کنندتشکل

 کارگر، در اينجا ارائه های کارگری از جانب خانهدر مورد خاص تشکیل اتحاديه

 طور که در بررسی اساسنامه گفته شد لفظتوضیحاتی بیشتر، ضروری است: همان

تر از کنگره، کارگر، سطحی از فعالیت تشکیالتی است که پايین نزد خانه« اتحاديه»

ری کارگ در عالم واقع هیچ ربطی به اتحاديه شورای مرکزی و دبیرکل قرار دارد و

در معنای متداول آن )يعنی تشکیالتی خودجوش که کارگران در پايین و از سطح 

ر در کارگ زنند( ندارد؛ با وجود اين، تشکیالت خانهها دست به ايجاد آن میکارگاه

ته و تا اشده سال اخیر اصرار و پافشاری زيادی برای استفاده از اين تشابه اسمی د
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یمانی کارگران پ اتحاديه»کارگری از جمله  به حال دست به تأسیس چندين اتحاديه

 کارگران شهرداری تحاديها» ،«پیشکسوتان جامعه کارگری اتحاديه»، «قراردادی و

، «چرم کارگران پوست و اتحاديه»، «هاکارگران خودروسازی اتحاديه»، «تهران

م لواز اتحاديه صنعت برق و» و« صنعت کاغذ اتحاديه»، «زنان کارگر اتحاديه»

ها، اين ای که برای مخاطبان اخبار مربوط به اين اتحاديهزده است؛ به گونه« یخانگ

ند؛ اهای کارگری در معنای متداول کلمه مواجهشود که با اتحاديهتصور ايجاد می

 نیامده و تشکیل اتحاديه 6315اين در حالی که اساساً لفظ اتحاديه در قانون کار سال 

کارگری هم در سطح کارگاهی و هم در سطح شهری، استانی و سراسری غیرقانونی 

 است.

وی کارگر البته ر در مورد شرايط اداره و میزان دموکراتیک بودن تشکیالت خانه

دهند، توانند تشکیل اتحاديه کاغذ و در اساسنامه مشکل خاصی وجود ندارد؛ اعضا می

 گزينند و اعضای شورایکنند و شورای مرکزی را برشرکت  ها در کنگرهاتحاديه

عضای ا کنند. اما در عمل اتفاقی که افتاده اين بوده کهمرکزی نیز دبیرکل را انتخاب 

 اندنفر بوده 3ثابت تنها  صورتبهتاکنون  6393کارگر از سال  شورای مرکزی خانه

بنابراين  .1سال است که بدون تغییر باقی مانده 21و دبیر کل فعلی اين تشکیالت نیز 

های اديهکارگر و اتح رسد که حتی با تشکل کارگری فرض کردن خانهبه نظر نمی

از دولت  استقالل وابسته به آن باز هم بتوان ساختار اين تشکیالت را هم در زمینه

ها، مجالس تلطور که گفته شد اين تشکیالت از بدو پیدايش سیاسی بوده و دو)همان

اند( و هم آزادانه و و اشخاص حقوقی گوناگونی همواره در آن تأثیرگذار بوده

 د.المللی کار به شمار آوردموکراتیک بودن، منطبق با استانداردهای سازمان بین

                                                           

 
های متفاوت کارگران دوست ندارند با چهره». او در توجیه اين مسئله اعالم نموده است که: 6

 (. 25/09/6350)روزنامه قانون، تاريخ انتشار: « روبرو شوند
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های های قانونی فعلی و همچنین انجمنها و مجامع عالی تشکلبا بررسی کانون

های های وابسته به آن، ساختار تمام تشکلر و اتحاديهکارگ اسالمی و تشکیالت خانه

 بايد آمار وکارگری موجود و فعال در ايران معاصر مورد بررسی قرار گرفت. حال 

رکی تا به د گرددهای کارگری نیز مرور ارقام موجود و در دسترس، پیرامون تشکل

  رسید.های کارگری پس از انقالب منسجم از کلیت تشکل

های کارگری قبل و بعد از انقالب ارائه و در اين بخش ابتدا آمار و ارقام تشکل

 هایگردد؛ پس از آن نیز اين آمار و ارقام با شاخصمطرح می آنهانکاتی در مورد 

 های کارگری مقايسه خواهد شد.جهانی مرتبط با اتحاديه

 کار و رفاه اجتماعی )بخش ،وزارت تعاون سايت رسمیطبق آمار منتشر شده در وب

 6323تا  6323های کارگری و کارفرمايی( مابین سال هایسازمانکل  معرفی اداره

سنديکای کارگری در ايران وجود داشته است )البته اين آمار احتماالً  32جمعاً تنها 

اشته دهای کارگری قانونی و مطابق با استانداردهای دولت را در نظر فقط تشکل

 حدهشورای مت»های کارگری ايران تنها ذيل ها تعداد تشکلاست؛ وگرنه در اين سال

سنديکای  33، 6323تا  6339چندين برابر رقم فوق بوده است(؛ از سال « کارگری

سنديکای کارفرمايی  96سنديکای کارگری در شهرستان و  33کارگری در تهران و 

به  6323 ند؛ تعداد سنديکاها در پايان سالادر کل کشور مشغول به فعالیت بوده

سنديکای کارفرمايی در کل کشور و در در پايان  661سنديکای کارگری و  230

 يک همچنین سنديکای کارفرمايی و 203سنديکای کارگری و  162به  6393سال 

 يافته است. ءکارفرمايی ارتقا کارگری و يک اتحاديه اتحاديه

کارگری و  مورد سنديکای 6261)زمان وقوع انقالب( جمعاً  6393در پايان سال 

 6393ماه سال اند که از فروردينکارگری فعالیت داشته اتحاديه 21کارفرمايی و 
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افزوده شده و در مجموع تعداد  آنهامورد ديگر بر  35تعداد  6395تا ارديبهشت 

پايان روند  قطهن 6393. سال 6مورد رسیده است 6309ها به سنديکاها و اتحاديه

آيد چراکه اين زمان مصادف افزايشی تعداد سنديکاها در ايران معاصر به شمار می

 های اسالمی وانجمن چونهای جديدی همدن تشکلشود با روی کار آممی

 ،ارگریی کا تصويب قانون کار عمالً سنديکاشوراهای اسالمی کار؛ پس از آن نیز ب

 ، به نحوی که تعداد سنديکاهای کارگری در اسفندهشودغیرقانونی اعالم می یتشکل

سنديکای کارفرمايی سقوط  31مورد سنديکای کارگری و  2به  6315ماه سال 

کند. اين در حالی است که فعالیت سنديکاهای کارفرمايی، دقیقاً با عنوان می

ی قاطعدر م حتیچنان و بدون هیچ خللی تا تاريخ حاضر ادامه يافته و هم« سنديکا»

مورد خطاب قرار « سنديکا»را با همین عنوان  آنهاهای خود، نگاریدولت در نامه

 (.01/03/6352، مورخ: 1993، کُد خبر: 22سايت تأمینداده است )نگاه کنید به وب

 های رسمی و ثبت شده در وزارتکه آمار و ارقام فوق تنها تشکل بايد تأکید کرد

مواردی چون شوراهای کارگری،  آنهادر  شود وکار سالیان گذشته را شامل می

 اند.های غیررسمی و غیره لحاظ نشدههای مخفی، اتحاديهشوراهای اعتصاب، کمیته

در  6315های کارگری مورد قبول از منظر قانون کار سال در مورد تعداد تشکل

 بر اساس آمارترين آمار منتشر شده رجوع کرد: توان به تازههای اخیر اما میسال

وزارت تعاون، کار و رفاه « مرکز آمار و اطالعات راهبردی»منتشر شده توسط 

مورد تشکل کارگری رسمی و دارای مجوز  3331، جمعاً 6353اجتماعی، در سال 

نمايندگان »مورد را  2300در کل کشور فعال بوده که از اين میزان بیش از 

 (.622: 6353)اند تشکیل داده« مجمع نمايندگان کارگران»يا « کارگری

                                                           
گاه تشکیل نشدند و تنها هیچ 6333های مدنظر قانون کار سال ها کنفدراسیون. در اين سال6

 آمد.رسمی برای آنها به حساب میگزينی نیمهتشکیالت خانه کارگر جاي
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 های دارای مجوز بر حسب نوع تشکل: تعداد تشکل1 شماره جدول

 تعداد در کل کشور نوع تشکل

 1466 شورای اسالمی کار

 31 کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار

 242 انجمن صنفی کارگری

 23 های صنفی حرفه یا صنعت خاصکانون انجمن

 15 استانهای صنفی کارگری کانون انجمن

 11 های صنفیکانون سراسری و عالی انجمن

 4665 کارگران نماینده

 33 مجمع نمایندگان کارگری

 26 کانون کارگران بازنشسته )استان(

 237 )شهرستان( کانون کارگران بازنشسته

 3737 های دارای مجوزمجموع کل تشکل

 



48 

 

واقعیت پیرامون پراکنش آماری توانند کل اما اين اعداد و ارقام به تنهايی نمی

 مهم وجود دارد که ضرورت نکته در اينجا چند بیان نمايند. کارگری را هایتشکل

حت های ترسد نسبت مابین تعداد کارگاهکه به نظر می. اول ايندارد بیان گردد

اس آمار بر اسها، نسبت معقولی نباشد. چراکه شمول قانون کار و تعداد کل تشکل

 اجتماعی تا پايان شهريورهای تحت پوشش سازمان تأمینکارگاه عدادمنتشره ت

تعداد  گفتکه در آن صورت بايد  باشدمیکارگاه  6235531 در حدود 6353

ها ، در قیاس با کل کارگاه6هايی که در ايران دارای تشکل کارگری هستندکارگاه

کاری یمانپ»های گاهاگر از رقم فوق تعداد کار حتیاست.  یعمالً کسر بسیار کوچک

ه )چراک گرددهای دارای يک تا چهار نفر کارگر نیز کسر و کارگاه« دارای قرارداد

ها اساساً مشمول قانون کار به حساب سوم توسعه اين کارگاه اوالً تا پايان برنامه

 هايی که دارای يکو در ثانی تصور وجود تشکل کارگری برای کارگاه 2آمدندنمی

هزار کارگاه  200گر هستند منطقی نیست( باز هم رقمی نزديک به کار چهارتا 

رای آن ماند که رقم تقريباً هفت هزار تشکل بنفر کارگر و بیشتر باقی می پنجدارای 

                                                           
میلیون  2.3، چیزی در حدود 6336. البته بر اساس طرح سرشماری عمومی کارگاهی، در سال 6

 های(؛ اين اختالف به احتمال زياد به علت تعريف6336کارگاه فعال وجود داشته است )مرکز آمار، 

بوده است؛ به هر صورت در اين گزارش رقم اخیر  تحوالت اقتصادی يک دهه همچنینمتفاوت و 

تر سازمان تأمین اجتماعی را به علت نزديکی زمانی بیشتر، برای تحلیل در نظر گرفته بسیار کوچک

 شده است.
نفر کارگر طبق قانونی که به تصويب مجلس رسید  9تر از های دارای کمکارگاه 6333. در سال 2

و تبعاً در آن دوران الزامی برای داشتن  قانون کار معاف شده سوم از شمول تا پايان برنامه توسعه

تدای تر از ده نفر کارگر در ابهای کمتشکل کارگری نداشتند؛ البته بايد توجه داشت که کارگاه

ای از فصل ششم اند که خوشبختانه هیچ مادههشتاد از شمول موادی از قانون کار حذف شده دهه

 ندارد.در فهرست اين مواد قرار 
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های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از )آمار و ارقام کارگاه 6بسیار ناچیز است

اخذ  22 اطالعات راهبردی: صفحه، مرکز آمار و «6352روز کارگر سال  نامهويژه»

نفر  60بیش از »دارای « صنعتی»های اگر تنها کارگاه حتیاند(. در وجهی ديگر شده

اه با رجوع گ، آندر نظر گرفته شودکارگری  اليق داشتن تشکل يا نماينده« کارگر

سال  -نفر کارکن و بیشتر 60های صنعتی طرح آمارگیری از کارگاه»به نتايج 

مورد کارگاه واجد شرايط در کشور  153هزار و  62که  شودمشخص می« 6352

 به عبارتی(؛ 305وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:  6353سال  وجود دارد )آمارنامه

دون تشکل های کشور بگرايی محض نیز بازهم نیمی از کارگاهبا وجود اين تقلیل حتی

مان های کارگری )در واقع هکه تشکلاند. بنابراين بايد نتیجه گرفت باقی مانده

 وهای مورد پذيرش از نگاه قانون( در ايران اساساً و اصوالً امری سراسری تشکل

 فراگیر نیستند.

 بیان شد مباحث پیشیندر ها؛ شود به نسبت تعداد انواع تشکلدوم مربوط می نکته

نفر کارگر  39هايی که بیش از که طبق قانون، شوراهای اسالمی کار تنها در کارگاه

نفر کارگر دارند و نمايندگان  60هايی که بیش از های صنفی در کارگاهدارند، انجمن

توانند حضور داشته باشند. های مشمول قانون کار، میکارگری در تمام کارگاه

رفته در نظر گش سازمان تأمین اجتماعی مفروض های تحت پوشکارگاهچنانچه آمار 

به لحاظ « نمايندگان کارگری» 6353که در پايان شهريور ماه سال آن، نتیجه شود

هزار  619حدود  در« های صنفیانجمن»، 2قانونی در حدود چهارصد هزار کارگاه
                                                           

 90هزار کارگاه باالی  33هزار کارگاه باالی ده نفر کارگر و بیش از  619. طبق آمار فوق حدود 6

 3ه رقم رسد کنفر کارگر، در کل کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ به نظر می

 اهمیت باشد. هم بسیار کوچک و بی هزار تشکل کارگری برای حتی همین تعداد کارگاه
 موجود در کشور طبق قانون حق داشتن نماينده . البته تمام يک میلیون و دويست هزار کارگاه2

های دارای يک و کارگاه« کاری دارای قراردادپیمان»های کارگری را دارند؛ در اينجا تعداد کارگاه
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عالم توانند اهزار کارگاه می 20در بیش از حداقل « شوراهای اسالمی کار»کارگاه و 

مقايسه  6های کارگری در جدول د. حال اين اعداد را با واقعیت تشکلنموجوديت کن

اند شورای اسالمی کار يا توانستههزار کارگاهی که می 619کنید. از مجموع تقريباً 

کارگاه يکی از اين دو را دارند. با توجه به  2300انجمن صنفی داشته باشند، فقط 

زرگ برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و احیاناً های باهمیت بیشتر کارگاه

ها ه، احتماالً تعداد قابل توجهی از کارفرمايان اين کارگاآنهانظارت و بازرسی بیشتر بر 

ری کارگ اند که به جای شورای اسالمی کار يا انجمن صنفی، نمايندهترجیح داده

ماينده باقی اند بدون تشکل يا نهنیز توانست آنهاداشته باشند و اکثر قريب به اتفاق 

شود و هیچ دردسری برای خود ايجاد نکنند. خصوصاً زمانی اين نکته تأيید می مانده

مورد بوده و در همان  6610، 6330که بدانیم تعداد نمايندگان کارگری در سال 

های صنفی کارگران در کل کشور بیش سال مجموع شوراهای اسالمی کار و انجمن

ار مورد بوده است )معاونت روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هز 3از 

6336)6. 

؛ در کرد ایهای صنفی کارگری اشارهبرای سومین نکته هم بايد به وضعیت انجمن

گران که انجمن صنفی کار مطرح گرديدتحلیل حقوقی ساختار اين تشکل قانونی 

                                                           
 ندهايتا چهار نفر کارگر از آمار سازمان تأمین اجتماعی کسر گرديده هرچند تصور انتخاب نم

کارگری بین دو يا سه يا چهار نفر کارگر نیز ممکن است، اما در تحلیل اين گزارش از آن صرف 

 نظر گرديد.
توان در سطح خُردتری نیز دنبال کرد، برای مثال طبق نخست را می . مباحث مربوط به دو نکته6

 20، در حالی که 6352 گفته مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربايجان شرقی، در سال

هزار کارگاه فعال در اين استان  23صنعت اشتغال داشته و  درصد از جمعیت اين استان در حوزه

تشکل کارگری در سطح  269تنها  -نفر کارگر دارند 90کارگاه آن باالی  6991که -وجود دارد 

ا نیز هوم اين تشکلکه البته بديهی است در حدود دو س–اند های آذبايجان شرقی فعالکارگاه

 (. 03/09/6352، مورخ 2330352)خبرگزاری مهر، کدخبر:  -کارگری هستند نماينده
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ر به مفهوم تو تا حدودی نزديک کتر غیردموکراتینسبت به دو تشکل ديگر، کم

 سنديکا و اتحاديه است )البته به صورتی کامالً نسبی(؛ اين تشکل اما در عمل از دو

هايی جهت تحت فشار قرار گرفته است، در وجه اول، با وجود اين که تعداد کارگاه

ای ند شورتوانهايی که میتوانند انجمن صنفی داشته باشند از تعداد کارگاهکه می

اسالمی کار داشته باشند حداقل چندين برابر بیشتر است، باز هم تعداد شوراهای 

-های صنفی است؛ که علت آن را اسالمی کار در سطح کشور بیشتر از انجمن

د گذشته از عوامل سیاسی و ايدئولوژيک، باي -بیان گرديدتر نیز طور که پیشهمان

نع قانونی وجود چند تشکل کارگری در تر بودن شوراهای اسالمی کار و مدر قديمی

ه دهند که بوجو کرد. در وجه ديگر نیز کارفرمايان ترجیح میيک کارگاه جست

های دست و پا گیر، نماينده کارگری را به عنوان تشکل کارگاه خود جای تشکل

های صنفی با وجود انجمن گرددمشاهده میکنند. به همین خاطر است که معرفی 

ارگری کل های کتعداد تشکل کمترينهای بیشتر برای کارگران، ذابیتامکانات و ج

 دهند.کشور را تشکیل می

ا تعداد آن ب های کارفرمايی و مقايسهگردد به تعداد تشکلچهارمین نکته باز می

های صنفی و های کارفرمايی )شامل انجمنهای کارگری؛ تعداد تشکلتشکل

های صنفی( در های عالی و سراسری انجمننهای صنفی و کانوهای انجمنکانون

وزارت تعاون، کار و رفاه  6353سال  مورد بوده است )آمارنامه 2609، 6353سال 

اد توان تقريباً با تعدان را می(. اين در حالی است که تعداد کارفرماي623اجتماعی: 

لیون و هزار تشکل کارفرمايی برای حدود يک می 2ها برابر دانست؛ يعنی ارگاهک

( کارفرما. حاال اگر اين 22 دويست هزار )مرکز آمار و اطالعات راهبردی: صفحه

میلیون کارگر  61تا  66 حداقل هزار تشکل کارگری برای 3نسبت را، با نسبت 

به  های صنفی کارفرمايیمقايسه کنیم، متوجه خواهیم شد که تعداد نسبی انجمن

ته اين بار الب–ارگری است. اين موضوع های کمراتب بیشتر از تعداد نسبی تشکل
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های سراسری نیز مصداق دارد؛ های عالی و تشکلدر مورد کانون -مطلق صورتبه

 66کانون سراسری و عالی برای کارفرمايان و تنها  32، 6353جايی که در سال 

: 6353سال  کانون عالی و سراسری برای کارگران به ثبت رسیده است )آمارنامه

میزان  کمترينهای صنفی کارفرمايان با که انجمنبايد در نظر داشت (. 623و  622

قیاسی بسیار نظارت و دخالت از جانب دولت مواجه بوده و به طرز غیرقابل

 های کارگری هستند.ندتر از تشکلمتر و قدرتدموکراتیک

به نرخ  ايدپنجم را ب های کارگری، نکتهگذشته از آمار و ارقام مرتبط با تعداد تشکل

؛ در اين زمینه تحقیقات ادها اختصاص دمشارکت کارگران در امور داخلی تشکل

ن های استافراوانی در دست نیست اما در يک پژوهش موردی که در سطح کارگاه

درصد کارگران هرگز در انتخابات  30 شود کهتهران انجام شده، مشخص می

بار در انتخابات صد فقط يکدر62اند، حدود شوراهای اسالمی کار شرکت نکرده

بار در انتخابات شرکت  2درصد بیش از  3 حدود ؛ واندها شرکت کردهشورا

ها حداکثر تعداد مشارکت کارگران در انتخابات شورا ت که؛ اين در حالیساندکرده

 :6333است )به نقل از محمد مالجو، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی،  بار بوده 9فقط 

در مورد عدم  نگارندهی هاانکه حدس و گمژوهش گذشته از اين(؛ اين پ25-23

رساند، کاری شده را به اثبات میهای دستاستقبال کارگران از اين تشکل

تری آن است که تعداد بسیار اندکی از کارگران در تعداد بسیار اندک دهندهنشان

ها داخلی تشکلهای کشور که دارای تشکل کارگری هستند، در امور از کارگاه

 های کارگری فعلی در عملتوان گفت که تشکلدخالت کرده و با همین منطق می

ه جمعیت باشند و ن قشر کمی از کارگران دولت، کارفرمايان و توانند نمايندهفقط می

 کل کارگران کشور.
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های کارگری تنها در نسبت با وضعیت ضعیت آماری تشکلتا به اينجای بحث، و

تر شدن مباحث الزم است که آمار و داخلی مورد بحث قرار گرفت، برای روشن

ها و معیارهای آماری در سطح جهانی نیز های کارگری با شاخصارقام تعداد تشکل

 مقايسه گردد تا به اين ترتیب ابعادی ديگر از موضوع روشن شود. 

ری های کارگصورت دقیق وضعیت آماری تشکلتوان بهر و ارقام موجود نمیبا آما

ايرانی را با آمارهای جهانی مقايسه کرد؛ چراکه اوالً در ايران صرفاً با آمار تعداد 

های دارای تشکل( مواجه هستیم و هیچ اطالعی های کارگری )در واقع کارگاهتشکل

ت نیست. در ثانی با توجه به در دسترس ها در دساز آمار تعداد اعضای اين تشکل

های دارای تشکل در سطح کشور و همچنین تعداد نبودن فهرست دقیقی از کارگاه

اء از توان تصوری قابل اتکها، به هیچ وجه نمیکارگران مشغول به کار در اين کارگاه

های کارگری در ايران به دست آورد. عمق اين مشکل زمانی تعداد اعضای تشکل

شود که غیر از مشکل تخمین تعداد شاغلین در اين هفت هزار کارگاه، به يدا میهو

عضو  توانها را نمیاين مسئله نیز توجه داشت که لزوماً تمام شاغلین اين کارگاه

تشکل کارگری آن کارگاه نیز به حساب آورد، چرا که ظاهراً کارگران توجه چندانی 

 . 1های کارگری موجود ندارندبه تشکل

های لوضعیت تشک اين در حالی است که معیار جهانی پذيرفته شده برای مقايسه

صورت ها که تعداد اعضای آنهاست. بهکارگری کشورهای مختلف نه تعداد تشکل

ارگری ک های وضعیت تشکل آماری متمايز برای مقايسهتوان از دو رويکرد کلی می

بگیران نسبت عضويت مزد و حقوقکشورهای مختلف استفاده کرد: رويکرد اول به 

                                                           
یحاً های کارگری )ترج. اين مشکل را فقط با انجام يک سرشماری عمومی از تعداد اعضای تشکل 6

 .توان حل کردها( میبدون دخالت خود اين تشکل
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تمرکز های هر کشور معطوف بوده و از دل آن شاخص و تشکل 1هادر اتحاديه

ه صورت بسیار وسیعی پذيرفته شدآيد که در سطح جهانی بهبیرون می 2ایاتحاديه

نیروی کار آمارهای خود را بر اساس آن ارائه  های داده حوزهو تقريباً تمام پايگاه

ها )يعنی میزان گستردگی اتحاديه 3ایرويکرد دوم اما به پوشش اتحاديه دهند.می

(. با 1و  9: 2002پردازد )جانسون، های هر کشور( میدر سطح اقتصاد و کل کارگاه

ه جای المللی بهای بینوجود منطقی بودن رويکرد دوم اما بیشتر کشورها و سازمان

ای در آن قابل رصد کردن باشد، هآمار خود به صورتی که پوشش اتحادي ارائه

های کارگری فعال را با میزان عضويت مزدبگیران در آنها توصیف وضعیت تشکل

 کنند.می

ارگری با های کدر ايران اما به صورتی استثنائی، ناقص و احتماالً اتفاقی آمار تشکل

که البته ) شود. دلیل اين امر غیر از اتفاقی بودنای ارائه میرويکرد پوشش اتحاديه

ن تواند اين باشد که به علت میزاکامالً محتمل و قريب به يقین است(، احتماالً می

درصد  30تر گفته شد که ها )پیشبسیار پايین درصد عضويت فعال در تشکل

ين که کنند چه رسد به اهای خود نیز شرکت نمیکارگران حتی در انتخابات تشکل

هزار تشکل کارگری تأکید  3ای رسمی بر وجود هعضو فعال آن باشند(، در گزارش

هزار  3مند بودن تنها معنای تشکلشود که اين تعداد بهشود و توضیح داده نمیمی

دد طور که قبالً بیان گرديد عهای کشور است. همانکارگاه از تعداد میلیونی کارگاه

یلیون مورد هستند م 2تا  6های فعال کشور که بین هفت هزار، در برابر تعداد کارگاه

                                                           
1
. Union Membership 

2
. Trade Union Density 

3
. Union Coverage 
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میلیون  6های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی يعنی حدود )رقم حداقلی کارگاه

 و دويست هزار کارگاه مدنظر قرار گرفته است(، رقم بسیار خُردی است. 

 33تنها  2062کند که در سال از اين گذشته وقتی کشوری مثل فنالند اعالم می

چراکه  ها در اين کشور نیست،ودن فعالیت اتحاديهاتحاديه داشته، به معنای پايین ب

اتحاديه ذکر  33درصد از تمام مزدبگیران، عضو همان  13در همین سال بیش از 

 هایالمللی کار، آمار عضويت در اتحاديهاند )پايگاه داده سازمان بینشده بوده

 (. 23/09/2061، تاريخ بازيابی: 2062کارگری، 

عیت تطبیقی وض طور که اشاره گرديد برای مطالعههمان از اين مسائل که بگذريم

های کارگری موجود با وضعیت ديگر کشورهای جهان از اين حیث، آماری تشکل

د ها با رويکرد میزان عضويت مزبايست که آمار و ارقام جهانی مرتبط با اتحاديهمی

ه که باالتر گفتطور ها بررسی گردد. در اين مورد همانبگیران در اتحاديهو حقوق

ترين شاخص موجود است. اين شاخص ای، مورد پذيرششد شاخص تراکم اتحاديه

یران های کارگری و تمام مزدبگدر واقع نسبت مابین تعداد مزدبگیران عضو اتحاديه

راکم المللی کار، تعريف شاخص تهر کشور، است )پايگاه داده اينترنتی سازمان بین

تر اين شاخص میزان (. به معنايی روشن29/09/2061: ای تاريخ بازيابیاتحاديه

صد صورت درهای کارگری را بهبگیران کل کشور در اتحاديهعضويت مزد و حقوق

 کند.بیان می

های اخیر برای اکثر کشورها، صورت کلی در سالوضعیت جهانی اين شاخص به

ای در بیشتر گیری داشته اما هنوز هم تراکم اتحاديهعمدتاً سیر نزولی چشم

ای در يافته میزان نسبتاً قابل قبولی است. میانگین تراکم اتحاديهکشورهای توسعه

درصد  63، 2063در سال  1های اقتصادی و توسعههمکاریسازمان کشورهای عضو 
                                                           
1
. Organization for Economic Co-operation and Development 
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داشته  تغییر بسیار بااليی بوده است که البته در کشورهای مختلف عضو آن دامنه

درصد بوده )يعنی  39.9، 2063ای ايسلند در سال ديهاست، برای مثال تراکم اتحا

اند( و اين در های کارگری بودهدرصد از مزدبگیران عضو اتحاديه 39بیش از 

درصد ثبت شده است  3.3حالیست که در زمان مشابه شاخص فوق برای فرانسه 

(. 21/09/2061های اقتصادی و توسعه، تاريخ بازيابی: )پايگاه داده سازمان همکاری

جالب اينجاست که طبق محاسبات محقق، میانگین آخرين شاخص تراکم  نکته

)به عنوان  1پذيریکشور اول رنکینگ شاخص رقابت 60ای اعالم شده در اتحاديه

)به عنوان يک نهاد  2شاخصی منطبق با اصول نئولیبرالی( از نگاه مجمع جهانی اقتصاد

ه، آلمان، سوئیس، سنگاپور، اياالت متحد جهانی نئولیبرال( يعنی به ترتیب کشورهای:

درصد بوده که به هیچ وجه  22.21کنگ، فنالند، سوئد و بريتانیا، هلند، ژاپن، هنگ

 آيد.رقم پايینی برای اين شاخص به حساب نمی

ای در کشورهای مختلف )با شرايط در کل پس از بررسی شاخص تراکم اتحاديه

تاريخی و سیاسی متفاوت(، بايد چنین گفت های اقتصادی و رفاهی و همچنین سنت

که در کشورهای بلوک شرق سابق و همچنین کشورهای اروپايی و خصوصاً 

ای در حال حاضر وضعیت اسکانديناوی، شاخص تراکم اتحاديه کشورهای حوزه

مناسبی دارد؛ در مورد اقتصادهای نوظهور نظیر هند و برزيل و همچنین کشورهای 

ت متحده، بريتانیا، آلمان و فرانسه( اين شاخص وضعیت نسبتاً مرکز جهانی )اياال

نامناسبی دارد و در کشورهای جهان سوم اين شاخص در بدترين وضعیت ممکن 

 رسد که ساختار حکومتی دموکراتیک و همچنین وجود سابقه. به نظر می3قرار دارد

                                                           
1
. Global Competitiveness Index (GCI) 

2
. The World Economic Forum 

 اند.گاه آمار و ارقام مربوط به اين شاخص را منتشر نکرده. البته اکثر اين کشورها هیچ3
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ین در تعیتاريخی سوسیالیسم يا دولت رفاه در کشورهای مختلف دو عامل مهم 

توان آمار و ارقام می 2 ای باشد. در جدول شمارهمیزان شاخص تراکم اتحاديه

 ای در برخی از کشورها را مشاهده نمود.شاخص تراکم اتحاديه

 

برخی از  ای برایشاخص تراکم اتحادیه : آخرین میزان اعالم شده2 جدول شماره

 1کشورها

 ایتراکم اتحادیه نام کشور

)%( 

 سال

 2312 7.3 افغانستان 

 2314 13.7 ایاالت متحده

 2314 26.4 ایسلند

 2313 12.1 آلمان

 2314 25.1 بریتانیا

 2313 6.3 ترکیه

 2313 66.2 دانمارک

 2313 27.2 روسیه

 2314 17.6 ژاپن

 2313 16.4 سنگاپور

 2314 67.3 سوئد

 2314 15.7 سوئیس

 2314 15.5 شیلی

                                                           
ای در پايگاه داده سازمان ل از آمار و ارقام مربوط به شاخص تراکم اتحاديهاين جدو . برای تهیه6

( استفاده شده ILOStatالمللی کار )( و سازمان بینOECD.Statهای اقتصادی و توسعه )همکاری

 .21/09/2061است. تاريخ بازيابی: 
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 2313 7.7 فرانسه

 2313 66.3 فنالند

 2312 46.2 قزاقستان

 2332 2.3 کویت

 2337 27.2 مصر

 2314 13.5 مکزیک

 2313 17.2 هلند

 2313 23.6 کنگهنگ

 

اين مباحث، اگر بخواهیم به صورتی تخمینی میزان تقريبی شاخص  حال و پس از همه

ويم مجدداً متذکر شای در ايران را حدس بزنیم، قبل از هر چیزی بايد تراکم اتحاديه

تشکل کارگری وجود  200هزار و  3که طبق گزارشات موجود در ايران کمتر از 

های کشور دارای کارگاه از میان کارگاه 3200دارد؛ اين در واقع به اين معناست که 

تشکل )که بسیاری از آنها  3200( تمام اين 6تشکل هستند. اگر فرض کنیم که: 

 3200 شان کرد( نمايندهی هستند و بايد از اين آمار خارجهای هماهنگی و عالکانون

نفر شاغل هستند )اين  600ها دارای ( تمام اين کارگاه2کارگاه دارای تشکل هستند؛ 

های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کمتر در حالیست که طبق آمار کارگاه

نفر شاغل  90دارای  ،6353های کشور، در شهريورماه سال درصد از کل کارگاه 3از 

های ها، عضو فعال تشکل( تمام شاغلین در اين کارگاه3اند(؛ و و بیش از آن بود

هزار نفر از  320موجود هستند )که به وضوح ناممکن است(، آنگاه بايد گفت که 

 های کارگری رسمی هستند.کارگران ايرانی امروز عضو تشکل

ه شامل کارگران و کارمندان، معلمان، بگیران کل کشور را کحاال اگر مزد وحقوق

شوند، تنها به کارگران تقلیل داده و از کارگران شاغل در بازنشستگان و غیره می
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نظر کنیم و تنها کارگران بخش اقتصاد غیررسمی و کارگران خارجی نیز صرف

میلیون  63مشمول قانون کار را مبنای محاسبات خود قرار دهیم، با رقم حدود 

ه توان به اين نتیجه رسید کجه خواهیم بود. با اين مفروضات نهايتاً میکارگر موا

درصد بوده است  9چیزی در حدود  6353ای در ايران برای سال تراکم اتحاديه

های که در مقايسه با نرم جهانی بسیار پايین بوده و نشان از آن دارد که همین تشکل

 ايرانی ندارند. موجود نیز ضريب نفوذ مناسبی در میان کارگران

تر و مطابق با معیارهای جهانی بینانهای را واقعاما اگر بخواهیم نرخ تراکم اتحاديه

با توجه به آمار -کارگاه  3200تخمین بزنیم، بايد گفت که به احتمال زياد اکثر اين 

نفر کارگر نداشته و از  90گاه بیش از هیچ -نفر 90های زير درصدی کارگاه 53

میلیون نفر )طبق  20تر از گاه کمبگیران در ايران نیز هیچمزد و حقوق طرفی ديگر

آمارهای فصلی منتشر شده در مورد جمعیت فعال در اقتصاد کشور( نیستند؛ 

درصد خواهد  2ای در ايران به احتمال بسیار زياد زير بنابراين نرخ تراکم اتحاديه

های لیچ فعالیتی در امور تشکبود. بايد توجه داشت که اگر جمعیت شاغلینی که ه

های خود ندارند را از محاسبات خارج کرده و شاغالن غیررسمی موجود در کارگاه

بگیران بیافزايیم، عمالً صحبت کردن از -وحقوق-و بازنشستگان را هم به آمار مزد

معنا خواهد شد. ای باالی چند دهم درصد در ايران امروز بیشاخص تراکم اتحاديه

وان تآيد و میهای آماری فوق بر میزنیاين مباحث، چیزی که از گمانه همهبا وجود 

ايسه با های فعلی در مقبه آن کامالً مطمئن بود، پايین بودن میزان گسترش تشکل

 میزان نرمال جهانی است.

های کارگری : تشکلگفتخالصه چنین  صورتبهی بحث بايد اينجا بنابراين تا به

ساختاری و حقوقی  ان عالوه بر اين که دچار مشکالت عديدهدارای مجوز در اير

ز واقعی مطالبات کارگران و يکی ا توانند نمايندهای که ذاتاً نمیبه گونه-هستند 



61 

 

به لحاظ آماری نیز بسیار ناچیز بوده و  -باشند آنهازنی های اصلی توان چانهستون

 ور را پوششهای کل کشهعمالً درصد اندکی از جمعیت کارگران و تعداد کارگا

های کارفرمايی آزادانه به صورتی قدرتمند ست که تشکلدهند. اين در حالیمی

پايین  ئلهنمايند. مس پیگیریرا  آنهاتوانند منافع کارفرمايان را نمايندگی کرده و می

در ) های کارگریعدم پوشش سراسری تشکل ای وبودن شاخص تراکم اتحاديه

در کنار عدم تمايل کارگران به مشارکت در امور داخلی  جهانی( مقايسه با آمارهای

ش به عنوان يک تشکل کارگری و نق« کارگری نماينده»غلبه نسبی  همچنین و آنها

 ترين تشکل موجود( باعث)به عنوان منطقی« های صنفی کارگرانانجمن»رنگ کم

وز ارگری دارای مجهای کتشکل شود که ذهنیت ما در مورد ابعاد مختلف مسئلهمی

 در ايران معاصر کامالً روشن شود.

 ی، حالهای قانونی فعلاری تشکلآم حتیو  ن مشکالت حقوقی، ساختاریبا برشمرد

منطقی انتظار داشت که اين مشکالت باعث ايجاد اعتراضات و  صورتبهتوان می

ها و در کارگری نسبت به ناکارآمدی اين تشکل هايی در سطح جامعهنارضايتی

هايی برای اصالح يا تغییر اين وضعیت، در ادوار مختلف شده نتیجه انجام تالش

های لتشک های جنگ و سازندگی در يک وجه،باشد؛ ناگفته پیداست که در دولت

ده بود و هويدا نش آنهامورد بحث اساساً يا هنوز شکل نگرفته، يا نتايج عملی حضور 

ه است ای نبودها و شرايط زمانه به گونهدر وجهی ديگر نیز، مشی سیاسی اين دولت

مردان نیازی به پاسخگويی مطالبات کارگران احساس کنند؛ به همین دلیل که دولت

صالح فصل ششم قانون کار را در دوران اصالحات و نزد لزوم ا نیز بايد ايده

با  البته-وجو کرد؛ اين ايده پس از دولت اصالحات مداران اين دوره جستسیاست

ر نبال شده است. دهای بعدی نیز ددر دولت -ها و گرايشات کامالً متفاوتانگیزه
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اصالح يا تغییر يا های هشتم، نهم، دهم و يازدهم برای های دولتتالش ادامه ابتدا

د( انساماندهی )هر کدام از اين واژگان در مقطعی برای اين پروسه معناپذير بوده

ها های اين تالش؛ و در ثانی انگیزهگرددبررسی میهای قانونی وضعیت تشکل

 گردد.تشريح میها ؛ و نهايتاً علت ناکامی اين تالششده شناسايی

 ایها و نهادهبرای گسترش انجمن طلبانهای اصالحگذاریبا توجه به سیاست

پذيرفته  المللی وبین برای کاهش فشارهای آنهاصنفی و مدنی و همچنین تمايل زياد 

مللی البینشدن در جامعه و بازار جهانی، در دولت دوم اصالحات مذاکراتی با سازمان

 ران و ارائهاين سازمان برای ديدار از اي« های انجمنیآزادی کمیته»کار و خصوصاً 

های کارگری به عمل آمد؛ اين ساختاری تشکل مشاوره جهت اصالح مشکالت

 و ديدار با نمايندگان 6332ی از اين سازمان در سال هیئتمذاکرات عاقبت به سفر 

های کارفرمايی و در نهايت بررسی لهای کارگری رسمی و تشکدولت، تشکل

های صنفی ايران، از طرف اين سازمان منجر شد؛ پس از اين وضعیت حقوقی تشکل

المللی کار گزارشی از اين سفر منتشر های انجمنی سازمان بینآزادی سفر شاخه

ح حتی کارفرمايان برای اصالهای کارگری، دولت و نمود که در آن بر تمايل تشکل

های صنفی ايران تأکید شده و به دولت ايران نیز توصیه شده قوقی تشکلح وضعیت

جديدی برای  های نوپديد، به فکر تدوين قانونمايت از انجمنبود عالوه بر ح

وقت نیز مورد استقبال واقع  گری باشد. اين گزارش از طرف دولتهای کارتشکل

 شد.

اسالمی ايران يک سال بعد و  المللی کار با دولت جمهوریهای سازمان بینهمکاری

نامه شرکاء موافقت»ای تحت عنوان نامهبا امضای توافق 63/03/6333در تاريخ 



62 

 

نفی های صو توسعه انجمن دولت( پیرامون تقويت-کارفرما-اجتماعی ايران )کارگر

)روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، « کارگری و کارفرمايی در کشور

 نمايندگان وقت کارگری، ( به سرانجام رسید. اين سند با امضای23/339 به شماره

رسمیت  المللی کاربینکارفرمايی و دولت و البته با حضور سه کارشناس از سازمان

نیاز به »با  -طی چهار بند، به ترتیب-کنندگان آن موافقت خود را يافته و امضاء

 صنفی هایقويت و توسعه انجمندر راستای ت... بازنگری در فصل ششم قانون کار

نويس اصالحیه مواد مربوط در فصل ششم قانون تهیه و تنظیم پیش»، («)سنديکاها

ررات ها و مقنامهلزوم اصالح آيین»، «المللیبین شدهمطابق با اصول شناخته ،کار

ر نظنیاز به تجديد»و در آخر « های صنفی در اسرع وقتموجود مربوط به انجمن

سیس شوراهای اسالمی کار با هدف تقويت کارکرد صنفی اين تشکل أت در قانون

« المللی کارسازمان بین 53و  33های شماره نامهدر زمان مقتضی و مطابق با مقاوله

ی کار المللسازمان بین همکاریاعالم کردند. الزم به ذکر است که در اين بندها بر 

 د شده است.در به سرانجام رساندن اين توافقات نیز تأکی

طور که کامالً مشخص است، توافقات مندرج در اين سند با در نظر گرفتن همان

ی و اصول گرايجانبهالمللی متعارف )يعنی با تأکید بر اصل سهاستانداردهای بین

ه رسند، اما بايد ديد ک(، کامالً پیشروانه و مثبت به نظر می53و  33های نامهمقاوله

اند موجوديت يابند يا خیر؟ جواب اين سوال عمل نیز توانستهآيا اين توافقات در 

  ای تدوين و تصويب نشده است.قانون، طرح و اليحهو در اين ارتباط  منفی است

یر اول به تغی رسد که علت عملی نشدن اين توافقات را بايد در وهلهبه نظر می

 اصلهبه ف -فاه اجتماعیوزارت تعاون، کار و ر یو به تبع آن تغییر راهبردها-دولت 

 -و بعد از آن دهم-نهم  ماه پس از حصول اين توافق، نسبت داد. دولت 5کمتر از 

زومی و لکارگری نداشته  های مدنی در حوزهبه گسترش آزادی عمالً اعتقاد چندانی
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 مچنینه دولت قبل با نمايندگان کارگری و کارفرمايی و برای پايبندی به توافقات

 کرد. المللی کار احساس نمیسازمان بین

د. به الذکر را تنها نبايد به تغییر دولت تقلیل دافوق نامهالبته علت شکست توافق

سو، با تداوم دولت اصالحات يا جايگزينی آن با يک دولت هم حتیرسد که نظر می

هشتم لت دو ماند، چراکهپابرجا باقی میهای کارگری باز هم مشکالت حقوقی تشکل

 هکالن نئولیبرالیسم اقتصادی با مشکالتی در زمین پروژه پیگیریدر عمل با  نیز

 .شديابی آزادانه به کارگران مواجه میاعطای حق سازمان

اين  6333 چهارم توسعه در سال دولت نهم در حالی روی کار آمده بود که برنامه

ختار کرده بود که از قضا تغییر سادر قانون کار « اصالحاتی» دولت را مکلف به ايجاد

آن به شمار  -ترين موردمهم نگويیماگر - ها يکی از موارد عمدهتشکل حقوقی

، مورخ 95969 از اين قانون )مجلس شورای اسالمی، شماره 606 آمد. در مادهمی

ين کار، حقوق بنیاد»با عنايت به « ملی کار شايسته برنامه» (، بر ارائه66/01/6333

وگوی اجتماعی دولت با شرکای گفت»)بند الف(، « هااز جمله آزادی انجمن

انطباق »( و )بند د« حقوقی و صنفی و مدنی کارگری پیگیریحق »)بند ب(، « اجتماعی

دولت  وان وظیفه)بند ز(، به عن« المللیهای بیننامهقوانین با استانداردها و مقاوله

از قانون برنامه پنجم توسعه  33 تأکید شده است. عالوه بر اين، طبق ماده

( دولت دهم موظف به اصالح قانون کار با 30/60/6335، مورخ: 33239/265)

 دولت یفتکال و کارفرمايان و کارگران منافع همسويی تقويت»رعايت مواردی نظیر 

های کارگری تقويت تشکل»)بند ج( و « گرايیجانبهسه و تولید از حمايت رويکرد با

د ه( شده بود. )بن« هاقانونی اعتراض صنفی برای اين تشکل و کارفرمايی متضمن حق

 هایپنجم در مورد تشکل طور که مشخص است عبارات و اصالحات برنامههمان
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ثال م محسوسی تغییر کرده و به عنوان صورتبهکارگری نسبت به برنامه چهارم 

 .مدنظر نیستها و حقوق صنفی و غیره آزادی انجمن بحثديگر 

 ؛ مصوب635223/23026 )به شماره« اصالح قانون کار» بررسی اليحۀ

در اين اليحه  دهد کهنشان می( در دولت دهم 30/03/6356مورخ  وزيرانهیئت

نشده و  نیبیهای کارگری پیشی در رابطه با حقوق و تشکلاساساً اصالحاتی بنیادين

تفاوت ماهوی با متن اصلی قانون کار ندارد. از اين گذشته تغییرات تنها شامل سه 

رغم پیشنهادی در اين اليحه، علی 636 بوده است. در ماده 631و  639، 636 ماده

م تفاوت چهارم و شش های آن، تقريباً غیر از تبصرهبازنويسی مجدد اين ماده و تبصره

: پیشنهادی چهارم چنین آمده است . در تبصرهشودديده نمیبلی معناداری با متن ق

ت به توانند نسبتا زمانی که در کارگاهی تشکل صنفی وجود ندارد، کارگران می»

رسد که اين تبصره هم به لحاظ ؛ به نظر می«خود اقدام نمايند انتخاب نماينده

رد که در آن تنها سه قانون کار ندا 636 چهارم ماده مضمونی تغییری با تبصره

رسمیت  ها بهکارگری در کارگاه تشکل انجمن صنفی، شورای اسالمی کار و نماينده

ششم نیز تشکیل شورای جديدی برای نظارت بر  اند؛ در تبصرهشناخته شده

 636 از اينها گذشته در ماده بینی شده استهای کارفرمايی و کارگری پیشتشکل

الوه بر و ع گرددمشاهده نمیبط با آزادی ايجاد تشکل پیشنهادی بازهم چیزی مرت

های قبلی در مورد انطباق و تصويب اساسنامه بر اساس آن، اينجا هم محدوديت

پیشنهادی نیز مجدداً بر حضور  639 معیارهای وزارت کار تکرار شده است. در ماده

ل شوراهای شوراهای اسالمی کار با همان اهداف و ساختار مندرج در قانون تشکی

نیز در اين اليحه تصمیم بر حذف  631 اسالمی کار، تأکید شده است. در مورد ماده

 آن گرفته شده است.
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های کارگری وجود دارد، اما در دولت يازدهم نیز تمايل به تغییر وضعیت تشکل

ترين انجام نشده است. يکی از مهم در اين زمینه قابل توجهی تغییر رسمی وکنون تا

های رسمی برای اولین بار در رسانه 6352ترين خبرها، که در اواخر بهار و جدی

مندسازی توان»نويس طرحی با عنوان گردد به خبر نگارش پیشمنتشر شد، باز می

 و ارائه «روابط کارهای کارگری و کارفرمايی در تنظیم و ساماندهی مشارکت تشکل

د ان )خبرگزاری ايلنا، کشآن به نمايندگان کارگری و کارفرمايی برای اخذ نظرات

رار ها قنويس در اختیار رسانه(. البته اين پیش03/03/6352، مورخ: 235653خبر: 

اين  اصلی نگرفت، اما بعضی از فعالین رسمی کارگری خبرهايی از کلیت ايده

اند. ظاهراً های کردها را رسانهساختار حقوقی وضعیت تشکل نويس برای تغییرپیش

های استانی مجمع به جای تشکل که پیشنهاد شده است»نويس در اين پیش

های صنفی کارگری و کانون شوراهای اسالمی کار، نمايندگان کارگران، کانون انجمن

. البته اين «هايی فراکارگاهی و ملی در سطح هر حرفه يا صنعت تشکیل شودتشکل

اون، اما اگر هدف وزارت تع ؛تواند منبع خوبی برای قضاوت باشدتوصیف مبهم نمی

ها انهها و کارخباالتر از کارگاه ها به سطوحماعی محدود کردن تشکلکار و رفاه اجت

اعطای حق آزادی انجمن و  بود که اين بار نیز مقصود دولت باشد، بايد مطمئن

های نبوده و ظاهراً تالش بر اين است که فُرم تشکل يابی به کارگرانسازمان

 ان، تغییر يابد.وعی فعلی بدون دست زدن به محتوايشمصن

 زنیدر سطح کارگاه و محل کار، توان چانه از آن گذشته اگر قرار باشد که کارگران

هايی که در آن مشغول به کارهستند، از کارگاه را در برابر کارفرماهای واقعی خود

نفی ص ان يا استان، آن هم ذيل يک کلیتداده و در عوض در سطوح شهرستدست 

نتزاعی ديگر ا ان تراشکار( و در برابر يک کلیتالمثل انجمن صنفی کارگرانتزاعی )فی
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)نظیر صنف کارفرمايی تراشکاران( از آن برخوردار شوند، احتماالً وضعیت از شرايط 

تحلیل رای و ب نويس به فرجام نرسیدهیشاين پفعلی هم بدتر خواهد شد. البته هنوز 

 .بودآتی  تر بايد منتظر تحوالتدقیق

 

دين های بنیانامهدر صفحات قبل پس از ذکر مباحث مقدماتی، با بررسی مقاوله

هايی نظیر استقالل ( شاخص53و  33 نامهالمللی کار )خصوصاً دو مقاولهسازمان بین

آزادی تأسیس، عضويت، رأی دادن و حق انتخاب شدن به از دولت و کارفرمايان، 

ر های کارگری در ايران معاصعنوان معیارهايی برای بررسی وضعیت فعلی تشکل

های استخراج گرديد. پس از آن با مرور قوانین کار پیشین وضعیت حقوقی تشکل

ه بررسی شده و نتیج 6315کارگری را تا پیش از تصويب قانون کار فعلی در سال 

گرفته شد که در قوانین پیشین حداقل بر روی کاغذ، کارگران از حق تشکیل آزادانه 

ها و سنديکاهای کارگری برخوردار بوده و محدوديت قانونی خاصی برای اتحاديه

متشکل شدن کارگران وجود نداشته است. هرچند که به لحاظ تاريخی در عمل اين 

 مهم چندان محقق نشده بود.

مراجعه  6315پس از مباحث تاريخی در مورد قوانین پیشین، به قانون کار سال 

های مورد قبول از منظر اين قانون و همچنین ساير مباحث گرديد و انواع تشکل

های کارگری، مورد بررسی قرار گرفت و مندرج در فصل ششم آن پیرامون تشکل

روع بوده و گذار مشنگاه قانون بیان گرديد که در قانون فعلی تنها سه نوع تشکل از

شکل به آيد. اين سه تانواع ديگر تشکل با هر نام و شکلی غیرقانونی به حساب می
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رگران های صنفی کااند از: شوراهای اسالمی کار، انجمنترتیب اولويت حقوقی عبارت

ح ها و مجامعی در سطوگذار برای اين سه، کانونو نمايندگان کارگری. البته قانون

استانی و کشوری نیز در نظر گرفته و غیر از آن، نوعی تشکل غیرصنفی با نام 

توانند رسمی می صورتبههای اسالمی کارگران نیز از منظر اين قانون انجمن

 موجوديت داشته باشند. مستقل از متن قانون کار، تشکیالتی سیاسی با نام خانه

 رسمی مشغول به فعالیت صورتبهکارگری  کارگر نیز در فضای عمومی، در حوزه

 بايست آن نیز مورد بررسی قرار داده شود.است، که می

با  را به منظور مطابقت آنهاهای موجود، وضعیت حقوقی در ادامه با شناسايی تشکل

گیری شد المللی کار بررسی گرديد و نهايتاً به اين نتیجهبین استانداردهای سازمان

یار استقالل بس ثر از دولت و کارفرمايان بوده و درجهها شديداً متأکه اين تشکل

دارند. عالوه بر اين، عضويت، رأی دادن و انتخاب شدن در اين  آنهاپايینی از 

 آيد؛ و در مورد حقآمیز بوده و آزادانه به حساب نمیها نیز عموماً تبعیضتشکل

کارفرمايان هم دست دولت و  -و منحل کردنشان در صورت لزوم- آنهانظارت بر 

کامالً باز است. البته در اين میان وضعیت شوراهای اسالمی کار به مراتب از دو 

تری سیار کمب استقالل و فعالیت آزادنه تشکل ديگر بدتر بوده و اين تشکل از درجه

 برخوردار است. -های صنفیخصوصاً نسبت به انجمن–

ای اسالمی های عالی، انجمنههای ديگر نظیر کانونبا بررسی وضعیت حقوقی تشکل

یز ن آنهاای که در مورد کارگر نیز، نتايج فوق مجدداً تأيید شد؛ به گونه و خانه

های تر از توصیفات پاراگراف قبل ارائه نمود. کانونتوان توصیفی امیدوارکنندهنمی

های برند؛ انجمندست خود رنج میهای پايینعالی از همان مشکالت حقوقی تشکل

ی سیاسی کارگر هم تشکیالت توانند باشند و خانهمی اساساً تشکل کارگری نمیاسال
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 انحصاری اداره شده و از لحاظ تاريخچه، اعضای اصلی و شیوه صورتبهاست که 

 پوشانی زيادی با شوراهای اسالمی کار دارد.مديريتی نیز هم

در میان  اآنهپوشش  ها و گسترهبعدی، وضعیت آماری اين تشکل در مرحله

ختصر م صورتبهحاصله را  های کشور مورد بررسی قرار گرفته که نتیجهکارگاه

 به لحاظ آماریهای کارگری دارای مجوز در ايران تشکلتوان بیان کرد: چنین می

ای کل هبسیار ناچیز بوده و عمالً درصد اندکی از جمعیت کارگران و تعداد کارگاه

های کارفرمايی آزادانه به ست که تشکلر حالیدهند. اين دور را پوشش میکش

 یگیریپرا  آنهاتوانند منافع کارفرمايان را نمايندگی کرده و صورتی قدرتمند می

های کارگری در کنار عدم تمايل عدم پوشش سراسری تشکل نمايند. مسئله

 «ارگریک نماينده»نسبی  غلبه همچنین و آنهاکارگران به مشارکت در امور داخلی 

)به  «های صنفی کارگرانانجمن»رنگ به عنوان يک تشکل کارگری و نقش کم

های ذهنیت ما را در مورد وضعیت آماری تشکل ترين تشکل موجود(عنوان منطقی

 .سازدکارگری روشن می

های گوناگون برای اصالح های انجام شده در دولتپس از اين بحث به تالش

 لتترين تالش در دويد و بیان شد که مهمهای کارگری اشاره گردوضعیت تشکل

ای مابین کارگران، کارفرمايان و دولت ايران با حضور و نامههشتم با انعقاد تفاهم

 6333ال نامه از سالمللی کار، به وقوع پیوسته است، اما اين تفاهمنظارت سازمان بین

رغم دی نیز علیهای بعتاکنون معطل مانده و ساير اقدامات انجام شده توسط دولت

دادن و استاندارد کردن وضعیت  اينکه اساساً رويکرد درستی در جهت سامان

 اند.اند، در عمل نیز به جايی نرسیدهها نداشتهتشکل

بندی نهايی اين پژوهش را به شرح ذيل جمع توان نتیجهبا اين توضیحات حال می

های کارگری و طرسمی در محی صورتبههايی که در حال حاضر کرد: تشکل
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داردهای بسیار زيادی با استان سیاسی ايران امروز مشغول به فعالیت هستند، فاصله

المللی کار داشته و عموماً تحت نفوذ دولت و کارفرمايان قرار دارند. سازمان بین

دهند. جمعیتی چندانی را پوشش نمی های ضعیف گسترهگذشته از آن، اين تشکل

ی ياباند و هم از حق سازماننیافتهی در حال حاضر هم سازماندر کل کارگران ايران

قابل قبولی برخوردار نیستند. برای توجیه اين وضعیت نیز گذشته از  آزادانه

مختصات سیاسی و تاريخی پس از انقالب، بايد با يادآوری مباحث نظری اين 

های اديهاتح های سیاسی مختلف به مسئلهپژوهش پیرامون رويکرد ايدئولوژی

های پس از جنگ عنايت اقتصاد ايران در دهه کارگری، به وضعیت نئولیبرالیزه

مردان و گفتمان اقتصادی غالب در سه ی سیاسی دولتمشخطداشته و دانست که 

 هاآن يابی آزادانهی حمايت از کارگران و حق سازمانوسوسمتگذشته چندان  دهه

 را نداشته است.



71 

 

-1321) کارگری یاتحادیه از اسنادی(. 1376) محمودطاهر احمدی، .1

 .اول چاپ ،1376 ایران، ملی اسناد سازمان تهران، ،(1332

تهران، ، زادهابراهیمترجمه: سیروس  ثروت ملل،(. 1357اسمیت، آدام ) .2
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 ، مترجم: سهیال ترابی فارسانی تهران انتشارات نیلوفر.در ایران

 در کارگری جنبش هایضعف و هاقوت (.1363) یرواند آبراهامیان، .5

 شناسیجامعه در مقاالتی ،31-1323/  53-1641 هایسال در ایران

 اپچ شیرازه، انتشارات فارسانی، ترابی سهیال: مترجم ،ایران سیاسی

 .دوم

، پیوند با آزادی(. 1364برانت، ویلی؛ پالمه، اوالف؛ کرایسکی، برونو ) .6

 مهدوی، تهران، نشر نوری.مترجم: عبدالرضا هوشنگ

های سیاسی در قرن بیستم: تاریخ اندیشه(. 1376بشیریه، حسین ) .7

 ، تهران، نشر نی، چاپ اول.های مارکسیستیاندیشه

 مرکزی؛ شورای عضو سه با تشکلی(. 1363) قانون روزنامه خبری پایگاه .2

 ندارد،: خبر کد کارگر، خانه در دبیرکلی سال 22 از محجوب روایت

 .26/35/1363: انتشار تاریخ ندارد، صفحه و روزنامه شماره

 و سیاسی هایخاستگاه بزرگ؛ دگرگونی(. 1362) کارل پوالنی، .6

 پردیس انتشارات تهران مالجو، محمد: مترجم ،ما روزگار اقتصادی

 دانش.
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 کلادره معرفی(. تابی) اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت تارنمای .13

 .(13/32/1365)تاریخ بازیابی  کارفرمایی و کارگری هایسازمان

 ساختار تغییر برای کار وزارت طرح جزییات(. 1364) ایلنا خبرگزاری .11

 33/33/1364: مورخ ،276167: خبر کد ،کارگری هایتشکل

 محمد با مصاحبه کنند؟،می تعظیم چرا(. 1364) ایلنا خبرگزاری .12

 مورخ ،273252: خبر کد ،1364 سال کارگر روز نامهویژه مالجو،

37/32/1364. 

 فارس، خبرگزاری شد، آغاز کار قانون اصالح(. 1363) فارس خبرگزاری .13

 . 22/13/1363 مورخ ،13631327331532: خبر کُد

 آذربایجان اجتماعی رفاه و کار تعاون، مدیرکل(. 1364) مهر خبرگزاری .14

 ست،ا یافته کاهش گذشته سال در شرقی آذربایجان بیکاری نرخ: شرقی

 .32/35/1364 مورخ ،2273262: کدخبر

 نامهموافقت(. 1323) اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزارت عمومی روابط .15

 عهتوس و تقویت پیرامون( دولت-کارفرما-کارگر) ایران اجتماعی شرکاء

 ،43/725شماره به ، ،کشور در کارفرمایی و کارگری صنفی هایانجمن

 .13/37/1323 مورخ

 تهران، ،کار روابط نظام: صنعتی روابط(. 1377) الساداتشمس زاهدی، .16

 .پنجم چاپ دوم، ویراست دانشگاهی، نشر مرکز

های کارگری و نیروهای کار؛ جنبش(. 1362سیلور، بورلی ) .17

، مترجم: سوسن صالحی، تهران، تا کنون 1273سازی از جهانی

 انتشارات دات.

 انتشارات تهران، ،3 ویراست ،(1) کار حقوق(. 1326) اهللعزت عراقی، .12

 .سیزدهم چاپ سمت،

 سمت، انتشارات تهران، ،(دوم جلد) کار حقوق(. 1363) اهللعزت عراقی، .16

 .دوم چاپ
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-1633: ایران در کار قانون و کارگری هایاتحادیه(. 1371) ویلم فلور، .23

 .توس انتشارات تهران، سری، ابوالقاسم: مترجم ،1641

 گزارش(. 1363) ایران کارفرمایی صنفی هایانجمن عالی کانون .21

 ،ژنو ارک المللیبین کنفرانس اجالسیه صدمینیک به اعزامی نمایندگان

 .1363 خرداد

، مترجم: راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی(. 1372گیدنز، آنتونی ) .22

 منوچهر صبوری، تهران: انتشارات شیرازه.

 ،ایران در خودکامگی و کارگری هایاتحادیه(. 1366) حبیب الجوردی، .23

 .نو نشر شاراتتان تهران، صدقی، ضیاء: مترجم

، مترجم: محمد مجموعه آثار و مقاالتتا(. لنین، والدیمیر )بی .24
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 سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی )جلد اول(،(. 1326مارکس، کارل ) .25

 مترجم: حسن مرتضوی، تهران، انتشارات آگاه.

، های کارگریاتحادیه(. 1363مارکس، کارل؛ انگلس، فریدریش ) .26

مترجم: محسن حکیمی، ، س مقدمه و ویرایش: کنت لپیدگردآوری، 

 تهران، نشر مرکز.

، مترجم: محین مؤیدی، ساحتیانسان تک(. 1362مارکوزه، هربرت ) .27

 تهران، انتشارات امیرکبیر.

 تاریخ ،ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون(. 1352) خبرگان مجلس .22

 پرسیهمه تاریخ ،24/32/1352: خبرگان مجلس در تصویب

11/36/1352. 

 اسالمی شوراهای تشکیل قانون الیحه(. 1356) اسالمی شورای مجلس .26

 مورخ ،خدماتی و کشاورزی-صنعتی-تولیدی واحدهای کارکنان

36/34/1356. 
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 ،کار اسالمی شوراهای تشکیل قانون(. 1363) اسالمی شورای مجلس .33

 .33/13/1363 مورخ ،726/2 پرونده شماره

 اقتصادی، توسعه چهارم برنامه ونقان(. 1323) اسالمی شورای مجلس .31

 مورخ ،56515 شماره ،ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

11/36/1323. 

 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون(. 1326) اسالمی شورای مجلس .32

: مورخ ،73225/416: شماره ،(1364-1363) ایران اسالمی جمهوری

33/13/1326. 

 14 مورخ مشروطه، اساسی قانون متمم(. 1225) ملی شورای مجلس .33

 .ش.ه 7/13/1225 معادل ق،.ه 1324 القعدهذی

 کمیسیون گزارش اجرای اجازه قانون(. 1322) ملی شورای مجلس .34

 ،(کار قانون) کارفرمایان و کارگران به مربوط بازرگانی و هنر و پیشه

 تصویب خیتار) 4.1: کمیسیون گزارش شماره ،17/33/1322 مورخ

 (.11/12/1327 کمیسیون در گزارش

 مورخ ،432/35 پرونده شماره ،کار قانون(. 1337) ملی شورای مجلس .35

26/12/1337. 

 ایران شاهنشاهی دولت الحاق اجازه قانون(. 1354) ملی شورای مجلس .36

 مورخ ،فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی حقوق المللیبین میثاق به

17/32/1354. 

 ایران شاهنشاهی دولت الحاق اجازه قانون(. 1354) ملی شورای مجلس .37

 .17/32/1354 مورخ ،سیاسی و مدنی حقوق یالمللنیب میثاق به

 اسالمی جمهوری کار قانون(. 1366) نظام مصلحت صیتشخ مجمع .32

 .26/32/1366 مورخ ق،/267/2243 شماره ،ایران

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت راهبردی اطالعات و آمار مرکز .36

 .1364 سال کارگر روز نامهویژه(. 1364)
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 اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت راهبردی اطالعات و آمار مرکز .43

  .1363 سال اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت آمارنامه(. 1364)

 مجموعه(. 1321) اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت کار روابط معاونت .41

 در هااستان اجرایی کل ادارات عملکرد نحوه از آمدهعملبه هایبازرسی

 شماره نشریه ،1323 سال در کارفرمایی و کارگری هایتشکل با رابطه

 سایتوب کارگران، یابیتشکل یستبن. مالجو، محمد از نقل به ،6

 .1361 انتشار تاریخ نقداقتصادسیاسی

 ؛کارگران سیاسی مشارکت ،(1327) اجتماعی تأمین و کار موسسه .42

 . 42-26: 1327 تهران، استان: مطالعه مورد

 با گفتگو در کار بازار شناسکار یک(. 1364) 24 تأمین سایتوب .43

: خبر کُد ،است کار قانون خالف کارفرمایی سندیکای«: 24 نیتأم»

 .36/37/1364: مورخ ،6557

 نامهآیین (.1363سایت رسمی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی )وب .44

ار: ، تاریخ انتششد ابالغ کارگران نمایندگان تشکیل مجامع چگونگی

16/31/1363. 

 هیئت عضو(. 1327) اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت رسمی سایتوب .45

 از کارگران واقعی تشکل: کشور کار اسالمی شوراهای عالی کانون رئیسه

 مورخ ندارد،: خبر کد ،شد تشکیل نهم دولت در کشور سراسر

26/33/1327. 

 انتخاب، چگونگی نامهآیین (.1327) اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت .46

 ،هاکارگاه در کارگران نمایندگان اختیارات و وظایف حدود و عملکرد

 13/33/1327 مورخ

 انتخاب، چگونگی نامهآیین (.1362) اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت .47

 ها،کارگاه در کارگران نمایندگان اختیارات و وظایف حدود و عملکرد

 .36/35/1362 مورخ
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 محمود: مترجم ،نئولیبرالیسم مختصر تاریخ(. 1326) دیوید هاروی، .42

 .اختران نشر: تهران زاده، عبداهلل

حدود وظایف، نامه چگونگی تشکیل، آیین(. 1323وزیران )هیئت  .46

، به های اسالمی کارگریاختیارات و چگونگی عملکرد انجمن

 (35/32/1323مورخ هـ،، 21265ت6653شماره

 مورخ ،(مجلس از برگشتی الیحه) کار قانون(. 1325) وزیرانهیئت  .53

22/32/1325. 

 شوراهای تشکیل قانون اجرایی نامهآیین (.1364) وزیرانهیئت  .51

 .17/37/1364 مورخ ،33453 شماره به ،کار اسالمی

 ،کار اسالمی شوراهای قانون انتخابات نامهآیین (.1364) وزیرانهیئت  .52

 . 33/34/1364 مورخ ،32626 شماره به

 و وظایف حدود تشکیل، چگونگی نامهآیین(. 1371) وزیرانهیئت .53

 مربوط هایکانون و صنفی هایانجمن عملکرد چگونگی و اختیارات

 شماره به ،ایران اسالمی جمهوری کار قانون( 131)ماده موضوع

 .6/13/1371: مورخ ه،513ت52251

نامه نحوه تشکیل، حدود وظایف و اختیارات آیین(. 1372وزیران )هیئت  .54

و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان و کانون عالی 

ه، 133ت6511 ، به شمارههماهنگی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور

 .33/33/1372مورخ 

 و وظایف حدود تشکیل، چگونگی نامهآیین(. 1324) وزیرانهیئت  .55

 ، بهمربوط هایکانون و صنفی هایانجمن عملکرد نحوه و اختیارات

 .32/32/1326 مورخ ک، 37262 ت/176477 شماره

: شماره ،کار قانون اصالح الیحه(. 1361) وزیرانهیئت  .56

 .33/37/1361: مورخ ،176222/42341
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