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 وقیقحی هاساختار پیوند با از منظردر ایران  ی کارگریهاتوسعه و سرکوب تشکل ،گیریشکلروند تاریخی 

  *قرار گرفته است.انتقادی  مورد بررسیتر کمسیاسی  ـ

ی هالتشک یهایی خام از تاریخچهنامههشجربه عمدتاً  ،بررسی تحلیلی این موضوع است یچه پیشینهآن

 قانون کارو مقررات مثل  در سطح نقد قوانین نیزها این تشکل نقد ساختاری. شودمید دومح نکارگری در ایرا

رگری ی کاهاتشکل تاریخ سیاسی یهازمینهبدون تحلیلی  یهبه ارائدر عمل  وباقی مانده  و قوانین مرتبط

 منجر شده است.

یعنی نگاه به مقررات « فراملی»گیری چه همواره مغفول واقع شده جهتنموجود آی هاروایت تمامیدر 

 بوده است. ات سازمان جهانی کارردر تاریخ مقر ییحقوق سندیکا یی و یا تجربهالمللبین

بررسی نشده و همواره  المللبینمحتوای حقوق عمومی  ی کارگری از جهتهاتشکل ست کهواز همین ر

و مقررات موجود  حقوق داخلی و در بستر قوانین یزاویهاز  صرفاًی کارگری هاسی تشکلنگاه حاکم به برر

 مفاهیم بنیادین حقوق کار وقتی به با حاکمیت سیاسیرویارویی  بدین ترتیب است که تحلیل شده است.

 . یابدمیاهمیت  ،رسدمیدر حقوق داخلی این مفاهیم اجرای بزنگاه 

 

 به حقوق عمومی خصوصیحقوق گذر از پاگرد  تشکل؛

یخ کار در تار حقوق .استدر تاریخ حقوق کار  یعطف مهمی کارگری در انگلستان نقطههاتشکل گیریشکل

 ،این دوره ای را از سرگذراند که در آن گفتمان حقوق خصوصی بر حقوق کار حاکم شد. دردوره خود تکامل

یخ در تار« آزادی قراردادی»آزادانه بود. این  توافق فق یکند و این تواکردمی کارفرما و کارگر قراردادی منعقد

ی در شرایط آزاد آید.می شمارهم به  ولیبرالیسمو ن یی لیبرالیسمهاهمؤلفورزی یکی از اندیشه و سیاست

تر ممنسج ،اما با شدت یافتن اعتصابات ،گرفتقرار می خودلیه اتضاد کار و سرمایه در منتهی شدتقراردادی 

ز شدت ا بدین ترتیب تا تر شدنزدیک ی نسبیترازو به تعادل یکفه ،یابی کارگرانو سازمان دیکاهاشدن سن

مهم  یهلفمؤبر دو  تأکیدشاهد پیدایش قوانین کار با  در همین مسیر است که. کاسته شودتضاد کار و سرمایه 

 هستیم. کار و سرمایهضاد این تبا هدف کاهش ر حقوق کارگ بودن« اصل حمایتی»و « آمره بودن قوانین»

هر مقطعی که آزادی نسبی  ،دهدنشان می در حقوق ایران ی کارگریهاتاریخ تحوالت سندیکاها یا تشکل

ند و اهردپیدا ک یافتهسازمان سیاسی حضور سپهری کارگری اولین نهادهایی بودند که در هابرقرار بوده اتحادیه

ی کارگری نخستین نهادهایی بودند که در صف اول ها، باز تشکلهر مقطعی نیز که اختناق سیاسی حاکم بوده

  اند.قرار گرفتهضرب سیاسی در کشور 
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 ذیل حقوق عمومی یابیتشکلقانون اساسی مشروطه؛ به سوی 

قانون اساسی به تصویب رسید و نظام جدید سیاسی در ایران  مجلس شورای ملی با گشایش 5821ماه در دی

نظام  ریزی جدیدهمین پی برمبنایحقوق اساسی ذیل حقوق عمومی قرار گرفت. ترتیب  بدینریزی شد و پایه

و  هافعالیت انجمن»داشت که میبیان  همتمم قانون اساسی مشروط 85اصل  ،عمومی در کشور قحقو

 ریگیشکلسیاسی به  یاین اراده .«اجتماعاتی که مولد فتنه و مخل نظم نباشند در تمام ممالک آزاد است

 .ده استپیش بر ی رای سیاسهاآزادیو  ی کارگری نشان دادههاتبلورش را در فعالیت تشکل ،حقوق عمومی

تشکیل  کارگران چاپخانه یاتحادیه 5821همان سال  درمتعاقب این گام در حقوق عمومی کشور، 

ر همان سال نیز به و د کندمی را منتشر« اتفاق کارگران» یروزنامه ،این اتحادیه5821و در سال  5شودمی

تی این اولین اعتصاب کارگری تشکیال رانییخ اعتصابات کارگری ارزند. در تامیدست آمیزی اعتصابات موفقیت

 . شودمیآورده  شماردر ایران به 

و  بودهگذار تأثیر هااین تشکل این سالها بر فعالیتنیز در  (5811) 5151 اکتبر وقایع فراملی مثل انقالب

 8درکو حزب کمونیست ایران اعالم موجودیت شد در انزلی تشکیل « عدالت یکمیته»هاست که لدر همان سا

 . شودمیوابسته تشکیل  یادیهحات هشتعمومی کارگران مرکزی و  یاتحادیهبا آن زمان هم و

 

 های جمعیگیری مقاومتاختناق سیاسی؛ شکل یدوره

ف ی کارگری بودند که در صهااین تشکل همواره ،اق سیاسیاختنوضعیت  در تر نیز گفتیمطور که پیشهمان

، ویهای قدرت فردی یم پایهو تحک وزیری رضا خاننخست با 5318گرفتند. در سال میاول سرکوب قرار 

 د.انجامیی کارگری هاتضعیف اتحادیه بهو همین امر  نهادینه شد مقننه یمجریه بر قوه یتسلط قوه

ی کارگری تعطیل نشده و در سطوح و ابعاد هاو تشکل هاسیاسی فعالیت اتحادیههای اختناق اما در سال

های حقوق رغم بستن رگبهها ن سالیممقاومت را تجربه کرده است. در ه یی ازهادیگری ادامه یافته و شکل

ای براو بود که  و بودکارگری فعال  ینمایندهدر مجلس  3«سلیمان میرزا»فردی مثل عمومی در کشور، 

ضعیف تر از دولت، با طرح و تصویب این  اما همان مجلسِ کرد.ار صحبت از قانون کار را مطرح ین بنخست

 .کردعمومی شدن روابط کار مخالفت  وققانون کار و گام برداشتن به سمت حق
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و فضای سیاسی  دکر تأسیس راپهلوی  یسلسلهوزیر، رضاخان، نخستقاجار سقوط کرد و  5311در 

 یاتحادیه 5311اما همگام با تاریخ سلطه تاریخ مقاومت هم پیش رفته و در سال  تر شد،ه بستهکشور هرچ

 شد.  تأسیسکارگران جنوب 

به اما  برگزار شد که در بیرون شهربا این اول ماه مهجشن  ،در جنوب 5312سال بعد در  چهار

اعتصاب عمومی سندیکایی در آبادان  سالاردیبهشت همان  51روز بعد در  51 1انجامید، های فراواندستگیری

 شکل گرفت. 

در  ،کندمیی سندیکایی از باال بسته هااین مقطع که شرایط را برای فعالیت درترین اتفاق سیاسی مهم

حمایت »مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقالل کشور برای  یالیحه 5351خورد. در میرقم  خرداد 88

« قانون ضد کمونیستی» این قانون به و 1در نظر گرفترا ندان زسال  51تا  3اجرای  ضمانت «تراکیاز مرام اش

و ضمانت  5351ی کارگری با این الیحه در سال هارکوب فعالیتسرغم قانونی شدن سیستم بهد. شمعروف 

قطعه در همان سال در قالب اعتصابات کارگری  ،«ایت از مرام اشتراکیمح» اجرای قهری کیفری برای صرفاً

 ادامه یافت.مقاومت  ،تبریز و مشهد نبافای سندیکایی قالیهافعالیت آهن مازندران و نساجی اصفهان

 

 نسبی؛ به سوی نهاد یابی کارگری  هایآزادی یدوره

یاسی با باز شدن نسبی فضای س بریمپی میها نگاه بیندازیم همزمان با فعالیت تشکلوقایع تاریخی  اگر به

تناق گشت فضای اخزمان یابی جمعی کارگران ریشه گرفته و شاخ و برگ پیدا می کند و با بازی ساهافعالیت

دو هفته بعد از سقوط کند. رضا شاه سقوط می 5381 در .یابدگسترش می هاو درگیری هاسیاسی اعتصاب

 برگزار« شورای متحده مرکزی» نخستین کنفرانس 5385در تابستان و شود تشکیل میحزب توده رضاشاه 

 .شودمی

 ،5385 کنیم. در سالدر سرتاسر تاریخ معاصر ایران مشاهده می جنبش کارگری سینوسی این مسیر

 در سال وزیری قوامپی نخست در .گیردشکل می« وزارت کار و اقتصاد ملی»و  آمدبلوای کمبود نان پیش 

. درسمیتصویب به قانون کار  یحهالی ،5381 در و تشکیل دولت ائتالفی با سه وزیر عضو حزب توده، 5381

آمیز در اعتراض به شرایط بد و تبعیضه نفت آبادان پاالیشگابزرگ کارگران  هایاعتصاب در همین سالاما 

  1.شوندنفر مجروح می 511شته و ک نفر 11طی آن و  یابدکه سه روز تمام ادامه می شودور میکاری شعله

های کارگری استمرار داشت. در پی ها و اعتصابکماکان اعتراضشدن صنعت نفت، در دوران نهضت ملی

در دوران  .آیدامنیتی روی کار می و زاهدیِ ندکاها سرکوب شدیدسن ،ستبدادا مرداد و حاکمیت 82کودتای 
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 سال ازشود که این چنین می یابد.ادامه میزاهدی سیاست همان  ،آیدحسین عال روی کار میوزیری نخست

ی کارگرجنبش ی هادستاورد به عبارت دیگر، ماند.ای باقی نمیاتحادیه هایفعالیتاثری از هیچ  عمالً 5331

کاهش یافت و پس از  5331تا  5381 هایی سالفاصله در ،حاصل شده بود 5381تا  5381 هایدر سال که

 بر باد رفت. کامالً 5338کودتای 

و رسمی نداشت  ی امکان عملی وسیعرکارگ هایفعال چون طرح موضوع سیاسی توسط 5338پس از 

 ویژه دستمزد محدود شده بود.به مسایل اقتصادی و بهعمدتاً کارگران  مطالبات

جمشید  ،5331وزیری منوچهر اقبال در سال در هنگام نخست: رودمیجلو به عقب و این پاندول همچنان 

ی الیحه 5331 ماهاسفند 81کند و ای تشویق میهیبه فعالیت اتحادرا کارگران  . اوشودمیآموزگار وزیر کار 

  ارائه کرد و بدین ترتیب نخستین قانون کار از تصویب مجلس گذاشت.به مجلس را کار 

غان ارمبه نسبی را  هایآزادی ،که هرگاه فضای سیاسی دهدنشان میها بازخوانی تحلیلی وقایع این سال

ها از فضا استفاده و تشکل رودمیشدن روابط کار  «عمومیحقوق »ی کارگری به سمت هافعالیت ،آوردمی

ی هاو تشکل هافعالیت اتحادیهشود میو هرگاه فضای سیاسی بسته می یابند اخ و برگ شکرده و وسعت و 

 پدید می آید.  مقاومتی و خالقانهمختلف ل ااشک در مقابل .شودمسدود میکارگری 

ی کارگری و هاساکت کردن تشکلده و غیر حقوقی، سیاست به زبان سا ،5311ا ت 5318 هایسال طی

کارگری اخراج نشود و اگر  با این تضمین کهدستور کار سیاسی بوده است. عدم دادن حق مداخله به آنها در 

ز ابه کارگران نیز سهمی  عال.ه بر اینها فراهم کند و شد دولت شرایط برای بازگشت کار را برای آناخراج 

 . داده شد اقتصادیق رون

 های سندیکایی در تحققیا فعالیت هاسندیکااز طریق  کارگران ی، مبارزهتاریخ تحوالت حقوق کاردر 

به وضع  هادولت واداشتندر جهان مبارزات کارگری از طریق  1اند.تر نقشی برجسته داشتهوضع قوانین عادالنه

توانستند به اهداف کارگران خود ، و آمره بودن قوانین با رعایت دو اصل حمایت از حقوق کارگر ،ت کاررامقر

مهمی چون محدودیت ساعات کار روزانه، ممنوعیت کار کودکان، حمایت از کار زنان، ایجاد حق بیمه، 

دامه ها ام سالاین وضعیت سوند. بیانیروی کار دست جمعی  یهاجمعی و جلوگیری از تعدیلهای دستهپیمان

گرایی صنفی را در بین برخی از فعاالن کارگری باب کرده و با مداخله سنگرداشته و این سیاست عدم

 ، پیش رفته است. سیاسی گیریبا جهتفعالیت سندیکایی  ساختنهزینهپر
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 سلب حق سندیکای مستقل ؛کارگری« سازیتشکل» یدوره

مل است؛ أقابل توجه و تبسیاری  از جهات 5311بعد از انقالب  ارگری در ایرانهای کتاریخ مبارزات سندیکا

ر قانون خاص( و د)از طریق پیش بینی شوراهای اسالمی کار  شصت یاوایل دههدر  ،ر دوران پس از انقالبد

سلب و تضییع ، بیشترین نون کار(قا 535 یماده بههای کارگری محصور کردن تشکلدر ) هفتاد یاواخر دهه

 . مستقل کارگران رخ داده استیابی حق سازماناز 

ده بینی شهای کارگری پیشتشکل چرا که مطرح کردهم را  اساسی الؤتوان این سمی در چنین شرایطی،

 ؟ شوندمیسندیکای مستقل محسوب ن ،در قانون موجود

قرار  مورد استناد توانمیمعیاری که در این مورد  ،المللیبا نگاهی به فراسوی ایران و توجه به تجارب بین

 است.  «ی کارالمللبینی هانامهمقاوله»داد 

گونه تبعیض یا مجوز خاصی باید سندیکا تشکیل گوید بدون هیچمی 78 المللیی بیننامهدوم مقاوله یماده

ی چهار، براساس مادهوین کنند. گوید اساسنامه را باید آزادانه تدنیز می نامهمقاوله سوم همین یشود. ماده

 ی دومادهمهمچنین را منحل یا تعطیل کند و باید بدون دخالت کارفرمایان باشد.  سندیکاتواند نمی کسهیچ

 های مستقیم یا غیرمستقیم اداره شود. گوید سندیکا باید فارغ از دخالتمی 87 ینامهمقاوله

ت، ، آزادی در عضویتأسیسادی در آز ،هانامهمقاوله براساسهای سندیکایی مستقل طور خالصه ویژگیبه

 7338 کار مصوب قانون 52 یهفعالیت است. ماد ی، آزادی در حق انتخاب شدن و آزادیأآزادی در حق ر

ی و ای و بهبود وضع اقتصادمنظور حفظ منافع حرفهبهکه سندیکا را به رسمیت شناخته و عنوان کرده است 

ها سندیکاها، اتحادیه گویدنیز می قانونمین ه 58 یدهماشود. کارگران یک حرفه تشکیل می یوسیلهاجتماعی به

ندیکا ها همکاری کنند. در تعریف ستوانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آنمی هاو کنوانسیون

نظر وجود دارد. ائتالف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتالف چند اتحادیه تشکیل و اتحادیه همیشه اختالف

نظر  رشان دبرای حق ابراز تمایل و همکاری ،با فشار فعاالن کارگری آن دوره ،دهد. یعنیک کنوانسیون میی

 گرفته شده است. 

را ای که حق کارگران های دولتی بایستی از هرگونه مداخلهمقام ،78 کنوانسیون سه یبند دوم ماده براساس

ازد، ندنماید یا اعمال قانون این حق را به مخاطره بی محدود عملی یها و تدوین برنامهدهی فعالیتبرای سازمان

 امتناع کنند. 
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توان با احکام و کارفرمایی را نمی های کارگریسازمانخوانیم نیز میکنوانسیون  چهارم همین یدر ماده

 اداری منحل یا توقیف کرد. 

 د؟انمبنا قرار دادهرا  هاهمؤلفاین سندیکاههای کارگری کنونی در کشور تا چه اندازه ال این است ؤحال س

ند در یکی از سه تشکل شوراهای توانمیکارگران یک واحد فقط  ،قانون کار موجود 535 یمادهبراساس 

 یهر سه تشکل کارگری ماده 2اسالمی کار، انجمن صنفی و نمایندگان کارگران حق عضویت داشته باشند.

تشکل کارگری یک های کارگری و حزب اسالمی کار هیچهای اسالمی و خانه کارگر و کانونق.ک ، انجمن 535

های شکلت ،ند عضو شوند و قانونتوانمیتنها در سه تشکل صنفی  منحصراًکارگران . وقتی شوندمیمحسوب ن

تواند نفر فقط شورای اسالمی کار می 31های باالی در کارگاه و از طرف دیگر ،دیگر را به رسمیت نشناخته است

کنار می  مندنظامبه شکل تری هستند، یککراتودم هایهای صنفی که تشکلانجمن این یعنی ،تشکیل شود

 است.نیز قانون اساسی  81های صنفی در قانون کار خالف اصل این حذف انجمنگفتنی است  روند.

بیگانه است به جای آن از  ایواژهکه چون سندیکا شود میمطرح  قانون اساسی نویسپیش یدر تهیه

دارد و این خاص کاری وویژگی و ساز ،حالی است که سندیکا تعریف استفاده شود. این در «انجمن» یواژه

 کنند. اعمال می هاولیبرالست که ن«زداییمقررات»همان سیاست در واقع بازی با الفاظ، 

ی و یتا با از دست دادن بار معناشود می تبدیلبه انجمن  ، سندیکا، با یک بازی لفظیدیگر به عبارت

 شوند. کارگری در ایران اخته ی هاتشکل ،کارکرد عملی

ن ایطی ماند. باقی تصدی بال مدتی برای های بزرگبسیاری از کارفرمایان کارخانه ،5311انقالب در پی 

و پیشنهاد تشکیل شوراهای اسالمی شدند مستقر  هادر کارخانهدر رقابت با جریانات چپ،  هاییگروه ،دوره

نوعی ا . یعنی بمتوقف نشودمشکالت دیگر  و اعتصابات یواسطهانه بهکارخفعالیت کار را دادند. هدف این بود 

کارگاه بهتر مدیریت شود.  ،توصیه شده بودبه آن حمایت و آن  ازکه در قانون اساسی هم  مشورت شور و

لی یا مسای «یابی کارگرانسازمان»از همان ابتدا هم ، ی اسالمی کارشوراها اندازیاین هدف از تشکیل و راهبنابر

 نبود.  یابد،معنا می قانون اساسی 81ذیل اصل که ین دست ا از

 

  سازمان جهانی کار سندیکا؛ پایان استانداردهای دوگانه در قبال

به  ندیکاسن گراو از مطالبه دانندمی بینانهغیرواقع یپیشنهادرا  «دیکاسن» یمطالبهی از فعاالن کارگری برخ

 ندیکاس یمطالبهچه مکانیسمی  مددبهقرار است ، کنونی وضعیت پرسند درانکاری می ـ استفهامی ایشیوه

 ی شود؟عمل
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طرح  کینه  ،ستیکا یک ضرورت عینیدسنی هدر وضعیت کنونی مطالب است معتقد نگارندهدر مقابل، 

قررات این است که به مما حقوقی پیشنهاد  .ای ساختار شکنانهنه مطالبه الزام قانونی استسندیکا یک  .هنیذ

 . رسمیت بخشیمسندیکا را براساس این مقررات امکان تشکیل ی کار متعهد باشیم و المللبین

ان پیوسته این سازم ینامهمقاوله 51بوده و به  ILO «کار المللیسازمان بین» عضو فعال 5151از ایران 

 نامهمقاولهتنها سه از انقالب  بعدبوده و  11قبل از سال  نامهمقاوله 55 پیوستن به ،نامهمقاوله 51است. از این 

ت گاه به رسمیهیچ رگرانحیات جمعی کا یدر زمینه مهم ینامهدو مقاوله کهضمن اینبه رسمیت شناختیم. را 

این دو در مورد آزادی انجمن، حفاظت  .12 ینامهمقاولهدیگری  و 21 ینامهمقاولهیکی  ؛ه استشناخته نشد

 1زنی جمعی است. یابی و چانهیابی جمعی و حق سازماناز حق سازمانی

حضور ر این سازمان د ILO المللی کارسازمان بین عنوان عضو فعالبه نیست که منطقیپذیر و توجیه

این سازمان را  ینامهمقاولهگذشته تنها سه  یاز طرفی در چهار دهه به دنبال ریاست آن باشیم. وشته دا

 بپذیریم. 

ه رفتپیش گدر را  ایوگانهد معیارهایمسائل کارگری  یدرباره یالمللبیندر بعد وزارت کار  رسدبه نظر می

. در حالی که، خود دکننمی اعمالگانه دو معیارهای کنند کهاعتراض میبه خیلی از کشورها از سویی . ستا

از  توانمی. ندزیادی دار یگانهکارگری و حقوق جمعی کارگران استانداردهای دو یحوزه ورزیدر سیاست

به  ار هانامهمقاولهاز سویی تنها بخشی از  را تبلیغ کرد و سازمان جهانی کار درسویی حضور متعهدانه و جدی 

 .ردو اجرا نک فتنپذیررا  رد حقوق جمعی کارگراندرمو 12و  21 بنیادی هاینامهمقاولهو  شناخترسمیت 

ز ا هانامهمقاولهجایی که این از آن ،مایملحق نشده نامهمقاولهکه ما به این دو غم اینربهنکته این است که 

 هستند.  نآجمله ایران متعهد به اجرای اعضا از یهمه ،هستندحقوق و اصول بنیادین کار  یهانامهمقاوله

 «ی کارگریبخشتشکل»داخلی با  یحوزهدر  توانمین انرکارگ یابیحق سازمان یدر زمینهاین بنابر

ی کار در ذیل جای دادن حوزه ر راستاید از ذیل گفتمان حقوق خصوصی درآمد و« زداییمقررات» مددبه

به مفهوم کار و « فراملی» یرویکرد یگام برداشت . تشکیل سندیکا در گرو اتخاذ و توسعه حقوق عمومی

ت با عضویاز سویی توان نمی چرا کهالزام حاکمیت به رعایت این نگاه فراملی است. حقوق جمعی کارگران و 

در حقوق داخلی کار، حقوق و اصول بنیادین و  ی داد اماالمللبینفعال در سازمان جهانی کار نمایش 

 ی اصلی این سازمان را دور زد. هانامهمقاوله
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