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 هاي رسمی در قانون کار ایرانتشکل

 قانون کار
 داران در واحدهايکار سندي است که براي تنظیم روابط میان کارگران و سرمایه قانونِ 

هاي تولید در هنگام پیدایش جوانه قانوناین . گرددها تدوین میتوسط دولت ،اقتصادي

د و در هر کشور تحول مخصوص به خو داشتکار امروز  تفاوتی چشمگیر با قوانینِداري سرمایه

 ، ستیز میان کارگران وي این تحولبرندهها، پیشرغم این تفاوتده است. علینرا از سرگذرا

 داري بوده است.ي تولید سرمایهملزومات تکامل شیوهو  دارانسرمایه

 وتجمع کارگران و وسایل تولید در زیر یک سقف  داري،پیدایش نظام سرمایه در آغازِ 

دن جداشاي ممکن گردید که با در زمینه دارتولید ارزش اضافی تحت مدیریت یک سرمایه

ي کار تبدیل نیرو گانجمعیتی که به فروشند شود.کنندگان از وسایل تولید شناخته میتولید

ه بر هایی بودند کدهقانان جدا شده از زمین انترین آنهاي متفاوتی داشتند که عمدهشدند منشأ

واگذاري امالك دولتی به سوداگران به قیمت ناچیز وغصب اجباري کردند. روي آن کار می
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هاي اشتراکی از روندهاي مشترکی است که در کشورهاي مختلف، به مهاجرت اجباري زمین

جدایی  آینداین فر ،ي مختلفدر کشورهاروستاییان به شهر براي فروش نیروي کار منجر گردید. 

در ی جنبش اصالح مذهبدر انگلستان،  نمونههاي متفاوتی محقق گردید. براي ها و شیوهدر زمان

از عواملی بود که روند جداسازي دهقانان از زمین کشاورزي را تسریع کرد. قرن شانزدهم، یکی 

ت آن به سوداگران صورهاي کلیساي کاتولیک و واگذاري این تسریع از طریق چپاول زمین

گرفت. پس از فروپاشی قدرت کلیساي کاتولیک به عنوان مالک اعظم زمین در انگلستان، 

، بیرون پرداختندها به صورت موروثی به زراعت میبسیاري از روستاییان فقیر که در آن زمین

این نمونه براي نشان دادن این است که  1رانده شدند و به خیل فروشندگان نیروي کار پیوستند.

 گوناگونی صورت هايروشبه این روند  ،در هر کشور با توجه به تاریخ و فرهنگ متفاوت

در  نیروي کار به عنوان جمعیتی بالقوه براي کار گانمنشأ دیگر جمعیت فروشندگرفته است. 

لید خود توان رقابت با توهاي کوچک بودند که در کارگاه استادکارانیهاي تولیدي، کارگاه

داران و رمایههاي سو با ورشکستگی مجبور به پیوستن به کارگاه کارگاهی نوظهور را نداشتند

 شدند. کار مزدبگیري می

دار ها که سرمایهي کارگاهگیرانهدر این دوران، زندگی و کار در چارچوب ضوابط سخت

خدم و حشم اربابان روستا  و دهقانان سابقکرد با زندگی روستاییِ بر انجام آن نظارت می

ت شد که با زور و سرکوب جمعیها تصویب میسازگاري نداشت. از این رو قوانینی توسط دولت
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وع ذکر چند نمونه روشنگر موضهاي تولیدي وادار کنند. رانده شده از روستا را به کار در کارگاه

 است:

الق حکم شکه به کاري مشغول نبودند و سالم  تنومندافراد براي  1530در انگلستان در سال 

قانونی  1547. در سال گرددتجویز میهاي شدیدتري از جمله اعدام صورت تکرار مجازات درو 

که این  شودبه بردگی براي فردي محکوم می ،گردد که فرد سر باز زننده از کارتصویب می

آور براي اجبار کارگران براي ارعابعالوه بر قوانین  2امتناع از کار را گزارش کرده است.

ظام هاي نپذیرش شرایط جدید کار، قوانین در مورد میزان مزدها نیز آشکارا مطابق با خصلت

تا  14در انگلستان در آن دوران (قرن گردید. داري در دوران طفولیت خود تصویب میسرمایه

رایجی وجود داشت که امروزه حداقل )، قانون حداکثر مزد به جاي قانون 3میالدي 18 قرن اواخر

شود. پرداخت و همچنین دریافت مزدهایی باالتر از میزان مقرر مجازات زندان را مزد نامیده می

براي آن  کثريمشابه آن، مدت زمان کار روزانه است که بر خالف امروز حدا در پی داشت.

شمردند. ساعات ممکن، مجاز میاستفاده از کارگران را براي بیشترین  ،شد و قوانینتعیین نمی

زمان کار  و داران را به تصویب چنین قوانینی براي تنظیم مزدهاتامین کسب سود مناسب، سرمایه

کوب ساخت که با سربا آن تصویب قوانینی را ضروري میکرد و همراه توسط دولت نیازمند می

ر ونه اتحاد و مبارزه را بآشکاري کارگران را مجبور به پذیرش چنین شرایطی سازد و راه هرگ

                                                            
 .787همان، ص    2

سال  ورزي در انگلستان پیشنهاد شد. درکارگران کشابراي اولین بار حداقل قانونی مزدها براي  1796در سال   3

بود که این کشور براي اولین بار به طور  1909قانون تنظیم مزدها به سیاق گذشته لغو گردید. تنها در سال  1813
 سراسري قانون حداقل مزد را تصویب نمود و پس از آن در کشورهاي صنعتی دیگر نیز همین روند پی گرفته شد.
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 وها ببندد. جرم انگاشتن هرگونه متشکل شدن کارگران و اعتراض به وضعیت مزدها روي آن

 نیز از مواد قوانین چنین دورانی بوده است.زمان کار 

رگري شد را هاي کاي مزد، ساعت کار و تشکلچه موجب تحول قانون کار در زمینهآن

جو تدار جسهي سرمایي کارگر و طبقهي میان طبقهي طبقاتی، مبارزههاي مبارزهباید در دگرگونی

ز سطح کرد و به تدریج اکارگران بروز می يکرد. نارضایتی کارگران در اشکال مختلف مبارزه

 یافت. کارگران قدرت یافتن براي تغییر وضعیتواکنشی به سطح آگاهانه ارتقا می غریزي و

ارگر ي کد چنین رویکردي در اعتراضات طبقهیافتند. وجوزندگی و کار خود را در اتحاد می

ترین عامل در صدا در آورده بود و این خود مهم دار بهي سرمایهزنگ خطري را براي طبقه

 داري بوده است.ضع خود در تمام طول تاریخ سرمایهداران از موانشینی سرمایهعقب

که  ار ايهاي اجتماعیبنیان دار عالوه بر این زنگ خطر،ي سرمایه، طبقهي مقابلجبههدر 

دید. در ي کارگران در معرض فروپاشی میبا فالکت فزاینده او ضروري بود، کسب سودبراي 

کند، ا براي پرورش نیروي کار فراهم میهایی رکه حداقل ايهاي اجتماعیصورت نابودي بنیان

نه نیروي کاري براي استثمار وجود خواهد داشت و نه خریداري براي محصوالت این استثمار. 

ي تکامل برندهدار و پیشي سرمایهداري به عنوان حافظان منافع طبقههاي سرمایهبنابراین دولت

ش تالش اي فراگیرتر از پیها به سلطهنشینی، براي تبدیل این عقبداريي تولید سرمایهشیوه

دیت وقوانین مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار، حداقل مزد، محد ها با تصویب آننمودند. 

هاي اجتماعی استثمار، از نابودي مشروعیت خود جلوگیري ساعت کار در کنار حفظ بنیان

کردند. پس از آن استثمار را نه بر اساس اجبار و سرکوبی آشکار بلکه بر اساس نظمی به ظاهر 
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د و شواکنون پنهان میداران از طرف دولت همبرند. حفاظت از منافع سرمایهقالنی پیش میع

  دهد.حمایت از منافع کل جامعه نشان میخود را در قالب 

داري، ار منجر شد که تکامل نظام سرمایهاي به تغییر قوانین کاین جدال طبقاتی در زمینه

ار ک افزایش بارآوري کار به جاي طوالنی کردن زمانز طریق را امکان استخراج سود بیشتر 

آالت صنعتی و تغییر در سازماندهی کار از طریق تقسیم کار، فراهم کرده بود. ورود ماشین

و  ردکتر رعت تولید ثروت اجتماعی را افزونبارآوري کار را افزایش داد. افزایش بارآوري، س

فراهم شد  اي. در نتیجه زمینهتري کمک نمودي قلیلنباشت بیشتر این ثروت در دست عدهبه ا

 ي کارگران که ارزش اضافیکار روزانه، بخشی از کار روزانه که حتی با کاهش مدت زمان

داد ینه که جدال طبقاتی در آن رخ میاین زم .شودآفریند از قبل هم بیشتر داران میبراي سرمایه

ا این قوانین نیز گسترش این زمینه ر به تصویب قوانین کار جدیدي منجر شد و خود تصویب

داران ملزم اي که بارآوري باال بود، سرمایههاي ویژهشید. به اینگونه که ابتدا در بخشسرعت بخ

داران موجب شد که قوانین فراگیر شود و این کار شدند اما رقابت میان سرمایه به رعایت قانون

 استفاده از تکنولوژي و تجدید آرایشتر را ملزم به اندهمهاي عقبداران بخشسرمایه ،فراگیري

زم به ال ي تولید را گسترش دادند.ترتیب خود این قوانین تکامل شیوهسازمان کار نمود و بدین 

ان در دارهمراه با مقاومت بخشی از سرمایه ذکر است که این خود فرآیندي پر فراز و نشیب و

 داشت.و حداقلی از مزد را مقرر می کردمحدود میمقابل قوانین کاري بود که ساعت کار را 

هاي کارگري، مانند حق داشتن حق راي براي کارگران در اواخر قرن حق داشتن تشکل

ده در ینآ کارگر به رسمیت شناخته شد. این جدالِ يطبقه يدر اروپا به تدریج در اثر مبارزه 19

ه کار کرد که کدام طبقه چنین تغییراتی را به نفع غلبه بر دیگري بقرن بیستم بود که تعیین می
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 هایی که جهان از سر گذرانده است، همچنانبا تمام دگرگونی 21در قرن خواهد برد. جدالی که 

 ستیزد تا  امتیازات حقوقی را به پلی براي افزایشکارگر می يت. جدالی که در آن طبقهجاري اس

ات ستیزد تا با هضم و جذب اعتراضمی داري سرمایهبدیل کند و طبقهو قدرت طبقاتی ت آگاهی

 کارگري در چارچوب قانونی مشروعیت خود را حفظ نماید.

ي گسترش نفوذ به واسطهمیالدي  19داري در اواسط قرن هاي تولید سرمایهنطفهدر ایران 

در این دوران دهقانان رانده شده از زمین به میزان  4شکل گرفت.امپریالیسم انگلستان و روسیه 

 در فروش نیروي کارزیادي به شهرهاي کشورهاي اطراف مانند باکو و یا داخل ایران براي 

با پیروزي انقالب مشروطه کارگران نیز مانند بخش اعظمی از مردم از حق  ها روانه شدند.کارگاه

شرط  1290ملی محروم بودند تا اینکه در سال انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس شوراي 

مالکیت براي راي دهندگان لغو گردید. از شروع انقالب مشروطه اعتراض و اعتصاب کارگران 

ي کارگر براي تنظیم رابطه 1328بر سر بهبود شرایط کار آغاز گردید اما هیچ قانون کاري تا سال 

مقررات موردي توسط دولت ابالغ ها نگردید. در این سال در مجلس تصویبدار و سرمایه

 حکومت"هاي قالیبافی در کرمان ر واکنش به وضعیت اسف بار کارگاهگردید براي نمونه دمی

بافی کرمان وضع نمود هاي قالینینی را براي اجرا شدن در کارگاهدر این امر دخالت نمود و قوا

                                                            

داري جهانی در ابتدا با دگرگونی تولید کشاورزي به شکل تولیدي که هنوز یري ایران در متن سرمایهقرارگ   4

د کرد، صورت گرفت. مسیر پر فراز و نشیبی براي رشداري جهانی تولید میدارانه نبود اما براي بازار سرمایهسرمایه
ا از زمین ها ري جدایی آنر دهقانان همراه بود و مقدمهداري از این مقطع که با استثمار شدیدتهاي تولید سرمایهنطفه

ا و هفراهم کرد تا زمانی که تولید صنعتی در شهرهاي ایران فراگیر شود و نیروي کار آزاد شده! جذب کارگاه
 هاي شهر شوند، طی شد.کارخانه
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 هارو شد. آنب کارفرمایان روبهضانتشار داد. اقدام حکومت با خشم و غ 1292و در فروردین 

ن تا جا بست نشستند. شمار بست نشیناگري انگلیس روي آورده، آنعلیه این قانون به کنسول

. سلیمان میرزا اسکندري نماینده دوره چهارم مجلس شوراي ملی در 5"چند صد نفر هم رسید

استخدام براي ادارات و  داشتن قانون"درباره لزوم وجود قانون کار اینگونه نطق نمود:  1300

رست شود ي مردم دن کارگر و کارفرما، تا تکلیف همهباالخره داشتن یک قانون براي روابط بی

که با واکنش نمایندگان مبنی بر اینکه در ایران  6"و اسباب رفاه و آسایش عموم حاصل آید...

ن وپیرامون مطالبات همچهاي کارگري رو گردید. در همین دوران اتحادیهکارگر نداریم روب

تند و کل گرفي درمانی، بهبود بهداشت محیط کار و ... شکاهش ساعت کار، داشتن حق بیمه

هاي رضاخان تمام اتحادیه 1302در سال ها را تشکیل دادند تا اینکه شوراي مرکزي اتحادیه

شرایط کار  هیئت وزیران مقرراتی را براي 1313و  1309هاي در سال کارگري را توقیف کرد.

یابی این مقررات بحثی پیرامون حق تشکلدر از جمله ایمنی و بهداشت در محیط کار ابالغ نمود. 

ها و موسسات صنعتی نامه کارخانهنظام 47ماده  1315اینکه در سال  کارگران مطرح نشده است. تا

ه بود: دالم شاعتصاب به شرح زیر ممنوع اعبه صراحت فعالیت جمعی و  "مصوب هیئت وزیران 

                                                            
سعیدي، نشر  )، جلیل محمودي و ناصر1320-1285 هاي کارگري در ایرانشوق یک خیز بلند (نخستین اتحادیه 5

 .52قطره، ص

 .164همان، ص   6
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بندي و مواضعه و کارهایی که موجب اخالل در امور کارخانه و پیشرفت کار مزدور باید از دسته

  7."شود خودداري نماید

هاي در واکنش به  قدرت یافتن سازمان ، قوام به عنوان نخست وزیر وقت1325در سال 

ن اي قدرتمند، تدویهده مرکزي کارگران و رهبري اعتصابکارگري تحت رهبري شوراي متح

 ،در این سند که به تصویب هیئت وزیران وقت رسید قانون کار جامعی را در دستور کار قرار داد.

 منطقه، محدودیتهاي زندگی در هر عیین حداقل دستمزد بر اساس هزینهچون تمواردي هم

با این قانون  دولت یابی کارگران در نظر گرفته شده بود.ساعت کار به هشت ساعت و حق تشکل

که در آن حق انحالل  23ه چون ماددار با ارائه موادي همي کارگر و سرمایهطهضمن تنظیم راب

کنترل جنبش  قصدها سپرده بود، رت اخالل در امنیت ملی به دادگاهها را در صواتحادیه

در  1328سال که در  یابی در قانونِ آزمایشیحق تشکل را نیز داشت.ي کارگري یابندهعروج

از  در عمل پسمجلس شوراي ملی تصویب شد نیز به رسمیت شناخته شده بود. در حالی که 

هاي ي ترور شاه، قدرت سازمانبه بهانه 1327زي کارگران در سال ي مرکانحالل شوراي متحده

 کارگران به شدت تضعیف شده بود.

فضاي و تحمیل  کارگريهاي مرداد و سرکوب سازمان 28مریکایی پس از کودتاي آ 

تصویب گردید در زمان دولت منوچهر اقبال قانون کاري  1337، در سال ها امنیتی در کارخانه

شناسد. یابی را به رسمیت نتوانست حق تشکلداران نمیحافظ منافع سرمایه که در آن نیز دولت

ي خود بر یل نگاه طبقهدار بر سر تحمي سرمایهي کارگر و طبقهدیگر در این زمانه جدال طبقه

                                                            
رضا خیراللهی، انتشارات آگاه، زنی کارگران در ایران پس از انقالب)، علیکارگران بی طبقه(توان چانه  7

 .32،ص1398
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نهادي است که پیگیر رواج  8این حقی است که مورد پذیرش همگانی است. سازمان جهانی کار

سازي اي که به هدف همسان. پیگیريبودپذیرش چنین حقی در قوانین تمام کشورهاي جهان 

ي ل شیوهتکامچنین لمللی در استثمار نیروي کار و هماهاي کشورهاي جهان در رقابت بینسرمایه

طریق  ازدر هر کشوري دار ي سرمایهطبقه. گرفتصورت میداري در سطح جهانی ولید سرمایهت

 جهانی، در حین پذیرش چنینهاي کارگران و فشار سرمایه در واکنش به نارضایتیدولت خود 

گري تا مبارزات کارپردازد میهایی به خود چنین تشکل سازيمحدود کردن و وابسته  حقی به

ز در آن دولت ایران نی هاي در چارچوب قوانین سرمایه سازد.زنیو محدود به چانهرا منحرف 

هاي هاي غیر وابسته به سیاستراه را براي سرکوب اتحادیه 29ي دوره با اضافه کردن ماده

ا مور سیاسی رها حق دخالت در اها و کنفدراسیونحادیهتسندیکاها، ا ":گذاردحکومت باز می

اسی به احزاب سی توانند نسبتاي و اقتصادي خود میدر موارد حفظ منافع حرفهندارند و فقط 

 9"آنان همکاري نمایند. اظهار تمایل و با

 هاي کارگران برايدر پی تالش هاي کارگريسازمانپس از سرنگونی سلطنت پهلوي، 

ء انباشت ادار که در پی احیي سرمایهطبقهرشد یافتند. متشکل شدن در جهت منافع طبقاتی خود 

ابله و ود که براي مقتافت. شوراي اسالمی کار نهادي بیابی را بر نمیسرمایه بود چنین سازمان

 هاي کارگري برآمده از محیط کار پیش از تصویب قانون کار شکل گرفته بود. سرکوبِ تشکل

دار ایهمي سرچارچوبی که مخل منافع طبقهان در هاي کارگرخواسته هدایتعالوه بر سرکوب، 

ي را ها شعارهاي کارگردر واقع این نوع تشکل .، وجه دیگري از کارکرد چنین نهادي بودنباشد

                                                            
8  International Labour Organization(ILO) 

 .34همان، ص  9
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زه کردن سرکوب و کانالی دار را تأمین کند.ي سرمایهکردند که منافع طبقهاي بیان میبه گونه

ه شان وجهاي ابتداییودند که در دورهشوراي اسالمی ب اعتراضات کارگري دو وجه کارکرد

 سرکوب بر آن غالب بوده است.

یافته ب فراوان که شامل مبارزات سازمان، قانون کار پس از فراز و نشی1369در سال 

هاي کارگري و برآمدن ي سرنگونی سلطنت، سرکوب سازمانهاي اولیهکارگران در سال

ت از دار بود، در نهایي سرمایههاي سیاسی طبقهکارگري وابسته و جدال میان جناح هايتشکل

طریق تشکیل نهاد تشخیص مصلحت نظام به علت اختالف افتادن میان شوراي نگهبان و مجلس 

ارگر و کدار معتقد بود که براي تنظیم روابط میان ي سرمایهجناحی از طبقه تصویب گردید.

 توانند بر سر مزد، مزایا و شرایطرا مییب قانون نیست و دو طرف ماجدار نیازي به تصوسرمایه

ا غیر تصویب قانون کار ردخالت دولت و کار به توافق برسند. شوراي نگهبان نیز از همین دید 

 هاي کارگري فعالیتایی پس از سرنگونی شاه که سازمانهاي ابتددر سالدانست. شرعی می

ر اما دند. کرددولت و مجلس مداخله میفع خود به اي داشتند، کارگران براي تحمیل مناگسترده

ي کارگر نبود ولی با این حال قانون کار تصویب ي طبقهیافتهنشانی از مبارزه سازمان 69سال 

ویب این علت تص گردید و در فصل ششم آن سه نوع تشکل کارگري به رسمیت شناخته شد.

ري دان جستجو کرد که نظام سرمایهدار را باید در ایي سرمایهقانون بر خالف نظر جناحی از طبقه

ي خانه هایی مانند. از این منظر اصرار تشکلتوانست به دوران طفولیت خود برگردددیگر نمی

که ران بلکارگر و شوراهاي اسالمی کار را براي تصویب قانون نه در حمایت از منافع کارگ

 ي کارگر وقانون براي رابطهوجود جو کرد که دار جستي سرمایهحمایت از جناحی از طبقه

 دید.ي بر اساس افزایش بارآوري کار میداري تولید سرمایهشرط تکامل شیوهدار را پیشایهسرم
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رورت داري و ضن بازگشت به دوران طفولیت سرمایهدار که ناممکن بودجناحی از طبقه سرمایه

دار فع منافع طبقه سرمایهگري را به نهاي کارهاي کارگري که مطالبات و دغدغهوجود تشکل

با پذیرش چنین هاي داخل حکومت پس از آن تمامی جناح هدایت نماید، درك نموده بود.

ي قهکردند که هرچه بیشتر منافع طب ايراي تغییر و تفسیر قانون به گونهضرورتی تالش ب

ششم قانون کار که مربوط به  این موضوع به مواد مربوط به فصل .دار را پوشش دهدسرمایه

در متن  هاي سیاسیاي که جناحیز توسعه پیدا کرده است. به گونههاي کارگري است نتشکل

 فصل نمودند.هاي نامبرده در این هاي سیاسی به احیاء و ایجاد تشکلدرگیري

 

 معرفی تشکل هاي رسمی قانون کار

هاي کارگري و کارفرمایی به تشکلمربوط  138تا  130ل مواد شام 10فصل ششم قانون کار

توانند یکی از سه مورد کارگران یک واحد، فقط می" 131ي ماده 4ي تبصرهبر اساس است. 

شکل، درکنار این سه ت "ي کارگران را داشته باشند.المی کار، انجمن صنفی یا نمایندهشوراي اس

ز رهنگ اسالمی و دفاع اتبلیغ و گسترش ف "تشکل انجمن اسالمی که هدفش  130ي در ماده

گردد. در متن قانون سه تشکل نامبرده به عنوان است معرفی می "المیدستاوردهاي انقالب اس

خش گردند و از این رو در این بضعیت صنفی کارگران واحد معرفی مینهادهایی براي پیگیري و

 . شودبه بررسی این سه تشکل پرداخته می

                                                            
 https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar- -سایت وزارت کار 10 

https://rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar-
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رسید و  به تصویب 63در سال  ،پیش از قانون کار رقانون مربوط به شوراي اسالمی کا

فی در شود. انجمن صنقانون به این تشکل ارجاع داده میاستناد به آن  بنابراین در قانون کار با

: در اجراي اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی شودمیاینگونه معرفی  131ي ماده

و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادي کارگران و  11ایران

رفرمایان و کاکارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار 

ورد که سومین م "هاي صنفی نمایند.توانند مبادرت به تشکیل انجمنیک حرفه یا صنعت می

) معرفی 131ماده  3مذکور(تبصره ماده  يتنها در تبصره ،کارگران است مربوط به نمایندگان

به  کارگران يصنفی و نمایندهدر قانون براي شرح وظایف و اختیارات انجمن گردیده است. 

عرفی رسد که در بخش مکه توسط هیئت وزیران به تصویب میشود هایی ارجاع داده مینامهآیین

 خواهیم پرداخت.ها ها به آناین تشکل

ن به ای "ه و قانونیبه منظور هماهنگی در انجام وظایف محول"در قانون براي هر سه مورد، 

، این 131ماده  1ي و کشوري داده شده است. در تبصره ي برپایی تشکل استانینهادها اجازه

ی در نفص هاينسبت به تشکیل کانون انجمن "ت کههاي صنفی دیده شده اسامکان براي انجمن

براي شوراي  این امکان "هاي صنفی در کل کشور اقدام نمایند.استان و کانون عالی انجمن

توانند شوراهاي اسالمی کار می "طبق آن  آورده شده است که بر 135ي اسالمی کار در ماده

نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهاي اسالمی کار در استان و کانون عالی هماهنگی 

                                                            
 ،هاي دینی شناخته شده آزادندهاي اسالمی یا اقلیتهاي سیاسی و صنفی و انجمنها، انجمناحزاب ، جمعیت " -11 

می را نقض نکنند. ل استقالل ، آزادي ، وحدت ملی ، موازین اسالمی و اساس جمهوري اسالمشروط به این که اصو

 ".ها مجبور ساختتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنهیچ کس را نمی
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در مورد نماینده کارگران به صورت مستقیم  "اسالمی کار در کل کشور اقدام نمایند.شوراهاي 

دي از نهادي به عنوان مجمع عالی نمایندگان به عنوان نها 136اي نشده است اما در ماده اشاره

 راهاي اسالمی و کانون عالیشود که در کنار کانون عالی شومربوط به کل کشور نام برده می

سازمان جهانی "صنفی نهادهایی هستند که نمایندگان کارگران در مجامعی مانند هاي انجمن

هاي حل اختالف، شوراي عالی تأمین اجتماعی، شوراي عالی هاي تشخیص، هیأتتأهی، کار

گردند. الزم به ذکر است که این سه نهاد ها انتخاب میاز طریق آن "فاظت فنی و نظایر آنح

در   12تأسیس گردیدند. 1387و  1389، 1385هاي به ترتیب در سالکر شده در قانون کشوري ذ

ط که توسهایی استناد دارد نامهاختیارات سه نهاد سراسري به آییني وظایف و قانون محدوده

قام والیت فقیه در م "شود که اشاره می 138در انتها در ماده  .رسدهیئت وزیران به تصویب می

 "هاي مذکور نماینده داشته باشد.هریک از تشکلتوانند در صورت مصلحت می

 رویم.ها میبه سراغ بررسی جزئی تر این تشکل با معرفی مواد قانون

 شوراي اسالمی کار

شان در این ي نقش عمدهبه پشتوانه، کارگران 57در بهمن  سقوط نظام شاهنشاهیپس از 

 کردند. در این مقطع تعداد سندیکاهاهاي کارگري اقدام به تشکیل و احیاء سازماندگرگونی، 

اي که نایع قدرت بسیاري یافتند به گونهدر بسیاري از ص کارگري افزایش پیدا کرد و شوراهاي

مانعی  یابی کارگرانتولید را در دست داشتند. سازمان ها به طور کامل کنترلدر برخی کارخانه

                                                            
 .51کارگران بی طبقه،  ص  12
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هاي نتیجه نمایندگان سرمایه از جناح و در شدانباشت سرمایه در ایران محسوب میدر برابر احیاء 

ب وهاي گوناگون به محدود کردن، به انحراف کشاندن و سرکوناگون سیاسی با روشگ

هاي کارگران مبادرت کردند. براي نمونه مهدي بازرگان نخست وزیر دولت موقت از سازمان

اي نکرد. در بخشنامه اقدامی فروگذارهمان ابتدا در محدود کردن اعتراضات کارگران از هیچ 

 :خوانیممنتشر شد می 3/02/1358از طرف نخست وزیر که در کیهان در 

هاي عمرانی دولت و چرخ هاي ها و توقعات فوق باعث شده است که برنامهحریکت "

دگی مردم زناقتصادي کشور، آن طور که انتظار و احتیاج است به گردش در نیاید و بنابراین 

شکالت ها مواجه با مها و سفارشپرداخت دستمزد به جریان نیافتاده،و ضروریات مملکت 

ه رسانی بها و کارخانجات به خاطر سوداندازي کارگاهراهبدیهی است که .گردد

ایل دولت ترین مسکه از مهم باشدکارفرمایان نبوده و منظور اصلی رفع بیکاري می

نه کارفرماها هاي خود شماست. کارگران محترم توجه دارند که موقت انقالب و از خواست

و تا کارهاي عمرانی و تولیدات صنعتی و  اندو نه دولت، روي گنج قارون نخوابیده

، دهاي تجاري که منابع مالی خصوصی و بخش دولتی هستند، به وضع صحیح برنگردنفعالیت

ها و ها وجود نخواهد داشت. اعتصابمحلی براي پرداخت هزینه ها و دستمزدها و حقوق

هاي ههایی که از طرف کمیتگیرد و یا دخالتفشارهایی که براي مطالبات قانون کار صورت می

آید و اعتصاب و یا شوراهاي کارکنان و نظایر آن در مدیریت موسسات و اعتصابات به عمل می

سوب مح اعمال ضدانقالبآورد، ها و کارخانجات بوجود مییا تعطیل در کارگاه نظمی وبی

رار شود که تکشود و اختالل در کار مملکت و دشمنی با ملت است. بدین وسیله اخطار میمی

چنین تحریکات و عملیات، غیرقابل تحمل بوده و دستور داده شد که در کارگاه ها و 
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گردند، پرداخت دستمزدها هم متوقف شود و کسانی طیل میکارخانجاتی که دچار توقف و تع

هاي ضد انقالب شناخته شوند یا شکایتی از آنها هاي ناروا و توطئه و تحریککه عامل دخالت

 "ت تعقیب قانونی شدید قرار گیرند.برسد، تح

در  داريهاي سرمایهنکاتی است که در طول تاریخ دولت يادبیات این بخشنامه دربردارنده 

شده  ترین شکل بیانآورند و در اینجا به عیانیابی کارگران بر زبان میمواجهه با رشد سازمان

 است:

نشان دادن اینکه اعتصاب و اعتراض کارگران زندگی مردم و حیات کشور را به خطر  .1

 .است انداخته

ي پایان اعتصاب به نفع خود کارگران است و طبقه سرمایه نشان دادن اینکه خواسته .2

ع منافنشان دادن به دنبال سود نیستند و به عبارت دیگر دار و دولت متبوعش 

ي داران و دولتشان همیشه انگیزهمایهسر با منافع کل جامعه.در پیوند داران سرمایه

نهان صنعت پی، پیشرفت تولید و کسب سود را در پشت الفاظی چون کارآفرین

 کنند.می
 نشان دادن وضعیت بد اقتصادي دولت و کارفرماها که توان پرداخت دستمزد را ندارند .3

 و در انتها تهدید کردن به بیکارسازي و برخورد امنیتی به اتهام ضدانقالب .4

ند و ها قرار گرفتي کمیتههاي کارگري مورد حملهپس از این بخشنامه بسیاري از تشکل

. جناح سیاسی دیگر حکومت که در حزب جمهوري اسالمی کارگري به زندان افتادندمبارزین 

ري ي کارگبه کمک شاخههاي کار ي امتداد دادن این سرکوب در محیطبرامتشکل شده بود، 

شرکت پارس خودرو و چون کار در واحدهاي تولیدي هم تاسیس شوراهاي اسالمی خود به
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قدام ا اي بود که در این اقدامات نقش مهمی ایفا کرد.محجوب چهرهضا راقدام کرد. علیاکباتان 

، با ثبات یافتن دولت جمهوري 60ي در ابتداي دههکارگر بود. دیگر این جریان تصرف خانه

هاي مستقل کارگري جلوگیري شد و به موازات آن، تشکل اسالمی و شروع جنگ، از انتخابات

الزم به ذکر است  13مشروعیت قانونی یافت. 1363ل شوراهاي اسالمی توسط قانون مصوب سا

از تصویب گردید و این نشان  1369که این قانون پیش از به تصویب رسیدن قانون کار در سال 

سرکوب و به انحراف  که در ابتدا به آن اشاره شد. ضرورت سیاسیِدارد  ايضرورت سیاسی

هاي این قانون و همچنین قانون کار تبصرهکارگر. با مروري بر مواد و بقه کشاندن مبارزه ط

 بریم.دف تشکیل شوراي اسالمی کار پی میبیشتر به ه 69مصوب سال 

 این قانون هدف از تشکیل شوراي اسالمی کار اینگونه بیان شده است: 1در ماده 

فت هماهنگی در پیشرها و ایجاد و همکاري در تهیه برنامه قسط اسالمیبه منظور تأمین "

در واحدهاي تولیدي، صنعتی، کشاورزي و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان  امور

ار به نام شوراي اسالمی ک نماینده مدیریتکارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و 

 "تشکیل می گردد
 يدهد که شوراي اسالمی تشکل مختص کارگران نبوده و نمایندهمیاین ماده نشان 

هدف شوراي اسالمی نه پیگیري  ضویت دارد. در این ماده، تصادي نیز در آن عدار واحد اقسرمایه

لکه ایجاد نوعی سازش میان در واحد اقتصادي و بیان مستقل دادن به آن بمنافع کارگران 
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ي رگذاگذاري، میزان تأثیران شده است. عالوه بر این هدفداران و کارگران واحد بیسرمایه

 همین ماده محدود به ارائه پیشنهاد به مدیریت شده است: 3ي تبصرهشورا در این هدف نیز در 

تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چهارچوب این قانون باشد و در امور مربوط به وظایف  "

 "مطرح می نماید پیشنهادمدیریت نظرات خود را به صورت 

هایی مانند افزایش واژهدار، در قالب هدف سازش میان کارگران و سرمایه ،13در ماده 

 شود:ه اطالعات به مدیر واحد آشکار میبینی شده و ارائري و دستیابی به میزان تولید پیشهمکا

  به منظور پیشرفت سریع امورایجاد روحیه همکاري بین کارکنان هر واحد  )الف

هاي فرهنگی اجتماعی و بردن آگاهی کارکنان در زمینهمی در باالهمکاري با انجمن اسال )ب

 سیاسی 

 اي و نظایر آن در زمینه هاي اقتصادي، فنی، حرفهبردن آگاهی کارکنان باال )ج

ع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین نظارت بر امور واحد به منظور اطال )د

 مربوطه 

  .اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد -تبصره 

 ها به منظور پیشبرد امور واحد همکاري با مدیریت در تهیه برنامه )ه

 هاي واحد و پیگیري موارد حقه بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی )و 

 ش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحدتال )ز 

عات به مدیر یا هیأت اطالارائه هاي واحد و بررسی و شناخت کمبودها و نارسایی )ح 

 مدیره
 دو نکته در اینجا حائز اهمیت است:
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ه ب ها به مدیریتا ایجاد هماهنگی و گزارش نارساییشوراي اسالمی نهادي است که ب .1

 پردازد.وري میکنترل کارگران و افزایش بهره
دار ِ عنیمي نظارتی عنوان شده است، با قید بصره، آنجایی که براي شورا وظیفهمطابق ت .2

 محدود شده است. عدم توقف امور کارخانه 

گذار أثیرتواند تپیشنهاد به مدیریت می يي عملکردي که شورا با ارائهاین قانون حوزه 19در ماده 

 باشد اینگونه توصیف شده است:

ریت مدیخود را به  نظر مشورتیشورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر،  "

 :ارائه دهد

 ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته  )الف

 موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا  )ب

  تخصص مشاغل افراد )ج
 هاي کارکنان بر اساس قوانین آیین نامه کارهاي کارمزدي و پاداشتعیین نرخ )د

 ترتیب استفاده فردي یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی  )ه

 هاي ناشی از کار اتخاذ تدابیر براي پیشگیري از حوادث و بیماري )و

 تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد  )ز

 "هاي سازمانی واحدتفاده از خانهتدوین ضوابط اس )ح

شده  بینیشوراي اسالمی در کنار چارچوب پیشروند تعیین صالحیت داوطلبان نمایندگی 

داران وراي اسالمی به سوي منافع سرمایهگیري شها آشکارساز جهتبراي فعالیت آن، بیش از این

اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والیت فقیه و وفاداري  "مواردي همچون و دولت متبوعشان است.
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هاي غیر ها و گروهعدم گرایش به احزاب و سازمان "، "به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

آورده شده است، دستاویزي براي  2که در ماده  "هاي مخالف جمهوري اسالمیقانونی و گروه

عدم احراز صالحیت داوطلبان نمایندگی توسط هیئت تشخیص صالحیت است. داشتن تابعیت 

ایران از دیگر موارد الزم براي احراز صالحیت است که کارگران مهاجر به ایران را از نماینده 

ي صرهبه تعیین صالحیت است که در تبکند. هیئت تشخیص که مرجع رسیدگی یمحروم م شدن

 وزارتخانه مربوطه و يوزارت کار، نماینده يشود متشکل است از : نمایندهاین ماده معرفی می

نماینده به طور عملی  2داري با ان. بدین ترتیب دولت سرمایهمنتخب مجمع کارکن ينماینده

ن تشکل به تگی ایبر تعیین صالحیت داوطلبان دارد و در کنار موارد دیگر وابسرا کنترل کامل 

این قانون به  22این وابستگی با معرفی هیئت تشخیص انحراف در ماده  دهد.دولت را نشان می

سه نماینده شوراي اسالمی "نفر شامل، 7اي مرکب از ت منطقهرسد. این هیئباالترین میزان می

شوراهاي منطقه، سه نفر از مدیران واحدهاي منطقه به انتخاب خود آنان و یک  کار به انتخاب

نظارت و بازرسی "ر وظیفه عالوه ب 24است. در ماده  "نفر نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی

 "انحالل شوراي اسالمی در صورت تخلف قانونی "، اختیار "شورا و مدیریت دي عملکربر نحوه

ریت رفرما در آن اکثت داده شده است. هیئتی که دوباره نمایندگان دولت و کانیز به این هیئ

دین شناسایی و با چنها را براي فعالیت مستقل کارگران در شورا گذار تمام روزنهقانون دارند. 

یت و ، هیئت تشخیص در صورت اختالف میان مدیر11در ماده  ها را بسته است.سد و مانع آن

 کند:را بازي میشورا نقش میانجی 

غ شده از جانب شورا در حدود وظایف هر گاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابال"

غ شورا به مدت پنج روز اظهار و شورا اعتراض داشته باشند می توانند نظر خود را از تاریخ ابال

می  عترضتقاضاي تجدید نظر نمایند در صورتی که شوراي مزبور از رأي خود عدول ننماید م
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رأي آن هیأت قطعی ارجاع نماید و  22تواند مراتب را جهت رسیدگی به هیأت موضوع ماده 

 "است
در واقع هیئت تشخیص به عنوان نهاد باالسري شوراي اسالمی در قانون گنجانده شده است 

در  "شوراي اسالمی در کنار مجمع کارکنان نسبت به هیئت تشخیص نیز  10به طوریکه در ماده 

شوراي اسالمی حتی حق سلب   موظف شناخته شده است. "ود وظایف و اختیارات قانونیحد

تواند به هیئت تشخیص این موضوع را پیشنهاد دهد و یت اعضاي خود را ندارد و تنها میعضو

 تأیید کننده هیئت تشخیص خواهد بود.

شود شاغل تشکیل مینفر  35ی با حداقل هایدر کارگاه 15می کار مطابق ماده شوراهاي اسال

  14هاي واجد صالحیت، داراي چنین تشکلی هستند.کمی از کارگاه تنها بخشبا این وجود 

دگان نماینهاي ها و مصاحبهاهاي اسالمی کار موجود در بیانیهداران در شوروابستگی به سرمایه

 کنیم.ار است که به چند نمونه اکتفا میها کامال آشکآن

 می کار در شرکت آلومینیوم ایرانجهت تجلیل از شوراي اسال 1398مراسمی که در خرداد 

نفر  5000ي آلومینیوم در خاورمیانه با تعداد پرسنل ترین تولید کننده(ایرالکو) به عنوان بزرگ

 نماینده وزارت کار و مدیریت است:برگزار شد حاوي سخنان روشنگري از جانب رئیس شورا، 
 يي نهم ایرالکو به ارائهتقوایی، رئیس شوراي اسالمی دوره در ابتداي این مراسم فرهاد"

فی  تعاملگزارش عملکرد این شورا پرداخت و ضمن تشکر از مدیر عامل شرکت و اشاره به 

دهی پیمانکاران و تفکیک بین نیروهاي حجمی و ؛ موارد سامانما بین شورا و مدیریت

م تولید، پرداخت سبدهاي مختلف کارگري به عموپیمانکاران تأمین نیرو، انعقاد قرارداد افزایش 
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 هايو فعال نمایندگان شورا در کمیته همکاران اعم از قراردادي و پیمانکاري، حضور مؤثر

 درمان صندوق مجدد نمودن وفعال …مختلف از جمله طبقه بندي مشاغل، وام، انضباطی و 

 نوانع شورا این دستاوردهاي و ها فعالیت اهم از را العالج صعب بیماران از حمایت براي پرسنل

ي منتخبین شوراي اسالمی دوره برا نهم، دوره اسالمی شوراي اعضاي همکاري از باتشکر و نمود

 نمود. دهم آرزوي موفقیت
از سخنان خود، عالوه بر این که انتخابات در بخشی  وزارت کار يمهندس آبایی نماینده

: فتگ دانست، اهمیت حائز و پرشور  در آن، بسیار در ایرالکو را به لحاظ تعداد پرسنل شاغل

 مسأله این تبیین جهت در استان، سطح در کار اسالمی شوراهاي انتخابات خصوص در ما تالش

شورا و مدیریت هر مجموعه، در کنار هم هستند؛ نه در مقابل  که است مهم ي

در استان، به دست ي بدنه ي کار و تولید و این مهم جز با کمک و خواست همه یکدیگر؛

 نخواهد آمد.
اشاره به شرایط حساس کنونی کشور و جنگ اقتصادي که دشمنان انقالب آن را به راه انداخته 

اند، بخش پایانی سخنان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بود. وي در این خصوص 

ر این آلومینیوم ایران دتصریح نمود: توقعی که از مجموعه ي پرتالش، ارزشمند و فهیم شرکت 

برهه می رود این است که با مدیریت هوشمندانه اوضاع کنونی که هر آن ممکن است دشمن 

نموده  بآ بر نقش را آنان شوم هاي نقشه نماید؛ طراحی  براي لطمه زدن به تولید و صنعت کشور

ولید و تانا ، با یاري خداوند متعال، به مسیر خود که همتعامل و وفاق بیش از پیشو با 

 است، ادامه دهد. کمک به گردش چرخ صنعت کشور
را را گاه شوهیچ با تأکید بر این مطلب که اینجانبمدیریت شرکت  مهندس مجیدي 

دانم  مدیریت می اي در کنارمجموعهبلکه آن را  ام،ندیدهي مقابل مدیریت در نقطه
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عامل ایرالکو حل و فصل مشکالت  نماید؛... مدیرت را در رسیدن به اهدافش یاري میکه شرک

و مسائل کارگري را بسیار مهم برشمرد و افزود: ما در مورد تمام مسائل مرتبط با همکاران 

می افتد را حتما مد نظر  عزیزمان، دغدغه داریم و بر همین اساس آن چه که در شرکت اتفاق

ان باکیفیت و الزام عموم همکار ریزي براي تهیه لوازم ایمنی مرغوب ودهیم. ایشان برنامهقرار می

به استفاده از این لوازم و پیگیري رعایت تمام موازین قانونی در این خصوص را که به مبادي 

بردن ایمنی، االبیان نمود: ب ست ودان کیفیت با و وقفه بی تولید  ذیربط، تأکید شده است، ضامن

حث کالن در کنار مبا ین گونه مسائلشود و اهتمام به اشک باعث افزایش بازدهی تولید می بدون

صحت و سالمت همکاران گرامی ماست که برگرفته از توجه  يي تولید در سایهشرکت، الزمه

 .15"باشدار و تولید میهاي کدیریت شرکت به تمام ابعاد و جنبهم
و مدیریت واحد براي  تعامل و همکاري شوراي اسالمی کارسخرانان فصل مشترك بیانات 

 وري و توان رقابت در بازار جهانی است.افزایش بهره

کار شرکت سنگ آهن بافق که در اي دیگر قاسمی رئیس شوراي اسالمی در نمونه

راتر از کند که فبوده است ، با ادبیاتی مصاحبه میهاي گذشته شاهد اعتراضات کارگران سال

میان  ل مناسبپردازد. او پس از اعالم تعامداران میسرمایهاي سازش به تطهیر و تایید تالش بر

هر کجا نیاز به کمک بوده اقدام و ما را یاري نموده و  "گوید: مدیرعاملشورا و مدیرعامل می

 "تمدیره قرار داده اسح در هیئتطر  در صورت نیاز به مصوبه هیئت مدیره آن را در دستور براي

رکت خوشبختانه پرسنل ش"دهد: صادي کارگران اینگونه ادامه میقتاو پس از اشاره به وضعیت ا
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کنند و جو آرامی در مجموعه حاکم است. به موقع دریافت می ه حقوق خود راسنگ آهن هر ما

شود توجه نکنند و هر گونه مسئله یا میکارگران به سخنانی که در فضاهاي مجازي مطرح 

راد ها از این دست بسیارند و وجود افنمونه 16".بگذارندمشکلی را با شوراي کارگري در میان 

 کند.آن را نقض نمی ي حاکم براستثنا در چنین تشکلی، قاعده

گیري جریان مستقل کارگري درون ار و تاریخ این نهاد مانع از شکلکه ساخت اینکه با وجود

ند. تابنهادي را بر نمید حتی وجود چنین داران در برخی موارسرمایه ،شوراي اسالمی کار است

 اره کرد.اشالستیک سازي یزد  تخابات شوراي اسالمی کار در واحدتوان به لغو انبراي نمونه می

 انجمن صنفی

هاي رسمی قانون کار را باید در آشکار بودن رت گنجاندن انجمن صنفی درون تشکلضرو

تري که در بس جو کرد.داري جستداران و دولت سرمایهگی شوراهاي اسالمی کار به سرمایهوابست

سیس دولت جمهوري اسالمی سرکوب أهاي ابتدایی تهاي کارگري در سالشوراها و اتحادیه

شده بودند وجود انجمن صنفی کارگري که در معرفی و ساختارش نشان آشکاري از وابستگی 

کار  یجهان فشار سازمان سطحی دیگردر داران نیست، ضرورت یافته بود.  به دولت و سرمایه

ازي سانعضو که نشان از همس کشورهايهاي کارگري توسط براي قانونی دانستن اتحادیه

ر زنی دهایی را براي چانهي جهانی که وجود چنین تشکلکشورهاي عضو در رقابت سرمایه

محرك  ،داندو ضروري می دپذیرمیها ها در آنبدون دخالت دولتچارچوب منطق سرمایه 
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سرکوب حرکت کارگران  که همزمان با 80در دهه  تشکلی در قانون کار شده است.معرفی چنین 

، این دو در جهت احیاء سندیکاهاي کارگري همچون سندیکاي کارگران شرکت واحد بود

 جمهوري اسالمیي مقررات انجمن صنفی از طرف دولت کردن دوباره مورد در بازبینی و مطرح

ستقل طبقه م زاري را براي پنهان کردن ستیز طبقاتی خود با حرکت. به این منظور که ابموثر بودند

 یابی بیابند. کارگر به سوي سازمان
 کارگري و کارفرمایی صنفی هايهمانطور که اشاره شد حدود وظایف و اختیارات انجمن

تاریخ  نامه تصویب شده بهگردد. آخرین آییننامه مصوب هیئت وزیران تشریح میتوسط آیین

شده  77ي آن در سال و اصالحیه 71نامه مصوب سال که جایگزین آیین گرددبر می 1389آبان 

 يدر اجراي ماده "گردد:امه انجمن صنفی اینگونه معرفی میناین آیین 1ي ماده. در  17است

به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود  -1369مصوب سال -قانون کار  131

وضع اقتصادي کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز است، کارگران 

رعایت مقررات قانونی و این  توانند باو کارفرمایان هر حرفه یا صنعت میمشمول قانون کار 

ي فعالیت انجمن حوزه 2مطابق ماده در ادامه  "انجمن صنفی نمایند.درت به تشکیل نامه مباآیین

گري حد نصاب براي تشکیل انجمن صنفی کار "گردد.در سطح کارگاه و یا حرفه بیان میصنفی 

نفر عضو از هر حرفه یا صنعت مربوط   50نفر و در حرفه یا صنعت حداقل  10در سطح کارگاه 

هاي این وجود با توجه به انجمن صنفی با ".باشدتان میتی از شهرستان تا سراسر اسدر قسم

د، درحالیکه فه اشاره دارموجود، این تشکل بیشتر به دفاع از منافع مشترك افراد شاغل در یک حر
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لیدي فارغ وي دفاع از منافع مشترك کارگران یک واحد تهاي صنعتی کارگران بر پایهاتحادیه

رمایه ر تهاجم صاحب سهاي صنعتی کارگران در براباتحادیهگیرد.در از نوع شغلشان شکل می

رسند خود می کی از وضعیت طبقاتیکنندو در فراز و نشیب این ستیز به بیان مشترایستادگی می

ادبیات  ودار و متوسط مستقل از طبقات سرمایه ،ي کارگرشرط وجود صف طبقهکه این پیش

شود، که براساس شاغلین یک حرفه بنا میکلی هدف تش .در سطح اجتماعی خواهد بودها آن

نوع  این شان کرده است.داري دگرگوناي است که تحوالت نظام سرمایهحفظ امتیازات ویژه

 جمن صنفیکه براي نمونه در انگردد به طوريف مستقل طبقاتی نیز ایجاد نمیتشکل بر اساس ص

هاي ساختمانی را دریافت کرده و پروژهگردندکه عضو مینیز کارگران ساختمانی، معمارانی 

  کنند.آن به استخدام کارگران اقدام می براي انجام

د کوچک مشغول کارند و یا در هایی مانند نانوایی که کارگران در یک واحدر حرفه

ی ر نیستند، وجود چنین تشکلدر یک واحد دائم مشغول به کا ي ساخت و ساز که ماهیتاًحرفه

ار انجمن صنفی این دو رشته در کن در خود دارد. براي پیگیري حقوق کارگرانهایی را ظرفیت

ها و و تعدادي دیگر تنها انجمنفر و کاال، رانندگان سواري شهري اي مسارانندگان جاده

هاي ل تعداد بسیاري از انجمن و کانونموجود را در مقابکارگري هاي سراسري صنفی کانون

کشوري  هاي استانی ولفظ کانون در اینجا براي تشکل دهند.یصنفی کارفرمایی را تشکیل م

 گردد.صنفی تشکیل میي انجمن گردد که بر پایهاطالق می

 گردد:اینگونه تعریف می 21مطابق ماده  وظایف انجمن صنفی کارگري

 هاي مشروع و قانونی اعضاي صنفوشش در جهت استیفاي حقوق و خواستک -
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 ریزي و پیگیري در ارتقاي سطح مهارت کارگران عضو برنامه -
ر هاي الزم دآگاهیتالش براي آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضا به منظور ارتقاي سطح  -

 شناخت و تأمین حقوق اعضا 
 اي اقتصادي، مهارتی، افزایشهو تحقیق در خصوص مشکالت، نارساییتالش در بررسی  -

گیري از جلوو  اعضا، مدیران، و مسئوالن مربوطارایه پیشنهادات به وري و بهره

 عملکرد انجمن صنفی  سیاسی شدن
ه ترتیبی که در اساسنامه مقرر هاي داوطلبانه بدریافت ورودیه، حق عضویت و کمک -

 شود.می
ا الحسنه مرتبط بهاي تعاونی، صندوق قرضمکاري در جهت تأسیس و تقویت شرکته -

 امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوطو تالش در جهت تأمین  وظایف تشکل
همکاري با وزارت کار و امور اجتماعی در جهت شناخت بهتر مشکالت کارگري و اجراي  -

 قانون کار
 هاي مربوط در حدود قوانین و مقررات کشورعضویت در کانون انجمن صنفی -
 ر ت کشوهاي صنفی مربوط در حدود قوانین و مقررافعالیت مشترك با کانون انجمن -
هاي کارگري و کارفرمایی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به همکاري با سایر تشکل -

 هاي صنفی قرار داده شده است.انجمنموجب قانون بر عهده 
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هاي جمعی با کارفرمایان یا تشکلهاي دستهاي و انعقاد و پیمانشرکت در مذاکرات حرفه -

 کارفرمایی
شده است و  دار و مسئولین دولتی در چارچوب وظایف حکسرمایهرویه سازش و همکاري با 

 ها در قالب پیشنهاد به مسئولین وها براي حل نارساییحلي پنجم ارائه راهاز آن مهمتر در وظیفه

 اسی شدن انجمن صنفی ذکر شده است.جلوگیري از سی

نفی تشکیل انجمن صپس از اینکه سه نفر به عنوان هیئت موسس درخواست  7براساس ماده 

ردد گ، آگهی در شرف تاسیس منتشر میرا به وزارت کار و یا نهادهاي زیرمجموعه ارائه دادند

ن و نویس اساسنامه را بر اساس قوانیشود. هیئت موسس وظیفه تهیه پیشانجام می گیريو عضو

ز د. پس امقررات تعیین شده توسط شوراي عالی کار و تایید وزارت کار و اموراجتماعی دار

ت و انتخابات هیئ آن، دعوت از اعضا براي تشکیل مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه

ت بر انتخابا نظارتگردد. دعوتنامه به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور مدیره انجام می

نامه یئت مدیره و بازرسان در این آیینمرجع مربوط به تعیین صالحیت اعضاء هگردد. ارائه می

ود، شده است. با این وج ي نظارت بر انتخابات به وزارت کار سپردهذکر نشده است اما وظیفه

د وانجمن وج ر براي انتخاب شدن اعضا در ارکانتري نسبت به شوراي اسالمی کاموانع کم

ي زیر هاهیئت مدیره و بازرسان باید ویژگینامه اعضاي انتخابی این آیین 9دارد. براساس ماده 

 را داشته باشند:

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران .1
 التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران .2
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 هاي سیاسی غیر قانونیاب و گروهوابستگی به احزعدم  .3
 نداشتن محکومیت قطعی کیفري موثر .4
 داشتن حسن شهرت .5
 عدم اعتیاد به مواد مخدر .6

ي مایندهکار نشانی از امکان دخالت نسالمی در مورد انحالل انجمن نیز، برخالف شوراي ا

داران وجود ندارد. در مورد شوراي اسالمی کار گفتیم که انحالل زیر نظر هیئت تشخیص سرمایه

سه نماینده شوراي اسالمی کار "نفر شامل، 7قانون شوراهاي اسالمی است که مرکب از  22ماده 

طقه به انتخاب خود آنان و یک نفر به انتخاب شوراهاي منطقه، سه نفر از مدیران واحدهاي من

، انحالل 17بود. در مورد انجمن صنفی بر اساس ماده  "نماینده از وزارت کار و امور اجتماعی

اي ر بر اساس"عالوه بر عدم تجدید انتخابات در زمان انقضاء دوره و تصویب مجمع عمومی، 

ساس انحالل بر ا يگردد. پروندهنیز محقق می " صالحقطعی از طرف مراجع قضایی ذي

ی از بوطه یا یکهاي مریت انجمن صنفی یا کانونفعال  رجاع مراتب مغایرتا

توسط وزارت کار و امور اجتماعی به با قوانین، ها ي آناعضاء هیئت مدیره

داري درمورد انجمن صنفی نیز از افتد. بنابراین، دولت سرمایهدر جریان میمراجع قضایی 

 انحالل برخوردار است.قدرت دخالتی تا سطح 
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 کارگراني هنمایند

سومین گزینه براي کارگران در واحدهاي تولیدي مشمول قانون کار، داشتن نماینده 

گان رات نمایندچگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیا"ي نامهکارگري است. آیین

شده  87مشابه مصوب سال ي نامهکه جایگزین آیین 92مصوب مرداد   18"هاکارگران در کارگاه

نامه کارگران مشمول قانون کار این آیین 1دیده است. بنابر ماده است، این گزینه تشریح گر

قانونی و منافع صنفی و بهبود وضع اقتصادي کارگران کارگاه به منظور حفظ حقوق "توانند می

نه را این گزی نمایند.از میان خود نماینده انتخاب  "باشدکه خود متضمن حفظ منافع جامعه می

یره یا مدیا هیئت پایدار ارکانی مانند مجمع عمومیتوان تشکل کارگري نامید زیرا داراي نمی

میان کارگران و  اي براي سازشکارگري میانجی يدر واقع نمایندههیئت دبیران نیست. 

کارگران را به مدیریت منتقل  ها یا پیشنهاداتر خواهد بود تا مشکالت و درخواستداسرمایه

 عدم وجود کرده و در صورت داشتن پاسخی از جانب مدیریت، آن را به کارگران ارائه نماید.

امکان  کند و بنابراینسخگویی را به جمع کارگران سلب می، امکان پاپایدار رکن مجمع عمومی

 کند.میدار در میان کارگران تشدید به عامل سرمایهرا تبدیل شدن نماینده 

 آورده شده است: 19وظایف و مسئولیت نماینده کارگران در ماده 

 و حقوق قانونی خویش  هاکارگران به حدود وظایف و مسئولیتآشنا ساختن  )الف
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هاي هاي آموزشی در زمینهمع استانی به منظور تدوین برنامههاي فنی مجهمکاري با کمیته )ب

 مربوط

تعامل دوجانبه کارگران کارگاه و برقراري  حل و فصل مشکالتتالش جهت  )ج

 مابین کارفرما و کارگران.فی

 بر امور رفاهی کارگران مطابق مقررات مربوط پیگیري، همکاري و نظارت )د

پیگیري و مراقبت در جهت حسن اجراي قانون و مقررات ذیربط و استیفاي حقوق قانونی  )ه

 کارگران.

کارگران استان و مراجع و مجامع استانی که حضور نماینده عضویت در مجمع نمایندگان  -و

 بینی شده است.کارگران در ترکیب آن پیش

ت فنی و بندي مشاغل، کمیته حفاظمیته انضباطی کارگاه، کمیته طبقهشرکت در جلسات ک -ز

 بهداشت کار و نظایر آن.

 تقاضاي کارگران به اداره کار که کارگران به این ترتیب است يروند انتخاب نماینده

ور احد تولیدي مذکارسال گردیده و اداره کار موظف است پس از تایید مشمولیت قانون کار و

هاي الزم را ارائه دهد. سه نفر از کارگران واحد به عنوان هیئت موسس به منظور تهیه راهنمایی

م گردند و آگهی براي اعالمی مدیریت واحد و کارگران معرفی مقدمات انتخابات به اداره کار،

ي به تایید نامه، نیازگردد. الزم به ذکر است که طبق این آیینداوطلبی براي انتخابات نصب می

اداره کار پس از برگزاري انتخابات و  مدیریت واحد براي برگزاري انتخابات وجود ندارد.

ي به صدور اعتبارنامه 14ماده طابق ي انجام آن، پس از دریافت مدارك مربوطه، منظارت بر نحوه
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ي ان نمایندگی بر عهدهبررسی شرایط داوطلب، 6طبق ماده  کند.ساله براي نماینده اقدام می 3

اساس  بر این گردد.که براي انتخاب نماینده تشکیل میاي است مجمع عمومی يهیئت رئیسه

 نمایند:آمده است را احراز  3هاي زیر که در ماده داوطلبین باید ویژگی

 الف) تابعیت ایران 

 ب) التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 

 هاي سیاسی غیر قانونی به احزاب و گروهج) عدم وابستگی 

 د) عدم اشتهار به فساد اخالقی

 ه) عدم اعتیاد به مواد مخدر

 سال سن 18و)حداقل 

هایی ه امور محوله، مگر در کارگاهیی بز)دست کم مدرك تحصیلی پایان دوره راهنمایی و آشنا

 که بیش از نیمی از کارگران فاقد مدرك تحصیلی فوق باشند.

 ح) نداشتن سابقه محکومیت کیفري که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

دهندگان نیز لحاظ شده است. بدین ترتیب يأبراي صالحیت ر 2ایران در ماده شرط تابعیت 

 شرط اینکشورهاي دیگر نه در راي دادن و نه در انتخاب شدن مجاز نیستند.  يکارگران تابعه

اینده راي دادن و نمها مشغول کارند از حق شماري را که در کارگاهبی کارگران مهاجر افغانستانی

  کند.شدن محروم می
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 ينامهیینکه در آ شرط نداشتن مسئولیت سرپرستی و مدیریتنامه در این آیین

برد ي پیشسرپرست و مدیر واحدها که نمایندهوجود داشت حذف شده است و در نتیجه  87سال 

یري حرکت گده کارگران به راحتی مانع از شکلتوانند در قالب نماینند میدار هستمنافع سرمایه

ه در عمل نیز مشاهده شده است کهاي خود شوند. کارگران در راستاي پیگیري خواستهمستقل 

گیرند. دیک هستند در این جایگاه قرار میذ کارفرما چنین افرادي که به مدیریت نزبا اعمال نفو

کارگران را از پیگیري داشتن نماینده مایوس کرده  ،این موضوع در کنار نبود مجمع عمومی

یئت نداشتن ارکانی مانند ه نگرند.عامل کارفرما و فریب کارگران می است و به نماینده به دید

آور میان نماینده و بدنه عدم وجود ارتباطی منظم و مسئولیتعمومی و در واقع   مدیره و مجمع

وچک کهاي ه کارگري که در واقع براي کارگاهي نمایندکه گزینه کارگران  باعث شده است

وراي ي بزرگ فاقد شهاکارخانه داران درسرمایه ي مطلوبی برايدر نظر گرفته شده است گزینه

 به خود را به عنوان میانجی میان خود فرد نزدیکبا اعمال نفوذ  تاباشد  صنفیاسالمی و انجمن 

الف میل که بر خاي را دار واحد در صورتیکه نمایندهاز این سرمایه فراتر. و کارگران برگزینند

قانون شوراهاي  22هاي قانونی کارگران باشد، با نفوذ در هیئت تشخیص ماده او، پیگیر خواسته

و حتی اخراج نماینده را پیدا  ر، که پیش از این شرح داده شد، امکان ایجاد مشکلاسالمی کا

 کند.می

مجامع  دي چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرنامهآیین "بر اساس 

،  مانند دو تشکل پیشین، نمایندگان 1389مصوب سال  19"ها و عالینمایندگان کارگران استان

                                                            
 کار: سایت وزارت  19 

https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/law/636619842220246417.pdf 
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 توانند اقدام به تشکیل مجمع نمایندگان استانیدر واحدهاي تولیدي یک استان میز کارگري نی

ار در صورت وجود مجمع داراي اعتب"نمایند. مجمع عالی نمایندگان نیز تشکل سراسري است که 

این دو تشکل داراي  ."گرددهاي کشور تشکیل میاستان از استان 10ز مجموع حداقل استان ا

ک گري در یبنابراین گرچه نماینده کارهیئت مدیره و بازرسان هستند.  ارکان مجمع عمومی،

گنجد و به جمع کارگري پاسخگو نیست اما مجامع استانی و عالی، واحد در قالب تشکل نمی

کوشش در جهت استیفاي حقوق  "به منظور  "هماهنگی میان نمایندگان کارگري"امکان 

 را در خود دارد. "صنفی

 جمع بندي

 االسريکند، قانون بهاي صنفی و سیاسی اشاره میقانون اساسی که به آزادي تشکل 26ماده 

هاي تولیدي، در قانون کار ي مجاز در واحدگانههاي کارگري سهاست که بر اساس آن تشکل

ین ا حکایت ازداران ی در ساختار حاکمیت سیاسی سرمایهمعرفی شدند. وجود این مواد قانون

ارا توانند آشکداران نمیسرمایه گیري انباشت سرمایه،شکلي ان اولیهدارد که برخالف دور

ق ح ي وأحق ر با نداشتن ،جامعه درکنندگان ثروت اجتماعی  به عنوان تولید را، کارگران

مرار براي استقانون اساسی و قانون کار  تري در عصرکار پیچیده ساز و 20یابی حذف کنند.تشکل

ان ازمهاي سنامهنیز با پیمان حقوق بشر و مقاوله در سطح جهانی فرماست کهحکماز کارگران 

 ي کارگر راسازوکاري که اعضاء طبقه لمللی جاري است.اجهانی کار و دیگر نهادهاي بین

                                                            
به معناي سرآغاز  26یابی پس از انقالب مشروطه وارد قوانین گردید و اشاره به ماده ابه پیرامون تشکلمواد مش 20 

 این دوره نیست اما سرنگونی نظام سلطنتی، روح جدیدي بر این قوانین دمید.
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ن ادارها نیز همچون سرمایهدهد که آنفرادي آزاد و برابر جلوه میهمچون اعضاء طبقات دیگر ا

نند و در قانون بیان ک هایی دارند که باید بتوانند در چارچوبخواستهو طبقات میانی مشکالت و 

که کارگران و  اديي متضهاخواسته جدالدر  هاي مدنی پیگیرشان باشند.قالب تشکل

د نهدنشان میهمچون نهادي فراطبقاتی خود را  ارکان دولت داران در محیط تولید دارندسرمایه

 د.نربتواند منافع جامعه را با همکاري و سازش پیش بب ود نایفا کني اختالفات را کنندهتا نقش حل

حاکم  يي طبقهمیان طبقات بلکه براي اعمال سلطهآنجا که از اساس دولت نه براي سازش از 

ولت در دهاي گیريداران در کسب سود بیشتر اساس جهتمایهمنافع سرشکل گرفته است و 

پنهان  براي کهدر قوانین ظاهري است  نهفته، آزادي و برابري دهدهاي مختلف را شکل میعرصه

 .دارد تکردن استثمار ضرور

استثمار  دار، پنهان کردني سرمایهي کارگر و طبقهي میان طبقهمبارزههنگامِ آشکارتر شدن 

هاي جناحکند. دار کفایت نمیي سرمایهرسمیت شناختن حق تشکل براي طبقه به با ظواهر قانونیِ

ي ي طبقهبراي محدود و منحرف کردن مبارزه داري در داخل و خارج از دولتمختلف سرمایه

هاي داري، به ساختن تشکلي این مبارزه به سوي نظام سرمایهروکارگر و جلوگیري از نشانه

در داخل و خارج از دولت  دارانسرمایه هاي سیاسی گوناگونجناح آورند.ز روي میکارگري نی

ه هاي رقیب دارند، نیاز بناحج و ایجاد قدرت سیاسی به خصوص در رقابتی که با براي حفظ

اي کارگران توسط جناحی هاستفاده از اعتراضات و خواستهرضایت و همراهی کارگران دارند. 

هاي که در رقابت میان جناح داران براي تثبیت قدرت سیاسی حدیث مکرري استاز سرمایه

 شان نیز انجامیده است. براي نمونه در دولت نهمهاي کارگري مطلوبرقیب به جدال میان تشکل

ر رغم معرفی دعلیکه به ریاست محمود احمدي نژاد تشکل مجمع عالی نمایندگان کارگران 
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قانون کار تا آن موقع شکل نگرفته بود، براي مقابله با شوراهاي اسالمی کار که در آن مقطع 

ک هاشمی نزدیتحت نفوذ خانه کارگر به عنوان تشکل کارگري جناح رقیب یا همان کارگزاران 

این جدال پس از روي کار آمدن دولت یازدهم  آمد، تشکیل گردید.رفسنجانی به حساب می

مان جهانی کار ادامه پیدا کرد ر قالب انتخاب نماینده کارگران ایران براي سازروحانی نیز د

ماینده گانه شده بود قرار شده بود نهاي سراسري سهی که میان تشکلتوافق اساسبرکه طوريبه

خبري از این توافق نفرات با اعالم بیوزارت کار از طرف مجمع عالی به اجالس اعزام گردد. 

رضا محجوب که در اعزام نمود که علی ین اجالس به عنوان نماینده کارگراندیگري را به ا

  21.نیز جزء نمایندگان اعزامی دولت بود نداردهیچکدام از این سه تشکل رسمی حضور 

هاي مربوط به سه تشکل کارگري مجاز در واحدهاي تولیدي نامهدر این متن قوانین و آیین

ه ک اي را ندارندامکان تبدیل به اتحادیه کارگري هاتشکل یک از اینهیچبررسی گردید. 

شوراي د. شوي کارگر به عنوان نیرویی مستقل از دیگر طبقات ساز اتحاد و قدرت طبقهزمینه

دار حضور دارد و در انتخاب مسئولین شورا، انحالل ر که در جلسات آن نماینده سرمایهاسالمی کا

دار و نمایندگان دولت نفوذ چشمگیري دارند به طور سرمایهت بر عملکرد آن نمایندگان و نظار

و دولت  دارانجمن صنفی، نفوذ و نظارت سرمایهدر مورد نهاد مستقل کارگران نیست. آشکاري 

بسیار کاهش یافته است، با این وجود اعضاء انجمن صنفی در تهیه اساسنامه و حتی نام انجمن 

 د.گرداز طرف ارکان وزارت کار تعیین مید که صنفی مطلوب خود محدودیت فراوانی دارن
یا در  و (مانند کارگران ساختمانی) هایی که محیط کار ثابتی ندارندبراي کارگران رشته

                                                            
21  https://www.mehrnews.com/news/4002055 

https://www.mehrnews.com/news/4002055
https://www.mehrnews.com/news/4002055


  هاي رسمی در قانون کار ایرانتشکل

۳۸ 
 

نفی انجمن ص (کارگران نانوایی)واحدهاي مشابه کوچک در سطح شهر و استان مشغول به کارند

براي بهبود وضعیت کاري در این در صورت حضور پیگیر کارگران، دستاوردهایی تواند می

شتن ارکانی مانند مجمع عمومی ي نماینده کارگران را به علت نداگزینه .واحدها داشته باشد

ارگران در صورتی که کهاي کوچک نامید اما این گزینه براي کارگاهتوان تشکل کارگري نمی

وه بر تواند عالدرك کنند میو دوطرفه کاري پویا ي کارگري را در ساز وي نماینده بدنهرابطه

ین در ا اي را به همبستگی مستمر میان خود تبدیل کنند.هاي خود چنین رابطههپیگیري خواست

چنین  نامه مجاز است،از سرپرستان و مدیران که در آیینحالی است که به دلیل انتخاب نماینده 

  گیرد.تر شکل میاي در واقعیت کمرابطه

در برابر تهاجم تري براي مقاومت جمعی کوچک که پتانسیل کمهاي در کارگاهلذا 

 هاي مربوط به شرایطنامهمبارز با شناخت قانون کار و آیینداران وجود دارد، کارگران سرمایه

شود دار دور زده میکردن مواد قانونی که توسط سرمایهکار، از هر امکانی براي حفظ و محقق 

ارگران واحد ي کبا بدنه ي مستمراي براي ایجاد رابطهرا به زمینه برند و چنین تالشیببهره باید 

ز با توجه به فی نیتولیدي تبدیل کنند. استفاده از امکان داشتن نماینده کارگري یا انجمن صن

 اي گردد.د ابزاري براي پیشبرد چنین رابطهتوانشرایط مشخص می

به  دارانانواع گوناگون تهاجم سرمایهرابر در واحدهاي تولیدي بزرگ که مقاومتی در ب

ور به هاي کارگري رسمی مذکگیري تشکلکار کارگران شکل گرفته است، شکلزندگی و 

داران ت کارگران و پیشبرد منافع سرمایهخصوص شوراي اسالمی کار هدفی جز کنترل اعتراضا

دهایی در چنین واح د.تواند مترقی تلقی گردها نمیي تشکیل آنو خواسته واحد تولیدي ندارد
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وگیري از و جل ي کارگري تضمینی براي حفظ دستاوردهاي مقاومت کارگرانتشکیل اتحادیه

هاي کارگري در محیط اتحادیهخواهد بود. داران و نمایندگانشان در صفوف خود نفوذ سرمایه

یست. نابودي نظام طبقاتی، ن ، رفع استثمار وي کارگرطبقه کار ابزاري براي تحقق هدف غاییِ

نه بر یک  و کل جامعهیابی دیگري نیاز دارد تا با تسلط بر ي کارگر به اشکال سازمانطبقه

 ریزي نماید و این هدف غایی را محققپیاجتماعی ، ساز و کار دیگري براي تولید واحد تولیدي

، دار در ایراني سرمایها طبقهي کارگر با توجه به سطح کنونی مبارزه طبقهب با این وجود سازد.

امکان روییدن  ،ي مستمر میان کارگرانبا ایجاد رابطه کارگري در محیط کار اتحادیه

منافع  که خارج از چارچوب هاي مشترکی را در پی دارداي مبتنی بر ادبیات و خواستههمبستگی

ین و ا کلی خواهد بود دار به طوري سرمایهواحد تولیدي مذکور و همچنین طبقهداران سرمایه

 کند.ي کارگر فراهم مییابی طبقهسازمان دیگرِبستر الزم را براي اشکال خود 


