
آشنایی با سازمان بین المللی کار

 1 بهانه ی آغاز جنگی� چهارساله میان دو ائتالِف ق�درت های� مرکز1914ترور ولیعهد اتریش-مجارستان در سال 
  بود. جنگی ک�ه کش�ورهای قدرتمن�د� را ب�ا ه�دف حراس�ت از مس�تعمرات و تقس�یم دوب�اره ی� جه�ان،2و متفقین

  به پایان رس�ید. در فوری�ه1918دومینووار� به درون خود کشید. سرانجام، این جنگ با پیروزی متفقین� در سال 
 ، در خالل جنگ جهانی اول، وق�ایع مهمی در یکی از کش�ورهای درگ�یر جن�گ روی1917و سپس اکتبر سال 

�تی� داد. کارگران و دهقانان� روسیه توانستند ابتدا� حکومت تزاری را واژگون و سپس در اکتبر همان سال حکوم
کارگری برپا کنند.

  ت�ا1919ام ژان�ویه ی س�ال 18پس از پیروزی متفقین در جنگ جهانی اول، کنف�رانس ص�لح پ�اریس در ب�ازه ی 
  در جریان بود تا کشورهای شکس�ت خورده� را تنبی�ه ک�رده و ص�لح جه�انی را برق�رار کن�د.1920ام ژانویه ی 21

 1920ام ژان�ویه ی س�ال 10 ب�ه عن�وان س�ازمانی بین المللی در رون�د کنف�رانس ص�لح پ�اریس در 3ج�امعه ی ملل
 ( ب�ه عن�وان4ILOتاسیس شد. در بستر معاهده های صلح پس از جن�گ جه�انی اول، س�ازمان بین المللی ک�ار )

نهادی وابسته به جامعه ی� ملل آغاز به کار کرد. 

جامعه ی ملل

 کشورهای پ�یروز در جن�گ جه�انی اول در نشس�ت های ص�لح پ�اریس ب�ا پیش�نهاد ویلس�ون، رییس جمه�ور وقت
 آمریکا، برای برپایی یک سازمان بین المللی موافقت کردن�د. س�ازمانی ک�ه در راس�تای تم�امیت ارض�ی کش�ورها
�ای دائم این��ا و ژاپن اعض��تان، فرانس�ه، ایتالی��ان باش�د. انگلس��ظ ص�لح در جه��ا حاف� بکوش�د و ب�ه گفته ی آن ه
 سازمان را تشکیل می دادند. اج�رای� احک�ام تن�بیهی ب�رای کش�ورهای بازن�ده ی� جن�گ ب�ر عه�ده ی کش�ورهای
 قدرتمند عضو جامعه ی� ملل گذاشته شد. وقت آن رسیده بود که در لباس صلح دوستی و جنگ س�تیزی، غن�ائم
�ه��انی ک� به صورت مسالمت آمیز میان کشورهای پیروز تقسیم شود. مستعمرات امپراتوری آلمان و عثمانی تا زم
 "صالحیت� الزم برای خودمختاری" را داشته باشند، به انگلستان،� فرانسه ژاپن و چهار قدرت دیگر سپرده شد.
�ود درآورد.��ایت خ��طین را تحت حم��یز اردن و فلس��تان� ن��ید و انگلس��ه رس��ه فرانس��ان ب��وریه و لبن� اداره ی� س
�وبی و ژاپن��ای جن��د، آفریق��ترالیا،� نیوزلن��ک، اس� مستعمرات امپراتوری آلمان هم میان انگلستان، فرانسه، بلژی

تقسیم شد.

 آلمان، اتریش-مجارستان و امپراطوری عثمانی اعضای متحدین به شمار می آمدند. 1
 اعضای متفقین عبارت بودند از انگلستان، فرانسه و روسیه؛ در ادامه ژاپن، بلژیک و ایتالیا نیز به اینان پیوستند. 2
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�ان��ور آلم��ر کش��نگینی� ب��ای� س��یروز، غرامت ه��ورهای پ� پس از جنگ با شعار صلح دوستی و در جهت منافع� کش
 تحمیل شد؛ تامین کشتی، لوکوموتیو و اتومبیل برای متفقین،� چشم پوشی از تمامی دارایی های� خود در دیگر

�10کشورها، تامین زغال سنگ به مدت ��اد تغی��ا،� ایج��ک و ایتالی��ی در ارتش سال برای فرانسه، بلژی� یرات اساس
 آلمان و ... . معاهده ها و غرامت های� وضع شده پس از جنگ جهانی اول اقتصاد� آلمان را فروپاشید. این چنین

بود که بستر مناسبی برای شکل گیری نازیسم در آلمان فراهم� شد.

�ال ��ا س��گ� ت��کار آن در جن��ود.1917فاصله ی جغرافیایی  آمریکا از صحنه ی نبرد، در عدم مداخله ی آش��وثر ب�  م
�ه��ایش ب� آمریکا خسارات چندانی� متحمل نشد و تا آن زمان توانست در نقش ناظر ماجرا به تماشای نابودی رقب
�ه��ا را ب��ایت آمریک��ان در نه��وی آلم��تان از س��ا انگلس��ا ب��اری آمریک��ادالت تج� دست یکدیگر بنشیند اما تهدید مب
 حضورش در جبهه ی متفقین� واداشت. با وجود این که آمریکا در معاهدات� پاریس نقش داشت و به این واسطه

�ال ��دگان1919ویلسون به عنوان معمار جامعه ی� ملل در س��ود، نماین��رده ب��ود ک��ل را از آن خ��لح نوب��ایزه ص�  ج
�طه ی� کنگره ی آمریکا با پیوستن این کشور به جامعه ی ملل مخالفت کردند. انگلستان� و فرانسه کماکان به واس
�ور��ایی حض��تمداران آمریک��ه سیاس��تند. در نتیج� حجم مستعمرات خود نفوذ گسترده ای در جامعه ی� ملل داش
 خود در این سازمان را برابر با کاهش توانایی شان برای حف�ظ من�افع� آمریک�ا و اس�تقالل آن در ام�ور بین المللی

�می پنداشتند.

�وی و��ان بولی��گ می��وری، جن��ه منچ��د� حمله ی ژاپن ب��ایی مانن� بیست سال پس از برپایی جامعه ی ملل، نمونه ه
 پاراگوئه، حمله ی ایتالیا به حبشه، و جنگ میان ژاپن و چین، ن�اتوانی و ب�ه عب�ارت به�تر فریبک�اری� کش�ورهای
�دفش��اهر ه��ه ظ��ه ب��ادی بین المللی ک� قدرتمند در ادعای برقراری صلح جهانی را هرچه بیشتر آشکار کرد. نه
�اری��ای� ج��ا یکی از واقعیت ه��ود؛ ام��ای آتی ب��وع جنگ ه� حل اختالفات بین المللی� و در نتیجه پیشگیری از وق
�ود.��ا ب��رای آن جنگ ه��ازی ب��ات اسلحه س��امی و کارخانج� پشت این ویترین صلح دوستی، تقویت ارتش های نظ
�ا� رخدادهای� گوناگون نشان داد که حرف از صلح و امنیت� جمعی تمامی کشورها در سازمان جامعه ی ملل تنه
�یر��ه س��ه محض این ک� تا زمانی معنا داشت که منافع سرمایه داری� در کشورهای قدرتمند تهدید نشده بود. اما ب
�وبه های��ر مص� حوادث به گونه ای پیش می رفت که این منافع از جانب� دیگری تهدید می شد، کشورهای عضو ب
�ازمانی محلی از� سازمانی که خود در ایجادش نقش داشتند،� به سهولت پشت می کردند و عماًل وجود چنین س
� اعراب نداشت. این گونه  است که »اتحادهای زمان صلح مقدمات جنگ را فراهم می آورند و خود نیز زاییده ی

�.5جنگ هستند«

�ال��گ در س��د از این جن��ه بع��اد� و انحالل آن ب��ام افت��انی دوم از ب� تشت رسوایی جامعه ی ملل پیش از جنگ جه
�ا وام1946��ازی ها� از آمریک��انی� اول و بازس��گ جه��ارج جن��امین مخ��رای ت��ه ب�  موکول شد. کشورهای اروپایی ک

  میلیارد دالر به آمریکا بدهی داشتند. آمریکا در آن سال ها توانسته11گرفته بودند، پس از آن جنگ نزدیک به 
  برابر افزایش دهد. با تضعیف اقتصاد� اروپا در طول دو جنگ جهانی� در کنار عوامل2٫5بود صادرات خود را به 

�ام جن�گ جه�انی��د. پس از اتم� دیگر، عرصه ای برای نقش آفرینی آمریکا به عنوان قدرت برتر جهان گش�وده ش
�انی�1945دوم در سال ��ای جه��یری از جنگ ه��دف پیش گ��ا ه��ر ب��اری دیگ� ، کشورهای قدرتمند سرمایه داری� ب

 "امپریالیسم، باالترین مرحله ی سرمایه داری"، نوشته ی والدیمیر لنین 5
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�ار��ازمان بین المللی ک� دیگر و تامین صلح در جهان، اقدام به تاسیس سازمان ملل متحد کردند. در این میان س
هم که میراثی� از جامعه ی ملل بود به یکی از نهادهای� سازمان ملل متحد تبدیل شد.

(ILOسازمان بین المللی کار )

�ای ک�ارگری و اعتص�ابات در اغلب کش�ورهای ص�نعتی� رو ب�ه��انی اول، جنبش ه� در دهه ی منتهی به جنگ جه
�ه س�بک پیش�ه وری��کال مختل�ف تولی�د ب� افزایش بود. از نیمه ی� دوِم قرن نوزدهم هر چه بیش تر از گذش�ته، َاش
�د. در ن�تیجه ی رش�د این ص�نایع، ش�مار ک�ارگران� جای خود را ب�ه ص�نایع ب�زرگ و کارخانج�ات عظیم می دادن
�اجرت� صنعتی به صورت روزافزونی در حال افزایش بود. طمع سرمایه داران برای کسب سود هرچه بیشتر، مه
�ه را بیش از��رمایه داری،� عرص��ورهای س��ان� کش��ترده می��ابت گس��ارگر ارزان و رق� مستمر سرمایه به مناطقی با ک
 پیش بر کارگران تنگ و خیل عظیمی از کارگران را بیکار� می کرد. مکانیزه� شدن کارها و ساده تر شدن آن، نیاز
 به مهارت و در نتیجه نیاز به کارگران ماهر را کاهش می داد. در چنین شرایطی، احزاب و اتحادیه های کارگری
�رو��رمایه داران� روب��اجم س��ل ته��تادگی مقاب��ارکت در ایس� با استقبال گسترده ی� کارگران ماهر و ناماهر� برای مش
��ان��ورها، حکمران��ر کش��ارگر در دیگ��روش طبقه ی ک��وش و خ� شده بودند. پیروزی کارگران انقالبی روسیه و  ج
�ود،��ه ب��رار گرفت��ارگران ق��م ک��ه پیش چش��وروی ک��ور ش��زینه ی نوظه��ر گ��ا در براب��ود ت��رمایه داری� را وادار نم� س
�ه��اگزیر ب��ارگری، ن��ای� ک��یوع انقالب ه��ر ش��ا خط� عقب نشینی کنند. حاکمان سرمایه داری در هنگام� رویارویی ب

تاسیس نهادهایی تن دادند که به عنوان ضربه گیر عمل کند و از پیشروی طبقه ی کارگر بکاهد.

�هILOدر مقدمه ی اساس نامه ی تاسیس سازمان �  )به عنوان بخش سیزدهم از معاهده ی صلح ورسای( این گون
آمده است: 

 »و نظر به این که شرایط کار موجود دربردارنده ی� آن چنان بی عدالتی، سختی و محرومیت� برای عده ی زیادی
 ؛ بهبود آن شرایطصلح و نظم جهانی را به خطر می اندازداز مردم است که آشوبی بزرگ را به بار می آورد� که 

�یری از��اری، جلوگ��داکثر روز و هفته ی ک��یین ح� به فوریت الزم است: برای نمونه، تنظیم ساعت کار از جمله تع
بیکاری و ...«

�ه "��ود ک��نین ب��ود. این چ��ده ب��د ش��ای معظمصلح و نظم سرمایه داری به دست عده ای "آشوب گر" تهدی� طرف ه
�ده ��اثر ش��ان مت��یز تمای�ل ب�ه ت�أمین ص�لح دائمی در جه��انیت و ن� متعاهد� که از احساسات عدالت خواهانه و انس
�ترش��ا گس��ه ب� ]بودند["، با یکدیگر بر سر تاسیس این سازمان به توافق رسیدند. در واقع،� این مقامات� عالی رتب
�دا در��ه ص� جنبش های کارگری در اروپا و به ویژه با سقوط حکومت� تزار به دست کارگران روسیه، آژیر خط�ر را ب

آورده و به ولوله افتاده� بودند.

�ردن آن در نظمILOوجود نهادی مانند ��ل ک��ارگری و ح��دن جنبش ک��ی ش��گیری از سیاس�  راهکاری� برای پیش
�رمایه داری پی��وب س��ای مطل��ت در اتحادیه ه��ارگران می بایس��ات ک��ود. پس، اعتراض��ود ب� سرمایه دارانه ی موج

�رفًا ب�ه مب�ارزه ای اقتص�ادی ��ایی ک�ه ص��د؛ اتحادیه ه� مح�دوددر چ++ارچوب قواع++د س++رمایه داری گرفته می ش
�ان و��وردن ن� شده اند. بنابراین شیوه ی اتحادیه گرایی از کارگر طلب می کند که در گوشه ای نشسته و مشغول خ
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�ان و��دک ن��هم ان��ر از س��اهی اگ� ماستش باشد و سیاست را به سیاست مداران سرمایه داری واگذار کند؛ هر از گ
ماست شکایت داشت نیز به اتحادیه مراجعه� کند.

�اس نامه یAFLساموئل گومپرز رییس فدراسیون کار آمریکا )��ویب اس��ات تص� ( از جمله افرادی بود که در جلس
�دریجILOسازمان ��ه ت��ارگران ب�  نقش داشت. گومپرز معتقد� بود که با اصالحات در نظام سرمایه داری شرایط ک

�اره��ه را نظ��رایط بهبودیافت��دیگر این ش��ا یک� بهبود خواهد یافت. کاش گومپرز ساده دل! امروز در کنار ما بود تا ب
�ا� کنیم. البته ساده دلی صفتی برازنده ی او نیست؛ گومپرز مهاجرستیزی خائن به طبقه ی خود بود که با البی ب
�ار��یون ک��نین فدراس��ود. همچ��غول ب��ارگری مش��ای ک� کارفرمایان به کارشکنی و حذف مخالفانش در اتحادیه ه
�ان را در��ارگران جه��ه ک��ود. جنگی ک��انی اول ب� آمریکا به ریاست گومپرز از مدافعان� حضور آمریکا در جنگ جه
�ان��ایت حاکم��پرد. در نه��ای آتش س��ه جوخه ه��د ب��ورهای قدرتمن��رمایه داران کش��ای� س� جهت جاه طلبی ه
�ا��رگ اش ب��ان م��اختند و رزولت در زم��ادبودی س� سرمایه داری� به پاس خوش خدمتی های گومپرز برایش بنای ی

تمجید از او گفت: »به خوبی به کشورش خدمت کرد«. 

�درت های� سازمان بین المللی کار که از جمله کارکردهایش جهت دهی به مبارزه ی� کارگران در خدمت� منافع� ق
 سرمایه داری� است، در ب�ازگویی ت�اریخچه ی این س�ازمان در و ب س�ایتش این گون�ه فع�الیت� خ�ود علی�ه طبقه ی
 کارگر را به عنوان برگی از تاریخ افتخارآمیزش به نمایش گذاش�ته اس�ت: »س�ازمان بین المللی ک�ار ب�ا حم�ایت

�ه87کامل از مشروعیت اتحادیه ی همبستگی، بر اساس رعایت کنوانسیون شماره ی �  در مورد آزادی تشکل، ک
  آن چه از آن6 امضا کرده بود، نقش عمده ای� در رهایی لهستان از دیکتاتوری ایفا کرد.«1957لهستان در سال 

�ه��ود ک��ارگری ب��رای طبقه ی ک��امان ب� به عنوان رهایی از دیکتاتوری نام برده� می شود، رقم خوردن اوضاع نابه س
�ده،� در حقیقت��ای� فریبن��حنه ی این لفاظی ه��ت ص��رد. پش� پس از آن باید با "دموکراسی" شکمش را سیر می ک
�کالت معیش�تی ب�ود ک�ه زمینه س�از تح�والت� جهت دهی� به اعتراضات کارگری موجود در لهستان نسبت به مش
�ذف��ترده، ح��ازی های� گس��ا خصوصی س��والت ب��د. این تح��ربی ش� سرمایه دارانه ی هم سو با منافع قدرت های غ

کنترل قیمت ها� و کاهش خدمات عمومی همراه بود.

�ررات��امان دهی� مق��د،� س��د می کردن� عالوه بر کاستن از خطر انقالب های کارگری که نظام سرمایه داری را تهدی
�وانین��ع ق� کار، خود می توانست عاملی برای افزایش بهره وری سرمایه باشد. سرمایه داری پیش از آن نیز با وض
�ود،��رای خ� آموزشی و بهداشتی در حوزه ی کار کوشیده� بود کارگرانی تواناتر و سالم تر را در جهت تولید ثروت ب
�ه��ا ارائ� بارآورد. تصویر روشنی از نسبت تصویب مقررات کار با وضعیت� طبقه ی کارگر و تحوالت سرمایه در اینج
�م طبقه ی��راقبت� از ذهن و جس��دف م��ا ه��ته ها ب��امی رش��ه تم� می شود:»اگر بسط عمومی قانون های� کارخانه ب
�مار��ومی بی ش��تحاله ی عم��ریع اس��وجب تس��ر م��ر ... همین ام��وی دیگ��ت، از س� کارگر، اجتناب ناپذیر شده اس
�لطه ی��رمایه و س��ز س��ابراین تمرک� صنایع خرد منفرد به چند صنعت ترکیب شده،� در مقیاسی کالن می شود؛ بن
�ه در پس آن��د ک��ابود می کن� انحصاری نظام کارخانه ای� را شدت می بخشد. هم شکل های قدیمی و گذرایی را ن

�کار اس�ت.«��ه7سلطه ی سرمایه هنوز تا حدی پنهان است، و سلطه ای را جایگزین می کند که مستقیم و آش�  البت

6 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm
.541کارل مارکس، سرمایه جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی، ویراست اول، ص   7
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�ه این��رای جهت دهی� ب��ده،� ب��رورت های تحمیل ش� تصویب قوانین توسط سیاست مداران� سرمایه داری در اثر ض
�ری از��اومت� بخش دیگ��ایتی و مق��ی و نارض��ایت بخش��واره رض��د� و هم��واری را طی نمی کن��یر هم��والت مس� تح

سرمایه داران� را به همراه دارد.   

�ون ��ازمان هایی چ��ه در آنILOکارکرد س��ورت گرفت��ای ص��ا و پژوهش ه��رمایه داری در گزارش ه��ام س��رای نظ�  ب
سازمان، درباره ی� تاثیر سالمت کارگران بر بهره وری کار خود را بازتاب می دهد:

�ه جانبه گرایی،��رد س��ا رویک� »در دهه های اخیر، عمدتًا در کشورهای توسعه یافته سیاست گذاران،� سازمان های ب
�المت روان و� شرکای اجتماعی� )کارگران ، دولتها و کارفرمایان(� و دانشگاهیان  توجه بی سابقه ای� به موضوع س

 ، س�ازمان بین المللی ک�ار و8بهزیس�تی ک�ارگران داش�ته اند. ذی نفع�ان اص�لی مانن�د س�ازمان جه�انی بهداشت
�  با توجه به ارتباط بین کار با کیفیت پایین و وض�عیت وخیم س�المت روانی9سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

� 10کارگر، خواستار اتخاذ سیاست مناسب هستند«

�ر این8روز کاری ��ود. ب��ازمان ب�  ساعته از مهم ترین مطالبات جنبش کارگری موجود در زمان شکل گیری این س
�ال ��ار در س��ان 1920اساس، از نخستین کنوانسیون هایی که سازمان بین المللی ک��یین زم��رد، تع��ویب ک� 8 تص

�اری 1917ساعت کار روزانه بود. حکومت کارگری روسیه هم زمان� با روی کار آمدنش در سال ��اعته8، روز ک�  س
�ده در ��دی درILOرا اجرایی کرده بود. اما کنوانسیون تصویب ش��ا تعه��ت و دولت ه��ی داش��ا جنبه ی� نمایش�  تنه

�ود، در��ته ب� برابر اعمال آن نمی دیدند. برای نمونه دولت ایران که از همان ابتدا� به سازمان بین المللی کار پیوس
�ان نمی داد. »...��ازمان نش� بستر مقاومت� و اعتراض کارفرمایان تعهدی به اجرای مقررات تصویب شده ی این س

�ه48 ساعت کار روزانه و 8حتی در اروپا نبرد برای ��ابراین ن��ود. بن�  ساعت کار هفتگی� هنوز به پیروزی نرسیده� ب
�د مان�د. هن�وز��اع ک�ار هم چن�ان ب� شگفت اگر این مقررات به گونه ای قانونی منسوخ، باقی ماند.]در� ایران[ اوض
�د��عیت� ب��ارگر از وض��ان ک� کودکان خردسال استخدام می شدند،� میزان دستمزدها� اسف انگیز� بود، زنان و کودک

�رانی1311 ]همان 1932خود در عذاب بودند و هیچ چیزی تغییر نیافت. ... در ��اددان ای��ک اقتص�  شمسی[، ی
  منظ�ور این11اعالم داشت که مزد کارگران، بیشتر کودکان که اغلب الغ�ر و ح�تی فلج ش�ده اند ک�افی نیس�ت.«

 است که همان مقررات ظاهری حدا قلی� نیز توسط سرمایه داران، علی رغم پذیرش توسط دولت ها،� در بسیاری
از موارد رعایت نمی شد.  

�رILO روسای سازمان ��یری از خط��رای جلوگ��یون ب��ذیرش این کنوانس��ر پ��نعتی ب�  در مذاکرات با کشورهای ص
�ذیرش آن��ه پ� انقالب های� کارگری تاکید می کردند تا در نهایت این کشورها به سختی پس از چند سال حاضر ب
�ر��ود را ب��ز خ��ی تمرک��ک بخش روس� شدند. سازمان بین المللی� کار در سال های ابتدایی� تاسیسش، با تشکیل ی
�ارهای��ه تحت فش��وری ک��ه از کش��اری� غرض ورزان��ردآوری آم� بررسی وضعیت� کارگران در روسیه گذاشت تا با گ

8 World Health Organization (WHO)
9 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
10 Safety and Health and the Future of Work: A Compilation of Think Pieces, International Labour Organization 
2019
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 عظیمی از سوی دولت های سرمایه داری بود، تصویری مخدوش از وضعیت طبقه ی کارگر روسیه ارائه دهد و بر
این اساس افق انقالب کارگری را در اذهان� کارگران درهم شکند.

�ه��ود. در نتیج��ا ب� هدف پیِش روی سازمان بین المللی کار تدوین استانداردهای بین المللی کار و نظارت بر آن ه
�ر و بی در قالب سازمانی سه جانبه گرا� کوشید با پیشبرد شعار ILOسازمان ��ا فق��ارزه ب��ادی� و مب��عه ی اقتص� توس

�اعدالتی اجتماعی،��د. نظم س�رمایه دارانه� ب��ت زن��رمایه داری دس��ام س��افع نظ��ار در جهت من�  به بهبود شرایط ک
�ه��ر چ��د و ه��وه ده� پیشبرد این اصالحات می کوشید هر چه بیشتر مناسبات حاکم در سرمایه داری را موجه جل

بیشتر خود را تثبیت کند. 

�رای��ا� ب��دگان دولت ه� سه جانبه گرایی یعنی کنار هم نشاندن نمایندگان کارگران، نمایندگان� کارفرمایان و نماین
�د و��ر قواع��ت گذاری ب��ارگران در سیاس��ا ک��ا ب��ان هم پ��ار. س�رمایه داران� و دولت های ش� تصویب مقاوله نامه های ک
� استانداردهای� کار مداخله� می کنند، درحالی که در نهادهای� سیاست گذاری� که منافع� سرمایه داران را پیگیری
�انی و��ک جه� می کنند،� خبری از نماینده ی کارگران نیست. خبری از سه جانبه گرایی در سازمان هایی چون بان
 صندوق بین المللی� پول نیست؛ سازمان هایی که با سیاست گذاری های شان� در راستای افزایش قدرت طبقه ی

سرمایه دار،� مستقیمًا بر زیست کارگران تاثیر گذاشته اند.

�ز��انی� ج��ان امک��امین مخارج ش��دگی و ت��ذران زن��رای گ��ه ب��تند،� در نتیج��ود هس� کارگران تنها مالک توان کار خ
�ه��ورتی ک��ه در ص��ت ک��ولی اس��د و پ� عرضه ی این دارایی در بازار ندارند. در آن سو سرمایه دار مالک وسایل تولی
�رای��روت ب��د ث��د در جهت تولی��ا نمی توانن��وند ی��تهلک می ش��ا مس��ود ی��ا نش��تفاده ای از آن ه��د� و اس��د بمانن� راک
��تفاده��ام و اس� سرمایه دار عمل کنند، بنابراین سرمایه دار به دنبال کارگرانی است که با انجام کار بر روی مواد خ
�د. س�وی دیگ�ر این م�اجرا دولت ه�ایی ق�رار��زایش دهن��ت را اف� از دستگاه ها� ارزش سرمایه ای که در دست اوس
�ام��افع نظ��برد من��بات و پیش� دارند که سیاست هایی را در جهت محافظت و جلوگیری از برهم خوردن این مناس
� سرمایه داری� پیش می برن�د ام�ا این گون�ه وانم�ود می ش�ود ک�ه عملک�رد این نه�اد ن�ه ب�ر بس�تر پیگ�یری� منفعت
�ه� طبقه ای خاص، بلکه فراتر از طبقات است؛ َحکمی است که در پی حل اختالفات موجود میان طبقات جامع
�ان� است تا بر بستر نظمی که حیاتش وابسته به بهره کشی از کارگران است، سعادت و خوشبختی را برای همگ
�ظ��ا در حقیقت� حاف��ات )ام��ان طبق��ازش می��ده ی س��اس تامین کنن��ا در لب��ایت دولت ه��اورد. در نه��ان� بی� به ارمغ
�د و��کیل می دهن��ه جانبه� را تش��اد س� مناسبات سرمایه داری(� همراه� با سرمایه داران دو جانبِ� حدوداً� همسو از نه
 وارد جلسات چانه زنی با جانب� سوم یعنی نماین�دگان ک�ارگران می ش�وند. ح�تی اگ�ر این نماین�دگان� ک�ارگران
�کل های��دگان تش��تند،� نماین��ارگری نیس��تقل ک��کل های مس��دگان� تش��ه نماین��ران ک��د� ای� برخالف کشوری مانن
�ود این��نیم،� خ��رمایه داران نبی� مستقل کارگری باشند و آن ها را "شرکای اجتماعی" آگاهی در پیشبرد منافع س
 نهادها پیشتر وزن س�نگین تری را ب�ه س�مت مقاب�ل� ک�ارگران )یع�نی دولت و س�رمایه داران(� داده ان�د. بن�ابراین

جلسات سه جانبه در این جا چیزی جز جلساتی میان دو طرف در برابر طرف دیگر نیست. 

�ا��د و ب��رو ش��تثمار� روب��ر اس��نی ب��بات مبت��ه مناس� نظام سرمایه داری در طول حیات خود با مبارزات کارگران علی
�از و� تجربه کردن جنبش های کارگری، برای جلوگیری از نابودی اش� و ادامه ی روند بهره کشی از کارگران به س
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�ان��وی آن��ده از س��ارچوب تعریف ش��ایی� در چ� کاری نیاز داشت که از آن طریق مبارزات کارگران را به چانه زنی ه
�ورت��ایی ص��عیت،� درون نهاده��الحاتی در وض��یری� اص� محدود کند. پیشبرد این روند حق خواهی در قالب پیگ
�ون� می گرفت که در حقیقت� تاثیرات ناچیزی� بر سیاست گذاری های کلی داشته اند.� در مقابل، این نهادهایی چ
��ذار��وری تاثیرگ� بانک جهانی،� صندوق� بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی اند� که در مورد سیاست های مح

  ن�یز در پیش�برد اه�داف این نهاده�ا� ب�ا آن�ان هم دس�تILOبر زیست کارگران تصمیم گیری می کنند. س�ازمان 
می شود:

�امین��انی ت��ک جه��ط بان��ه توس��وری ک� »...سازمان بین المللی کار همچنین برای برنامه ریزی های� در سطح کش
�انی و ��ک جه��اری بان��ت، همک��ه از این دس�  درILOبودجه می شوند، کمک های فنی ارائه کرده است. یک نمون

��تغال زایی و کیفیت��تمزد،� اش��ار، دس��رایط ک��ر اهمیت� ش��ه ب��ت ک��ی اس��تی و خصوص��رمایه گذاری های� دول� س
12 منجر می شود«افزایش بهره وری و در نهایت رشد اقتصادیزیرساخت ها� و خدمات تاکید دارد که این به 

�اکنون��ه ت��تند� ک��ایی� هس��ان نهاده��انی هم��ارت جه��ازمان تج��ول و س��ندوق بین المللی پ��انی،� ص��ک� جه� بان
�تی و��دمات بهداش��ومی )اعم از خ��ای عم� سیاستگذاری هایی را برای پیشبرد خصوصی سازی، کاهش هزینه ه

 � کاهش دستمزد واقعی، افزایش مالی�ات ب�رای ک�ارگران و ک�اهش مالی�اتآموزشی ارائه شده توسط دولت ها(،
�ارگران رقم��رای ک��یه روزی را ب��د و س��اران� در پیش گرفته ان��ه بیک��وقت ب� برای کارفرمایان، تحمیل کار ارزان و م

�ود و پیشILOزده اند. . سازمان ��اثر از نظم موج�  بیشتر از این که تاثیر چندانی بر وضعیت داشته باشد خود مت
برنده ی سیاست های نهادهای مختص سرمایه داران� است.

رابطه ی آمریکا و سازمان بین المللی کار

�ته��رمایه داری خس� پس از جنگ جهانی دوم، نور صحنه ی نمایش بر بازیگران تازه وارد تابید. کشورهای کهن س
�ود.��رمایه داری ش��ات بخش س��ا نج��دند ت��ا ش��بری آمریک� و بی رمق پس از تجربه  ی دو جنگ جهانی،� پذیرای ره
�د،��ه ش��تر گفت��ه پیش��ان طور ک��ت. هم��د داش��عیت جدی��ا وض��ب ب� رهبرِی تازه، نیاز به تاسیس نهادهایی� متناس

�د1945نخستین سازمان تاسیس شده در سال ��ل متح��ازمان مل��د، س�  که قرار بود نقش حافظ صلح را بازی کن
 از فصل نخست منشور ملل متحد، یکی از اهداف ملل متحد را به این صورت شرح می دهد: 1ماده ی� بود. 

�یري و��راي جلوگ��وثر ب��ته جمعي م��دامات� دس� »حفظ صلح و امنیت� بین المللي و بدین منظور به عمل آوردن اق
� برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کاره�اي ن�اقض ص�لح و ف�راهم
�لح� آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختالفات� بین المللي یا وضعیت هایي که ممکن است منجر به نقض ص

 ؛1945گردد با شیوه هاي مسالمت آمیز� و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل«. از جنگ های پس از سال 
�گ� در��وع در این دوران؛ جن��ال وق��ته و در ح��وع پیوس��ه وق� در اندونزی،� ویتنام، یونان، کره و ...، تا جنگ های� ب
�نین��ذاری� چ��یزان تاثیرگ��ر م��واهی ب��وبی گ��ه خ��راین، همگی ب��وریه، یمن، اک��بی، س��تان،� لی��راق، افغانس� ع

سازمان هایی در اتحاد ملل و تامین صلح و امنیت� همگان درون نظام سرمایه داری است.

12 World Bank-ILO Cooperation, June 2019
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  تاسیس شدند تا سیاست های�1945دو سازمان بین المللی بانک� جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در سال 
�د.��ه پیش ببرن��ود، ب��ده ب��اکم ش��انی دوم ح� توسعه ی اقتصادی� را متناسب با وضعیت نویی که پس از جنگ جه
�ار��ا در کن��ه آن ه��ای� کالن ب��ای وام ه��ه اعط��عه یافته ب��ر توس��ورهای کم ت� برنامه های� توسعه ی اقتصادی� برای کش
 اعمال شرط و شروطی برای افزایش خصوصی سازی و همان طور که گفته شد، کاستن از خدمات عمومی ختم
�دیل��ازمان ها� تب��وش این س��ه گ��ه ب��ان حلق� می شود. وام هایی که سنگینی بازپرداخت آن ها، کشورها را به غالم

می کند.

  بود. ناتو پیمانی جمعی میان برخی کشورهای بلوک غرب بود ک�ه ب�ه به�انه ی برق�راری ام�نیت13نهاد دیگر ناتو
�ال ��و آن در س��ر1949کشورهای عض��رن حاض��دای� ق��ا در ابت��کوه! این اعض��تاوردهای� پرش��د. از دس��اد ش�  ایج

�ال ��انی� و مه�اجرت میلیون ه�ا2001می ت�وان ب�ه ته�اجم ن�اتو ب�ه افغانس�تان در س��اره ک�رد ک�ه ب�ه بی خانم�  اش
 افغانستانی� منجر شد و تبعات آن تا امروز نیز گریبان مردم افغانستان را گرفته است. جنگی� که به نام "مقابله با

 سال جز ویرانی و آوارگی چیزی از خود به جای نگذاشت.20تروریسم و بسط دموکراسی" آغاز کردند، پس از 

�ران��ود و بح��ا طی دوره ی� رک� آمریکا تا زمان حیات جامعه ی ملل تمایلی به عضویت در آن از خود نشان نداد. ام
�تن��ر گذاش��ت س��رای پش��ای� دولت او ب��ه برنامه ه��ه ب� در سرمایه داری� جهانی، با روی کار آمدن روزولت و با توج

�ال ILOبحران و انجام برخی اصالحات اجتماعی حضور در نهادی� چون ��د و در س� ،1934 ضروری شناخته ش
�یس ��دایی تاس��ال های ابت��د. در س��انیILOآمریکا به عضویت سازمان بین المللی کار درآم��گ� جه�  )پیش از جن

�ت های ��اثیر را در سیاس��ترین ت��ه بیش��ارILOدوم( انگلیس و فرانس��انی� دوم، این ب��گ جه��تند. پس از جن�  داش
�عارهای ��ا� و ش��ر برنامه ه��ه ب��ود ک��ا ب��ت های آمریک��اثر از سیاس��انی مت��رمایه داری جه��اثیرILOسیاست های س�  ت

می گذاشت. 

�اعی کماک�ان در مرک�ز توج�ه ق�رار� اگر پیش از جنگ� جهانی دوم شعارهایی چون مبارزه� با فق�ر و ع�دالت اجتم
�ود؛1950داشت، از سال ��ره وری� ب��زایش به��ادی جهت اف��عه ی اقتص�  آشکارا اولویت با پیشبرد برنامه های� توس

�ق��یب س�رمایه دار کن�د، از این طری��تری نص��تر اس�تثمار� ش�ود و س�ود بیش� یعنی به زعم آن ها کارگر هرچ�ه بیش
�ال های ��ول س��ود. در ط��ا 1948بهبودی در زندگی خود او نیز حاصل می ش��ورس1970 ت��د م��ت دیوی��ا ریاس�  ب

�راودِت 121 عضو به 52 از ILOدولتمرد آمریکایی، تعداد اعضای ��افت. پیش از این م��زایش ی��و اف��اILO عض�  ب
 کشورهای عضو در خصوص اجرای� استانداردها� بود و از آن پس تمرکز این مراودات بر حوزه ی کمک های فنی

  مورس از کنفرانس س�ازمان بین المللی ک�ار دردیویددر گزارش به جهت توسعه ی اقتصادی� گذاشته شده بود. 
�روز"1950سال ��ان ام� ، پیرامون "بهره وری کار" به عنوان "یکی از چالش برانگیزترین و مهم ترین مسائل در جه

آمده است:

�داماتی ک�ه��ه اق��ت. من می دانم� ک��د اس� »از نقطه نظر جهانی، نیاز واقعی تقریبًا در همه ی بخش ها افزایش تولی
�ای��د معن��ار می کنن� صرفًا با هدف افزایش تولید انجام می شود ممکن است برای کسانی که در سراسر جهان ک
�ه��ر این ک��یزد، مگ� چندانی� نداشته باشد و ممکن است در برخی کشورها سوءظن جدی و مشروع آن ها را برانگ

  میان ایاالت متحده آمریکا، بریتانیا، بلژیک، فرانسه، هلند، لوکزامبورگ، کانادا، دانمارک، ایسلند، ایتالیا، نروژ1949پیمان آتالنتیک شمالی در سال   13
 و پرتغال منعقد گردید. هدف اولیه ی این سازمان مقابله ب�ا نف�وذ ش�وروی در اروپ�ا ب�ود. این س�ازمان در ط�ول جن�گ س�رد گس�ترش ی�افت. پس از فروپاش�ی

 ده کشور� از شرق اروپا به عضویت ناتو در آمدند. 2004 تا 1999شوروی، مرزهای ناتو به سمت شرق گسترش یافت و از 
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 14این اقدامات� رابطه ی تنگاتنگی با اقداماتی ب�رای تض�مین توزی�ع ع�ادالنه ی ثم�رات ک�ار آن ه�ا داش�ته باش�د«
 خب، مورس چه می گوید؟ او در سازمان بین المللی کار پیگیر سیاست های� کش�ورهای قدرتمن�د� س�رمایه داری
 است تا با تشویق کشورهای عضو در این س�ازمان ب�ه اف�زایش تولی�د، توس�عه ی س�رمایه داری� در س�طح جه�ان و
�ه��رمایه داری ک��ان س��ت های جه��ا سیاس��ام ب��ورس هم گ��ود. م��ق ش��ا� محق��ای وارده از جنگ ه��بران زیان ه� ج
 خوشبختی را در گروی تالش خود فرد می دانند، کارگران را به افزایش بازدهی کار خ�ود تش�ویق می کن�د ت�ا از
 ِقبل آن بتوانند معیشت خود را بهبود دهند. از نظر مورس اگر کارگری وضعیت معیش�تی� مناس�بی� ن�دارد خ�ود

اوست که با بهره وری پایینش مسئول این اوضاع است نه سیاست های بهره کشانه ی سرمایه داری.

  و پس از اتمام ریاس�ت م�ورس ب�ر س�ازمان بین المللی ک�ار، آمریک�ا در نس�بتش ب�ا این س�ازمان،1970از دهه ی 
  منصوب شد.ILO شهروندی از بلوک شرق به دستیاری مدیر کل جدید 1970دچار چالش هایی شد. در سال 

�رق در ��دار دادILOآمریکا با توجه به رقابت موجود میان بلوک شرق و غرب در آن سال ها، به نفوذ بلوک ش�  هش
  را ک�اهشILO درص�د از س�هم ب�ودجه ی تعیین ش�ده ب�رای پ�رداختش ب�ه 50و این س�ازمان را تهدی�د ک�رد ک�ه 

  توس�ط کش�ورهای قدرتمن�د غ�ربی ت�امین می ش�د. درILO درصد از ک�ل ب�ودجه ی 66خواهد داد. در آن زمان 
  اطمینان� داد� که "هر گون�ه نگ�رانی ای� مب�نی ب�ر این ک�ه روس ه�اILOواکنش به این نگرانی، مدیر کل آن زمان 

 بتوانند در این سازمان قدرت بگیرند،� تمامًا بی اساس است". واقعه ی� دوم اعتراض آمریکا و اسرائیل به پ�ذیرش
�ازمان ��ه عن�وان عض�وی از س��طین ب��ازمان آزادی بخش فلس��ال ILOس��اد1975 در س��ویت نه��ود. پس از عض�  ب

  را مح�ک زن�د و در ص�ورت ع�دم تغی�یرILOفلس�طینی،� آمریک�ا تص�میم گ�رفت ب�ه م�دت دو س�ال سیاس�ت های 
 ، پس از سپری شدن دو س�ال1977سیاست ها عضویت خود در این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. در سال 

  را منطبق با خواسته های خ�ود نیافت�ه ب�ود، تهدی�دش را عملی نم�ود و ازILOمذکور، آمریکا که تغییرات درون 
ILO ال ها��د. در این س��ارج ش��ار کس�ری ب�ودجه ی ILO خ��ه ی ش�ورای25 دچ��دی ش�د. "هفتمین� جلس�  درص

  ب�ه تعوی�ق افت�اد، مجموع�ه نش�ریات آم�وزش و توس�عه عماًل از رده خ�ارج ش�د،1980مش�ورتی آفریق�ا ت�ا س�ال 
 . این15جلسات کمیته ی� صنعتی به تعویق افتاد� و دفاتر شعب اروپایی و س�ایر خ�دمات منطقه ای ک�اهش ی�افت"

  با اعمال تغییراتی منطبق با سیاست های� آمریکا پایان یافت و آمریکا ب�ه1980ناز و عشوه ها، در نهایت در سال 
 بازگشت.ILOسازمان 

�اطع درILOسیاست های جهانی� بلوک سرمایه داری غرب در مقاطع مختلف بر سیاست هایی که ��یز در آن مق�  ن
 کشورهای عضو پیگیری می کند بسیار تاثیر گذار اس�ت. از آن جمل�ه می ت�وان ب�ه س�ند "جهانی س�ازی عادالن�ه:

  منتشر کرده اس�ت؛ س�ندی ک�ه پیگ�یری سیاس�ت2004 در سال ILOایجاد فرصتی برای همه" اشاره کرد که 
جهانی سازی در این نهاد را نشان می دهد. 

جمع بندی

 قوانین، استانداردها� و کنوانسیون های جهانِی مرتب�ط ب�ا ش�رایط ک�ار، ب�رای س�رمایه داری ک�ارکردی دو وجهی
 داشت. وجه نخست پیشگیری از خطری بود که از ج�انب طبقه ی ک�ارگر س�رمایه داری را تهدی�د می ک�رد. وج�ه
14 REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL, International Labour Conference, Geneva 1950
15 The United States’ Withdrawal from the International Labor Organization, Yves Beigbeder, 1979
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 دوم، کارکرد خود این استانداردها ب�رای اف�زایش به�ره وری ب�ود ک�ه در پیش�رفت و توس�عه ی س�رمایه داری م�وثر
 است. این چنین است که عقل کل سرمایه داری تصویب چنین استانداردهایی� را در جهت پیشرفت می دید اما

بخشی از سرمایه داران� منفرد� با لحاظ منافع� آنی خود از پذیرش آن سرباز می زدند. 

 این درست است که سازمان بین المللی کار در نهایت در راستای منافع� نظ�ام س�رمایه داری� گ�ام ب�رمی دارد، ام�ا
 تص�ویب ق�وانین ک�ار و وض�ع اس�تانداردها، در پی مبارزه ه�ا و مقاومت ه�ای� طبقه ی ک�ارگر، ح�داقل� مزی�تی ک�ه
 خواهد داشت تعیین سازوکاری است که سدی باشد بر ته�اجم افسارگس�یخته ی س�رمایه داران ب�ه ح�داقل های
 زیست کارگران. در نتیجه کارگران با اطالع داشتن از این مقررات می توانن�د� از این ق�وانین ب�رای پیش�گیری از
 وخامت وضعیت خود بهره ببرند اما امید بستن به وضع قوانین و ماندن در این نقطه چیزی ج�ز دور باط�ل زدن

نیست. 

� کارگران برای برهم زدن مناسبات� سرمایه داری و بنا کردن مناسباتی� که بر پایه ی استثمار� نباشد نیازمند آن اند
 که از دل بستن به نهاده�ایی� ک�ه کارکردش�ان مشروعیت بخش�ی ب�ه مناس�بات موج�ود و تث�بیت� آن اس�ت، فرات�ر
 روند. تغییرات بنیادین،� از ِقب�ل تق�ویت جنبش ک�ارگری متش�کل و ب�ا برن�امه ای میس�ر می ش�ود ک�ه ب�ه اف�زایش

آگاهی توده ی کارگران نسبت به نوع مناسبات موجود میان آنان و سرمایه داران� کمک کند. 

  را در دس�تورکار نظ�ام س�رمایه داری ق�رار داد،� مجاه�دت های� ک�ارگرانILOآن چه تشکیل سازمان هایی چ�ون 
�ه��ه مرحل� برای تغییر مناسبات موجود بود. و آن چه امروز این اجازه را به نظام سرمایه داری می دهد که مرحله ب
 به دستاوردهای� کسب شده از طریق این مجاه�دت ها� هج�وم ب�برد و معیش�ت ک�ارگران را نش�انه بگ�یرد، ض�عف

�  و بین المللی16مبارزه  ی� طبقه ی کارگر است. بنابراین کارگران پیش�رو ن�یز ب�ا اطالع داش�تن از مق�ررات داخلی
  از نق�اط� ش�روع مب�ارزه ییکیمرتبط با حدا قل های شرایط ک�ار، فش�ار ب�رای اج�رای این مق�ررات را ب�ه عن�وان 

  ب�ه17دی+دی گس+ترده ترمتحد در محیط کار در دستورکار خود قرار می دهند. از طرف دیگر کارگران پیشرو ب�ا 
�ارگری این� این مبارزه ی�  متحد می نگرند زیرا سرمایه داران می توانند� در صورت نبود برنامه و سیاست مستقل ک
 اصالحات را نیز برای مشروعیت بخشی خ�ود ب�ه ک�ار گیرن�د. ب�ا تق�ویت جنبش ک�ارگری و دی�دی همه جانب�ه ب�ه
 سیاست های سرمایه داری داخلی و خارجی، طبقه ی کارگر هم گام ب�ا پیش�روانش می توان�د مب�ارزه ی� متح�د ب�ر
 سر وض�ع و اج�رای مق�ررات مرتب�ط ب�ه حف�ظ ح�د اقل های� ش�رایط ک�ار را ب�ه گ�امی ب�رای پیش�روی های� آتی در

مبارزه ی� خود تبدیل کند.

" در سایت کارخانه مراجعه کنید:1400 برای اطالع از قوانین کار داخلی ایران می توانید به "کتابچه ی راهنمای قرارداد کار و مزد  16
https://karkhane.org/app/uploads/2021/06/ketabce-rahnama-e-qarardad-e-kar-o-mozd-1400.pdf

 این دید گسترده تر در مقابل دیِد محدودی است که مبارزه ی کارگران را در چارچوب صنفی محدود می کند. 17
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