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 2یوسف اباذری 

 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
 علیرضا خیراللهی

 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی
 

 12/5/95 پذیرش   29/10/94 دریافت

  

 چكيده 
هوای   اصولی ناوا    مشوتر  و  هوای  یکوی از ویگگوی   تووان  را میزدایی از نیروهای کار  تشکل

؛ این مسئله باعث تحوالت بسیار شدیدی در آورد حساب بهاخیر  ۀدهدر چند اقتصادی جهان 
قدرت سازمانی و تشکیالتی کارگران شده است و طبیعتاً سامان اقتصادی و رفاهی جوامو  را  

قودرت   ۀمسوئل در ایون ماالوه بوا اسوت اده از روش اسونادی        داده اسوت   قرارتحت تأثیر نیز 
در سوه قلرورو تولیود  مبادلوه و سیاسوت        ن ایرانی در ماط  پس از اناالب سازمانی کارگرا

 های موجود در تشکل آمده  نشان از آن دارد که دست قرار گرفته است و نتایج به موردبررسی
شدیداً وابسته به دولت و کارفرمایان هستند و شرایط عضویت  سطح کارگاهی )قلررو تولید(

سوری  کوارگران   و سرا های اسوتانی  ساختار تشکلو حق انتخاب شدن در آنها آزادانه نیست؛ 
وضعیت احوزاب کوارگری    های کارگاهی ندارد؛ ری با تشکلت اوت معنادا )قلررو مبادله( نیز

  دولتوی و غیردموکراتیوک   شبه یر از یک حزبعرالً غ که این( هم با توجه به )قلررو سیاست
  از وضوعیت  ایوران پوس از اناوالب فعالیوت نداشوته اسوت       هیچ حزب کارگری دیگری در

مشوخ  شود کوه    های آمواری   های کارگری بهتر نیست  غیر از این موارد  در بررسی تشکل
یار کوچک ها و جرعیت کارگران کشور بس های یادشده  در میان کارگاه پوششی تشکل ۀگستر
  آورد حساب بهطبااتی کارگران ایرانی  قدرت ۀدهند سازمانتوان  ها را نری و این تشکل است
های پس از  در سال قدرت سازمانی کارگران ایرانی که ضعف مداو  توان مدعی شد می نهایتاً

 زدایی از نیروهای کار در سطح جهانی مطابات تاریخی دارد  با روند تشکل  اناالب
احوزاب  ؛ هوای کوارگری   اتحادیوه ؛ قدرت سازمانی کارگران؛ های کارگری تشکل ها: کليدواژه
هوای صون ی    انجرن؛ شوراهای اسالمی کار؛ زدایی از نیروی کار تشکل؛ نئولیبرالیسم؛ کارگری
 خانه کارگر؛ کارگری

                                                           
این  نگارش های منتج به شان در روند پگوهش دریغ های بی نویسندگان از آقای دکتر محرد مالجو به خاطر کرک  1

این مااله از رساله دکتری علیرضا خیراللهی در دانشکده علو  اجتراعی دانشگاه عالمه گزارند   مااله  سپاس
 طباطبایی استخراج شده است 

 الکترونیکی نویسنده مسئول : پست   2

 شناختیجامعه مطالعات
ـپژوهشي()علمي



515-539:دو،شماره23دوره

 1010-2809  شاپا
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 مقدمه
 ۀدهو زدایی از نیروی کار در چنود   های اقتصادی  موجود به تشکل با توجه به گرایش معنادار  ناا 

عا  و طرح پرسش در مورد وضعیت تشکیالتی و سوازمانی   صورت بهاخیر  پرداختن به این مهم 

در ایون ماالوه سوعی داریوم     خاص از اهریت زیادی برخوردار اسوت    صورت بهکارگران ایرانی  

هوای پوس از    ها و احزاب کوارگری( را در سوال   ازمانی کارگران ایرانی )وضعیت تشکلقدرت س

 ۀمسوئل بوه   ور در ابتدا رویکردهوای مختلوفن ناوری   قرار دهیم؛ به هرین منا موردبررسیاناالب 

توواریخی در مووورد وضووعیت فعلووی  کنوویم و مبوواح ی کووارگر را موورور مووی ۀطباوویووابی  سووازمان

قودرت   ۀناریو وجووهی از   پس از آن نی ارائه خواهیم داد سطح جهایافتگی کارگران در  سازمان

در  ؛ وکنویم  ذکور موی   -بخش به مباحوث  چارچوبی انسجا  عنوان به-را  1اریک اُلین رایت طبااتی 

 مودنار  ۀگان سه قلرروهایمااله را در اصلی  ۀمسئلبا توضیح روش انجا  پگوهش  واکاوی  ادامه

 بوه ایون معنوا کوه هوم      بوه پویش خوواهیم بورد؛     (4و سیاسوت  3مبادلوه   2تولیدرایت )قلرروهای 

در محل تولیود و بوازار    های کارگری موجود وضعیت حاوقی تشکلو  ی ساختاریها محدودیت

رانی به کارگران ای -ا منتسبی-وضعیت احزاب سیاسی مرتبط  همکار را بررسی خواهیم کرد؛ و 

بوا   وضعیت فعلی آنهوا  نسبتن های کارگری  موجود  آمار و ارقا  مربوط به تشکل ۀارائبا  نهایتاً  را

 شرح خواهیم داد  نیز زدایی از نیروی کار را گرایش جهانی به تشکل

 مبانی نظری و تاریخی

 یابی کارگران تشكل ۀمسئل. تحوالت تاریخی و رویكردهای نظری به 1

هوای   دولت های کارگری در تم  حرایت از تشکلهای پایانی قرن بیس تا قبل از دهه که این باوجود

تورین   یکوی از ابتودایی    های سوسیالیستی  بلو  شورِ  سوابق   سوسیال دموکراتیک و دولت 5رفاهن

آموده   موی  حساب به های سیاسی دنیا ترا  ناا  تاریباً های اجتراعی در میان  گذاری اصول سیاست

 یوا  6نئولیبرالیسوم است  در حال حاضر ذیل سلسله تحوالتی که اموروزه از آن بوا عنواوینی نایور     

زدایوی از نیوروی کوار در سوطحی      گرایوی و تشوکل   شود  شاهد افول اتحادیه یاد می 7شدن جهانی

                                                           
1. Erik Olin Wright 

2. The sphere of production 

3. The sphere of exchange 
4. The sphere of politics 

5. Welfare state 

6. Neoliberalism 
7. Globalization 
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جوانوا    8 :2005  1بیشتر در این زمینه بنگرید به: هاروی تاریخی  جهانی هستیم )برای توضیحات

 درواق که ) 4ای تراکم اتحادیهشاخ  (  923: 2014  3و برمن و وندرلیندن 21: 2016  2و فاستر

(  در 5اسوت  کارگری و ترا  مزدبگیران هر کشورهای  نسب مابین تعداد مزدبگیران  عضو اتحادیه

گیوری داشوته اسوت     کلی برای اک ر کشورها  عردتاً سویر نزولوی چشوم    صورت به های اخیر سال

(  بورمن و  26/05/2016  تواری  بازیوابی:   6هوای اقتصوادی و توسوعه    سازمان هرکواری )دیتابیس 

کوه  انود   مودعی  7مطالعوات کوار  آمسوترداد     ۀمؤسسو ( بر مبنای اطالعات 933: 2014) وندرلیندن

  کانادا  آلروان  اسوترالیا    متحده ایاالتکشور پیشرفته ) 11ای برای  میانگین شاخ  تراکم اتحادیه

کاهش  2010 ۀدهمیالدی تا  80 ۀدهاز  ایتالیا  ژاپن  فرانسه  کره جنوبی  اسپانیا  سوئد و بریتانیا(

در ایون   مویالدی  80توا   60هوای   موابین دهوه   یافته است و این در حالی است که ایون شواخ   

صوندوِ  دو تون از محااوین   گوزارش      درغیورازآن   اسوت  بووده رو به افزایش  کشورها هرواره
توا   1980هوای   های کوارگری موابین دهوه    که قدرت اتحادیه است ادعا شده نیز  8الرللی پول بین

تووان  است و هرین مسئله نیوز خوود باعوث کواهش      ی داشتهکاهش روند مداو  یصورت به 2010
شوده   10داران و مزدبگیوران سوطح بواال    با مزد پایین یا متوسط در برابر سرمایه کارگران  9زنی چانه

 ( 30: 2015  11است )جاموته و بویترون

فکری و سیاسی  های اگر بخواهیم رویکرد مسلکفارغ از این تحول  معنادار  تاریخی  

 صورت بهها  های کارگری بررسی کنیم  باید بگوییم که مارکسیست تشکل ۀینزمرا در  گوناگون

های  در ترا  نوشته 13و انگلس 12مارکساند:  عا   رویکردی م بت نسبت به این مسئله داشته

کارگر علیه  ۀطباسیاسی  ۀمبارزها و ارکان  های کارگری را یکی از ستون اتحادیهخود  

: 1393)مارکس و انگلس  اند  و برای آن اهریتی حیاتی قائل بودهاند  داری به شرار آورده سرمایه

                                                           
1. David Harvey 

2. Jamil Jonna and John Bellamy Foster 

3. Jan Breman and Marcel van der Linden 

4. Union Density 

ای    تعریف شاخ  تراکم اتحادیه(International Labour Organization) الرللی کار   دیتابیس اینترنتی سازمان بین5

  25/05/2016بازیابی: تاری  
6. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
7. Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS) 
8. International Monetary Fund (IMF) 

9. bargaining power 
10. Top earners 

11. Florence Jaumotte and Carolina Osorio Buitron 

12. Karl Marx 
13. Friedrich Engels 
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با مبانی و  های مختلف مارکسیستی نیز را  مت کرین نحلهتاریباً تعالوه بر این دو  (  17-68

توان به  ؛ از آن جرله میاند های کارگری را ضروری شررده هدالیل مختلف  وجود اتحادی

های  (  مارکسیست67: 1999  3)استیل 2و پلخانف 1نایر کائوتسکی ارتدکسها  مارکسیست

های اناالبی م ل  ( و مارکسیست578-563: 1983  5)فلچر 4تجدیدنارطلب م ل برنشتاین

 8( و گرامشی832-828تا:  )مجروعه آثار و مااالت  بی 7(  لنین71-59: 1925) 6لوکزامبورگ

 ( اشاره نرود 98-102: 1971)

های  گرایی یکی از ریشه که اساساً اتحادیه نیز باید بگوییمها  دموکرات در مورد سوسیال

؛ بشیریه  22-15: 1364ران  آید )برانت و دیگ تاریخی و دالیل عروج سیاسی آنها به شرار می

 ناا  اقتصادی عانمبد عنوان بهدر کنار ام ال برنشتاین  (15: 1964) 9کینز هرچونکسانی  ( 1376

 ضرورت گسترش فعالیتن ۀیدابا   معنای قرن بیستری آن البته( یک )دردموکرات سوسیال و احزاب

فعالیت که بسیار مهم    این واقعیتنغیرازآناند؛  اشتهدتا  و ترا   دلی  هم های کارگری تشکل

نیز  را خود رسیده است به اوج  تاریخیهای رفاه   در دوران رواج دولتهای کارگری  اتحادیه

کارگر هم باید  ۀطبایابی  سازمان ۀمسئل  نهایتاً در مورد رویکرد لیبرالیسم به نادیده گرفت نباید

( و جان استوارت 58: 1357) 10آدا  اسریت هرچونکسانی  به ناریات با استناد که چنین گ ت

 لیبرالیسم کالسیک را تا حدود زیادی مداف  فعالیت صن ی  کارگران توان می(  350: 1998) 11میل

  تلای کرد ناا  بازار آزاد های مشخ   در چارچوب

جدید  ۀنحلهای کارگری را باید نزد مت کرین  ترین ناریات در مورد تشکل اما رادیکال

با این استدالل که  ها وجو کرد؛ نئولیبرال   جستویکم بیستهای بیستم و  لیبرالیسم در قرن

شود   آن می نام خودجوشکاری در ناا  اقتصادی باعث اختالل در  هرگونه دخالت و دست

 سیاسی و اقتصادی  ۀپروژهای کارگری و طرفدار  گیری اتحادیه شدیداً مخالف گسترش و قدرت

 عنوان به 13محوری هایک ۀاید  (203-181: 2009  12)استاینر زدایی از نیروی کار هستند تشکل

های کارگری بر این مبنا استوار است که  در مورد اتحادیهپرداز نئولیبرال   ترین ناریه اصلی

                                                           
1. Karl Kautsky 
2. Georgi Plekhanov 
3. Ramsay Steele 
4. Eduard Bernstein 
5. R. A. Fletcher 
6. Rosa Luxemburg 
7. Vladimir Lenin 
8. Antonio Gramsci 
9. John Maynard Keynes 
10. Adam Smith 
11. John Stuart Mill 
12. Yves Steiner 
13. Friedrich Hayek 
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آمیز و ایجاد  های خشونت اند که باعث ترویج فعالیت های کارگری نوعی تبعیض قانونی اتحادیه

کننده و  های قهرآمیز هم به کارگر  هم مصرف شوند؛ این مونوپولی ترس و ارعاب در جامعه می

 هرچونتوان نزد کسانی  را می گاه ناراین (  284-267: 1960زنند ) هم کارفرما آسیب می

( 1973) 5( و هات1959) 4(  بردلی1958) 3(  چربرلین1957) 2(  پترو1951) 1کورد رایت مک

اخیر  ۀدهزدایی از نیروی کار طی چهار  هایی که در مورد تشکل با توجه به داده نیز مشاهده کرد 

  اند د به طرز مؤثری در دنیای امروز به اجرا درآمدهرسد ناریات این افرا ارائه شد  به نار می

 کارگر ۀطبققدرت سازمانی  .2

قودرت طباواتی رایوت بپوردازیم:      ۀناریو الز  است بوه    پس از ذکر مادمات ناری و تاریخی فوِ

بوا   ( 2000) 6طبااتی ۀمصالحدار و  سرمایه ۀطباکارگر  مناف   ۀطباقدرت  ۀماالاریک اُلین رایت در 

انووا  مختلوف     م بوت(  ۀمصالحمن ی و  ۀمصالح)طبااتی  ۀمصالح ۀشیوت کیک قائل شدن میان دو 

شوود   کند و نهایتاً مدعی موی  ت کیک می از یکدیگر 7بازی ۀناریبا کرک طبااتی را به  مواجهات بین

تنهوا   طباواتی م بوت و   ۀمصوالح   مصوداِ  (8بازی تضرینی) دموکراتیک طبااتی سوسیال ۀمصالحکه 

تووان   می البته شود  زمان تأمین می هم صورت بهدار  کارگر و سرمایه ۀطبامدلی است که در آن مناف  

وارد نرود  اما هدف ما در این مااله پرداختن به این موضوو  نیسوت؛   این ناریه  به نادهای فراوانی

 ای تئوریک بورای  زمینه  صرفاً قصد داریم  با اقتباس  قسرتی از چارچوب غیرتاریخی رایت اینجاما 

 کنیم  فراهم 9کارگر ۀطبا یا تشکیالتی قدرت سازمانیم هو   بهتر  در 

تواند  در بستر تحلیل طبااتی  قدرت می»کند:  را چنین تعریف می قدرت طبااتی رایت 

: 2000« )ها برای تحاق بخشیدن به مناف  طبااتی خود در  شود ظرفیت افراد یا سازمان ۀم اب به

 کارگر ۀطباقدرت سازمانی یا تشکیالتی  در ادامه با ت کیک دو نو  از قدرت طبااتی  او(  962

اَشکال  حتیو  ها و احزاب نایر اتحادیه  کارگران های جرعی  که از سازمان»قدرتی  به را

 دهد گیرد  نسبت می سرچشره می «شوراهای کار یا نهادهای نرایندگی گوناگون دیگری مانند

                                                           
1. David McCord Wright 

2. Sylvester Petro 
3. Edward H. Chamberlin 

4. Philip D. Bradley 

5. W.H. Hutt 
6. Working-Class Power, Capitalist-Class Interests, and Class Compromise 
7. game theory 

8. assurance game 
9. working-class associational power 
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قدرتن ناشی از  عنوان بهرا  1کارگر ۀطبا قدرت ساختاری  آن ماابل  ۀناطدر  و(؛ 962: 2000)

اخیر صورتن تر  رایت  ؛ به بیانی واضحکند کارگران در ناا  اقتصادی تعریف می ۀویگ جایگاه

هایی از  حساس گروه به دستن باالی آنان در بازار پُرتااضای کار یا جایگاه قدرت کارگران را

 ( 962: 2000) داند   مربوط میتولید ۀچرخهای کلیدی  بخش کارگران در

  ها کارخانهشامل  2بستر نهادیطبااتی را ابتدا در سه  ۀمصالح   آن رایت محل منازعه و به تَب

کند  قلررو  بندی می دسته سیاستو  مبادله  تولید ؛ و پس از آن در سه قلررو ها دولت  بازارها

های تولیدی که در آن کارگران استخدا  و  ها  یعنی مکان ها و کرپانی ها  کارگاه تولید به کارخانه

 انوا  بازارهای ۀهرمبادله به بازار کار و  ورشود  معطوف است  قلر ری انجا  میگذا سرمایه

ایجاد و  ۀحوزشود و قلررو سیاست به  در مواردی بازارهای مالی نسبت داده می حتیکاالیی و 

او شکل  ( 963: 2000شود ) وانین مربوط میهای دولتی و مدیریت اجرایی ق انعرال سیاست

های کارگری  در قلررو تولید   غالب  قدرت سازمانی کارگران در قلررو مبادله را اتحادیه

طبااتی در  ۀمنازعو  مصالحه(  964: 2000داند ) می احزابو در قلررو سیاست   3کارشوراهای 

  در قلررو تولید به کارخانه شودای  محلی یا ملی واق   ای منطاهتواند در بازاره قلررو مبادله می

(  با این 984: 2000) 5خواهد بود 4ملت-ماند و در قلررو سیاسی در سطح دولت محدود می

 ۀمنازعهای این پگوهش را در قلرروهای مختلف مصالحه و  توانیم یافته حاال میتوضیحات 

 طبااتی در ایران  معاصر  تنایم و ارائه نراییم 

 شناسی روش

 مورداست ادههای اصلی    تکنیکاست 6این پگوهش ماهیتاً کی ی و روش انجا  آن نیز اسنادی

آماری پگوهش   ۀجامع .هستند 7در پگوهش نیز تحلیل محتوا  تحلیل مضرونی و راهبرد روایتی

                                                           
1. working-class structural power 
2. institutional contexts 
3. works councils 

4. Nation state 

 که دارد آن از نشان تاریخی تحایاات: شود می متذکر را کلیدی بسیار ۀنکت یک خود  تحلیل از ناطه این در رایت  5

 بازتوزیعی  های سیاست به داری سرمایه های دولت کارگر  ۀطبا سیاسی قدرت افزایش با زمان هم سیاست  قلررو در

 کتاب در پوالنی ۀناری با ایده این(  983: 2000) آورند می روی نابرابری کاهش و بندی مالیات و مزدها افزایش

  دارد توجهی قابل تطابق (1391) بزرگ دگرگونی
6. Documentary Research 
7. Narrative Strategy 
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های  الف  آمار و ارقا  رسری مرتبط با موضو  )در سطح داخلی گزارش شامل موارد زیر است:

مرکز آمار ایران و مرکز آمار و اطالعات راهبردی  وزارت تعاون کار و رفاه اجتراعی؛ و در سطح 

الرللی پول و نهادهایی  الرللی کار  بانک جهانی  صندوِ بین های سازمان بین الرللی گزارش بین

های ادوار مختلف  ؛ ج  قوانین جاری )قانون کار  مصوبهنین باالدستی(؛ ب  قوادست ازاین

و سایر مراج     شورای عالی کاروزیران هیئتمجالس شورای ملی و شورای اسالمی  

ساله   انداز بیست )سند چشم و بلندمدت مدت میانهای  گذاری  مرتبط با موضو (؛ د  برنامه قانون

های وزارتی )خصوصاً وزارت کار  نامه ها و شیوه نامه   آئینوو غیره(؛  ساله پنج ۀتوسعهای  برنامه

کار  ۀحوزای  های رسانه ها و مصاحبه حال ها  اخبار  شرح   گزارشهصنعتی(؛ و  های وزارتخانهو 

 های رسری فضای مجازی  در فضای مطبوعات چاپی و پایگاه

الز  به ذکر است که برای است؛  هدفرندقضاوتی و تحایق   در این یریگ نرونهروش 

( است اده 278 :1392  به نال از فلیک ؛6: 1990اسکات ) ۀچهارگانارهای گزینش اسناد  از معی

اند از: الف  داشتن اصالت؛ ب  داشتن اعتبار؛ ج  نرایا  شود؛ این معیارها به ترتیب عبارت می

که هر سندن لزوماً واجد هر  است بوده بودن و د  معنادار بودن  سعی ما در گزینش اسناد بر این

قیاس   ها نیز داده وتحلیل یهتجزبرای  مورداست ادهفنون عرلیاتی   نهایتاً چهار شرط فوِ باشد 

  ها هستند و بررسی منطای داده بندی کدگذاری  دسته

 های پژوهش یافته

تشوکیالتی کوارگران   و هدف این مااله بررسی قودرت سوازمانی   طور که قبالً اشاره کردیم   هران

و عالوه بر آن است؛  در ماط  پس از اناالب و خصوصاً پس از تصویب قانون کار جدید ایرانی

مشخ  نیز کار را  ۀحوز جهانیسازمانی کارگران ایرانی با تحوالت  وضعیتن قصد داریم نسبتن

ضوعیت تشوکیالتی   رایت  بایود و  موردنار ۀگان سهاز قلرروهای  کنیم  به هرین مناور با است اده

قبول از هور    اینجوا قورار دهویم     موردبررسیو سیاست    مبادلهتولیدح ودر سطرا رانی کارگران ای

فوِ به ترتیب شوراهای  ۀگان سهمتذکر شد که مصادیق رایت برای قلرروهای  مجدداً چیزی باید

 عنوان بههای کارگری و شوراهای کار  و احزاب هستند  ت اوت اتحادیه های کارگری   اتحادیهکار

شووراهای کوار بوه     الرللوی   در عورف بوین   ری  سطوح فعالیت مت اوت آنهاست؛دو سازمان کارگ

های فعال در سوطوح   کارگری  تشکل ۀاتحادیهای کارگری در سطح کارخانه اشاره دارد و  تشکل

 ای و کشوری هستند  منطاه
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ها و احزاب     تشکلاصلی مباحث به قبل از ورودبا این توضیحات  الز  است 

چهار   ۀتبصرمطابق با  شناسایی و معرفی کنیم: کلی صورت به شده و موجود را شناخته رسریت به

 ۀشرار)مصوب مجر  تشخی  مصلحت ناا    1369قانون کار سال  131 ۀماداز 

کارگران مجازند تنها تحت سه عنوان مشخ  یعنی   (29/08/1369/ِ  مورخ 267/8840

یابی در محیط کار  اقدا  به سازمان« کارگری ۀنرایند» یا« انجرن صن ی»  «شورای اسالمی کار»

توانند  هر واحد صن ی می کارگران   از هرین قانون 130 ۀمادبر اساس  غیرازآننرایند  

  1تأسیس نرایند خود نیز در محیط کار « اسالمی های انجرن»

های  کانون»تشکیل   قانونهران  131 ۀمادصره اول از تب های میانی و سراسری نیز  برای تشکل

 در سطح کشوری «های صن ی کانون عالی انجرن»در سطح استانی و « های صن ی هراهنگی انجرن

هراهنگی شوراهای  های کانون»تشکیل  هم 135 ۀمادبه هرین ترتیب در  ده است بینی کر را پیش

در سطوح استانی و کشوری مجاز دانسته شده « کانون عالی شوراهای اسالمی کار»و « اسالمی کار

 هران در« مجر  عالی نرایندگان»و « مجر  نرایندگان»نیز به  136 ۀماددر  ها  عالوه بر این است 

وری کنیم که غیر از موارد فوِ تشکیل الز  است یادآ  داده شده است رسریت  یادشدهدو سطح 

با هر عنوانی غیر از عناوین فوِ یا با  در هر سطحی  کارگریاتحادیه  سندیکا یا تشکل  هرگونه

چهار   ۀتبصر) 2صراحتاً مرنو  اعال  شده است  آنهاهای مربوط به  نامه ساختاری مت اوت از آئین

ای به امکان  اشاره 1369در هیچ کجای قانون کار   غیرازآنو  ؛(1369قانون کار سال  131 ۀماداز 

 نشده است  نیز هایی برای کارگران بیکار تأسیس تشکل

)که به لحاظ قانونی و ثبتی ماهیتاً یک حزب است « کارگر ۀخان»در مورد احزاب هم غیر از 

« حزب اسالمی کار»و  اما ساختار و هویتی مابین تشکل فراگیر کارگری و حزب سیاسی دارد(

با نا  و نشان کارگری در فضای رسری  هیچ حزب معتبری کارگر( ۀخان)وابسته به گردانندگان 

  3الیت نبوده استمشغول به فع پسااناالبی ایران  ورزی سیاست

های و مالحاات رایت  مشخ  است که در  بندی و در نار داشتن  تاسیم با این توضیحات

 های صن ی انجرن  شوراهای اسالمی کاراجتراعی  -اختار و وضعیت حاوقیتحلیل باید س ۀادام

                                                           
  گیری مناف  جرعی یابی برای پی و نه با هدف سازمان« ترش فرهنگ اسالمیتبلیغ و گس مناور به»  البته 1
ها و  در سطح شهرستان «های مدیران و کارگران بازنشسته کانون»  به امکان تأسیس قانون کار 134در ماده   2

  موردبحث ما ندارند ۀگان ی سهالبته ارتباط مستایری با قلرروهاها نیز اشاره شده است که  استان
 احزابی یاین به قریب احترال به دارند  وجود کارگری های عناوین و نا  و نشان با احزاب دیگریاحیاناً  هم   اگر3

 ندارد  نها در این پگوهش وجهیکه پرداختن به آ -هستند صوری طبیعتاً و- مشخ  اجتراعی پایگاه بدون و ناشناخته
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در محل کار( را در قلررو تولید  شده شناخته رسریت بههای  تشکل عنوان به) نرایندگان کارگریو 

 ۀخاناستانی و کشوری  این سه تشکل را در قلررو مبادله و  ها و مجام  کانونبررسی کنیم  

 کارگر )و اقرار آن( را در قلررو سیاست به بحث بگذاریم 

 . قلمرو توليد1

 الف. شوراهای اسالمی کار

یعنی چند سال پیش از  1363سیاسی خاصی در سال -شوراهای اسالمی کار بنا به دالیل  تاریخی

صورتی قانونی یافتنود     جدید  با قوانینی مستال و مخت  به خود سرانجا  رسیدن قانون کار  به

پرونوده   شوراره به  30/10/1363مصوب ) «تشکیل شوراهای اسالمی کار»با رجو  به متن قانون  

ای و  توان چنین گ ت که ماهیت این شوراها اصوالً اتحادیوه  می ای اسالمی(  مجلس شور789/2

ای در تأسویس و ناوارت بور اموور      ناوش عروده  « مدیریت» که اینسندیکایی نیست و گذشته از 

ایجاد هراهنگی برای پیشرفت اموور در واحودهای   »داخلی  آنها دارد  هدف غایی  این تشکل نیز 

 گیری  حاوِ و مناف  خویش  رای پیو نه متحد نرودن کارگران ب 1اول( ۀماداست )« تولیدی

در نار داشت: اوالً هر نیز را  دیگر ۀنکتدر مورد شوراهای اسالمی کار باید چند   غیرازآن

هایی که  در ثانی هر کسی در کارگاه ؛(15)ماده  2کارگاهی حق تشکیل شورای اسالمی کار ندارد

دو  از قانون  ۀمادحق تشکیل شورای اسالمی کار دارند حق عضویت در این شوراها را ندارد )

(؛ ثال اً مدیران «3کار اسالمی شوراهای قانون انتخاباتن ۀنام ینآئ» از 11 ۀماد ینچن فوِ و هم

هم از طریق  –  انتخابات و تحوالت داخلی  این شوراها )کارفرمایان( بر ترا  روندن تأسیس

ناارت کامل  -مستایم خود در شورا ۀیندنراناارت و هم از طریق  هیئتنرایندگان خود در 

شان  حق انحالل شوراها یا سلب  عضویت از افرادن عضو این شوراها نیز برای حتیو  دارند

ها  ؛ و رابعاً این تشکل(از قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار 22و  7  4مواد ) مح وظ است

خود را  ۀنام اساس حتیکه تاریباً حق ندارند  ای گونه بهی بنیادین وابسته به دولت هستند  صورت به

اخیر  ۀنکتپیشنهادی دولت به تصویب برسانند  در موردن  ۀنام اساسمستاالً و بدون در نارگرفتن 

                                                           
آن  104 ۀمادقانون اساسی جرهوری اسالمی باشد  از  26مبتنی بر اصل  که آنتر از  رسد این قانون بیش   به نار می1

 نشأت گرفته است 

 توانند شورای اسالمی کار داشته باشند  ن ر می 35های باالی    فاط کارگاه2

  32626 ۀشرار به  30/04/1364 مورخ  وزیران هیئت مصوب  3
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اجرایی  قانون  ۀنام ینآئ»دو  از  ۀمادشوراهای اسالمی کار مطابق با  ۀنام اساسباید اضافه کنیم که 

( 30450 ۀشراربه  17/07/1364  مورخ  وزیران هیئت)مصوب « تشکیل  شوراهای اسالمی کار

به  درنهایتو  های مربوطه باشد نامه کار و آئین باید لزوماً در چارچوب قانون شوراهای اسالمی

 تأیید و تصویب شورای عالی کار نیز برسد 

 های صنفی ب. انجمن

مشخ  با دو سندن مواجوه   صورت به های صن ی انجرنبرای بررسی ساختار و وضعیت حاوقی  

 چگوونگی  و اختیوارات  و وظایف حدود تشکیل  چگونگی ۀنام یینآ»هستیم؛ اولین سند با عنوان 

 اسوالمی  جرهوری کار قانون( 131)ماده  موضو  مربوط های کانون و صن ی های انجرن عرلکرد

( و دیگوری  6/10/1371موورخ:    ه 513ت  52251 ۀشورار )بوه   وزیوران  هیئوت   مصووب   «ایران

 جوای  بوه « عرلکورد نحووه  »ای جایگزین  آن با هرین عنوان )البته بوا جوایگزینی  عبوارت     نامه آئین

موورخ       37292 ت/176477 شوراره  )بوه  وزیوران  هیئتباز هم مصوب  «( چگونگی عرلکرد»

هوا   سوازی در سواختار ایون تشوکل     سرنوشت معنادار و تغییرات  دو  ۀنام ینآئ(  در 08/08/1389

توان  می خالصه صورت بهنار کنیم   اخیر صرف ۀنکتاگر از توضیح مبسوط  شده است؛ اماانعرال 

تواننود تأسویس    موی  های باالی ده ن ر فاط در کارگاهها  در حال حاضر این تشکل چنین گ ت که

 ۀمواد ) بسیار شدید اسوت  هاناارت دولت و کارفرمایان بر آن نامه( )ماده دو  در هر دو آئین شوند

)مواده   آزادانه و بدون محدودیت نیست ها این تشکل مدیره هیئت؛ عضویت در دو ( ۀنام ینآئ 19

  البتوه  دو ( ۀنامو  ینآئو  17 ۀماد) ؛ و دست دولت برای انحالل آن بسیار باز استدو ( ۀنام ینآئ 9

مسوئله   بواوجوداین تور دارد اموا    اختاری معاوول شوراهای اسالمی کار  سو این تشکل در قیاس با 

 د آور حساب بهتوان آن را تشکلی آزاد  مستال و کارگری  چنان نری هم

 کارگران ۀیندنماج. 
هوای    مایوه  مؤسوس واجود توه    هیئوت با انتخاب از طریق مجر  عرومی و  کارگران ۀیندنراگرچه 

یوک   تنهوایی  بوه توان آن را  کارگران است  اما اساساً و ذاتاً نریبرای  یابی سازمان م هو   رقیای از

  در قانون کار سوال  باوجودایندانست؛  ی در معنای کالسیک و استانداردن این کلرهتشکل  کارگر

  دیگور(   برای دو تشکل بدیلییک تشکل کارگری )یا حداقل  عنوان به  نرایندگان کارگری 1369

  البته ناگ ته نرانود  اند المی کار به رسریت شناخته شدهی اسهاصن ی و شورا های در کنار انجرن
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ن ور شواغل    10هوای بوا کرتور از     کارگران از این حیث که تنها راه پیش  پوای  کارگواه   ۀیندنراکه 

هوا و ماوررات انتخواب      ناموه  وجوی ما برای یافتن آئین هستند  دارای اهریت زیادی است  جست

مصووب  وزارت تعواون  کوار و     ۀنامو  ینآئ)البته این بار  نامه ینآئنرایندگان کارگری باز هم به دو 

چگونگی انتخاب  عرلکورد  »نامه با عنوان   ( منتهی شد  اولین آئینوزیران هیئتجتراعی و نه رفاه ا

و است بوده  13/03/1387مصوب  « ها و حدود وظایف و اختیاراتن نرایندگان کارگران در کارگاه

 سابق شده است  ۀنام ینآئجایگزین  09/05/1392دیگری با هرین عنوان در تاری  

تواند  هرکسی نریالف   :ودش میمشخ     چند نکته به شرح ذیلدو سند به این با رجو 

دو  هر دو  ۀماداست ) توجهی قابلهای  کارگران شود و این مسئله دارای محدودیت ۀیندنرا

تواند  کارگران نری ۀیندنرااول آمده است که  ۀنام ینآئدو    ۀماددر آخرین بند از ب   نامه(؛ ئینآ

در حال  دو  حذف شده است؛ بنابراین ۀنام ینآئدارای سرت مدیریتی باشد اما این بند در 

مطابق ج  ؛ کارگران  خود باشد ۀیندنراتواند  ز میخود نی  مدیر یا مالک کارگاه تولیدی حاضر 

کارگران  ۀیندنرارای در گزینش و بررسی صالحیت افراد ب نخست  کارفرما ۀنام ینآئاز  5 ۀماد

 از «پ» بند ایضاً و 1387 سال ۀنام ینآئ 15 ۀماد از «پ» بر اساس بندد  است؛  رأی صاحبشدن  

کارگران از کار  او را از سرت  ۀیندنراتواند با اخراج    کارفرما می1392 سال ۀنام ینآئ 16 ۀماد

غیر از این موارد  ه  این حق را دارد؛  اولی طریق بهنرایندگی کارگران نیز خل  کند و دولت نیز 

 نیز( دو  سند از 19 ۀماد و اول سند از 22 ۀماد طبق) کارگران ۀیندنرا اختیاراتن و اساساً وظایف

 بیشتر صن ی های انجرن و کار اسالمی شوراهای اعضای  اختیارات و وظایف م ل درست

 کارفرما با مصالحه زنی برای چانه و جزئی اختالفات حل برای و ظاهراً تنها است مشورتی

  است شده ریزی برنامه

 های اسالمی د. انجمن

هوای   نامه چگونگی تشکیل  حودود وظوایف  اختیوارات و چگوونگی عرلکورد انجرون       آیین»در 

به اختیوارات و وظوایف    (05/02/1380  مورخ  هو 21865ت  6950 ۀشرار)به « اسالمی کارگری

برپایی نراز جراعت و تعاویم شوعائر موذهبی  تشوکیل جلسوات وعو         » ها از قبیل   این انجرن

  (2 ۀمواد ) اشواره شوده اسوت    دست ازاینو مسائلی « های گوناگون خطابه و سخنرانی به مناسبت

هوا    ( و عالوه بر این10شرایط عضویت در شورای مرکزی انجرن نیز شدیداً محدود است )ماده 

تأیید صالحیت داوطلبان  عضویت در شورای مرکزی و ناظر انجرن نیز در الذکر  فوِ ۀنام ینآئدر 



 

 

 

 

 

 1395 پاییز و زمستان، دوماره ، ش23شناختی دوره مطالعات جامعه   526 
 

 

طوور کوه مشوخ      (  هران10ماده  ۀتبصردولت و کارفرمایان عنوان شده است ) اختیارات ۀیطح

 آورد  حساب بهتوان تشکل کارگری  های اسالمی را با هیچ معیاری نری است  انجرن

رگری های کا توان نتیجه گرفت که عنصر  بنیادین  تشکل می اینجافوِ تا به  ۀفشرد از مباحث

هایی که  تشکل است: انحصار« انحصار» در قلررو تولید  1369سال  در قانون کار شده بینی یشپ

توانند اعال  موجودیت کنند )تحت سه عنوان  خاص و تخطی ناپذیر که البته یکی از آنها را  می

هایی  کارگاه آورد(؛ انحصار حساب بهتوان تشکل  می نیز نریبه لحاظ اسری و فُر حتیاساساً و 

توان به  ها می هایی که ذیل این تشکل ها را داشته باشند؛ انحصار فعالیت توانند این تشکل که می

ها   توانند برای عضویت در این تشکل که می سیاسی انجا  داد؛ انحصار افرادی لحاظ صن ی و

ها  بر این تشکل قدرت و ناارت قرار دهند؛ و در آخر انحصارگران خود را در معرض رأی کار

تواند چیزی  دالیه نیز نریاین انحصارهای چن ۀیجنت؛ منطااً -آنها در صورت نیاز و البته انحالل -

 چنین نرایندگان و هم مدیره و بازرسان آنها های اعضای هیأت ها  تشکل جز عد  استاالل

 کارگران باشد 

 . قلمرو مبادله2

در قلرورو   شده شناخته رسریت به های تشکل تر نیز اشاره کردیم  برای بررسی طور که پیش هران

چنوین   هوا و هوم   های عالی و هراهنگی شوراها و انجرون  کانون ای  باید بر مبادله و سطح اتحادیه

در این رابطوه چنود   مجر  عالی نرایندگان کارگری در سطوح استانی و سراسری متررکز شویم  

ناموه نحووه تشوکیل      آیوین »: اوالً پیرامون کانون عالی شورهای اسوالمی کوار در   وجود دارد نکته

حدود وظایف و اختیارات و عرلکرد کانون هراهنگی شوراهای اسالمی کار استان و کانون عالی 

( 30/03/1372   مورخه 130ت  6511 ۀشرار)به « هراهنگی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور

 ای گونه بهکه  است ها مرت   نشده مشکالت حاوقی شوراهای اسالمی کار در سطح کارگاه تنها نه

هوای   های مربووط بوه تشوکیل کوانون     نامه نیز بر آنها تأکید شده است  ثانیاً در مورد آئین اینجادر 

واحد برای ترا  سطوح تشکیالتی  ۀنام ینآئیک  مشخصاًهای صن ی هم  هراهنگی و عالی انجرن

کلی وجود دارد و بنابراین مشوکالت آن را سوابااً بررسوی     صورت بههای صن ی کارگران  انجرن

ر هوا د  هوا بوا سواختار انجرون     دانیم که ساختار تشکیالتی استانی و کشوری انجرن و می یما کرده

 سوال  در ظواهراً  نیوز  کوارگری  نرایندگان مجام  مورد در  ثال اً سطح کارگاهی هیچ ت اوتی ندارد

 وزارت رسوری  تسوای  وب) اسوت  رسویده  وزیوران  هیئوت  تصویب به آن برای ای نامه آئین 1390
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 هوای  سوامانه  در نامه البته این آئین ؛(16/01/1390تاری  انتشار خبر:  اجتراعی  رفاه و کار تعاون 

بوا  تووان   نیسوت  اموا موی    مرکن آن کیف و کم از اطال  و به هرین دلیل است نشده ثبت قوانین

ت واوت معنواداری بوا سوایر      احترواالً  ناموه نیوز   کوه ایون آئوین    نسبتاً زیادی چنین گ وت  اطرینان

 ها کارگری ندارد  در مورد تشکل شده یبتصوهای  نامه آئین

ها و مجام   کانون که اینچنین با توجه به  با در نار داشتن مالحاات حاوقی فوِ و هم

ها پا  ها  شوراها و نرایندگان کارگری سطح کارگاه استانی و کشوری  قانوناً و منطااً از دل  انجرن

ها در مورد  شوند  باید پذیرفت که ترا  ایرادات حاوقی این تشکل گرفته و از آنها تغذیه می

در سطح  وکار انتخابیساز که یهنگام ؛کند راهنگی و عالی  آنها نیز صدِ میهای ه کانون

توان انتاار داشت  دولت و کارفرما در آن واضح است  نری ۀمداخلو  آمیز ها کامالً تبعیض کارگاه

 از بین رفته باشد  خود خودبه در سطح استانی و کشوری این مسائل

  «شوراهای اسالمی کار عالی کانون»فوِ  جالب است بدانیم که  گذشته از موارد حاوقی

 برخالف« های صن ی کارگران کانون عالی انجرن»و « مجر  عالی نرایندگان کارگران»

و  1385بهرن  22هشتاد شرسی )اولی در  ۀدهکار تا اواخر  های مندرج در قانون بینی خوش

( و آن هم به هرت دولت و وزارت تعاون  1389و سومی در اواخر سال  1387دومی در سال 

 های یئته  در مورد اعضای 1تشکیل نشدند )و نه خود کارگران( کار و رفاه اجتراعی  وقت

های صن ی نیز باید بگوییم که آنها  های عالی شوراها و انجرن دو تشکل فراگیر  کانون ۀیرمد

های کارگری  تشکل از انحصارهای قانونی پاگرفتههای قدیری  هران چهره ۀحلاعروماً از 

عالی در  گذشته از آن  تشکیل این دو کانونهستند   1369در قانون کار سال  شده بینی پیش

کانون عالی  ۀمدیر هیئتیکی از اعضای   ۀگ تهای  نهم و دهم  جرهوری اسالمی بنابه  دولت

ها با  که در آن سال-« کارگر ۀخان»   برای ماابله با تشکیالت1387ال شوراهای اسالمی کار در س

  2بوده است -های زاویه پیدا کرده بود ولتد

                                                           
تشوکیل   1374مواهن سوال    مستاالً و در آبوان « های صن ی کارفرمایی ایران کانون عالی انجرن»ست که  در حالی  این 1

کورد   الرللی کار انتخواب موی   نرایندگان خود را برای شرکت در اجالس ساالنه سازمان بین 1378شده بود و از سال 

 ( 10: 1390های صن ی کارفرمایی ایران   )کانون عالی انجرن

سوایت وزارت تعواون  کوار و       به ناول از وب 1387خرداد   29حرد پارسا  مصاحبه با خبرگزاری فارس مورخ    م2

 رفاه اجتراعی 
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 . قلمرو سياست3
توان تنهوا احوزاب رسوری و قوانونی  مورتبط و       را می حزب اسالمی کارو  کارگر ۀخان تشکیالت

البتوه حوزب اسوالمی کوار خوود از تحووالت درونوی          به شورار آورد کارگری  ۀحوزبه  منتسب

عوالوه بور مشوابهت در سواختار و      و آمده اسوت به وجود  1376در سال  کارگر ۀخان تشکیالتن

)پایگوواه  کووارگر ندارنوود ۀخانووکننوودگان  ت وواوتی بووا اداره عرووالً نیووز کننوودگان آن اداره اساسوونامه 

؛ در وجهی دیگور ایون حوزب بوه     (17/11/1395رسانی حزب اسالمی کار  تاری  بازیابی:  اطال 

کارگر نیسوت؛ بنوابراین بوه ناور      ۀخانبا تشکیالت  یسهماا قابل وجه یچه به نیز لحاظ وزن سیاسی

و از  آورد حسواب  بوه کوارگر   ۀخان یا یکی از اقرار  یرمجروعهز توان که این حزب را می رسد می

  نار کرد پرداختن  بیشتر به آن صرف

توسط حکومت پهلوی  سازمان مرکزی کارگران ایرانپیش از اناالب تشکیالتی تحت عنوان 

 ؛(102: 1386های کارگری بنا نهاده شد )اشرف و بنوعزیری   های تشکل برای ناارت بر فعالیت

شکل از تجری  چندین ت 1346مشخ  در سال  صورت بهاین سازمان سیاسی و حکومتی 

های کارگری ایران  ترین سطح تشکل و فعالیت خود را در عالی فراگیر سندیکایی به وجود آمد

در قانون کار  شده بینی پیشسراسری   کارگر جایگزینی برای کن دراسیون ۀخان درواق آغاز کرد )

پس از اناالب   های ابتدایی طی حوادث سیاسی سال یادشدهبوده است(؛ تشکیالت  1337سال 

درآمد و پس از  حزب جرهوری اسالمیکارگری  ۀشاخبه کنترل  کارگر ۀخانبا تغییر نا  خود به 

یک حزب  مستال از وزارت کشور  عنوان بهخود رسراً  1370انحالل این حزب نیز  در سال 

کارگر  تاری  بازیابی  ۀخانتشکیالت  ۀدربارکارگر   ۀخانسایت  )وب مجوز گرفت

های نهم و دهم   وی کار آمدن  دولتهای پس از اناالب تا زمان  ر   در سال(25/06/1395

شوراهای  های هراهنگی کانون»  هران اعضای اعضای اصلی و کادرهای  میانی این حزب

بازوی  اجرایی خود است اده  عنوان بهآنها  کارگر از تشکیالت ۀخانبودند و ها  استان« می کار اسال

کارگر ت اوتی با  ۀخان سیاسیگیری  یز باید بگوییم ماهیتاً جهت؛ به هرین دلیل ن1کرد می

 شوراهای اسالمی کار نداشته است  گردانندگان

                                                           
( در هرین رابطه بوه خبرگوزاری فوارس    1387کانون  عالی  شوراهای اسالمی  کار ) ۀمدیر هیئت  محرد پارسا عضو 1

های هراهنگی  شوراهای اسالمی کار در سطح استانی است[ قبالً در دل  این شوراها ]مناور کانون»چنین گ ته است: 

و دبیور   رئویس د  کور  تشکیالت سیاسی خانه کارگر بود  تشکل صن ی نبود  بلکه در قالب یک حزب سیاسی کار می
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هایی چنین  توصیه صورت بهوظایف این تشکیالت   ۀیطحکارگر  ۀخان ۀاساسناماز  20 ۀماددر 

 یآگاه و یارتااء سطح علر و یبه جهت توسعه فرهنگ تواند یمخانه کارگر »است:  شده بینی پیش

: ل را به عرل آوردیاقدامات ذ یاسیس و یفن  یاجتراع  یاقتصاد  یصن  یها نهیکارگران در زم

با  یهرکار؛ ب  یازموردن و جزواتا کتب ی نامه و نامه  سال ماه نامه  ه ته انتشار روزنامه الف  

ن یاز ا یجاد مراکزیجهت ا و اقدا  یدانشگاه و یفن  یورزش  یآموزش  یفرهنگ یمراکز علر

 یخبر یتو سا یجاد خبرگزاریا یرسان و اطال  یا تبادل اطالعات با مراکز رسانه مناور به؛ ج  لیقب

جهت ارائه  تواند یمخانه کارگر ؛ و و  یمستال آموزش یها ل کانونیتشک؛ ح  در سراسر کشور

«  آورد به عرلمراکز مربوطه اقدامات الز  را  یجادو ا یتیحرا و یحی  ت ری  ورزشیخدمات رفاه

  د ؛هیاتحاد و کانون  ج ؛عضو  ب ؛الف هوادار ز:کارگر عبارتند ا ۀخانارکان   نامه این اساسطبق 

هر »(  در مورد شرایط عضویت نیز آمده است که: 4 ۀماد) ر کلیدب  و و یمرکز یشورا  ه ؛کنگره

ا ی و کار ق قانونیمصاد ف ویمشرول تعار رفته ویخانه کارگر را پذ ۀو اساسنامنامه  که مرا  یفرد

هرین  ۀتبصر(؛ اما بالفاصله در 5 ۀماد« )دیت خانه کارگر درآیتواند به عضو ین خاص باشد  میقوان

ط یشرا یقو تطباات الز  یتحا و یان بعد از بررسیت متااضیرش عضویپذ»شود که  ماده گ ته می

عضو در  یها رمجروعهیش تعداد زیافزا با»شود که  هم اعال  می 6 ۀماددر «  صورت خواهد گرفت

 گیرد  کانون و اتحادیه شکل می« ک منطاهی

کارگر  ۀخان ۀمرامنامچنین محتوای کلی   سیاسی  اساسنامه و هم ۀیشینپتا به اینجا با توجه به 

های اخیر کامالً نامشخ   دهه کارگر در ۀخانشویم که اوالً وضعیت صن ی و سیاسی  متوجه می

فراگیر  و این تشکیالت هرواره مابین دو قطب  یک حزب سراپا سیاسی و یک تشکیالت  است

خط و مشی سیاسی در عرلکرد این  ۀغلبهای روشنی از  اما نشانه بوده است؛   در نوسانکارگری

رغم ادعاهای صن ی این حزب یا تشکل سیاسی  در  خورد؛ در ثانی علی تشکیالت به چشم می

ای از وظایف متعارف یک  این تشکیالت  هیچ نشانه ۀاساسنامدر  شده نیبی پیششرح وظایف 

دولت زنی با  دهی اعتراضات  چانه تشکل کارگری نایر نرایندگی کارگران  سامان حتیحزب و 

هایی نایر  گویی این تشکیالت نیز اگر از کلی ۀنام مرا شود؛ در  کارفرمایان و غیره دیده نریو 

ت از یحرا»( و 3)بند « کن کردن فار ریشه»(  1)بند « تالش برای خودک ایی و استاالل کشور»

به محرومان و  کرکارگران مسلران و ک یگهو بهم روابط برادرانه با هره مسلرانان کیتوسعه و تح

                                                                                                                                           
اجرایی تشکل خانه کارگر در هر استان مسئول شورای اسالمی کار آن استان بود و حالوت انتصوابی و حزبوی و نوه     

 ( 29/03/1387در تاری   شده درجسایت وزارت تعاون  کار و رفاه اجتراعی   )به نال از وب« انتخابی بود
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یک سازمان هدف  برنامه یا شرح وظایف خاص  گونه  (  بگذریم  هیچ8)بند   «مستضع ان جهان

 شود  کارگری دیده نریسیاسی یا صن ی 

نحالل بر اساس ا»اساسنامه  21 ۀمادثال اً وضعیت حاوقی این تشکیالت کامالً مبهم است؛ در 

یعنی این تشکیالت خود را  است؛ شده بینی پیش« ها گروه ت احزاب ویقانون فعال 17و  16مواد 

کارگر  ۀخانکند؛  معرفی می« کن دراسیون عالی کارگران»داند اما در جای دیگر خود را  حزب می

انده از تر سیاسی  تنها تشکیالت کارگری  بازم به لحاظ ساختار حاوقی  اداری و از هره مهم

های کارگری فعلی و فصل  با ساختار حاوقی تشکل وجه هیچ بهو  آید می حساب بهدوران پهلوی 

 های پس در سالکه  رسد به دلیل این به نار میاما  ؛خوانی ندارد هم 1369ون کار سال ششم قان

به حیات خود ادامه  است  توانسته است بوده موردنیازآن  چنان کارکرد سیاسی از اناالب هم

بر  آنها را در حکومت جدید دهی حاکریتی های کارگری و جهت ناارت بر تشکل ۀوظی و  دهد

 عهده بگیرد 

کارگر البته روی کاغذ و در  ۀخاندر مورد شرایط اداره و میزان دموکراتیک بودن تشکیالت 

در  ها یهاتحاددهند   توانند تشکیل اتحادیه می اساسنامه مشکل خاصی وجود ندارد؛ اعضا می

را  کل یردبضای شورای مرکزی نیز گزینند و اع کنند و شورای مرکزی را برمی شرکت می کنگره

 صورت بهتاکنون  1358کارگر از سال  ۀخان اعضای شورای مرکزیاما در عرل ؛ کنند انتخاب می

سال است که بدون تغییر باقی  26و دبیر کل فعلی این تشکیالت نیز  اند ن ر بوده 3ثابت تنها 

ای دموکراتیک  توان حزب سیاسی مستالی که به شیوه کارگر را نری ۀخانبنابراین ؛ 1است مانده

آورد؛ در بهترین  حساب بهشود و پایگاه اجتراعی مشخصی در میان کارگران دارد   اداره می

دهی حاکریتی به فضای  سیاسی برای سامان-توان تشکیالتی صن ی کارگر را می ۀخانحالت  

 آورد  حساب بهکارگری کشور 

 های کارگری موجود تشكل پوششیِ ۀگستر. 4

وزارت تعواون  کوار و رفواه    « راهبوردی   مرکز آمار و اطالعوات »ط توس منتشرشده بر اساس آمار

رسری و دارای مجوز در کل کشوور   مورد تشکل کارگری 7376  جرعاً 1393سال  اجتراعی  در

                                                           
هوای مت واوت روبورو     کارگران دوست ندارند با چهوره »ست که: در توجیه این مسئله اعال  نروده ا فعلی کل دبیر  1

 ( 29/05/1390)روزنامه قانون  تاری  انتشار: « شوند
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بوا مبنوا قورار دادن       (122: 1393سال  وزارت تعاون  کار و رفاه اجتراعی ۀآمارناماند ) فعال بوده

 842شورای اسوالمی کوار    مورد  1466 )سطح کارگاهی( قلررو تولید در  آمار ت کیکی این سند

تشکل( وجود داشته است  7003کارگری )در مجرو   ۀنرایندمورد  4695انجرن صن ی و مورد 

  اند )سطح استانی و کشوری( تعلق داشته به قلررو مبادلهها  و مابای تشکل

در قلررو اوالً منطای بیشتری ارائه کرد:  توان توضیحاتن در رابطه با این اعداد و ارقا  می

ها  د کل  تشکلهای تحت شرول قانون کار و تعدا کارگاه تناسبی میان که رسد به نار میتولید 

ن سازما های تحت پوشش کارگاهکل تعداد ندارد؛    وجودها در سطح کارگاه وجودم

 که با لحاظ کردن  آن  مورد بوده است 12399761  1393 اجتراعی تا پایان شهریور تأمین

هایی که در ایران دارای تشکل کارگری هستند  در قیاس با کل  تعداد کارگاه شود مشخ  می

 کاری پیران»های  کارگاه گر از رقم فوِ تعدادا حتیعرالً کسری بسیار کوچک است    ها کارگاه

هزار  400 مباز ه چهار ن ر کارگر را نیز کسر کنیم های دارای یک تا  و کارگاه« دارای قرارداد

  3بسیار ناچیز است چنان هم  ه ت هزار تشکل برای آن که رقم 2ماند باقی میکارگاه 

اند شورای  توانسته می 1393در سال هزار کارگاهی که  165از مجرو  تاریباً   در ثانی

و  35های باالی  طور که قبالً گ تیم تنها کارگاه )هران اسالمی کار یا انجرن صن ی داشته باشند

 کارگاه یکی از این دو را 2300  فاط (وانند دست به تأسیس این دو تشکل بزنندت ن ر می 10

اند  ترجیح داده  ها از کارفرمایان این کارگاه توجهی قابل تعداد که احتراالًدارند  این بدان معناست 

کارگری داشته باشند و اک ریت قریب  ۀیندنراشورای اسالمی کار یا انجرن صن ی   جای بهکه 

تأیید  این نکته خصوصاً زمانی  ا نراینده باقی براننداند بدون تشکل ی آنها نیز توانسته ات اِ به

و در هران  است مورد بوده 1160  1380شود که بدانیم تعداد نرایندگان کارگری در سال  می

                                                           
میلیون کارگاه فعال وجوود   2.8  چیزی در حدود 1381  البته بر اساس طرح سرشراری عرومی کارگاهی  در سال 1

چنوین تحووالت    هوای مت واوت و هوم    ه علوت تعریوف  بو  زیاد احترال به(؛ این اختالف 1381داشته است )مرکز آمار  

تور  سوازمان توأمین اجترواعی را بورای       اخیر بوده است؛ به هر صورت ما اینجا رقم بسیار کوچوک  ۀاقتصادی یک ده

 تحلیل خود در نار گرفتیم 

ن ر کارگر  در کل  50هزار کارگاهن باالی  33هزار کارگاهن باالی ده ن ر کارگر و بیش از  165  طبق آمار فوِ حدودن 2

هرین  حتیهزار تشکل کارگری برای  7رسد که رقم  کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتراعی هستند؛ به نار می

 اهریت باشد  تعداد کارگاه هم بسیار کوچک و بی

 و آمار مرکز  «1394 سال کارگر روز ۀنام ویگه» از اجتراعی تأمین سازمان پوشش تحت های کارگاه ارقا  و   آمار3

 اند  شده اخذ 22 ۀص ح: راهبردی اطالعات
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هزار  3 بر بالغکشور های صن ی کارگران در کل  مجرو  شوراهای اسالمی کار و انجرن  سال

 ( 1381)معاونت روابط کار  وزارت تعاون  کار و رفاه اجتراعی   مورد بوده است

های  انجرنخاص  باید به وضعیتن  در قلررو تولید سو   ۀنکت عنوان به  اردغیر از این مو

یم که این های صن ی دید ای بکنیم؛ در تحلیل ساختاری انجرن نیز اشاره صن ی کارگری

ر و نسبتاً ت   در نسبت با شوراهای اسالمی کار و نرایندگان کارگری  ساختاری معاولها تشکل

ها   در سطح کارگاه های کارگری کل کشور ترین تعداد تشکل در عرل کماما دارند تر  دموکراتیک

معنا به  توان این موضو  را ات اقی یا بی که منطااً نری استهای صن ی  انجرن هرین مربوط به

  شرار آورد

های کارفرمایی )شامل  تعداد تشکل توجهی وجود دارد: بسیار جالب ۀنکتقلررو تولید   رابعاً در

های  های عالی و سراسری انجرن های صن ی و کانون های انجرن های صن ی و کانون انجرن

سال وزارت تعاون  کار و رفاه اجتراعی  ۀآمارناممورد بوده است ) 2105  1393صن ی( در سال 

برابر  ها کارگاهتوان تاریباً با تعداد  این در حالی است که تعداد کارفرمایان را می (؛123: 1393

کارفرما )مرکز آمار و دویست هزار  میلیون یکهزار تشکل کارفرمایی برای حدود  2دانست؛ یعنی 

هزار تشکل کارگری برای  7حاال اگر این نسبت را  با نسبت  ( 22: 1394و اطالعات راهبردی  

  متوجه خواهیم )آمار دقیای در این زمینه وجود ندارد( میلیون کارگر ماایسه کنیم 16تا  11 حداقل

های کارگری است   بیشتر از تعدادن نسبی  تشکل مراتب بهکارفرمایی  های تشکلشد که تعداد نسبی  

های سراسری نیز  های عالی و تشکل در مورد کانون -مطلق صورت بهالبته این بار –این موضو  

 11کانون سراسری و عالی برای کارفرمایان و تنها  32  1393مصداِ دارد؛ جایی که در سال 

 رفاه و کار تعاون  وزارت ۀآمارنامکانون عالی و سراسری برای کارگران به ثبت رسیده است )

های صن ی کارفرمایان  نباید فراموش کنیم که انجرن غیرازآن ؛ و(123 -122: 1393سال  اجتراعی

قیاسی بسیار  و به طرز  غیرقابل و دخالت از جانب دولت مواجه هستند ترین میزان ناارت با کم

  شوند های کارگری اداره می مندتر از تشکل تتر و قدر دموکراتیک

 وضعیت جهانی با های قانونی کشور تشکل پوششی ۀگستر ماایسه  جدای از این مباحث

 ها و کل مزدبگیران هر کشور( )نسبت میان کارگران عضو تشکل ای تراکم اتحادیه شاخ 

عردتاً نزولی این شاخ  در  سیر رغم  دهد: علی روی محااین قرار می  تری را پیش مسائل مهم

ای در بیشتر  حادیهتراکم ات اند  میان اک ر کشورهایی که آمار خود را در دسترس قرار داده
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است  میانگین تراکم  مانده به طرز معناداری بسیار باالتر از کشورهای عابیافته  کشورهای توسعه

 17  2013در سال  1اقتصادی و توسعه های هرکاریسازمان ای در کشورهای عضو  اتحادیه

های اقتصادی و توسعه  تاری  بازیابی:  درصد بوده است )دیتابیس سازمان هرکاری

برای در  شده اعال ای  طبق محاسبات ما  میانگین آخرین شاخ  تراکم اتحادیه(  26/05/2016

ز نئولیبرالی( ا شاخصی منطبق با اصول عنوان به) 2پذیری شاخ  رقابت بندی رتبهکشور اول  10

یک نهاد جهانی نئولیبرال( یعنی به ترتیب کشورهای:  عنوان به) 3نگاه مجر  جهانی اقتصاد

 24.46کنگ  فنالند  سوئد و بریتانیا     آلران  هلند  ژاپن  هنگمتحده ایاالتسوئیس  سنگاپور  

  این در حالی آید نری حساب بهرقم پایینی برای این شاخ   وجه هیچ بهکه  است درصد بوده

ای در کشورهای جهان سو  و خصوصاً کشورهایی که  است که شاخ  تراکم اتحادیه

عروماً زیر ده درصد است )دیتابیس اند   های دستوری نئولیبرالیسم را به اجرا گذاشته سیاست

  (26/05/2016ای  تاری  بازیابی:  الرللی کار  شاخ  تراکم اتحادیه سازمان بین

( میزان استناد ی تخرینی )و طبیعتاً غیرقابلصورت به توانیم میتن این موضوعات و با دانسحال 

بیش از ای در ایران را حدس بزنیم )متأس انه با مناب  موجود کاری  تاریبی شاخ  تراکم اتحادیه

دارای تشکل  کارگاهن 7400 ۀنرایند موجود تشکل 7400 اگر ترا  آید(: این از دست ما برنری

های  های استانی و کشوری )در قلررو مبادله( را نیز از آمار تشکل تشکل حتی اینجا) باشند

)این در حالی است که  ن ر شاغل باشند 100ها دارای  رگاهترا  این کا و ایم( کارگاهی کم نکرده

های  درصد از کل کارگاه 3های تحت پوشش سازمان تأمین اجتراعی  کرتر از  طبق آمار کارگاه

این  (؛ و ترا  شاغلیناند بودهشاغل و بیش از آن ن ر  50  دارای 1393شهریورماهن سال کشور  در 

 توانیم نامرکن است(  آنگاه می وضوح به )که کارگاه خود باشند تشکل  عضو فعال  هم ها کارگاه

های کارگری رسری  عضو تشکل 1393  در سال هزار ن ر از کارگران ایرانی 740بگوییم که 

کارمندان  معلران   ران کل کشور را که شامل کارگران بگی و حاوِ حاال اگر مزد  اند بوده

و از کارگران شاغل در بخش اقتصاد  بدهیمشوند  تنها به کارگران تالیل  بازنشستگان و غیره می

)کارگرانی که میلیون کارگر  13با رقم حدود   نار کنیم غیررسری و کارگران خارجی نیز صرف

مواجه خواهیم بود  با این م روضات شود(  آنها به سازمان تأمین اجتراعی پرداخت می ۀبیرحق 

در  احتراالً 1393ای در ایران برای سال  توان به این نتیجه رسید که تراکم اتحادیه نهایتاً می

                                                           
1. Organization for Economic Co-operation and Development 

2. Global Competitiveness Index (GCI) 
3. The World Economic Forum 



 

 

 

 

 

 1395 پاییز و زمستان، دوماره ، ش23شناختی دوره مطالعات جامعه   534 
 

 

 از  ر  جهانیدر ماایسه با نُبوده است که ندرصد  5 گاه باالتر از هم هیچ ترین حالت بینانه خوش

  دهد های موجود خبر می پوششی تشکل ۀگستروضعیت بسیار نامناسب 

ی تخرین بزنیم  باید بگوییم تر نانهبی واق  صورت به ای را اگر بخواهیم نرخ تراکم اتحادیهالبته 

 -ن ر 50های زیر  درصدی  کارگاه 97با توجه به آمار -کارگاه  7400اک ر این  زیاد احترال بهکه 

 تر از کم وقت هیچبگیران در ایران نیز ن ر کارگر ندارند و از طرفی دیگر مزد 50گاه بیش از  چهی

مورد جرعیت فعال در اقتصاد در  منتشرشده)طبق آمارهای فصلی  نیستند میلیون ن ر  20 تا 18

 بسیار کرتر از آن( بسا چه)و  درصد 2زیر  ای در ایران احتراالً ادیه؛ بنابراین نرخ تراکم اتحکشور(

 خواهد بود 

 بندی مباحث جمع

در ایران  پس  سازمانی و تشکیالتی کارگرانتوان مدعی شد که قدرت  های فوِ می بر مبنای داده

 کی وی  ازلحواظ چوه در بُعود کروی و چوه       سیاسوت و  مبادلوه   قلررو تولیداز اناالب در هر سه 

قوانونی   صورت بههایی که  با بررسی ساختار  تشکل تولیددر قلررو  است  بوده مخدوش و ناچیز

ها مستایراً تحوت   که این تشکل اعال  موجودیت کنند  مشخ  شد ها توانند در سطح کارگاه می

در سواختار   انینراینودگ  مسوتایراً  که کارفرمایان ولت و کارفرمایان قرار دارند؛ تا حدیناارت د

شوخ  کارفرموا یوا مودیران او      نیوز   کارگران ۀیندنرادر انتخاب  دارند و شوراهای اسالمی کار

وکارهای قانونی ساز اولی طریق به دولت نیز ؛توانند خود را در معرض رأی کارگران قرار دهند می

بینی نروده اسوت و بنوابراین بوا هویچ معیواری       ها را پیش برای کنترل این تشکل الز و فراقانونی 

ها  وظایف و اختیارات این تشکلشرح  ۀزمینآورد  در  حساب بهها را مستال  ن این تشکلتوا نری

هوا حوق    کوه اساسواً ایون تشوکل     ای گونوه  بههای شدید و وسیعی مواجه هستیم  با محدودیت هم

قیوود و ترهیودات     غیورازآن   1را ندارنود  در محل کوار  اعتراضات کارگری یا اعتصاب برپانرودن

در سواختار ایون    انتخاب شدنو  انتخاب کردن   حقآزادانه عضویت ی در رابطه باشدید ناارتی

بوا معیارهوای آرموانی و     تنهوا  نهد  های موجود در قلررو تولی بنابراین تشکل ؛وجود داردها  تشکل

                                                           
به  ی متعارف کارگران راهای اعتراض از شیوه کدا  هیچ که این  عالوه بر 1369قانون کار سال گذار در  قانون  1

 را نیز به کار نبرده است  طبیعتاً ی()در معنای یک کنش جرعی کارگر «اعتراض» ۀکلر حتی است  نشناختهرسریت 
و غیره هم در متن این قانون به  «تحصن»  «دست کشیدن از کار»  «تجر »  «اعتصاب»واژگان یا اصطالحاتی نایر 

  آیند چشم نری
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هوای   نامه )بنگرید به مااوله الرللی کار بین سازمان ۀکاران محافاهنسبتاً با معیارهای  حتیکه  ناری

 انطباِ ندارند ( نیز 3این سازمان 982و  871 ۀشرار

  مطابق با قانون کار سال تر است نامناسب مراتب بهوضعیت در قلرروهای مبادله و سیاست 

کارگاهی  هیچ اتحادیه   ۀگان سههای  های استانی و کشوری  برآمده از تشکل غیر از تشکل 1369

نراید و  تتواند اعال  موجودی نری    در هیچ سطحیسندیکا یا حزب کارگری مستال و مت اوتی

های کارگاهی  از تشکل شده انتخاب   مشخ  است که نرایندگان کارگری 4عضوگیری کند

تواند  موجود نیز  با توجه به عد  استاالل و وابستگی شدیدشان به دولت و کارفرمایان عرالً نری

های بازار کار و سیاست نرایندگی کنند و  حاوِ و مناف  کارگران را در عرصه باالتر در سطوح 

 و)ماهیتی غیرکارگری   های میانی و سراسری  موجود بینی است که اتحادیه چنین قابل پیش هم

 یک حزب  ایدئولوژیکغیر از   در قلررو سیاستمشخ   صورت به داشته باشند  (صوری البته

  دارد یار حاوقی و سیاسی  شدیداً غیردموکراتیک  مخدوش و نامشخصساخت که کارگر( ۀخان)

های پس از اناالب بر عهده  هیچ حزب فعال دیگری نرایندگی یا رهبری کارگران را در سال

 نداشته است 

 پوششی بسیار ضعیف آنها بر کل ۀگستر موجود های  هرین تشکل اند ن اگر تعداد

فوِ  ۀمعادلرا به  ایرانی در میان  جرعیت کارگران پایگاه اجتراعی ناچیزشان و ی کشورها کارگاه

قدرت سازمانی و شود که اساساً باید در مورد وجود یا عد  وجودن  اضافه کنیم  مشخ  می
آن  به نار  چندوچوندر ایران پس از اناالب بحث کنیم و نه در مورد  تشکیالتی کارگران

در جریان اناالب  سازمانی و تشکیالتی کارگرانقدرت  ۀکنند تعیینر رغم ناش بسیا علی رسد می

 ۀطباتوان تشکیالتی   (253-25: 1390)برای نرونه بنگرید به آبراهامیان   1357اسالمی سال 

عا   صورت بهی سیستراتیک تضعیف و کارگران صورت بهاالب های پس از ان در سال کارگر

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

2. Right to Organise and Collective Bargaining Convention 
 آنها جرا بودناال الرللی کار )که به معنای الز  سازمان بین ۀنام مااولهبودن این دو  بنیادینرغم    دولت ایران علی3

)برای توضیحات بیشتر در  گاه حاضر به پذیرفتن و امضای آنها نشده است توسط ترا  کشورهای عضو است(  هیچ

  (358: 1393 عراقی این زمینه بنگرید به: 

( نیز 1337و  1328  1325های   سال های به ترتیب قانون)های کار پیش از اناالب  در قانون حتی  این مسئله 4

ها )با است اده از ل   اتحادیه  (  شرایط ایجاد تشکلکاغذ)حداقل روی  یادشدهساباه بوده است  در هر سه قانون  بی

 تر( است  تر )و البته منص انه از قانون فعلی آزادانه مراتب بهو سندیکا( در قلرروهای تولید و مبادله 



 

 

 

 

 

 1395 پاییز و زمستان، دوماره ، ش23شناختی دوره مطالعات جامعه   536 
 

 

 اجراشدنزمان با  های پس از جنگ )هم در سال خصوصاً   این مسئلهاند شده زدوده سیاست

 تدوین قانون کاری بسیار ضعیف وبا تصویب های تعدیل ساختاری توسط دولت(  طرح

 ۀاتحادی هرگونه با ایجاد شدید و امنیتی   مخال تآنبرای  تر نامتعارف مراتب به یهای نامه آئین

های  ار در دههون کقان هران و مااومت در برابر اصالح فصل ششم در کشور مستال کارگری

 ۀپروژبا  سلسله تحوالت فوِ در ایران کهتوان مدعی شد  بنابراین  می ؛گیری شده است   پیبعد

و  کارگر متشکل ۀطبارای سرمایه از کشورهای دا )یا فرار( صدورازی برای بسترس جهانی 

)یا هران فرایند  دارند و غیرسیاسی غیرمتشکل ارزان  که نیروی کار  به کشورهایی سیاسی

 انطباقی تاریخی دارد   (شدن جهانیپرطرطراِ  

 

 منابع
 (  ثروت ملل  ترجره: سیروس 1357اسریت  آدا  )تهران: انتشارات پیا  زاده ابراهیم   

  ترابی سهیال: مترجم  ایران در اناالب و دولت اجتراعی طباات(  1386) علی احرد؛ اشرف 

 .نیلوفر انتشارات تهران فارسانی

 ( 1390آبراهامیان  یرواند  )های جنبش  ها و ضعف   قوتشناسی سیاسی ایران مااالتی در جامعه

؛ مترجم: سهیال ترابی فارسانی  انتشارات 31-1320/  53-1941های  کارگری در ایران در سال

 شیرازه  چاپ دو  

 مترجم: عبدالرضا پیوند با آزادی(  1364رایسکی  برونو )برانت  ویلی؛ پالره  اوالف؛ ک  

 مهدوی  تهران  نشر نوری  هوشنگ

 ( تاری  اندیشه1376بشیریه  حسین  ) های مارکسیستی  تهران:  های سیاسی در قرن بیستم؛ اندیشه

 نشر نی 

  و « دبیرکل ۀدربار»  «حزب ۀدربار»های  لینک ( 1395رسانی حزب اسالمی کار ) پایگاه اطال
 ( /http://hezbeslamikar.com) 17/11/1395  تاری  بازیابی: «نامه اساس»و « نامه مرا »

 22 از محجوب روایت مرکزی؛ شورای عضو سه با تشکلی(  1390) قانون ۀروزنام خبری پایگاه 
: انتشار تاری  ندارد  ص حه و روزنامه شراره ندارد : خبر کد کارگر  خانه در دبیرکلی سال

29/05/1390  

 ( 1391پوالنی  کارل  )مترجم: محرد های سیاسی و اقتصادی روزگار ما دگرگونی بزرگ؛ خاستگاه  

 مالجو  تهران: انتشارات پردیس دانش 

  دو  چاپ سرت  انتشارات تهران   (دو  جلد) کار حاوِ(  1393) اهلل عزت عراقی  
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 ( 1392فلیک  اووه  )ترجره: هادی جلیلی  تهران: نشر نی درآمدی بر تحایق کی ی   

 صدمین یک به اعزامی نرایندگان گزارش(  1390) ایران کارفرمایی صن ی های انجرن عالی کانون 
 1390 خرداد  ژنو کار الرللی بین کن رانس ۀاجالسی

 مترجم: محرد پورهرمزان   مجروعه آثار و مااالتتا(   لنین  والدیریر )بی 

 ( 1393مارکس  کارل؛ انگلس  فردریش  )مادمه و ویرایش: کنت لپیدس  های کارگری اتحادیه  

 محسن حکیری  تهران: نشر مرکز  ۀترجر

 خبرگان مجلس در تصویب تاری   ایران اسالمی جرهوری اساسی قانون(  1358) خبرگان مجلس :

  11/09/1358 پرسی هره تاری   24/08/1358

 مورخ   789/2 پرونده ۀشرار  کار اسالمی شوراهای تشکیل قانون(  1363) اسالمی شورای مجلس 

30/10/1363  

 مربوط بازرگانی و هنر و پیشه کریسیون گزارش اجرای ۀاجاز قانون(  1328) ملی شورای مجلس 
 تاری ) 4.1: کریسیون گزارش ۀشرار  17/03/1328 مورخ   (کار قانون) کارفرمایان و کارگران به

 ( 11/12/1327 کریسیون در گزارش تصویب

 26/12/1337 مورخ   402/35 پرونده شراره  کار قانون(  1337) ملی شورای مجلس  

  267/8840 ۀشرار  ایران اسالمی جرهوری کار قانون(  1369) ناا  مصلحت تشخی  مجر/ ِ 

  29/08/1369 مورخ 

 ( 1381مرکز آمار ایران  )تهران: انتشارت مرکز آمار ایران سرشراری عرومی کارگاهی ۀچکید   

 کارگر روز ۀنام ویگه(  1394) اجتراعی رفاه و کار تعاون  وزارت راهبردی اطالعات و آمار مرکز 
  1394 سال

 تعاون  وزارت ۀآمارنام(  1394) اجتراعی رفاه و کار تعاون  وزارت راهبردی اطالعات و آمار مرکز 
  1393 سال اجتراعی رفاه و کار

 از آمده عرل به های بازرسی ۀمجروع(  1381) اجتراعی رفاه و کار تعاون  وزارت کار روابط معاونت 
 سال در کارفرمایی و کارگری های تشکل با رابطه در ها استان اجرایی کل ادارات عرلکرد ۀنحو

 اقتصاد ناد سایتن وب کارگران  یابی تشکل ستب بن  مالجو محرد از نال به  6 ۀشرار ۀنشری  1380

  1391 انتشار تاری  سیاسی

 تشکیل مجام  چگونگی نامه آئین(  1390سایت رسری وزارت تعاون کار و رفاه اجتراعی ) وب 
  16/01/1390  تاری  انتشار: شد ابالغ کارگران نرایندگان
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 عالی کانون ۀرئیس هیئت عضو(  1387) اجتراعی رفاه و کار تعاون  وزارت رسری سایت وب 
 کد  شد تشکیل نهم دولت در کشور سراسر از کارگران واقعی تشکل: کشور کار اسالمی شوراهای

 29/03/1387 مورخ ندارد : خبر

 و وظایف حدود و عرلکرد انتخاب  چگونگی ۀنام آئین(  1387) اجتراعی رفاه و کار تعاون  وزارت 
 13/03/1387 مورخ   ها کارگاه در کارگران نرایندگان اختیارات

 و وظایف حدود و عرلکرد انتخاب  چگونگی ۀنام آئین(  1392) اجتراعی رفاه و کار تعاون  وزارت 
  09/05/1392 مورخ  ها  کارگاه در کارگران نرایندگان اختیارات

 اختیارات و چگونگی عرلکرد نامه چگونگی تشکیل  حدود وظایف   آیین(  1380) وزیران هیئت
  05/02/1380مورخ    هو 21865 ت 6950 ۀشرار  به های اسالمی کارگری انجرن

 28/02/1325 مورخ  (مجلس از برگشتی ۀالیح) کار قانون(  1325) وزیران هیئت  

 30450 شراره به  کار اسالمی شوراهای تشکیل قانون اجرایی ۀنام آئین(  1364) وزیران هیئت  

  17/07/1364 مورخ

 مورخ  32626 ۀشرار به  کار اسالمی شوراهای قانون انتخابات ۀنام آئین(  1364) وزیران هیئت 

30/04/1364  

 عرلکرد چگونگی و اختیارات و وظایف حدود تشکیل  چگونگی ۀنام آیین(  1371) وزیران هیئت 
 به  ایران اسالمی جرهوری کار قانون( 131) ماده موضو  مربوط های کانون و صن ی های انجرن

  6/10/1371: مورخ  ه 513 ت 52251 ۀشرار

 نامه نحوه تشکیل  حدود وظایف و اختیارات و عرلکرد کانون هراهنگی  آیین(  1372) وزیران هیئت
 ۀشرار  به شوراهای اسالمی کار استان و کانون عالی هراهنگی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور

  30/03/1372مورخ   ه 130 ت 6511

 عرلکرد ۀنحو و اختیارات و وظایف حدود تشکیل  چگونگی ۀنام آیین(  1384) وزیران هیئت 
  08/08/1389 مورخ    37292 ت/176477 شراره   بهمربوط های کانون و صن ی های انجرن
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