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انیابی کارگربست قانونی تشکلبن
محمد مالجو

شود. داد میي هشتاد خورشیدي غالباً آغاز عروج جنبش کارگري در ایران قلمابتداي دهه
و بودند و از دیگر سگران چنین عروجی از یک سو فعاالن کارگريِ جریان سندیکایی کنش

ا هلحاظ نظري با هم تفاوتداري. این دو جریان گرچه بهمایهسرنیز فعاالنِ جریان جنبش ضدّ 
نوع هاي همهخاستند: ناکارآمديي برمیاو تضادهاي شدیدي داشتند اما از بستر عینی مشابه

رسمیت بهحاکمه از قانون کارفسیر هیأتاصطالح کارگري که در چارچوب تهاي بههویت
هايکیف این هویتوارگري هنوز تصویر روشنی از کمّ هاي کشدند. در نوشتهشناخته می

دست داده نشده است.ي سیاسی حاکم بهمورد وثوقِ طبقه
تهدسآنازکمّیتصویريابتدا. کنمرفعجهاتیازرانقیصههمینکوشممیمقالهایندر
دادخواهمدستبهخورشیديهشتاديدههابتدايدرکارگريجمعیدستههايهویتاز

ترینمهمازبرخیسپس. اندشدهمیشناختهرسمیتبهکارقانونچارچوبدرکه
هاي بنیادینیاصطالح کارگري را بازگو خواهم کرد، کاستیهاي بههاي چنین هویتکاستی

تاد ي هشکارگري طی دههدرکارانِ عروج جنبش ترین دستشان به اصلیکه تالش براي رفع
شده براي انتخاب راهِ پیشارو داد. بازخوانی این مسیرِ طیهاي عینی میخورشیدي انگیزه

ضرورت دارد.
قانونيآینهدرکارگرانیابیتشکلحقيدامنه

این حق به کارگران و «، 1948سازمان جهانی کار مصوبِ سال 87يهناممطابق با مقاوله
ل ي قبلی به تشکیگونه اجازهکه به انتخاب خود و بدون کسب هرشده استکارفرمایان داده

سازمان جهانی کار98ي نامهچنین مقاولههم1»ها اقدام کنند.ها یا پیوستن به آنسازمان
دلیل مخالفت با اتحادیه یا جهت مصونیت افراد در برابر تبعیض به«بر 1949مصوبِ سال 

گرایانه که توسط ري و کارفرمایی در مقابل جریانات مداخلههاي کارگحمایت از سازمان
تأکید 2»شود یا براي اقدامات تبلیغاتی جهت مذاکرات جمعی تهیه شدهدیگر انجام مییک

صورت ها باید بهدست دولتها بهنامهگذاشته است. تعهدات ناشی از امضاي این مقاوله
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ت آفرین باشد. دولشورهاي امضاکننده نقشمصوبات حقوق داخلی در تنظیم روابط کار در ک
حال قانون اساسی ایران هیچ تناقضی با عینها الحاق نشده است. درنامهایران به این مقاوله

هاي سیاسی ها، انجمناحزاب، جمعیت«قانون اساسی، 26نامه ندارد. طبق اصل این دو مقاوله
کس را و هیچ…شده آزادندختههاي دینی شناهاي اسالمی یا اقلیتو صنفی و انجمن

قانون کار» ها مجبور ساخت.ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنتوان از شرکت در آننمی
قانون کارِ مصوبِ 131ي ي چهارم مادهقاعده نباید ناقض قانون اساسی باشد. طبق تبصرهبه

ي اسالمی کار، انجمن توانند یکی از سه مورد شوراکارگران یک واحد فقط می«، 1369سال 
بر طبق قانون کار، هر نوع دیگري از تشکل » ي کارگران را داشته باشند.صنفی یا نماینده

نون حاکمه از قاشود، حتا سندیکاها که طبق روایت هیأتکارگري اصوالً قانونی شناخته نمی
کار اصوالً مصداق انجمن صنفی نیستند.

شوراي اسالمی کار
نیز احدهاي مشمول شوراي اسالمی کار وي یک تعداد ونمودار شمارهي یک و جدول شماره

3دهد.میرا نشان 1380تعداد شوراهاي اسالمی کار در کل کشور در پایان سال 

1380اسفند29تاریخبهایراندرکاراسالمیشوراهايومشمولواحدهايتعداد: 1جدول
تعداد شوراهاي 
اسالمی کار فاقدِ 

اعتبار

شوراهاي تعداد
اسالمی کار داراِي 

اعتبار

تعداد 
شوراهاي 
اسالمی کار

تعداد واحدهاي 
مشمول شوراي 

اسالمی کار
نام استان

85 458 543 1200 تهران
60 90 150 273 کرج
25 36 61 156 مرکزي
31 74 105 203 گیالن
66 106 172 193 مازندران
26 23 49 85 سمنان
37 135 172 329 خراسان
8 27 35 96 زنجان

15 75 90 237 آذربایجان 
شرقی
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2 48 50 157 آذربایجان 
غربی

3 10 13 62 اردبیل
9 28 37 57 کردستان
4 25 29 85 همدان
2 35 37 65 لرستان
25 30 55 88 کرمانشاه
14 58 72 137 یزد
27 28 55 126 کرمان
12 25 37 62 هرمزگان

12 44 56 79 سیستان و 
بلوچستان

6 24 30 44 ایالم
41 47 88 248 خوزستان

10 20 30 43 چهارمحال و 
بختیاري

7 10 17 26 یلویه و گکه
بویراحمد

123 132 255 464 اصفهان
52 67 119 217 فارس
18 23 41 49 بوشهر
33 109 152 165 قزوین
9 31 40 68 گلستان
3 25 28 57 قم

765 1843 2608 5071 کلجمع 
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، فقط در 1363مصوب سال » قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار«ي پانزدهم طبق ماده
نفر کارکن 35است که بیش از ي تأسیس چنین شوراهایی وجود داشتهواحدهایی اجازه

هشتاد يداشته باشند. تقریباً نیمی از واحدهایی که چنین شرایطی را داشتند در ابتداي دهه
خورشیدي از شوراي اسالمی کار برخوردار بودند. 

رنگ بوده است. پژوهشی که در همه، مشارکت کارگران در چنین شوراهایی بسیار کمبااین
کارگاهِ واجدِ بیش 371نفر کارکن در 114571ي آماري شاملِ اي جامعهدرباره1378سال 

عمل آمد میزان نفر به1567ريِي آمانمونهنفر کارکن در کل استان تهران با حجم 50از 
مشارکت کارکنان در انتخابات شوراي اسالمی کار را بسیار ضعیف ارزیابی کرده است. حدود 

درصدشان 12بودند و حدود درصد از کارکنان هرگز در انتخابات شوراها شرکت نکرده70
بار در ن بیش از دودرصدشا18. فقط حدود بار در انتخابات مشارکت داشتندفقط یک

يبار بود. جدول شمارهاکثر تعداد شرکت در انتخابات پنجانتخابات شرکت کرده بودند. حد
دهد.دست میزمینه بهاینگفته را دروهش پیشهاي پژي یافتهدو خالصه

: میزان شرکت کارکنان در انتخابات شوراي اسالمی کار2جدول 
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انسیستان و بلوچستهرمزگانکرمانیزدکرمانشاهلرستانهمدانکردستاناردبیلآذربایجان غربیآذربایجان شرقیزنجانخراسانسمنانمازندرانگیالنمرکزيکرجتهران مدکهگیلویه و بویراحچهارمحال و بختیاريخورستانایالم قمگلستانقزوینبوشهرفارساصفهان

تعداد

تعداد واحدهاي مشمول قانون شوراي اسالمی کار و تعداد شوراهاي : 1نمودار 
1380اسالمی کار در سال 

شوراهاي اسالمی کار
واحدهاي مشمول قانون شوراي اسالمی کار
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درصدتعداد کارکنان
106470,2اصالً
17711,7باریک
1107,3باردو
875,7بارسه

453بارچهار
332,2بارپنج

1516100جمع
رغمرسد شوراهاي اسالمی کار علینظر میاین پژوهش را مالك قرار دهیم، بههاي اگر یافته

واجه استقبال وسیع کارکنان مبرخورداري از شأن قانونی و نیز گستردگی جغرافیایی اصوالً با 
اند.نبوده

انجمن صنفی کارگري
ي سه و در جدول شماره1380هاي صنفی در سراسر کشور در پایان سال تعداد انجمن
جمعیتوان دومین نوع از تشکل دستههاي صنفی را میي دو آمده است. انجمننمودار شماره

ه حال، کارگران کارگاهی کشود. بااینمیرسمیت شناختهکارگري دانست که در قانون کار به
وانند انجمن صنفی تشکیل دهند. تپیشاپیش از شوراي اسالمی کار برخوردار هستند نمی

داد شمار بودن تعي کممعنا، پرشمار بودن شوراهاي اسالمی کار احتماالً روي دیگر سکهیکبه
انجمن صنفی کارگري در 673حدود 1380هاي صنفی کارگري است. در پایان سال انجمن

کشور وجود داشته است. 
1380اسفند29تاریخبهایراندرهاي صنفی کارگريتعداد انجمن: 3جدول

هاي صنفی تعداد انجمن
کارگري فاقد اعتبار

هاي تعداد انجمن
صنفی کارگري داراي 

اعتبار

تعداد 
هاي انجمن

صنفی کارگري
نام استان

11 56 67 تهران
0 10 10 کرج
5 8 13 مرکزي
7 37 44 گیالن
8 40 48 مازندران
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2 11 13 سمنان
7 61 68 خراسان
1 9 10 زنجان
10 31 41 آذربایجان شرقی
3 17 20 آذربایجان غربی
0 7 7 اردبیل
16 16 32 کردستان
1 12 13 همدان
3 9 12 لرستان
17 8 25 کرمانشاه
4 5 9 یزد
2 17 19 کرمان
8 6 14 هرمزگان

6 9 15 سیستان و 
بلوچستان

2 4 6 ایالم
3 21 24 خوزستان

1 2 3 چهارمحال و 
بختیاري

0 3 3 یلویه و گکه
بویراحمد

26 46 72 اصفهان
9 30 39 فارس
0 7 7 بوشهر
0 11 11 قزوین
3 10 13 گلستان
0 15 15 قم

155 518 673 جمع کل
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ي کارگراننماینده
مصوبِ سال » دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران«ي اولین مادهبر طبق 

، در مواردي که در کارگاهی شوراي اسالمی کار یا انجمن صنفی وجود نداشته باشد 1371
ي کارگران اقدام کنند. این سومین نوع از سازوکار توانند نسبت به انتخاب نمایندهکارگران می

لحاظ تعداد از شوراهاي اسالمی کار ، بهي کارگرانر، یعنی نمایندهنمایندگی در قانون کا
حدود 1380هاي صنفی پرشمارتر بوده است. در پایان سال شمارتر و از تعداد انجمنکم

نفر کارکن که براي تشکیل شوراهاي اسالمی کار بر طبق قانون 35هاي باالي نیمی از کارگاه
شوراهایی بودند. در فقدان تالش براي تأسیس انجمن کامالً صالحیت داشتند فاقد چنین 

ت ترین بخي کارگران از بیشصنفی کارگري در چنین واحدهایی احتماالً سازوکار نماینده
هایی برخوردار بوده است. تعداد نمایندگان کارگري در واحدهاي تولید در چنین کارگاه

ي سه آمده است.و نمودار شمارهي چهار در جدول شماره1380سراسر کشور در پایان سال 
1380اسفند29تاریخبهایراندرکارگراننمایندگان: تعداد4جدول
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قمگلستانقزوینبوشهرفارساصفهانکهگیلویه و بویراحمدچهارمحال و بختیاريخورستانایالمسیستان و بلوچستانهرمزگانکرمانیزدکرمانشاهلرستانهمدانکردستاناردبیلآذربایجان غربیآذربایجان شرقیزنجانخراسانسمنانمازندرانگیالنمرکزيکرجتهران

تعداد

1380تعداد انجمن هاي صنفی کارگري در سال : 2نمودار 

انجمن هاي صنفی کارگري
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کارگري نمایندگانتعداد
فاقد اعتبار

نمایندگانتعداد
کارگري داراي اعتبار

تعداد 
نمایندگان 

کارگري
نام استان

0 53 53 تهران
20 24 44 کرج
0 0 0 مرکزي
15 14 29 گیالن
42 30 72 مازندران
10 20 30 سمنان
15 33 48 خراسان
7 13 20 زنجان
37 189 226 آذربایجان شرقی
10 45 55 آذربایجان غربی
13 70 83 اردبیل
38 19 57 کردستان
4 30 34 همدان
4 2 6 لرستان
0 33 33 کرمانشاه
18 39 57 یزد
11 36 47 کرمان
26 14 40 هرمزگان

49 99 148 سیستان و 
بلوچستان

13 48 61 ایالم
11 67 78 خوزستان

15 50 65 چهارمحال و 
بختیاري

14 2 16 یلویه و گکه
بویراحمد
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12 78 90 اصفهان
10 8 18 فارس
30 31 61 بوشهر
4 22 26 قزوین
0 82 82 گلستان
1 9 10 قم

429 1160 1589 جمع کل
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انسیستان و بلوچستهرمزگانکرمانیزدکرمانشاهلرستانهمدانکردستاناردبیلآذربایجان غربیآذربایجان شرقیزنجانخراسانسمنانمازندرانگیالنمرکزيکرجتهران مدکهگیلویه و بویراحچهارمحال و بختیاريخورستانایالم قمگلستانقزوینبوشهرفارساصفهان

تعداد

تعداد نماینده ي کارگران: 3نمودار 

نماینده ي کارگران
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استقاللاز شمول ناقص تا فقدان 
يکم پنج نقیصهجمعی کارگريِ مجاز در قانون کار از منظر حقوقی به دستهاي دستههویت

د از گردد تا جایی که به منظر حقوقی برمیخوسهماند، نقایصی که بهدین دچار بودهبنیا
اند. کردهبرساختن نیروي کار متشکل شدیداً ممانعت می

دهد. بر طبق یابی قرار میشاغالن را مشمول تشکلاول، قانون کار در بهترین حالت فقط
، یعنی پنج سال قبل و 1385و 1375هاي کار در سالهاي رسمی، جمعیت بیسرشماري

هزار 1456ترتیب ري در ایران بوده است، بهکه آغاز عروج جنبش کارگ1380بعد از سال 
یابی این بخش بود. تشکلدرصد 12,8درصد و 9,1کاري هزار نفر با نرخ بی2992ر و نف

تمامی مغفول مانده است.ي کارگر در قانون کار بهوسیع از طبقه
ن کار و قوانین ي شاغالن در قانویابی همهگونه نیز نبوده است که تشکلدوم، این

از هاي بزرگ دولتیرسمیت شناخته شده باشد. کارگران شاغل در شرکتاش بهدستیپایین
قانون تشکیل شوراهاي «ي پانزدهمِ ي مادهاند. تبصرهبرخوردار نبودهچنین حقی اصالً 
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انسیستان و بلوچستهرمزگانکرمانیزدکرمانشاهلرستانهمدانکردستاناردبیلآذربایجان غربیآذربایجان شرقیزنجانخراسانسمنانمازندرانگیالنمرکزيکرجتهران دکهگیلویه و بویراحمچهارمحال و بختیاريخورستانایالم قمگلستانقزوینبوشهرفارساصفهان

تعداد

تعداد شوراهاي اسالمی کار، انجمن هاي صنفی کارگري، و نماینده ي : 4نمودار 
1380کارگران در سال 

انجمن هاي صنفی کارگري
شوراهاي اسالمی کار
نماینده ي کارگران
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هاي بزرگ دولتی از قبیل کرد که زمان تشکیل شوراها در شرکتمقرر می» اسالمی کار
هاي تابع وزارت نفت و شرکت ملی فوالد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران و غیره شرکت

اي را صادر عمالً هرگز چنین اجازه1377سال به تشخیص شوراي عالی کار باشد که تا 
از »ي عالی کارشورا«يهنودوششمین جلسيهمصوببا 1377این مانع در سال نکرده بود.

حال بخش مهمی از درعین1377میان برداشته شد. اما باید توجه کرد که تا قبل از سال 
قرارداد رسمی و دائمی محروم هاي بزرگ دولتی پیشاپیش از برخورداري از کارکنان بخش

بات ي انتخانامهآیین«دند. بر طبق اولین ماده از شده و به کارکنان موقتی تبدیل شده بو
، فقط واحدهایی از حق تشکیل شوراي 1364مصوبِ سال » قانون شوراهاي اسالمی کار

ن تبصره از داشته باشند. سومی"دائم"نفر شاغلِ 35اسالمی کار برخوردار بودند که بیش از 
کند که در یکی از شاغل دائم را به افرادي اطالق مینامه اصوالًي همین آییناولین ماده

واقع تشکیل شوراهاي اسالمی کار میان مشاغل دائمِ واحدِ مربوطه مشغول فعالیت باشند. در
انهاي بزرگ دولتی در زمانی قانوناً مجاز دانسته شد که از تعداد کارگرکارکنان شرکت
شدت کاسته شده بود و کارگران رسمی در اقلیت محض و شان پیشاپیش بهرسمی و دائمی

به بعد 1377وانگهی گرچه تشکیل چنین شوراهایی از سال وضعیتی تدافعی قرار داشتند.
قانوناً مجاز شده بود اما باز هم مشکالت اجرایی عمالً از تأسیس شوراهاي اسالمی کار در 

ده کرشان در چنین واحدهاي بزرگی جلوگیري میتی یا استمرار فعالیتواحدهاي بزرگ دول
است.

اي کوچک هیابی کارگران بنگاهاتکایی براي تشکلقیاس، سازوکار روشن و قابلهمینسوم، به
در سرشماري نفوس و مسکن کشورهاي بخش خصوصی در قانون کار وجود ندارد. داده

وضوح سال قبل و بعد از آغاز عروج جنبش کارگري، به، یعنی پنج 1385و 1375هاي سال
هزار و کارکنان در 527بالغ بر 1375گر همین نکته است. تعداد کارفرمایان در سال نشان

7,7ها معادل با بُعد کارکنان بنگاههزار نفر بود، یعنی متوسط4068شان نیز حدود استخدام
شان نیز هزار نفر و کارکنان در استخدام1530تعداد کارفرمایان 1385نفر بود. در سال 

ها معادل با چهار نفر بود. با این تعداد هزار نفر بود، یعنی متوسط بُعد کارکنان بنگاه6168
پرشمار از کارفرمایان از سویی و متوسط بعُد کوچک کارکنان از دیگر سو، به قراري که در 

اند که یکی از سه واحد بوده4780فقط شود، هاي یک و سه و چهار دیده میجداول شماره
یک از ایناند. هیچي کارگري را داشتهیندهامکانِ شوراي اسالمی کار و انجمن صنفی و نما

يهاي کوچک مطلقاً مناسب نیست. طبق مادهیابی کارگران بنگاهسه امکان براي تشکل
نفر کارکن 35ش از فقط واحدهایی که بی» قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار«پانزدهم 
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ي مهناآیین«چنین طبق دومین ماده از توانند شوراي اسالمی کار تشکیل دهند. همدارند می
هاي صنفی و ی عملکرد انجمنگونگهگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چهچ

ترین نصاب الزم ، کم1371مصوب سال » قانون کار131ي هاي مربوطِ موضوع مادهکانون
ي نامهآیین«نفر است. نهایتاً طبق 10ي تشکیل انجمن صنفی کارگري در سطح کارگاه برا

»تر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کارهاي کوچکِ داراي کممعافیت کارگاه
مجدداً 1384ماه سال تصویب رسید و در ديبراي سه سال به1381ماه سال دينیز که در

تر از ده نفر کارکن دارند از شمول قانون کار و از جمله هایی که کماصالً کارگاهتمدید شد 
ي کارگري خارج هستند. قانون کار مانده یعنی نمایندهي باقیحق برخورداري از یگانه گزینه

اغل هاي کوچک شیابی کارگرانی را که در بنگاهاش عمالً تشکلدستیو سایر قوانین پایین
اند.کردههستند ناممکن

کار از سویی و کارگران شاغل هم یابی کارگران بیانگاري تشکلنظر از نادیدهچهارم، صرف
هاي کوچک از دیگر سو که سرجمع بخش بزرگی هاي بزرگ دولتی و هم در بنگاهدر بخش

خش از کارگران نیز که قانوناً دهند، همان بي کارگر تشکیل میاز کارگران را در طبقه
ارگري ي کند یا شوراي اسالمی کار داشته باشند یا انجمن صنفی کارگري یا نمایندهتوانمی

ي حال نهادشان از جهاتی درعینرو هستند که نهاد کارگري برساختههاصالً با این معضل روب
اصوالً شوراي اسالمی کار را » قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار«کارفرمایی نیز هست. 

ند مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان که به انتخاب مجمع عمومی کشورایی تعریف می
يقیاس است انجمن صنفی کارگري. به نوشتههمینشود. بهتعیین میي مدیریتنمایندهو 

منتشر کرده است، 1377ر سال ي کار و تأمین اجتماعی دهایی که مؤسسهیکی از گزارش
توان یک تشکل خالص کارگري دانست را نمی]قانون کاري مذکور در [هایک از ارگانهیچ«

ها امکان حضور فرد یا افرادي که منتخب خود کارگران نیستند زیرا درهرحال در تمام آن
»عمل آمد مغایر است.ا تعریفی که از سازمان کارگري بهوجود دارد و این نکته ب

فرمایان بلکه از دولت نیز مستقل فقط از کارهاي کارگري مجاز در قانون کار نهپنجم، تشکل
الحیت صتشخیص ،»قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار«ي دومِ ي مادهنیستند. طبق تبصره

ي وزارت ي هیأتی است مرکب از نمایندهعهدهاهاي عضویت در شوراهاي اسالمی بهکاندید
ین چنع کارکنان. همي منتخب مجمي مربوطه و نیز البته نمایندهخانهي وزارتکار و نماینده

شود. بر طبق سومین ماده از همین قانون، انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می
اتاختیارووظایفحدودتشکیل،گونگیهچينامهآیین«ي نوزدهم از چنین بر طبق مادههم
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،»کارقانون131يمادهموضوعمربوطِ هايکانونوصنفیهايانجمنعملکردگونگیهچو
ي وزارت کار و امور اجتماعی هاي صنفی کارگري بر عهدهنظارت بر انتخابات و فعالیت انجمن
»دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران«ي است. نهایتاً بر طبق پنجمین ماده

ي هیأتی نظارتی عهدهکاندیداهاي نمایندگی هر واحد به، تطبیق شرایط1371مصوب سال 
ي واحد کار و امور اجتماعی محل است.ز جمله شامل نمایندها

شده تا مسیر پیشارواز مسیر طی
اي وجود نداشته است. کاران مطلقاً زمینهیابی بیبراي تشکل1369در قانون کارِ مصوب سال 

شدنِ کارگران در از متشکل» قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار«1377چنین تا سال هم
کرد و از این لحاظ حقوقی ممانعت میدولتی در قالب چنین شوراهایی بهبزرگهايشرکت

انونی کردند. نهایتاً قلحاظ اجرایی چنین نقشی ایفا میل به بعد نیز مدیران بودند که بهسا
اً هاي کوچکِ زیرِ ده نفر را تلویحیابی کارگران در کارگاهدیگر مصوب هیأت وزیران نیز تشکل

اند متشکل شوند، نه توانستهکاران میخت. در چارچوب قوانین موجود نه بیساناممکن می
حال، سایر کارگران هاي کوچک. درعینهاي بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاهکارگران بخش

توانستند یا شوراي اسالمی کار یا انجمن صنفییابی میشاغل بر طبق قانون کار براي تشکل
لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ ته باشند اما این هر سه بهري داشي کارگیا نماینده

ي دولت.کارفرمایان هستند و هم زیر سیطره
ازداري از دیگر سو از آغسرمایهجریان فعاالن سندیکایی از سویی و جریان فعاالن جنبش ضدّ

ي کارگري کشور ها در صحنهقصد رفع همین نقیصهي هشتاد خورشیدي از جمله بهدهه
سندیکایی درصدد بود در چارچوب نظم اقتصادي و سیاسی موجود به عال شدند. جریانف

-نامهاولهها با تکیه بر مقاصطالح صنفی کارگران یاري رساند. سندیکاییبرد مطالباتِ بهپیش
المللی کار که به امضاي دولت ایران نیز رسیده و با اتکا بر اصل سازمان بین98و 87هاي 

دست دهند که بر طبق آن سندیکا نوعیکوشیدند تفسیري از قانون کار بهساسیقانون ا26
حاکمه از ها بلکه تفسیر هیأتسیر سندیکاییانجمن صنفی کارگري است. اما در عمل نه تف

واره زیر ضرب ي هشتاد همقانون کار بود که مالك عمل قرار گرفت. سندیکاها از آغاز دهه
داري نیز گرچه براي فراتررفتن از نظم سرمایهارگريِ جنبش ضدّاند. جریان فعاالن کبوده

مجبور ناگزیراش، بهسندیکاییرویکرد ضدّرغمکوشید اما، علیموجود اقتصادي و سیاسی می
ر دهد و دهاي سندیکایی سامان ها و تشکلهاي عملی خود را ذیل پرچم فعالیتبود فعالیت

زمین قانون بازي کند.
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ي هشتاد اي که از عروج جنبش کارگري در آغاز دههالِ بیش از یک دهه تجربهدنباکنون به
حقیقیِ ي مناسباتگذرد، موانعی که هم از منظر روابط حقوقی و هم از زاویهخورشیدي می

اند بیش از پیش رگران سد کردهیابی کاگونه رفرم در امر تشکلقدرت عمالً راه را بر هر
-بمدد پیروي از چارچوي کارگر بهیابی طبقهبراي تشکلاز این موانعآیند. عبور چشم میبه

رسد. در چارچوب تفسیر مسلط از قانون کار نظر امري ممکن نمیهاي حقوقی قانون کار به
داري. سرمایهنه جریان سندیکایی اصالً محلی از اعراب دارد نه جریان فعاالن جنبش ضدّ

ل بازیابی مسیري مناسب براي حرکتِ پیشارو باشد. حاشده باید کمکبازخوانی مسیر طی
توان به قانون متوسل شد. یابی کارگران نمیبست قانونیِ تشکلبراي عبور از بن
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