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واژههای كليدي :سندیکاهای کارگری ،جنبشهای اجتماعی ،تشکلهای کارگری ،انقالب اسالمی.
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پژوهش رو که با بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی تاریخی و روش توصیفی و تحلیلی به رشته تحریر درآمده ،به
بررسی تعامالت سندیکاهای کارگری پس ازانقالب اسالمی می پردازد.وارسی ها نشان می دهد اولین سندیکاها یا
تشکلهای کارگری دراوایل قرن هجدهم در انگلستان بوجود آمدند.در ایران نیزگرایش به سوی تشکلهای کارگری
مربوط به سالهای پیش از انقالب مشروطیت است.تاریخ یافته ها نشان می دهد کارگران ایران؛نقش تاریخی و
ت سازی در سازماندهی کمیتههای اعتصاب در مراکز کار سراسری در بحبوبه انقالب اسالمی داشتند
سرنوش 
ونقش کارگران در مراکز صنعتی افزایش چشمگیری یافت  ،شوراهای کارگری که دستاورد کارگران دراوایل انقالب
اسالمی بود یکی پس از دیگر منحل و با تصویب الیحهای قانونی شوراهای اسالمی کار جایگزین سندیکاهای
کارگری شد.بنابراین مقاله  ،با روش توصیفی – تفسیری در صدد پاسخ به این سئوال می باشد ،باتوجه به نقش
کارگران درتصمیم گیری های مراکز صنعتی پس ازانقالب،چراطرح های آنهاخواسته ویانخواسته یکی پس
ازدیگر(شورای کارگری)منحل شدند؟ فرضیه این مقاله نیز بنظر می رسد،علیرغم نقش بسیارتعیین کننده قدرت
سازمانی وتشکیالتی کارگران درجریان انقالب اسالمی ،ضعف درونی طبق ه کارگر،تصویب قانون کار،وشرایط
بحرانی جنگ تحمیلی ،سندیکاهای مستقل کارگری را تضعیف وازگردونه خارج کرد.بنظرمی رسد،تشکل های
کارگری جایگزین شوراها خیلی نتوانسته به وظایف و اهداف خود در راستای منافع حقوق کارگران و تحقق عدالت
اجتماعی موفق نسبی بدست آورد.
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چكيده

مقدمه

تشکل های کارگری سابقه ای دیرینه ای درجهان معاصردارندازقرن پانزدهم نظام تولید کاالی ومبادالتی
متمایزی دراروپا که شامل انباشت سرمایه،استفاده نظام سرمایه داری برای تهیه ابزار و مواد تولیدی،استخدام
کارگران مزد بگیرشکل گرفته است.درهمین راستا ظهورسندیکاها کارگری همانند جنبشهای اجتماعی
شکل مبارزه به خودگرفتند ودرعرصه حاکمیتها خودی نشان دادند.نخستین اتحادیههای کارگری دراروپا
به صورت سازمانهای خودجوش تعاون وهمکاری متقابل میان کارگران درقرن هجدهم پیدا شدند.
درآغازاتحادیه های کارگری براساس حرفه وشغل تشکیل می شدند.لیکن بعدهابا تحول درساخت جامعه
واقتصاد تمایل به تمرکزدرآنهاگسترش یافت(بشریه.)175:1381،
نقش طبقه کارگردرتاریخ تحوالت سیاسی واجتماعی ایران ازانقالب مشروطه تا ملی شدن صنعت
اعتصاب کارگران در سال  1329کمک شایانی به ملی شدن صنعت نفت توسط دکتر محمدمصدق
فصلنامه علمی -پژوهشی
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درایران کرد.درتاریخ معاصرایران شاید تنهادوبرهه است که"تشکلها واعتراضات کارگری"ازچنان
جایگاهی برخوردار بوده که میتوانسته برسرنوشت سیاسی کشورنیزتأثیربگذارند.اولی درمیانه دهه 2۰
شمسی بود ودومی دریکی دوسال نخست انقالب اسالمی است شایدبتوان گفت بهترین دوران شکوفایی

سال یازدهم  ،شماره چهارم ،زمستان1400

جنبش کارگران دربین سال های  1320 -1332باشد دراین زمان جنبش کارگران ایران فعالیتی علنی
خود( )1320-1326آشکار وسندیکاها شکل گرفتند ازاتحاد آنها شورای مرکزی اتحادیه های کارگران
ایران در1321پا به عرصه نهاد و بیش از  300هزار کارگر ایرانی گردهم آمدند.این تشکل در سال  1325از
طرف فدراسیون جهانی کارگران مورد شناسایی و به عضویت فدراسیون جهانی کارگران درآمد.
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نفت دردهه  ١٣٣٠ومبارزه علیه حکومت پهلوی اول ودوم،تا ظهور انقالب ،١٣٥٧غیرقابل انکار است،

پس ازانقالب اسالمی شاهد فعالیت دوگونه نهاد کارگری درکشور بودیم.یکی سندیکاهای کارگری
که بیشترآنها برپایه تجارب گذشته جنبش کارگری تشکیل شده بودندوپس ازانقالب به بازسازی وتوسعه
ها و اصناف وحرفه های مختلف شکل گرفتند.نهاد کارگری دیگری به عنوان شوراهای کارگری ازدل
انقالب برآمد وبا توجه به هدایت کارگران در دوره اعتصابات کارگری پیش ازانقالب ویژگی ممتازی
نسبت به سندیکا ها داشت زیرا عالوه بر وظایف وتعهدات نسبت به نیروهای کارموضوع کنترل کارگری را
نیز دردستورکارخود قرارداده بود عمر این نهادهای شورایی نسبت معکوس با تثبیت و تسلط دولت بعداز
انقالب داشت.
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کمی و کیفی خود پرداختند و سندیکاهایی که به با فراهم آمدن شرایط مطلوب و فضای آزاد در کارخانه

بدون شک اعتصاب کارگران شرکت نفت ایران به عنوان بزرگترین بنگاه درآمدی دولت در سرنگونی
رژیم پهلوی و پیروزی انقالب اسالمی ایران ممتازوبسیارتأثیرگذار بوده است.دراین برهه اززمان
فعالیتهای کارگری واردمرحله متفاوتی گردید.درنتیجه اعتصابات کارگران دراوایل انقالب ،مجلس قانون
شوراهای اسالمی کارخانجات را درشهریور  ١٣٥٩تصویب کرد.تغییر«شوراهای کارگری-کارمندی»به
«شوراهای اسالمی» درتمامی نهادهای صنعتی واداری ازجمله شرکت ملی نفت،سازمان گسترش
ونوسازی صنایع ایران ،شرکت ملی ذوب آهن ،سازمان برنامه و دانشگاهها دردستورکارقرارگرفت.با شروع
جنگ تحمیلی ،تحوالت و درگیری های سیاسی بین نیروهای انقالبی تشکالت مستقل کارگری برای
همیشه منحل شد وخانه کارگرجایگزین شد.
با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسالمی کار»درسال  ۱۳۶۳و«قانون کار»درسال
گرد تاریخی،تشکلهای مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده درقانون کارسال
 ۱۳۳۷به کلی از بین رفتند.ازآن تاریخ به بعدجنبش های کارگری وارد مرحله ای جدیدی ازمبارزات خود
شدندازجمله نارساییهای اقتصادی و اجتماعی سبب بروز نارضایتیهایی آنها شده که پس ازآنکه با
بیتوجهی مسئولین مربوطه مواجه میگردد معترضین ناراضی ،کم و بیش در بعضی از نقاط کشوربصورت

پیشینه تحقیق

درموردجنبشهای جدید اجتماعی وسندیکاهای کارگری،تحقیقاتی متفاوتی انجام گرفته است اماپژوهش
حاضر تاکید برروی منابع زیرداشته است؛یرواند آبراهامیان «ایران بین دوانقالب»(،)1377بشریه
حسین«جامعه شناسی ،نقش نیروها اجتماعی درزندگی سیاسی» (،)1381دوناتال دالپورتا،
نعمانی«طبقه وکاردر ایران»(،)1387آصف بیات «کارگران وانقالب اسالمی»(1987زدبوک،
لندن) ،محمدی مجید«جامعه مدنی» (،)1378صادق صالحی(1383ران ایرمن(")1388مدرنیته
وجنبشهای اجتماعی"ترجمه:آزادآرمی،غالمرضا غالمی ابرستان(،)1390یوسف اباذری وعلیرضا
خیراللهی()1395قدرت سازمانی کارگران ایرانی درسال های پس ازانقالب،ﺳﻴﺪ هاشم آﻗﺎﺟﺮی
،ﻣﺮﺗﻀﻲ وﻳﺴﻲ(«)1393زﻣﻴﻨﻪ های ورود وﻧﻘﺶ آفرینی کارگران دراﻧﻘﻼب »علی اشرف نظری
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ماریودیانی« مقدمه ای برجنبشهای اجتماعی»ترجمه؛ محمدتقی دلفروز(،)1390بهدادوفرهاد
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نامتمرکز دست به کنش های اعتراضی زدند.
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،۱۳۶۹هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار،توسط «مجلس شورای اسالمی» ،با یک عقب

ی نوپدی دوتحلیل انسجام اجتماعی درایران،نوذرامین
وفاطمه مرسلی( )1395شکاف های اجتماع 
صارمی( «)1390بررسی تحوالت كنشهای كارگری چند دهه اخیرایران»،جعفرهزارجریبی ونوذرامین
صارمی()1389موردتاکیدواستفاده قرار گرفته است.
چارچوب نظری

از اواخرسده نوزدهم با شكل گیری جامعه شناسی یا علوم اجتماعی به معنای جدید،مطالعات علمی
درمورد جنبشهای اجتماعی آغازشده وكماكان ادامه دارد(مشیرزاده.)107:1375 ،آلن تورن از نظریه
پردازانی است که در زمینه جنبش های اجتماعی ،صاحب نظراست.جنبش های اجتماعی ،مخالفان
حاشیه ای نظم موجود نیستند بلکه نیروهای محوری هستند که برای کنترل تولید جامعه وکنترل اقدام
کشمکش و نزاع وجامعه پس ازپسا صنعتگرایی را به عنوان راهی برای درک زمینه ی اجتماعی جنبش های
فصلنامه علمی -پژوهشی
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اجتماعی مطرح کرد.
تورن درتحلیل خود ازپیدایش جنبشها به عامل «تاریخیت» اشاره میکند .از نظر وی
برای ایجادتغییردرجامعه بایدبه شناخت فرآیندهای اجتماعی موجود درجامعه دست یافت.

سال یازدهم  ،شماره چهارم ،زمستان1400

بنابراین«تاریخیت»شیوه نگرشی است که از شناخت فرآیندهای اجتماعی حاصل میشود(این فرآیندها
شامل جریانهای فکری والگوهای زندگی است که ساختارسیاسی برای ماندگاری خودآنها را برمردم
تحمیل میکند).پیامد این شناخت شکلگیری جنبشها وتالش برای تغییر وضعیت موجود است.برای
مثال آگاهی درمورد نابرابری درآموزش وپرورش منجربه ظهورجنبش حقوق مدنی درآمریکاگردید.
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طبقات برای شکل دهی به تاریخیت با یکدیگر درحال مبارزه اند(.دالپورتا ودیانی27،؛.)1384تورن

درتعریف شناخت اجتماعی بربعد معناسازی وتفسیری آن تاکید دارد وجنبشهای اجتماعی را به
عنوان تعامالت دارای سمتگیری هنجاری میبیند که ازیک میدان فرهنگی مشترک،تفاسیرمتعارض و
مستقل از منطق نظام مسلط به عنوان فرآیندهایی اجتماعی عمل میکنند که طی آنها هویتهای جدید
شکل میگیرند وراههای بدیل زندگی آزموده میشوند(.صارمی.)68:1394،
آلن عقیده دارد ازآنجا که مناسبات اجتماعی محصول کنش اجتماعیاندوجنبشهای اجتماعی
نیزدرواقع کارگزاران جمعیکنش اجتماعی،جنبشهای اجتماعی وقایع یا رخدادهایی خارقالعاده
نیستندودائما"درقلب حیات اجتماعی حضوردارند(تورن.)29:1981،به تعبیری جامعه مشتمل
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مدلهای اجتماعی متضادی عرضه میکنند.به این ترتیب جنبشهای اجتماعی با اتکا به منطقی نسبتا

است برگروهها وجنبشهای متضادی که حول تضاد محوری و اصلی درتعارض ومبارزه با
ی پیریزی
ش اجتماع 
ت جنب 
ی موجودی 
ی رابرا 
یکدیگرند(احمدی.)9:1376،آل ن تور ن اصو ل سهگانهی 
ت ك ه عبارتنداز:
كرد ه اس 
ی اینك ه مشخص شود
ی مشخص برخوردارباشدیعن 
ی باید ازهویت 
ش اجتماع 
ك جنب 
-1اص ل هویت:ی 
ی است.
ظ چ ه منافع 
ت و مداف ع و محاف 
ی اس 
ی چ ه افراد وگروههای 
ی تشكی ل شده،سخنگو 
ازچ ه افراد 
ی مقاو م قراردارد و پیوست ه سعی
ی مان ع یا نیرو 
ی همیش ه دربرابرنوع 
ش اجتماع 
-2اص ل مخالفت :جنب 
ی نمیتواند وجود داشت ه باشد.
ش اجتماع 
بر،دره م شكست ن دشمنا ن دارد.اص ل مخالفت(ضدیت) جنب 
ف خود را با وض ع موجود در تعارض
ی همیش ه با وض ع موجود مخالفند و اهدا 
ی اجتماع 
اكثرجنبشها 
میبینند.
ی درگسترش
ش آنهم ملهم ازتفكروعقیدهایاستك ه تاحدامكا ن سع 
ی آغاز میگردد و كن 
مذهب 
ث كنشیك جنبشاجتماعیمیشود ممكناستب ه صورتمنافعملی،آزادی
وپیشرفتدارد.دالیلیكهباع 
ت الهی و...باشد.واینها همان
ت همگانی،خواس 
بشریت،رفاه خوشبختی جمعی،حقوقانسانی،سالم 
ت و اصل
ت مینامد.ای ن اص ل ه م مانند اص ل هوی 
خصوصیاتیاند ك ه «آل ن تورن»آ ن را اص ل عمومی 
است(گی روشه)167:1376،
به نظرتورن پیدایش جنبشهای اجتماعی همزمان است با ناپدید شدن جوامع سخت قشربندی شده
و سلسله مراتبی،این نه به معنی برابری کامل ،بلکه بدین معنی است که طبقه متوسط جوامع صنعتی غرب
رشد عظیمی کرده ،و موانع اجتماعی پیوسته درحال کم شدن هستند.درست از آن رو که آن نوع صورت
بندی اجتماعی که مورد نظر ماست ،صورت بندی است که میتواند درتغییرساختار خود دخالت کند.
شده است.ازآنجا که اکنون کنش تعیینکننده اوضاع عینی است،جامعه شناس باید درک کند که مطالعه
جنبشهای اجتماعی بدون درگیرشدن باآنها ناممکن است.چنانکه تورن گفته است،عینیت خونسردانه
نمیتواندگرمای جنبش اجتماعی را لمس کند.
وی درمورد آینده جنبشها وتکامل سازمانی بر نحوه ارتباطات جنبشها وساختار تأکید میکند.وی
معتقد است که« :فرآیند گفتگوی متقابل که درمیدان عمل وجود دارد ممکن است به تغییر درشرایطی
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همراه با ناپدید شدن جوامع سخت سلسله مراتبی وطبقه بنیاد ،اوضاع عینی تعیین کننده کنش نیز،ناپدید
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ت آ ن همراه
ی معموال با تغییر دراص ل عمومی 
ش اجتماع 
ك جنب 
یی 
ت ذات وجهتگیر 
ی شناخ 
ت برا 
مخالف 
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ی بزرگ،فلسف ه یا ایدههای
ی برتر با ایدههای 
ی ب ه نا م ارزشهای 
ش اجتماع 
ك جنب 
-3اص ل عمومیت :ی 

منجرشود که جنبش درصدد مبارزه با آن بوده است .اما همچنین ممکن است به ترکیب ویکیشدن
دیدگاههای هریک از طرفین بیانجامد.در هر یک از دو حالت جنبش ممکن است محو شود یا به عنوان
یک سازمان دائمی نهادی شود(صبوری.)684:1383،در دیدگاه تورن جنبشهای اجتماعی پدیدههایی
ً
استثنایی نیستندبلکه دائما در قلب حیات اجتماعی جاری هستند.
چارچوب نظری این مقاله برپایه اصول سه گانه جنبش های جدید اجتماعی آلن تورن قرارگرفته
ش اجتماعی ،اص ل هویت ،اص ل مخالفت واصل
ت جنب 
ی موجودی 
ی برا 
است وی اصو ل سهگانه ا 
ت پی ریزی کرد؛ که دراین پژوهش برروی اصل عمومیت تورن تمرکز دارد؛اصل عمومیت
عمومی 
ی آغاز میگردد
ی مذهب 
ی بزرگ،فلسف ه یا ایدهها 
ی برتر با ایدههای 
ی ب ه نا م ارزشهای 
ش اجتماع 
ك جنب 
ی 
ت دارد.دالیلیكه
ش و پیشرف 
ی استك ه تا حدامكا ن سعیدرگستر 
ش آ ن ه م مله م ازتفكر و عقیدها 
وكن 
ق انسانی،سالمتهمگانی،خواستالهی...باشدواینهاهما ن خصوصیاتیاند كهآلن تورن آن
جمعی،حقو 
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ت مینامند.
رااص ل عمومی 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،جنبش ها اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ برپایه ﺷـﻜﺎف ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷـﻜﻞ ﻣﻲﮔﻴﺮد وﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ها وﺗﻀﺎدﻫﺎ
ریشه دارد(بشریه.)71:1379،نابرابری های مداوم اجتماعی تنش هایی ساختاری است که امکان

سال یازدهم  ،شماره چهارم ،زمستان1400

نارضایتی اجتماعی را در میان گروه های متعدد اجتماعی را در میان گروه های اجتماعی تقویت کند.
پیدایش فشار روحی و اضطراب در اجتماع ،موجب عدم رضایت افراد جامعه از وضع موجود میشود،
به ویژه این كه نارضایتی نسبت به عملكرد نهادهای مستقرافزایش مییابدومردم وضیعتی بهترازوضع
موجودرا طلب میكنند(مشیرزاده.)107:1375
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باعثكنشیكجنبش اجتماعیمیشودممكناستبهصورتمنافع ملی،آزادیبشریت،رفاهوخوشبختی

آنچه که درمورد کارگران باجنبش های جدید اجتماعی آلن تورن صدق می کند کارگران به خاطر
معیشت زندگی و تبعیض رفاه اجتماعی وفاصله طبقاتی با دیگر اقشارجامعه ودرﻧﻬﺎﻳﺖ ،ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
موجب بیکاری و تعدیل نیرو و نهایتا"موجب خشم وکنش کارگران وتبدیل به جنبش های نرم اجتماعی
درسال های گذشته درایران شده است.
با توجه جهات مختلف نظریه جنبش های جدید اجتماعی تورن؛ کشمکش ونزاع وجامعه پس
ازجامعه صنعتی،برای جامعه امروزی ایران تناسب ندارد.زیراکه زندگی درهرکشور،خاص آن کشوراست.
شکاف های هرکشوربا کشور دیگر متفاوت است ونظرات آلن تورن خاص جوامع دموکراتیک غربی است.
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ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﺤﺪﻭﺩ شد ،ﻭﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ یافت وهمین عامل

برای مثال وقایع دهه1960برای امریکایی ها واروپایی ها پیامدهای متفاوتی به ارمغان آورد.تاآنجا که
به نظریه پردازی پیرامون جنبش های اجتماعی مربوط است.درامریکا نظریه بسیج منابع متولد شد ومورد
استقبال قرارگرفت ولی در اروپا،نظریه جنبش های جدیداجتماعی پدیدارشد(.صارمی.)77:1393،که
خاص ساخت سیاسی اجتماعی جوامع اروپا بود.ازاین جهت ،نظرات تورن برای اصو ل سهگان ه برای
ش اجتماعی ،درزمینه اصل عمومیت یعنی دالیلی که باعث کنش جنبش اجتماعی ب ه صورت
ت جنب 
موجودی 
ی بشریت،رفاهوخوشبختی جمعی،حقوق انسانی،سالمتهمگانی،خواستالهیو...
مناف ع ملی،آزاد 
باشد با کنش واراده کارگران با متغیرهای رفاه وخوشبختی مطابقت نسبی دارد.
ایجاد و دگردیسی سندیکاهای کارگری

ازشرایط خوبی برخوردار بودند شکل گرفت.لذا مسئله ماشین ومحرومیت،نقش موثری درشکل گیری
سندیکا و اتحادیههای کارگری نداشتندبلکه توسعه بازار و تجارت ومهمتر ازآن توسعه ارتباطات و وسایل
حمل و نقل ازعوامل عمده شکلگیری اتحادیه های کارگری برای حفظ منافع حرفهای و بهبود وضع مادی
آنها بوده است.
استقالل نسبی افراد طبقه متوسط بی بهره اند.آنان حقوق بگیران دولت وبخش خصوصیاند.آن دسته از
شاغالن در دستگاه سیاسی دولت که استقالل وتخصص اندکی دارند،اعضای عادی(دون پایه)کارگزاران
سیاسی راتشکیل میدهندما آنان را درزمره طبقهکارگرمنظورنمی کنیم (بهداد.)164،1386
تشکلهای کارگری درانگلستان درصنوف صنعت چاپ وامور ساختمانی ،پشم ریسان وخیاطان
موجودیت یافت .اولین سندیکاها درآغاز قرون هجدهم درانگلستان بوجودآمد.انگلستان آن زمان دراولین
ودرآلمان دراواسط قرن نوزدهم سندیکاها تشکیل شدنددرآمریكا اولین اتحادیههای کارگری درفیالدلفیا،
اتحادیه کفاشان بودکه درسال  ۱۷۹۲به وجودآمد.درسال  ۱۸۰۲اتحادیههای کارگران چاپخانه و نجاران
درشهرهای بوستون،نیویورک وبالتیمورتشکیل شد.درسایرکشورهای صنعتی نیزسندیکاهای کارگری وبه
دنبال آن اتحادیههای مختلف درصنوف و رشتههای مختلف صنعتی ایجاد شد.؟
رشدتکنیک ازقرن پانزدهم تاقرن هجدهم میالدی،به ظهوردوطبقه جدیدکه بین آنها شکاف عمیقی
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رده کشورهای سرمایه داری قرار داشت.درفرانسه درخاتمه قرن هیجدهم ،درامریکا دراوائل قرن نوزدهم،
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منظور از طبقه کارگر مورد نظر پژوهش ،کارکنانی که فاقد ابزار فعالیت اقتصادیاند و از اقتدار و
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اولین تشکلها درصنایعی چون کفش ،نساجی وخیاطی که کارگران آنها به لحاظ وضعیت حقوقی

ایجادگردید منجرشد،درحالی که منافع آنها به هم وابسته بود.درباال بورژوازی توانگر،سوداگران بزرگ
پول ،بازرگانان بزرگ و صاحبان کارخانه ودرپایین کارگران کارخانجات ،که درعین حال موقعیت زندگی
ومنزلتشان دراجتماع پایین بود .اختالفات بین دوطبقه شدت گرفته وسرمایهداران به اشکال مختلف
کارگران را مورد بهره کشی قرارمیدادند.این وضعیت در سرتاسر اروپا حاکم بود.

ُ
است،جنبش
درایران هم اولین جنبش مهمی که درتاریخ اجتماعی ایران قابل درک است جنبش بابیه

ش قابل توجهی ازبروز و ظهورآن متکی بر بدنه«پیشهوران»با محتوای «اعتراض به نابرابری
بابیه که بخ 
و بیعدالتی اقتصادی» صورت گرفت ومتأثرازایدهتامپسونی«مبارزهی طبقاتی بدون طبقه» میتوان
تحلیلی نوین ازآن بهدست داد؛به این معنی که مبارزه طبقاتی مقدم برطبقه است،چه دراین معناکه
ازمناسبات تولیدی را پیشانگاشت خود
صورتبندیهای طبقاتی تجربه کشمکش و مبارزه برخاسته
ِ
آگاهی طبقاتی نیستند«به شیوههای طبقاتی»شکل میگیرند (.میک سینزوود)107:1386،
فصلنامه علمی -پژوهشی
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بعد ازجنبش بابیه گرایش به سوی تشکلهای کارگری ،مربوط به سالهای پیش از انقالب
مشروطیت هم قابل درک است.درآن سال ها بحران اقتصادی شدید که فشارآن بیش ازهمه طبقه کارگررا
متاثرمیساخت ازیکسو و رفتار ناهنجار کارفرمایان از سویی دیگر ،سبب گردید این فکر دربین طبقه

سال یازدهم  ،شماره چهارم ،زمستان1400

کارگرپیدا شود که برای حل مشکل چارهای جز اقدام گروهی ندارند.لکن دراثرفشار وخفقان وممنوعیت
اجتماعات ،موفقیتی دراین زمینه عایدکارگران زحمتکش نگردید.
به دنبال تشكیل اتحادی ه كارگران چاپخانهها در تهران (،)1284اتحادیه كارگران نانوایىها،رفتگران،
س ازتهران،كارگران شهرهاى دیگر ازجمله رشت ،انزلى،
س شد.پ 
پارچهبافان ،قنادها ،خبازها و بزازها تأسی 
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قرارمیدهد،وچه دراین معنا که کشمکشها ومبارزات،حتی درجوامعی که هنوزدارای صورتبندیهای

بریز،اصفهان ،قم ،كاشان ،قزوین و مشهد براى تشكیل اتحادیه بپا خاستند.وبه این ترتیب سرانجام در
 ،1299مهمترین جلوه «خود-آگاهی» کارگران ایران نسبت به حقوق خویش به این شکل به ثمر میرسد:
اتحادیههاى حرفهاى از هم ه اتحادیه هاى كارگرى موجود شكل میگیرد،كه در  1304دراتحادیههاى
ش از سی هزار كارگراز صنایع و حرفه هاى مختلف شركت داشتند(سوداگر)751:1369،
وابسته بدان بی 
تا قبل ازانقالب مشروطیت هرچندگرایشاتی در بین کارگران ایران برای ایجاد تشکلهای صنفی وبه منظور
مقابله با بحرانهای اقتصادی ،بیکاری،نرخ پائین دستمزدها ورفتارهای غیرانسانی کارفرمایان وجود داشت.
اماازلحاظ ّ
جو فشار وخفقانی که حکومتهای استبدادی وقت ایجاد کرده و هرگونه اجتماع آزاد وتشکیل
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شوراى مركزى اتحادیه كارگران باشركت پانزده اتحادیه تشكیل میشود و درخرداد ،1300شوراى مركزى

انجمن را ممنوع اعالم کرده بودند،میتوان گفت که هیچگونه سندیکا یا اتحادیه کارگری به وجود نیامد.با
اشغال ایران توسط متفقین به دلیل ضعف حکومت های داخلی دو جریان فکری زیر درایران شكل گرفت:
 )۱کمونیستی وسوسیالیستی با تقویت روسها.
 )۲افکار باصطالح دموکراسی با تقویت انگلیس و آمریکا.
کارگران وکشاورزان کشوررا درفضای متشنج ونا آرام آن روز با داعیه وطن خواهی و دفاع ازحقوق
کارگران به سمت ایجاد اجتماعاتی تحت عنوان اتحادیههای کارگری سوق داد.اما از لحاظ قدرت
سازماندهی و با حمایت کمونیسم بین الملل،حزب توده ایران توانست به سرعت جریانات کارگری ایران
را به سوی تشکیل اتحادیههای قوی کارگری سوق داده وبا تعلیمات و آموزشهای الزم ازمجموع این
اتحادیهها ،شورای متحده مرکزی را تشکیل دهند .این شورا که به دلیل سازماندهی اعتصابات کارگری
فدراسیون سندیکایی جهان( ) F.S.Mکه تحت نفوذ کمونیستهای بین الملل قرار داشت وابسته بود.
ً
پس ازسقوط حکومت قوام السلطنه حزب دموکرات عمال ازبین رفت ودرتشکیالت کارگری
«اسکای»نیزاختالف افتاد و در نتیجه انشعابی که به وجودآمد،تشکیالت کارگری جدیدی به نام اتحادیه
مرکزی کارگران وکشاورزان ایران «امکا»به وجود آمد.
عدهای فرصت طلب که وابسته به بیگانگان بودند ویا ازآنها تعلیم میگرفتند وهمچنین تحریکات و تفرقه
افکنیهای شورای متحده مرکزی کارگران موجب تفرقه بین دو اتحادیه «اسکای» و «امکا» گردید.
ً
براثراین اختالف مجددا دراسکای انشعاب دیگری رخ داد وکارگران راه آهن اتحادیه شورای مرکزی
کارگران و پیشه وران و کشاورزان ایران را تشکیل دادند اما با برنامه ریزی های که توسط حزب توده برای
ترور محمدرضا شاه درسال  ۱۳۲۷صورت گرفت،درتیر ماه  ۱۳۲۸حزب توده ایران وشورای متحده
درسال  ۱۳۲۹وزارت کارسعی نمود که بین سه تشکیالت کارگری باقی مانده؛ یعنی«اسکای» «امکا»
و شورای مرکزی کارگران و پیشه وران وکشاورزان ایران ائتالفی ایجاد نماید که موفق نشد و درنتیجه انشعاب
دیگری که دراسکای به وجود آمد،این تشکیالت کارگری منحل گردید؛ تعدادی ازافراد وابسته به «اسکای»
با دو تشکیالت دیگر ائتالف نمودند وکنگره اتحادیه کارگران ایران وابسته به کنفدراسیون سندیکاهای آزاد
جهانی را به وجود آوردند.
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مرکزی کارگران ایران غیرقانونی اعالم ومنحل گردید.
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بازی دولت های وقت با سندیکا های کارگری و تحریکات شرکت نفت ونفوذ ایادی بیگانه وسودجویی
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ایران و امتیازاتی که برای کارگران تحصیل نمود ازمقبولیت زیادی بین کارگران برخوردار بود .این شورا به

دولت شاه دردهه ۱۳۵۰در واکنش به بحران های داخلی خود از طریق تأسیس حزب رستاخیز ملت
ایران دست به بسیج کارگری زد و به موجب قانون توسعه مالکیت صنفی به فروش برخی سهام کارخانه
های خصوصی و دولتی به کارگران پرداخت.درآستانه پیروزی انقالب در سال  ۱۳۵۷کارگران به اعتصابات
و فعالیت های سیاسی دست زدند و کمیته های کارگری تشکیل دادند که به شوراهای کارگری تبدیل
شد.دردوران فعالیت حزب جمهوری اسالمی پس انقالب ،شوراهای اسالمی بجای شوراهای کارگری
قبلی مستقر شدند وبدین سان فعالیت مستقل تشکیالت کارگری پایان رفت( بشریه .)1384:۲۶،
پس ازدو دهه توسعه سریع سرمایهداری ،که با افزایش یکباره درآمدنفتی درنیمه اول دهه ۱۳۵۰
شروع شد وسپس با رکودی عمیق پایان گرفت.مردم انقالبی را ازسرگذراندند،که به دولت دینساالر
اقتصادی اسالمی،راه اتوپیایی
جمهوری اسالمی ایران انجامید.دولت اسالمی درپی استقرار نظام
ِ
ناکارآمدیهای سیاستهای اقتصادی پوپولیستی دولتگرا وهزینههای مالی جنگ با عراق،زیرتحریم
فصلنامه علمی -پژوهشی
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اقتصادی بینالمللی ،وافت شدیددربازارجهانی نفت،اقتصاد ایران را به چنان وضع وخیمی رسانیدکه
نهایتادر،۱۳۶7آنگاه جست وجودرپی اتوپیای اسالمی،وادعای استقرارحاکمیت مستضعفان نیز آرام
آرام منتفی شد.قطعنامه آتشبس سازمان ملل پذیرفته شد ومخاصمات باعراق پایان یافت.این دهه

سال یازدهم  ،شماره چهارم ،زمستان1400

آشوب اجتماعی بود،دهه اغتشاشها وبحر ِان اقتصادی،دهه درونتابی ساختاری،دهه اقتصاد اسالمی.
بادرگذشت امام خمینی(ره) دومین دوره پسا انقالبی آغازشدکه تا امروز ادامه دارد.در این دوره سمتگیری

دولتها وسیاستهای آنها به سوی بازسازی اقتصادی ،واحیاء وتحکیم مناسبات و نهادهای اقتصادی
سرمایهداری بود.
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اسالمیاش را درپیش گرفت (.بهداد و نعمانی.)21:1385،این دوره زمانی پایان گرفت که فشار

تا اردیبهشت ماه سال  ۱۳۵۹سندیکاهابه سرعت درحال افزایش بود وسیاست رسمی وزارت کار
حمایت از ایجاد وتقویت جنبش کارگری و سندیکایی بود اما پس از آن عمال فعالیت سندیکاها راکد شد
سندیکاهای قبلی شد.
 طبقه بندی تشکل های کارگری درایراندرایران فعالیت تشکل های کارگران را می توان به شش دوره ،قبل از انقالب و پس ازانقالب اسالمی
تقسیم بندی بندی کرد :
.1دوره اول(:)1304- 1284نخستین اتحادیه کارگری یا سندیکا درسال ۱۲۸۴درچاپخانهای
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وکارگران اقدام به ایجاد تشکلهای دیگری به نام شورای اسالمی کار نمودند که این شوراها عمال جایگزین

کوچک درشهرتهران تحت عنوان اتحادیه کارگری تأسیس شد.هم زمان با اتحادیه کارگران چاپخانهها
دردیگرکارخانهها نیزاین امر رو به نضج نهاد،تا اینکه کارگران مشهد،تبریز،انزلی ودیگر نقاط کشوررا
هم دربرگرفت.شعارهای این سندیکاها،مزد عادالنه ،هشت ساعت کاردرروز،زمین برای دهقان بود.
باسرکوب انقالب مشروطه ازطرف استبداد ،جنبش سندیکائی واتحادیهای نیزمورد هجوم واقع گردید،تا
مانع ازرسوخ افکارپیشرفته وسوسیال دموکراسی ومشروطه خواهی شود.دراین بین منافع صنفی و طبقاتی
کارگران بطورآشکارا مورد تعرض قرارگرفت.کارگران پیشرو ایرانی که مدافعان استقالل ،آزادی و عدالت
اجتماعی بودند،پس ازجریانات انقالب مشروطه تا سالهای قبل از پیروزی انقالب اکتبرآماج شدیدترین
حمالت ارتجاع داخلی وخارجی قرارداشتند ،وپادشاهان قاجارازهیچ گونه عملی جهت سرکوب آنان
خودداری نمینمودند.
جنبشهای انقالبی در درون کشور،تاروی کارآمدن حكومت رضاشاه ،ازعوامل عمده تامین آزادی های
دموکراتیک،اجرای مفاد قانون اساسی درزمینه رعایت حقوق مردم وتحقق دمکراسی درجامعه ایران
بود .بیگمان تقویت آتی جنبش سندیکایی و اتحادیه ای درایران،تشکل صنفی و طبقاتی طبقه کارگر و
زحمتکشان میتوانست نقش بسیار مهمتری را در برخورداری جامعه ایران ازآزادی ودمکراسی ودفاع از
این دورهایست که علیرغم نوپایی جنبش کارگری ،متأثر ازسه عامل«شرایط اسفباراقتصادی-
ِ
ی از مبارزات کارگری وجنبش سوسیال دموکراسی
اجتماعی کارگران و پیشهوران ایران»«تأثیرپذیر 
قفقاز»ونیز«فضای بازسیاسی ناشی از پیروزی انقالب مشروطیت»میتوان مبارزات کارگران ایران را
ازحیث شکل ،تا اندازهای تهاجمی دانست.کارگران دلگرم به تشکیالت مستقلی که شکل داده بودند
فعاالنه در صحنهی اعتراضات ظاهر میشدند.
ایران رسید.علیرغم موفقیتهای اولیه درظهور و بروز جنبش کارگری ،این جنبشها توسط وی به شدت
سرکوب گردید.شورای مرکزی اتحادیه های کارگری را منحل،اتحادیه های کارگری را قدغن واحزاب
سوسیالیستی و کمونیستی را غیرقانونی اعالم نمود .بدین ترتیب بالغ بر دویست نفر سازمان دهنده
کارگری دستگیر شدندکه ازاین تعداد،پنج نفر از رهبران اتحادیه چاپخانهها بودند که در زندان جان
سپردند(آبراهامیان)220:1376،
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.2دوره دوم (:)1304-1320درسال  1304با تصویب مجلس شورای ملی رضاخان به سلطنت
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حقوق فردی و اجتماعی،که الزمه ادامه پیشرفت و ترقی بود ،ایفا نماید.

فصلنامه علمی -پژوهشی
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جنبش سندیکایی واتحادیه ای ایران درفاصله سالهای پس ازپیروزی انقالب اکتبر وادامه

سرکوب جنبش سندیکائی و اتحادیهای وجلوگیری از فعالیتهای سندیکائی و اتحادیهای وغیرقانونی
ساختن فعالیت حزب کمونیست،درفاصله  ۱۳۰۴ - ۱۳۱۰به تصویب قانونی معروف به ”قانون سیاه
”انجامید.رضا شاه ،مدافعان آزادی واستقالل و ترقی کشور را آماج حمالت خود ساخت ،اما جنبش
سندیکائی واتحادیهای در زیر ضربات سنگین با اعتصابات و اعتراضات در شرکت نفت و صنایع نساجی
وسایر کارخانجات به مبارزه علیه استبداد و امپریالیسم انگلستان و علیه چپاولگران و زورگویان ادامه داد
و از پای ننشست.
درچنین بستری یکی ازمهمترین اتفاقات سیاسی -اجتماعی درحوزه روابط کار،تشکیل اتحادیه
مخفى كارگران نفت به نام «جمعیت كارگران نفت جنوب» در  1308بودکه بالفاصله دراردیبهشت همان
سال نسبت به شکل دادن یک اعتصاب همگانى سه روزه در مناطق نفتخیز با شركت اكثریت قریب به
.3دوره سوم ( )1332-1320باسرنگونی حکومت رضا شاه وبازشدن فضای بازسیاسی
فصلنامه علمی -پژوهشی
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درکشور،جنبشهای کارگری فرصت یافتندتاباردیگردر عرصههای سیاسی واجتماعی کشورخودی نشان
دهندوسازماندهی مجدد شوند.پس ازشهریور 1320که زندانیان سیاسی یعنی گردانندگان اصلی حزبی
وتشکیالت کارگری آزادشدند،دستجات کارگری مجددا" فعالیت خودراآغاز کردند.تولددوباره جنبش

سال یازدهم  ،شماره چهارم ،زمستان1400

کارگری دراین سال را میتوان نتیجه تجاوز غیرمستقیم نیروهای انگلیسی وشوروی به ایران دانست.
(صارمی.)13:1395،ازمهمترین تشکیالت کارگری دراین زمان که توسط عناصرحزب توده پایهگذاری
شد"شورای متحده مرکزی" بودکه درسال 1321تاسیس شد.
محمدرضا پهلوی پس ازشکست فرقه دمکرات آذربایجان فرصتی مناسب برای یورش به تشکلهای
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اتفاق كارگران اقدام کرد( .سوداگر)752:1369،

سندیکائی را بدست آورده بود.درسال  ۱۳۲۷باصحنهسازی ترورشاه ،فعالیت شورای متحده مرکزی
اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران وسندیکاهای کارگری وحزب توده ایران راممنوع وغیرقانونی اعالم
کشورمنجمله کارگران کارخانه شاهی در  ۱۳۲۹مقاومت شایان توجهی ازخود نشان دادند.مقاومت
قهرمانانه کارگران نفت درسال  ۱۳۲۹کمک مؤثری به ملی شدن نفت توسط دولت مصدق نمود.
درفاصله سال های  1320تا 1332جنبش سندیکایی واتحادیه ای ایران،به رشد عظیمی نائل گشت.
این دوران ازجنبش سندیکایی وکارگری ایران رامیتوان شامل دو مرحله اساسی دانست.یکی سالهای
 1320-1326که ما شاهدرشدپیگیر و بالوقفه جنبش سندیکایی وکارگری هستیم ودیگری سالهای
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نمودند.طبقه کارگر ایران باتشدید مبارزات و اعتصابها درمنطقه نفت خیزخوزستان ودرسایرنقاط

 1328 -1332که جنبش سندیکایی و اتحادیه ای زحمتکشان ایران ناگزیراست درمواجهه با مقاومت
های آگاهانه وغیرآگاهانه محافل ملینما که با تحریک واغوال دول امپریالیستی و ارتجاع درباری ،به عمل
میآمد ،راه را به جلو هموار سازد.
.4دوره چهارم :)1357 -1332درشهریور1337جمشیدآموزگار پس از آنکه به سمت «وزارت
کار»منصوب شد،طرح تأسیس «شورایعالی کار» را به اجرا درآورد .درطول نیمه دوم همین سال حدود
 25سندیکا باهمکاری میان وزارت کار،کارفرمایان و صاحبان کارخانهها اعالم موجودیت کردند.پروژهای
که دردوره نخستوزیری شریف امامی نیز دنبال شدوشمارسندیکاهاتا اواخر 1339ازمرز 50عبورکرد
(پایدار.)325،1394ازسال  1347تا  1357سیاست کارگری اعالم نشده دولت این بود که اگر کارگران
ساکت و ازسیاست کنارباشند،آنگاه دولت شغل آنها را تضمین کرده و به کار فرمایان فشارمی آوردکه
هزار نفرمی رسید.
آبراهامیان گزارش میدهدکه ساواک رفته رفته شبکههای خودراگسترش داد وبه واسط ه وزارت کار،
اتحادیههایی ایجاد کردوامکان یافت تا اشخاصی را که به دانشگاه ،ادارات وکارخانههای عظیم دولتی
وارد میشدند با دقت بررسی وتفتیش کند.درنتیجه شماراعتصابات عمده درمراکز صنعتی که درسال
)517:1377
پرویز بابایی درخصوص جدی گرفتهشدن مسائل کارگری ازسوی طیفهای مختلف نیروهای حافظ
وضع موجود بعد از کودتا ازبابت آنکه باردیگراین جنبش چون غدهچرکینی برکالبد نظامی که ازآن دفاع
میکردندظاهر نشود .میگوید :درسال  36آرام آرام سندیکاهایی که ازسرکوب باقی مانده بودند،شروع به
فعالیت کردند.ساواک ازآنها خواست که  4آبان (تولدمحمدرضا شاه) راجشن بگیرند.چندین سرهنگ هم
کارگری داشت که عدهای این افراد را به امریکا بردند و آموزش دادند وبرگرداندند.اماما هم درسال  40سعی
کردیم سندیکای چاپ را برپا کنیم که به دلیل عدم وابستگی به امریکا بازداشت شدیم وبعدتر هم ازطریق
ََ
حزب مردم دراختیارش بود عدهای ازافرادسابقا
حزب مردم خواستند که تشکیالت کارگری برپا کنند.علم که ِ
ِ
تودهای را جمع کردتا تشکیالت کارگری برپا کند( .مصاحبه با پرویز بابایی ،کانون مدافعان حقوق کارگر).
.5دوره پنجم (:)1367 -1357پیروزی انقالب  57به یک افزایش بیسابقه و ناگهانی سطح بیکاری
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باالی سرهرکدام ازاین سندیکاها بودند.سفارت امریکا بعد ازکودتا بخش کارگری راه انداخت ودرایران بخش
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 79 ،1332مورد بود ،درسال  1333به  7موردودرسالهای  1334-36به  3مورد رسید(.آبراهامیان،
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ازاخراج آنها جلوگیری کند.دراین مقطع 1342تا  1357پنج برابرشده بود وجمع کارگران صنعتی به 880

درشهرهای ایران منجرشد.هزاران شرکت و کارخانه به طورموقت کارخودرا متوقف وصاحبان ومدیران
ایرانی وخارجی این شرکت ها ماهها قبل از قیام  21و 22بهمن 57کشورراترک نمودندوآنها که درکشور
ماندندفعالیت اقتصادی عمدهشان را درهرج ومرج حاکم برکشورمتوقف کردند.کارگران ازجمله نیروهای
موثردرپیروزی انقالب اسالمی ایران بودندکه با جنبشی فراگیردرقالب اعتصابات گسترده درسال های
 1356وبه ویژه 1357منجربه فلج شدن اقتصادرژیم پهلوی وسرنگونی آن گردید (.صارمی ،همان.)140:
درسالهای پایانی حکومت پهلوی ،مبارزات کارگری بیش از آن که در راستای اهداف ویژه و خاص
کارگران باشد ،درائتالف باجریانات انقالب  ٥٧بود.همین امرباعث گردید که مبارزات کارگران به مثابه
نیروی مستقل ،با تردید همراه باشد.ازاین منظر میتوان گفت فقدان سازمانیابی ،ویژگی مهم تحرکات
کارگری در دوران قبل از انقالب است«.سرکوب سیاسی دولت شاه مانع اصلی سازمان یابی طبقه کارگر
کارگری وکنترل هرچه بیشتر فعالیت کارگران ،سندیکاهای بدیل و وابسته به ساواک را ایجاد کرد.
فصلنامه علمی -پژوهشی
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باپیروزی انقالب،کارگران نیزمانند سایرگروههای اجتماعی از نقش پررنگی درصحنه مبارزات
برخورداربودندبرای اولین باردرقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،اصل  ۲۶قانون اساسی،آزادی
تشکلها به رسمیت شناخته شد مطابق این اصل احزاب وجمعیتها،انجمنهای سیاسی و صنفی و…

سال یازدهم  ،شماره چهارم ،زمستان1400

آزادند ،مشروط به این که اصول استقالل،آزادی ،وحدت ملی،موازین اسالمی واساس جمهوری اسالمی
را نقض نکنند.هیچ کس رانمیتوان ازشرکت درآنها منع کردیا به شرکت درآنها مجبور ساخت
کارگران ازجمله نیروهای موثر درپیروزی انقالب اسالمی بودند که با جنبشی فراگیردرقالب
اعتصابات گسترده در سالهای  1356وبه ویژه  1357منجر به فلج شدن اقتصاد رژیم وسرنگونی آن
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و شکلگیری تحرکات کارگری به شکل جنبش بود»تا جایی که دولت قوام در راستای تغییرماهیت جنبش

گردید.درسالهای  57-56پرولتاریای صنعتی ،به ویژه سفیدها،به انقالب پیوستند.اینان با اعتصابهای

وآبان ،1357این گونه گزارش شده است که ازمیان  773کارگاه بزرگ صنعتی(با بیش ازصدکارگر)،تنها110
کارگاه ( 12درصد) دراعتصابهای اعتراض آمیزمشارکت داشته اند.حتی گروه های مارکسیستی به
طورآشکار شکایت خود را درمهر 13257اظهارنمودند (.اشرف ،بنو عزیزی)116:1388،
.6دوره ششم (:)1397 -1367پس ازپایان یافتن جنگ،یکی ازاولویتهای کشور،بازسازی کشور و
ترمیم زیرساختها وخسارتهای ناشی ازجنگ تحمیلی بود ،براین اساس ،دولت ،بازسازی ویرانیهای
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خویش،باعث تقویت کارآیی مخالفتها وافول صنایع درخدمات اساسی شدند.ولی کارگران صنعتی
ً
بخش خصوصی درطول دوران انقالب نسبتا غیرفعال بودند.برای نمونه درطی ماههای سرنوشتساز مهر

جنگ و توسعه اقتصادی را در اولویت کاری خود قرارداد وبرنامههای داخلی خود را برپایه سیاست تعدیل
و،توسعه صادرات(در مقابل جایگزینی واردات)خصوصی سازی و جذب سرمایههای خارجی بنیان نهاد
وسیاست خارجیاش را برتنش زدایی استوار ساخت.

ً
دولت پنجم جمهوری اسالمی ایران به ریاست هاشمی رفسنجانی کارخود را رسما از  ۲۵مرداد

 ۱۳۶۸یعنی از پایان جنگ تحمیلی آغاز شد و اجرای برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقالب
كلید خورد در این دوره همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وامهای خارجی ،دولت سیاست
درهای باز اقتصادی را به اجرا درآورد.با اجرای این برنامه،حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از 16/5
میلیارد دالر درسال  1368به بیش از 30میلیارد دالر در سال 1370رسید.افزایش حجم نقدینگی،تورم،
کاهش قیمت نفت و تشدید تحریمهای آمریکا درکنار سیاستهای اقتصادی شرایط نامساعدی را برای
نسبی ،کنشهای کارگری بیش ازدهه گذشته در قالب تجمعات ،اعتراضات ودر اغلب موارد بستن جاده
ها یا تعطیلی کار ،خود را نشان داد( همان.)160
تشکلهای کارگری پس ازانقالب اسالمی

باشند.
 -1شوراهای اسالمی کار:شوراهای اسالمی کار درواقع هم شورا وهم سندیکا محسوب می
شونداما مسؤولیت هر دونهادرا یکجابه عهده گرفتهاند.چنانچه از نامش پیداست برخالف روح ومفاد
ی نیمه دولتی است نه غیردولتی).ماده ۱ازقانون تشکیل «شورای
کنوانسیونهای بینالمللی ،است(تشکل 
اسالمی کار» درارتباط با اهداف و چگونگی تشکیل این شوراها مقررمیدارد«به منظورتأمین قسط اسالمی
وخدمات ،شورایی مرکب ازنمایندگان کارگران وکارکنان،به انتخاب مجمع عمومی و نمایند ه مدیریت ،به
نام«شورای اسالمی کار»تشکیل میگردد .طبق ماده«۲قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار»کسانی که
کاندیدای عضویت در«شورای اسالمی کار»میشوند ،میبایستی «اعتقاد والتزام عملی به اسالم و والیت
فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» داشته وگرایشی به«احزاب وسازمانها وگروههای
غیرقانونی وگروههای مخالف جمهوری اسالمی»نداشته باشند.
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وهمکاری درتهی ه برنامهها وایجاد هماهنگی درپیشرفت اموردرواحدهای تولیدی،صنعتی،کشاورزی
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تشکلهای کارگری به رسمیت شناخته شده ازسوی قانونگذاردرنظام جمهوری اسالمی به شرح زیر می
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بخش تولید بویژه قشرکارگرایجاد کرد.دراین دوره به دلیل خاتمه جنگ و مساعد شدن فضای آزادیهای

-2انجمنهای صنفی :ماده  ۱۳۱قانون کارجمهوری اسالمی به تشک ل دیگری تحت عنوان
«انجمنهای صنفی»اشاره میکند.براساس این ماده ودراجرای اصل ۲۱قانون اساسی جمهوری
اسالمی»«کارگران مشمول قانون کارو کارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانندمبادرت به تشکیل
انجمنهای صنفی نمایند».باتوجه به اختیارات گستردهای که قانونگذار برای «شوراهای اسالمی
کار»تعیین کرده است این«انجمنهای صنفی»تحت قیمومیت«شورای اسالمی کار»قراردارند(.ایلنا ۱۳
مهر .)۱۳۸۳
-3نماینده کارگران :نماینده کارگران فردی است که توسط کارکنان درکارگاههای کوچک انتخاب میشود
ومسئولیت انجام امور روابط کارکارکنان دربرابرمدیریت را به عهده دارد.براین اساس مجمع نمایندگان صنفی
کارگران درتمامی سطوح شهرستان واستانی تشکیل وهمچنین انتخابات مجمع عالی نمایندگان صنفی
کار،به منظورحفظ حقوق ومنافع مشروع وقانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران،کارگران مشمول قانون
فصلنامه علمی -پژوهشی
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کارهرکارگاه می توانندنسبت به انتخاب نماینده کارگران ازبین خوداقدام نمایند.
-4انجمنهای اسالمی :یکی دیگرازتشکل های کارگری پیش بینی شده درقانون کار«انجمنهای
اسالمی» است .این قانون،درماده  ۱۳۰مقرر داشته است که به «منظور تبلیغ وگسترش فرهنگ اسالمی

سال یازدهم  ،شماره چهارم ،زمستان1400

و دفاع ازدستاوردهای انقالب اسالمی ودراجرای اصل ۲۶قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،کارگران
واحدهای تولیدی ،صنعتی،کشاورزی ،خدماتی وصنفی میتوانند نسبت به تشکیل انجمنهای
اسالمی اقدام نمایند»این در حالی است که قانونگذار درپایان ماده  ۱۳۰تصریح نموده است که «آیین
نامه چگونگی تشکیل وحدود وظایف واختیارات ونحوه عملکرد انجمنهای اسالمی موضوع این ماده
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کارگرانسراسرکشورنیزباحضورمجامعاستانیدرمردادماه 1387برگزارشد.بهاستناد،تبصره4ماده131قانون

بایدتوسط وزارتین کشور،کار واموراجتماعی وسازمان تبلیغات اسالمی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران
برسد».درمجموع بجزاین تشکل ها که درقانون برای کارگران به رسمیت شناخته شده است،کارگران حق
ایران باشند.
تعامالت کارگران با دولت ها

تعامالت دولتها با کارگران وکارگران با دولت ها ،بیشتر تعامل و همکاری بوده تا تنش های جدی
،پس از انقالب اسالمی بیشترین حوادث واتفاقات ریشه ای کارگران راباید دردولت دولت هاشمی
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تشکیل سندیکاهای مستقل دیگری نخواهند داشت وباید تابع قوانین رسمی ،قانون کارجمهوری اسالمی

رفسنجانی جستجوکرد.باپایان جنگ تحمیلی،سیاست اقتصاد لیبرالی دولت هاشمی زمینه تعدیل نیرو
درکارخانجات شروع شد.با شروع روند واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی (بیشترنیروهای
وابسته به قدرت)،حذف نیروی کاربا بازدهی پایین در کارخانجات صنعتی و تولیدی توجیه اقتصادی
پیدا کرد.این شکل ازسیاست اقتصادی دردولت هاشمی ،به دلیل عدم اجرای کامل قانون تازه تصویب
شده کار،منجربه بیکار شدن عده زیادی ازکارگران شده و دراین دوره بیشتر کارگرانی که بیکار می شدند،
از"حق بیکاری" ویا بیمههای اجتماعی مشابه نیز برخوردارنبودند.روند مبارزات کارگری دراین سال ها با
باال رفتن تعداد نیروی بیکار ازیکسو وافزایش تورم ناشی ازبرنامه اقتصاد لیبرالیستی دولت هاشمی ازسوی
دیگر،باعث گردیدتا اعتراضات و اعتصابات کارگری وارد فاز جدیدی شود.
دردولت اصالحات محمد خاتمی روند تحرکات کارگران کماکان ادامه یافت.با ادامه روند لیبرالیسم
دوره ،به دلیل وجود بسترسیاسی آزادتردرمقایسه با دولتهای پیشین ،فعالیت کارگران درقالب تجمع در
برابر نهادهای حکومتی رسمیت پیدا کرد.نکته برجسته این اعتراضات،گسترش دامنه آن ازکارخانجات
دولتی به کارخانههای شبه خصوصی وکشانده شدن دامنه اعتراضات به سطح خیابانها وشهرها بود.
ً
ازطرفی دیگر،دراین دوره برعکس اعتراضهای دهه هفتاد که عموما وجه صنفی داشتهاند،مبارزات
سیاسی نیز مطالبه شد.
خاتمی،درهشت سال ریاست جمهوری اش،سخنی ازسیاستگذاری اقتصادی به میان نیاورد
واصالحاتی در سیاستگذاری اقتصادی پیشنهادی نکرد.وی حرکت زیگزاکی لیبرالیسم اقتصادی
را که هاشمی رفسنجانی درسالهای آخر ریاست جمهوریاش پیشه کرده بود ادامه داد (.بهداد و
نعمانی )310،1393دردولت احمدینژاد،تصوراولیه این بود که زمینه تحقق مطالبات کارگران درمقایسه
سندیکاهای کارگری مختلف وحذف بسیاری از تشکلهای کارگری ادامه داد.
این موضوع تاجایی گسترش یافت که تحرکات کارگری به یکی ازمسائل عمده دولت نهم تبدیل
گشت.انتخاب محمود نژاد به ریاست جمهوری درتیر،1384با تالش سازماندهی شده برپایه ی برنامه ای
پوپولیستی ،پیچیدگی بیشتری به اقتصادسیاسی ایران داد.درهمان زمان،احمدی نژاد درمبارزه انتخاباتی
با هاشمی رفسنجانی(رهبر لیبرالیسم اقتصادی درمیانه دهه  )1370نظربسیاری را ازمیان خردبورژوازی
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با دورههای پیشین،وضعیت بهتری خواهد یافت اما این هم تحقق نیافت.دولت ایشان نیزبه برخورد با
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کارگری درکنارمطالبه پیرامون حقوق معوقه و اداره شورایی کارخانجات ،پاسخگویی دموکراتیک از منظر

فصلنامه علمی -پژوهشی
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اقتصادی،آمار اعتراضات و اعتصابات پراکنده درمجتمعهای صنعتی و کارخانجات افزایش یافت دراین

سنتی ومحرومان وفقرای شهری و روستایی به رای دادن به وی به خاطر برنامه پوپولیستی عدالت اجتماعی
وضد فسادش جلب کرد.رای به احمدی نژاد،دستکم تا اندازه ای،رای مخالف به لیبرالیسم اقتصادی
هاشمی رفسنجانی بود(.هما)310،.ریشه بخش گستردهای ازاعتراضات کارگران دردولت تدبیروامید
حسن روحانی دردولت های دهم و یازدهم و درسیاست واگذاری کارخانجات دولتی به بخشهای نظامی
و وابسته به قدرت (خصوصیسازی) داشت که افراد آن هیچ شناختی نسبت به شرایط کارخانه نداشته
ً
ورابطه کارگر-کارفرما را صرفا ازمنظرکنترل وسرکوب تلقی میکردند.رشد فزاینده تحرکات کارگری نشان
ً
میدهدکه دولت روحانی نیز مانند دولتهای پیشین ،مطالبات کارگران وتحرکات کارگری را صرفا از زاویه
رسمی و به نمایندگی از تشکلهای دولتی کارگران مانند خانه احزاب و سندیکاهای دولتی به رسمیت می
شناسد .ریشه مهم اعتراضات در این دوره ،ازضعف مدیریت ساختاری ،ماهیت سیاستخصوصی سازی
درحقیقت سیاست دولت های یازدهم ودوازدهم هم بیانگرآن است که«مطالبات کارگران درقلمرو
فصلنامه علمی -پژوهشی
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تولید (تشکلهای موجودکارگاهی)،قلمرو مبادله (ساختارتشکیالت استانی وسراسری کارگران)وقلمرو
سیاست(وضعیت احزاب کارگری)،نه تنها محقق نگردیده است بلکه،ضعف قدرت سازمانی کارگران
ایرانی را نیز درپی داشته است»( .خیراللهی)23:1395،

سال یازدهم  ،شماره چهارم ،زمستان1400

رویکردتشکلهای کارگری پس از انقالب اسالمی

با پیروزی انقالب فعالیتهای کارگری وارد مرحله متفاوتی گردید.کارگران نیزمانند سایرگروههای
اجتماعی از نقش پررنگی درصحنه مبارزات برخورداربودند.انقالب اسالمی بسیاری ازویژگیهای جامعه
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و واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی وابسته به قدرت نشأت میگیرد.

ایران و ازجمله ساختارهای کار وتولید را دگرگون ساخت به دلیل شرایط انقالب وتعطیلی کارخانجات
واحدهای تولیدی هزاران کارگر بالتکلیف وحقوق نگرفته بودنددرکنارآن تکوین ایدئولوژی انقالبی
تازهای از جنبشهای کارگری آغاز شود.که این تحرکات جدید به لحاظ ویژگیها وماهیت شرایط خاص
خودرا داشت.آغازجنبشهای کارگری دردهه اول بعدازانقالب عمدتا"مربوط به کارگران بیکارشده بود(
صارمی.)152:1379،
دراین مدت درمقطعی کوتاه سندیکاها افزایش یافت وحتی شورای کارگری توانستند مدیریت برخی
کارخانهها وصنایع را بدست گیرند.با تثبیت حاکمیت جدید سندیکاها کنارزده شدند وجای خود را به
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وافزایش توقعات وانتظارات همراه با فعالیت گسترده جریانهای چپ وبسیج طبقه کارگر،باعث شد موج

تشکیالت خانه کارگر دادند.مهمترین نقش اعالم شده شوراها درصنایع دولتی و ملی،مقابله با مدیران
انتصابی،اعمال فشاربرای تأمین خواستههای سیاسی واقتصادی کارگران وتأمین مشارکت درمدیریت
کارخانهها بود.دراین مقطع یک افزایش بی سابقه وناگهانی سطح بیکاری درشهرهای ایران منجرشد.
هزاران شرکت وکارخانه به طورموقت کارخودرا متوقف وصاحبان ومدیران ایرانی وخارجی این شرکتها
ماهها قبل ازقیام21و 22بهمن  57کشوررا ترک نمودند وآنها که درکشورماندند فعالیت اقتصادی عمدهشان
رامیان هرج ومرج حاکم برکشورمتوقف کردند ومنتظرماندند،تا ببینند دولت انقالبی جدیدچه سیاست
اقتصادی را درپیش خواهد گرفت.
دولت جمهوری اسالمی همواره ازهمان سالهای نخست پس ازانقالب  ۱۳۵۷مطرح کرده که
شوراهای اسالمی کار دراکثریت هستند و به همین لحاظ به عنوان نمایندگان کارگران کشورمحسوب می
کار دادند.
باشروع جنگ تحمیلی شرایط سیاسی جامعه ایران به سمتی پیش رفت که تشکالت مستقل کارگری
ازادامه روند کارخودجا مانده واجازه فعالیت آنها به شکل دیگری تغییر یافت و لوایح جدید قانون کارجدید
وتصویب قانون شوراهای اسالمی کارجایگزین سندیکاها پیشین شد.وتنها قانون رسمی ازسوی نظام
قانون 1369باکش وقوس های فراوان بین دولت ،مجلس وشورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص
مصلحت نظام رسید.
پس ازانقالب اسالمی،احزاب،گروه ها وطبقات اجتماعی هرکدام به سهم خود درپیروزی وشکست
رژیم گذشته نقش اساسی داشتند.درهمین راستا،شوراهای کارگری که ازبطن کمیته ها به صورت
فزایندهای درکارخانهها شکل گرفته بود،پدیدآمدند.وکنترل ومدیریت خود را دراکثر صنایع متوسط و بزرگ
کارگرمی کرد دستمزد دریافت نمی کرد.لذا کارگران انتظارداشتندکه پس ازانقالب این قانون راتغییریابد
وقوانینی به تصویب برسند که مطالعات واقعی کارگران برآورده کند.
وزارت کار همان اوایل انقالب برای برآورده کردن این خواسته دست به کارشد و وزیر وقت
کار(فروهر) در دولت موقت،حداقل دستمزد کارگران را بطورچشمگیری افزایش داد! ولی این افزایش
دستمزدها براثرتغییرقانون کار نبود بلکه ایده خود ایشان بود که با مخالفتی هایی نیز همراه بود.وامتیازی
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ایران برعهده گرفتند.قبل ازانقالب ،قانون کار زندگی کارگران راهم تامین نمی کرد و ازای کار وتالشی که
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جمهوری اسالمی ودراین دهه تا تصویب نهایی قانون کارجدید درسال  1369به سرانجام رسید ونهایتا"
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شوند.وباتثبیت حاکمیت جدید سندیکاها کنار زده شدند وجای خود را به تشکل های رسمی در قانون

هم برای سندیکاهای کارگری پس ازانقالب هم شد.بعد از فروهر،احمدتوکلی وزیرکارجدید،درصدد
تغییرقانون کاربرآمد ویک پیشنویس ازقانون کارتهیه کرده وبه مجلس شورای اسالمی ارائه نمودند.اما
این پیشنویس مورد قبول کارگران واقع نشدومجلس هم با آن مخالفت کردوبه دنبال این ماجراتوکلی
استعفاداد.وبعدازتوکلی آقای سرحدی زاده وزیرکارشد وتدوین قانون کارجدید مطابق باخواسته های
کارگران وکارفرمایان با جنجال های فراوان ،نوشته شد.درقانون کاری که آقای احمد توکلی تدوین کرده
بودندروابط آزاد بین کارگر وکارفرما بدون حضور و دخالت دولت مد نظربود اما باحضورآقای سرحدی
زاده حضور دولت درروابط کارگروکارفرما الزامی شد.درواقع دولت ها ناظر قراردادها شدند.
درشهریور 59مجلس شورای اسالمی،قانون شوراهای اسالمی کارخانجات را ازتصویب گذرانید.
برطبق این قانون شوراها که نمایندگانشان با نظارت وزارت کارواموراجتماعی برگزیده میشدند ودارای

فصلنامه علمی -پژوهشی

68

اسالمی كار،جایگزین سندیكاهای مستقل كارگری شدند.
تعداد سندیكا ها مستقل کارگری دچارتنزل شدیدشدند.با تعطیلی وانحالل سندیكاهای كارگری
وكارفرمایی درآن سال ها،تعداد آنها از 978موردبه  36موردسندیكای كارفرمایی و 2سندیكای كارگری

سال یازدهم  ،شماره چهارم ،زمستان1400

درسال  1369كاهش یافت.باحذف سندیکا های کارگری بعد ازانقالب ،زمینه بروزتشکل های نیمه دولتی
فراهم شد وسندیکاهای کارگری برای همیشه به حاشیه رانده وتشکل های کارگری نیمه دولتی جایگزین
سندیکا ها کارگری شدندودرنهایت خواسته اولیه کارگران برای تشکیل سندیکا ها به فراموشی سپرده شد.
با پایان جنگ،سیاست اقتصاد لیبرالی دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی()١٣٧٦-١٣٦٨زمینه تعدیل
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قدرتی بعد از انقالب برای خود دست وپا کرده بودنند،تنهاجنب ه مشورتی و وظیفه همکاری با مدیران
ً
کارخانجات رابرعهده گرفتند ازسال 60تقریبا تمامی شوراهای اصلی کارگری منحل وعمال"شوراهای

نیرودرکارخانجات شد.با شروع روند واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی(بیشترنیروهای وابسته
به قدرت)،حذف نیروی کار با بازدهی پایین درکارخانجات صنعتی و تولیدی توجیه اقتصادی پیدا کرد.
کار،منجربه بیکار شدن عده زیادی ازکارگران شده ودراین دوره بیشترکارگرانی که بیکارمی شدند،ازحق
بیکاری"و یا بیمههای اجتماعی مشابه نیز برخوردار نبودند.
روند مبارزات کارگری دراین سال ها با باالرفتن تعداد نیروی بیکار از یکسو وافزایش تورم ناشی
ازبرنامه اقتصاد لیبرالیستی دولت هاشمی ازسوی دیگر،باعث گردید تا اعتراضات واعتصابات کارگری
وارد فازجدیدی شود.به عنوان مثال«،بین دی ماه سال  ٦٩تا اسفند،۷۰چنداعتصاب مهم انجام گرفت که
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این شکل ازسیاست اقتصادی در دولت هاشمی،به دلیل عدم اجرای کامل قانون تازه تصویب شده

مهمترین آنها اعتصاب کارگران نفت بودکه درنهایت،منجربه افزایش  ۲۰۰۰تومانی دستمزدماهانه همه
کارگرهاشد»(جاوید،نازنین،٢٠٠٦،لینک).
با پایان جنگ هشت ساله ایران وعراق درسال،۱۳۶۷روند بازسازی اقتصادی کشورآغازشد.برنامه
اقتصادی دولت اکبرهاشمی رفسنجانی شامل طرح تعدیل نیروی انسانی درکارخانجات بود،به این معنی
که بخشی از نیروی کارموسسات بایدحذف شود زیرااین دسته ازکارگران بازدهی صنعتی یاتولیدی نداشتند.
خصوصی سازی نیز بخشی دیگرازبرنامه دولت برای بازسازی اقتصاد بودکه بازمنجربه بیکارشدن عده
زیادی ازکارگران شد.کسانی که بیکارمی شدندازحق بیکاری و یا بیمه های اجتماعی نیز برخوردار نبودند.
علیرضا محجوب نماینده اسبق تهران درمجلس شورای اسالمی می گوید به تمام مسئوالن
هشدارمیدهم که ازخصوصیسازی ودفاع ازآن فاصله بگیرند.امروزبخش خصوصی انگشت اتهام خود
کارگران ازهمه حقوق به رسمیت شناخته خوددرقانون کاربه واسطه خصوصیسازی دورشدهاند.برای
نمونه م اهها دستمزددریافت نکردند،حق ایجاد تشکل را ندارند.وزمانی که دست به اعتراض میزنند به
آنها میگویند:چرااین کاررا میکنید!
محجوب با اشاره به شرکتهایی که درسالهای گذشته به واسطه خصوصیسازی تعطیل شدند،گفت:
وقت میخواهدبه واسطه خصوصیسازی تعطیل شدند(ایلنا.)1398/08/29،
قانون کاردرنظام جمهوری اسالمی

تدوین قانون کاریکی ازموضوعات بحث برانگیز دراوایل انقالب بود.قانونی که موردتصویب مجلس
شورای اسالمی قرارگرفت،حتی پس ازچندین بارتجدید نظرتوسط مجلس شورای اسالمی،هیچ گاه به
مصلحت نظام با عنایت به این که فقه اسالمی ومتأثرازآن حقوق مدنی،قرارداد کاررا تحت عنوان اجاره
اشخاص بیان داشته است که دراین احکام اراده وتوافق به نوعی نقشآفرین،رابطه خصوصی کاراست
ودیگراین که حقوق کار امروز محصول پیشرفت و تحول دراقتصاد و صنعت است.پس باید جنبه حقوق
عمومی پیدا نماید که ناظر برروابطی است که یک طرف آن جامعه و دولت باشد وباالخره مجمع،آن را
تصویب نمود (ظهوری،روابط کار.)12:1368،
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تاییدشورای نگهبان نرسید.سیرتحول قانونگذاری تاسال ۱۳۶۹به طول انجامیدتا به ناچارمجمع تشخیص
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شرکتهایی مانند بافتکار،چیت ری،ارج،آزمایش وصدها کارخانه دیگرکه نام بردن ازاسمشان ساعتها
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رابه سمت کارگران میگیرد وآنهارا متهم به زیادهخواهی میکند،درحالیکه قربانیان خصوصیسازی یعنی

بین سال های  ۵۸تا،۶۹ایران عمالدارای قانون کارنبود.تدوین وتصویب قانون کارجدید بیش از۱۰
سال به طول انجامید.طرح دولت ابوالحسن بنی صدرراه به جایی نبردوطرح احمدتوکلی،وزیرکاردرسال
 ۱۳۶۰نیزبا مخالفت شدیدکارگران روبروشد ودولت سرانجام طرح خودراپس گرفت.اماﻗﺎﻧﻮنﻛﺎرﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﻲاﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﺎوﺟﻮداﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻤﻴﻖ وداﻣﻨﻪ دارﻣﺠﻠﺲ و ﺷﻮرای  1369ﻧﮕﻬﺒﺎن وﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻓﺮازو نشیب
های ﻓﺮاوان ،ﺑﺎﻻﺧﺮه درآﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل1369ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم رﺳﻴﺪ.ازﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ
دﻓﺎع تصویب ﺷﺪه ﺑﻌﺪ ازاﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان است.اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ درﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
وﻣﻘﺎوﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎرواﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ درﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻗﺮاردارد،درﺑﺮﺧﻲ
ﻣﻮارد دارای اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ اﺳﺖ وازاﻳﻦ رواﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ را ﻧﻴﺰبر انگیخته است.
طبق قانون کارجمهوری اسالمی ایران،حق تشکل برای کارگران وکارفرمایان به رسمیت شناخته
مادهی  131قانون کار«دراجرای اصل26قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،بهمنظورحفظ حقوق
فصلنامه علمی -پژوهشی

70

ومنافع مشروع وقانونی وبهبودوضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه
می باشد،کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل کانون
انجمنهای صنفی نمایند)(.قانون کار،ماد ه 130و.)46-44 :131

سال یازدهم  ،شماره چهارم ،زمستان1400

ﻓﺎرغ ازﺗﺒﺼﺮه 2ﻣﺎده  7اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع رواج ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺎرﺑﻮده ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﻋﻤﺎل
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﺧﻲ ازاﺣﻜﺎم ﻣﻄﺮوﺣﻪ درآن ﺑﺎواﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزارﻛﺎراﻳﺮان
ازﻋﻤﺪه اﺷﻜﺎﻻت دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.درماده 14قانون کارآمده است":ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻣﻮر ﻣﺬﻛﻮر
درﻣﻮاد آﺗﻲ ،اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻳﻜﻲ ازطرفین موقتا"ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد،ﻗﺮارداد ﻛﺎر ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﻴﻖ درﻣﻲ آﻳﺪ و ﭘﺲ
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شده است.تشکلی که درقانون کاربرای کارگران مجازدانسته شده است،انجمن صنفی است.براساس

ازرﻓﻊ آﻧﻬﺎ،ﻗﺮارداد ﻛﺎرﺑﺎ ًازﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮﻗﺘا" اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ(ازﻟﺤﺎظ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ واﻓﺰاﻳﺶ مزد) ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺮﻣﻲگردد".
ﻛﺎرﮔﺮﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ودرﻧﻬﺎﻳﺖ،ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻮاد15
الی  19ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎرﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻗﺮاردادﻛﺎررا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد:
اثری كه برتعلیق قراردادكار موضوع ماده 20قانون كاراست می آورد"درﻫﺮﻳﻚ ازﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر،15،17
،16و19ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺲ ازرﻓﻊ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ ازﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦﻛﺎرﮔﺮﺧﻮدداری کند،این عمل درحکم اخراج
غیرقانونی محسوب می شود.وﻛﺎرﮔﺮﺣﻖ داردﻇﺮف ﻣﺪت30روز ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﺗﺸﺨﻴﺺمراجعه ﻧﻤﺎﻳﺪ(درﺻﻮرﺗﻲ
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ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺗﻤﺎمﻳﺎﻗﺴمتی ازﻛﺎرﮔﺎه،ﻣﺮﺧﺼﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﻳﺎدﻳﮕﺮﻣﺮﺧﺼﻲ ﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻘﻮق ﻳﺎﻣﺰد،ﺗﻮﻗﻴﻒ

ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ باشد)وﻫﺮﮔﺎه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪبه دﻻﻳﻞ ﻣﻮﺟﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ،ﺑﻪﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻴﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻛﺎرﮔﺮﺑﻪ ﻛﺎر و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻳﺎ ﻣﺰد وی ازﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ واﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ازاءﻫﺮﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ کار45روزآﺧﺮﻳﻦ ﻣﺰدﺑﻪ وی
پرداخت نماید"(.ﻣﺤﺠﻮب.)28 :1392،
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درخصوص قانون کارمی گوید:قانون
کارهنوزبه طورکامل اجرا نشده است؛چراکه نظام اقتصادی ایران نظامی نیست که این قانون کار را برتابد.
بسیاری ازمفاد این قانون مغفولاالجرا مانده است.متاسفانه میگویند قانون کار ضدمنافع سرمایهگذاری
وسرمایهداری است .آنها به ما انگ میزنند( .ایلنا.)1398/08/28متاسفانه نظام اقتصادی کشورخیلی به
منافع کارگران توجه ندارد و قانون کاررا مرتبا مورد نقد قرارمیدهد.البته ما هم به برخی مفادآن نقد داریم اما
حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشورمی گوید:قانون
کارکشورمان،دومین قانون فراگیربعدازقانون اساسی است که درتاریخ  29آبان سال  1369درمجمع
تشخیص مصلحت نظام مورد تصویب قرارگرفته است.اما سه ابهام جدی در قانون کار از نگاه کارگران
وجود داردکه عبارتند از:
های گذشته درسایه ی بی توجهی دولت هادرتعیین تکلیف تبصره یک وعدم شفافیت تبصره  2ماده
 7بطورمحسوسی کاهش یافته است.زیرانه دولت هامشاغل مستمروغیرمستمرراتعیین کرده اند ونه
قانونگذاردرتبصره2به صراحت ،قراردادموقت درکارهای مستمررا غیرقانونی اعالم نموده است.درچنین
وضیعتی برخی کارفرمایاها با سوء استفاده ازاین امر،قرارداد موقت رادرکارهای مستمر بسط دادهاند.زیرا
دراین تبصره درج مدت درقراردادباشغل مستمررا به رسمیت شناخته شده است.
باشد .اگرچه که تعیین حقوق هرساله حقوق کارگران برمبنای نرخ تورم و سطح معیشت می باشد،اما
تاکنون این قشر موفق به تعیین دستمزد متناسب بامخارج حداقلی خود نشده اند،ازهمین روموضوع
عقب ماندگی مزدی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید کارگران نشات گرفته ازهمین فرآینداست.اگرچه
که محاسبات سطح معیشت با روش های موردتائیدشرکای اجتماعی دولت محاسبه وتائید می گردد ،اما
بواسطه کرسی های کم کارگری درشورای عالی کار ونیزگنجانده شدن کلمه با توجه قبل ازکلمات تورم
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اساسی ترین چالش اول،ابهام درقانون کارعدم امنیت شغلی کارگران است واین موضوع طی دهه
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اصالحات ما برای بهتر شدن است اما برخی دیگر خواهان بدتر شدن و بردهدارانهتر شدن است.

وسطح معیشت درماده  41کفه ی ترازو را به نفع کارفرمایان ودولت که خود کارفرمای بزرگ است ،سنگین
ترنموده و قانون گریزی را برای آنان توجیه نموده است است،زیرا به جای جمله براساس نرخ تورم وسطح
معیشت ازجمله باتوجه به نرخ تورم و سطح معیشت استفاده شده است که درواقع بیان میدارد تعیین
ً
ً
حقوق حتما نمی تواندبراساس تورم وسطح معیشت باشد،بلکه صرفا می توان درتعیین حقوق ودستمزد،
نرخ تورم وسطح معیشت را مد نظرقرارداد.خروجی آن چیزی جزکاهش قدرت خرید وکاهش تقاضای
کاال وخدمات درجامعه ودرنهایت رکود نخواهد بود.
ابهام سوم قانون کارفقدان تشکل قانونی کارآمد ومستقل کارگری چه درسطح کارگاهی وچه درسطح
ملی است که بتوانددرمواقع حساس ومهم برای دفاع ازمنافع خود بی هیچ خط قرمزی اقدام نماید.
(تسنیم2 ،آذرماه .)1399
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دولت جمهوری اسالمی همواره ازهمان سالهای پس ازانقالب اسالمی  ۵۷مطرح کرد که شوراهای
اسالمی کار دراکثریت هستند و به همین لحاظ به عنوان نمایندگان کارگران کشورمحسوب می شوند.
دراین مدت درمقطعی کوتاه سندیکاها افزایش یافت وحتی شورای کارگری توانستندمدیریت برخی
کارخانهها وصنایع را بدست گیرند.
مهمترین نقش اعالم شده شوراها درصنایع دولتی و ملی،مقابله با مدیران انتصابی،اعمال فشاربرای
تأمین خواستههای سیاسی واقتصادی کارگران وتأمین مشارکت در مدیریت کارخانهها بود.اماباتثبیت
حاکمیت جدیدسندیکاهای کارگری کنارگذاشته شدند وجای خود را به تشکیالت خانه کارگر و تشکل
های رسمی درقانون کاردادند.
ازادامه روند کارخودجا مانده واجازه فعالیت آنها به شکل دیگری تغییریافت و همه چیز تحت تاثیر جنگ
قرار گرفت ولوایح جدید قانون کارجدید وتصویب قانون شورا های اسالمی کارجایگزین سندیکاها
پیشین شد وسندیکاهای کارگری برای همیشه ازگردونه فعالیت اجتماعی درایران خارج شدند.
شوربختانه خانه کارگر با تمام تالشی که میکند ،اما توان احقاق حقوق کارگران درمقابل کارفرماها را ندارد.
حداکثر 12درصدکارگران شاغل درتشکلهای رسمی مشارکت دارند؛یعنی بیش از88درصد کارگران برای
پیگیریامورخودفاقدتشکلهستند،بنابرایندرهیچیکازمطالباتاولیهیعنیامنیتشغلی،معیشتواقتصاد
،وضعیت مطلوبی ندارندتا ازمنافه خود دفاع کنند!درچنددهه اخيربا توجه به شكلهاي بديل كنش جمعي
وارزيابي فرآيند مذاكره و گفتگو،اعتراضات درقالب تجمع وبا رويكردهاي جنبش جديد بادولت مطرح شده.
اينچرخشگفتمانيدرجنبشهايكارگريتفاوتهايبنياديندرماهيتواشكالاينكنشهارانشانميدهد.
است.مبارزات کارگران بیشترازآنکه نشانگریک جنبش باشد،بیانگرتحرکات کارگری پراکنده وسازمان
نیافته دیده شده است وخواسته های آنها بیش ازآنکه سیاسی باشداقتصادی ومعیشتی است.
بنظرمی رسدکارگران برای قدرت چانه زنی باساختاروصاحبان قدرت(کارفرما)بایدازداشتن سندیکای
های خودگردان بهرهمند شوندتابتوانند به صرف یک طبقه اجتماعی سطح پایین به یک نیروی خودآگاه
که قدرت چانه زنی بادیگرقشرهای اجتماعی راداشته باشد،برخوردارشوند.
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مجالت
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