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مقدمه
نخستین تلاش سازمانیافته ی جنبش کارگری ایران برای عدالت اجتماعی و اقتصادی
در اوایل قرن بیستت مدتی س از تسسی نخستین صنایع مدرن در آستانهی انقلاب
مشتتروتیت سدیدار .تتد از نخستتتین دور ی جنبش کارگری ( )5821-5821که با
اعتصتاب کارگران .یلا بندر انللی و تشکیل نخستین اتحادیهها ی کارگری آغاز .د
تا بهاین ستت ج جنبش متشتتکل کارگری در دور هاهای مختلف با افتوخیلج بهانداز ی
ت ان و میلان ر.د کمّی و کیفیاشج در دفاع از حق ق عادلانه ی کارگران و ملدبگیران
کشتتت رمتان اقتدامتا تتس یرگرار و سرارز.تتتی انسا .داد استتتت در هر دور ای که
حک متهاهای اقتدارگرا و مستتتتبد مرکلی د ار بحران و تفتتتنیف .تتتدندج جنبش
کارگری نیل در همستت یی با تلاش همگانی و ترقیخ اهانهی مرد.ج برای حق تشتتکیل
اتحادیهها و اعتصابج هشت ساعت کار روزانه و بهب د .رایط کارج آزادیج قان نمداریج
رفع تبنیض و نابرابریج بهدا.تتت و ایمنی کار و ستتلامت عم میج مستتکن مناستت و
مبتتارز بتتا بیستتت ادی و آم زش و سرورش و تتتسمین اجتمتتاعیج امنیتتت .تتت لی و
دم کراسیخ اهی مبارزا سرافتخاری را انسا .داد است
در دومین دور ی خیلش جنبش کارگریج ( )5011-5011از ظه ر تا دیکتات ری
رضتتا.تتا ج تشتتکلهای ن سای کارگری با برخ رداری از حمایت حلب کم نیستتت ایران
گا.های بلندی در راستتای تشتکلگرایی و سیشبرد مطالبا خ د بردا.تتند در سا
5011ج از سی ستن اتحادیههای کارگری تاز تشکیل.د در تهرانج نخستین تشکیلا
بلرگ کارگری به نا.« .ت رای اتحادیههای کارگران تهران» با هشتتهلار عف .کل
گرفتت در این ستتتا ها کارگران ایران در .تتتهرهای مختلف با آگا .تتتدن از ف اید
برخ رداری از اتحادیه با علاقه و به.تکلی گستترد به اتحادیهها ی کارگری سی ستند
در زمستان سا 5011ج در .هر تهران که  811هلار نفر جمنیت دا.ت د اتحادیه با
د هلار عفت فنالیت دا.تتند در ر.ت با جمنیت  11هلار نفرج اتحادیههای کارگری
در حدود سته هلار عفت دا.تند در بندر انللی و ح مههای آنج با جمنیت نلدیک به
 2هلار نفرج اتحادیهها دارای ستتته هلار عفتتت ب دند (  %01آنها را کارگران روستتتی
تشکیل می دادند ) ( سارسا بناب  )81114528با بالا رفتن آم زشهای کارگری و ر.د
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اتحادیهگرایی در میان کارگرانج برای اولین بار در ستتا  5015کارگران ایران روز او
ما مه را با تظاهرا با.تک هی برگلار کردند با قدر گیری رضتا.ا و تص ی قان نی
سرک بگرانه در  88خرداد 5051ج فنالیتهای اتحادیههای کارگری و حلب حامی آنان
با اعما خشت نت ممن ع .دند تبق آمارج از سا  5011تا سا  5058یکصد وسنسا
و .تش تن از سازماندهندگان نیروی کار را دستگیر کردند (آبراهامیان)5077 4570
گفتنی است که در این دور ی سرتلات ج بلرگترین اعتصاب کارگری خاورمیانه ت سط
کارگران نفت سالایشتتگا آبادان در  50اردبیهشتتت  5012علیه .تترکت نفت ایران –
انگی بهوق ع سی ست (افتخاری  ) 50714507دراین اعتصاب  51هلار کارگر با ترح
خ استته های عادلانه برای بهب د .ترایط کار .رکت دا.تند در سایان این دور گر ه
ستیاستتهای ستختگیرانهی رضتا.ا باع مت قف.دن فنالیتهای رو به گسترش
اتحادیههای کارگری .تد اما سیاست «مدرنسازی» او باع ر.د ت سنهی صننتی و
افلایش کارخانهها و ر.تتد کمّی و کیفی تبقهی کارگر .تتد تنداد کارخانهها از ستتا
 5011تا 5081ج از  81به  011کارخانه رستید در نین .ترایطی برای نخستین بار
آمار زنان کارگر به هشتتاد هلار نفر رسید که در صنایع مختلف ازجمله در قالیبافیها
و سار هبافیها تحت .تتترایط ستتتخت و تبنیضآمیل و با دستتتتملد بستتتیار اند کار
میکردند ( ف ران )5220481
دور ی ست  .جنبش کارگری 5008 -5081ج (بهجل در فاصتلهی سا های 5081
تا  5082که بهستتب خیلش ستتراستتری جنبش کارگری و قدر گیری جمه ریهای
خ دمختتارآرربایسان و کردستتتتانج حک مت نظامی اعلا. .تتتد) همرا ب د با دور ی
آزادیهای نستتبی دم کراتیک در ستتا های جنگ جهانی دو .ایران ت ستتط نیروهای
.ت روی وامریکا و انگلی (متفقین) ا.ت ا نظامی .د و در سی آن رضا.ا از قدر
خلع و تبنید .تتد در نین فرصتتت و ففتتایی جنبش کارگری و اتحادیهگرایی دوبار
ت ان سازمانیابی و حف ر تس یرگرار سیدا کرد
دولت فروغی در .تتتهری ر  5081لایحهای مبنی بر آزادی زندانیان ستتتیاستتتی از
تص ی گرراند با تص ی این لایحه از ترف مسل ج در مهرما  5081تنداد زیادی از
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و ست ستیالیست از زندان آزاد

فنالان باستابقهی کارگری و کادرها و رو.تنفکران
.دند
دراین دور ج احلاب متفاو ازجمله احلاب ستت ستتیالیستتتیج ملیج محافظهکار و
برخی فا.تیستتی و ندادسرست و اسلا.گرا .کل گرفتند برای نخستین بار حلب زنان
ایران نیل در این دور فنتالیت خ د را آغاز کرد روزنامههای مختلف و مسلا علمی و
تاریخی و فرهنگی متنلق به ا.تخا ستیاستی و احلاب به گستتردگی منتشتر.دند
انسمنها و نهادهای مدنی بهفراوانی .کل گرفتند با تشکیل حلب ت د ایران در سا
 5081و حمایت این حلب از اتحادیهگرایی و حفت ر دیگر فنالان مستتتقل وباسابقهی
کارگری خصت صتاد در صننت نفتج سازماندهی سراسری کارگری جل ای بیسابقه و
گستتترد به خ د گرفت اتحادیههای صتتنفی و صتتننتی کشتت ر با هلاران کارگر در
تشتکلهای مختلف کارگری مستتقل یا وابسته به حلب ت د گرد ه آمدند « .رای
متحد ی مرکلی کارگران و زحمتکشان ایران» در این اوج اعتلا ت انست  521اتحادیه
بتا مسم ع  001هلار تن را بته زیر سر خ د در آورد (اتابکی  )5011410با ت جه به
مشتکلا و بهرغ اختلافنظردر بین فنالان کارگری و برخ ردهای سختی که گا بین
اتحادیههای رقی و فنالان کارگری وج د دا.تتت ولی به ستتب گستتترش ستتراستتری
اتحادیه گرایی و تبیین خ استتتههای مشتتخو و عادلانه کارگری همرا با حرکتهای
گستترد اعتراضتی حق تلبانه در ستراستری کش رج نبش کارگری ت انست بهمثابه
جنبش اجتماعی تنیین کنند ای برای نخستتتین بار تس یر خ د را تا بالاترین نهادها ی
حاکمیت و قدر اعما کند در این دور ج اتحادیهها نهتنها سیشگا .در سیکار اقتصادی
.تتدند بلکه کارگران متشتتکل و همبستتته به.تتکل بیستتابقهای از ه یت اجتماعی و
ستیاستی و اعتبار بالایی در جامنه برخ ردار .دند به همین سب دولت ق ا.ج نخست
وزیر وقتج که قبل از این مخالف فنالیتهای حقتلبانهی تشکلهای کارگری ب دج در
این دور ج به علت قدرتمند ب دن جنبش همبستته و ستراستری کارگری و استتتفاد ی
خردمندانه کارگران از اتحاد و قدر دمکراتیک خ دج مسب ر به سریرش خ استتتههای
حقتلبانه و عادلانهی جنبش کارگری .تتتد در اردیبهشتتتت ستتتا  5081قان ن کار
سیشتترفتهای تدوین وتصتت ی .تتد بهعلاو ج یکی دیگر از خ استتتههای مه جنبش
کتارگری کته عبتار ب د از حق برخ رداری تمتا .کتارگران و کارکنان مرتبط با یک
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کتارگتا و یتا حرفهی منین برای تشتتتکیل اتحادیهج نیل م رد سریرش دولت ق ا .قرار
گرفت
به همین ستتب در ستتا 5081ج «آییننامهی تشتتکیل اتحادیههای کارگری» و
«آییننامهی ستازمانهای کارگری کشاورزی» .امل اتحادیهی کارگری کشاورزی نیل
از جان دولت تدوین و تنظی .تد سند زیر«آییننامهی تشکیل اتحادیهها»است که
به لطف و همت دکتر پیمان وهابزاده ازمسم عهی ارزند ی آر.ی کارگری زند یاد
خسرو شاکری در اختیار قرار گرفته است

آییننامه تشکیل اتحادیهها شماره  16560مورخ 0315/01/05
هیس وزیران بهم ج سیشتتنهاد .تتمار ی  52011م رخ 5081/58/51وزار کار و
تبلی ا آییننامهی مرب ط به تشتتکیل اتحادیهها را که .تتامل ( )85ماد میبا.تتد در
جلسهی  58اسفند ما  5081تص ی مینماید
متاد  -5از لحتا این آییننامه اتحادیه ستتتازمانی استتتت که کارگران یا کارکنان یا
کارفرمایان برای حفظ منافع مشتتر مرب ط به حرفه و بهب د وضع مادی و اجتماعی
خ د تشکیل میدهند
تبصتر  -5هرگا اتحادیه ای تشتکیل سازمان کارآم زان و خردسالان را در اساسنا.ی
خ د تبق .رایط مص بهی وزار کار سیش بینی کرد با.د اتحادیهی ملب ر میت اند
از منافع آنها بهعن ان عف ت وابستتته به ستتازمان خ د تبق مقررا دفاع نماید (خرد
سا بهکارگیری بین  52 -58سا اتلاق می .د)
تبصتر  -8هر عد  55نفری یا بیشتر میت انند به تسستی اتحادیه تبق .رایط زیر
مبادر ورزند4
الف -تبنهی ایران با.ند
ب – محک میت جلایی ندا.ته با.ند
ج -سن آنها لااقل  52سا تما .با.د
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د -قبل از اقدا .به تشتکیل اتحادیه قصد خ د را کتب دا به ضمیمهی رون .ت
.تناسنامه و برگ عد .محک میت جلایی و برگ سرسشنامهی تکمیل.د ای که .امل
نکا زیر با.د در مقابل رسید به وزار کار و تبلی ا یا نمایند ی آن تسلی نماید4
نا.
-5
نا .سدر
-8
نا .خان ادگی
-0
نشانی
-1
.مار .ناسنامه
-1
 .ل-حرفه
-1
تبصتتر  -مقررا بند (د) .تتامل کستتانی استتت که با حانل ب دن .تترایط مندرجه در
بندهای الف – ب – ج ف ق قبل از اجرای این آییننامه مبادر به تشکیل اتحادیهای
نم د بتا.تتتند نخ اهد ب د – مشتتتروط بر اینکه در ظرف  1ما از تاریخ اجرای این
آییننامه تبق ماد  0تقاضای بت اتحادیهی خ د را به ادار ی بت تسلی نمایند
متاد  -0وزار کتار و تبلی تا یتا نمتاینتد ی آن در ظرف یک ما س از وصتتت
درخ استت تسستی اتحادیه به.رح مرک ر در بند ( )1ماد ی  8نظر خ د را نسبت به
تشکیل اتحادیه به درخ استکنندگان اعلا .خ اهند کرد
تبصتر  -5هیئت م قتی س از بت الحاق و یا اتحاد و اعلا. .ناسایی از ترف وزار
کار و تبلی ا یا نمایند ی آن تا انتخاب هیئت جدید تبق استتاستتنامه الحاق یا اتحاد
وظایف هیس مدیر را انسا .خ اهد داد درخ استتتتکنندگان باید در ظرف  1ما س
از انقفتای مد یک ما ملب ر اساسنامهی اتحادیهی خ د را تنظی و به وزار کار و
تبلی ا با نمایند ی آن تسلی نماید
وزار کتار و تبلی تا یتا نمایند ی آن س از بررستتتی کامل نستتتبت به مندرجا
استتاستتنامه در ص ت رتی که مندرجا آن مخالف با م ازین قان نی نبا.تتد گ اهینامهی
تشکیل اتحادیه را صادر و به درخ استکنندگان تسلی خ اهد نم د تا بهمنظ ر احراز
.خصیت حق قی اتحادیهی خ د را به بت برسانند
متاد  -1هرگتا در محلی کته تبق مقررا منتدرجه در ماد  8تقاضتتتای
تشتکیل اتحادیهای .تد ج اتحادیهی دیگری قبلاد تشکیل و به بت رسید با.د وزار
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کار و تبلی ا یا نمایند ی آن بهمنظ ر جل گیری از تنداد اتحادیههای مشتر المنافع
در یتک محل منتهای جدیت را در واحد ستتتاختن اتحادیههای مرک ر منم خ اهد
دا.ت
تبصر  -عد.ت افق نظر بین درخ استکنندگان و اتحادیههای م ج د مانع از
تشکیل اتحادیهی جدید نخ اهد ب د
ماد  -1در صت رتی که تشکیل اتحادیه با م ازین قان نی کش ر یا مقررا و
م ازین این آییننتامته منطبق نبتا.تتتد وزار کتار و تبلی تا یتا نمایند ی آن باید
درخ استت متقاضتیان را کتباد با رکر دلیل رد کندج در ص رتیکه درخ است کنندگان
دا.ته با.ند علاو بر مراجع صلاحیتدار میت انند اعتراض
.تکایتی در این خصت
خ د را به  .رایعالی کار تسلی نمایند
ماد  -1هرگا درخ استکنندگان س از دریافت گ اهینامه از ترف وزار
کار و تبلی ا یا نمایند ی آن تا .ش ما اتحادیه خ د را به بت نرسانند گ اهینامهی
صتتادر باتل تلقی .تتد و درص ت رتیکه بخ اهند اتحادیه تشتتکیل دهند باید مقررا
م اد ف ق را دوبار اجرا نمایند
ماد  -7وزار کار و تبلی ا و یا نمایند ی آن م ظف استتت س از اینکه
استناد بت رستمی اتحادیه از ترف ادار بت صتادر گردید .ناسایی اتحادیه را کتب دا
اعلا .دارد
متاد  -2هر اتحتادیهای که تبق مقررا این آییننامه و قان ن کار به بت نرستتتید
با.د غیرقان نی تلقی خ اهد .د
ماد  -2هرگ نه ت ییری در استاستنامه ی اتحادیه بت .تد با.د باید قبل دا در مسمع
عم می که ضتمن استاستنامهی آن اتحادیه تنریف .تد استج مطرح و م رد تص ی
لااقل دو ل اعفای آن قرار گیرد
تبصتتر  -وزار کار و تبلی ا یا نمایند ی آن بایستتتی در ظرف یک ما نظر خ د را
نسبت به قان نی ب دن ت ییرا اساسنامه به اتحادیهی نامبرد ابلاغ و در ص ر قان نی
ب دن گ اهی لاز .برای بت آن ت ییرا صادر نماید
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ماد  -51هرگا دو یا ند اتحادیهی بت.تتتد بخ اهند ملحق و یا متحد
.ت ند هریک از آن اتحادیهها بهم ج استاستنامهی خ د مسمع عم می تشکیل داد
سیشنهاد الحاق یا اتحادیه را مطرح نمایند س از اینکه این سیشنهادا با اکثریت دو
ل اعفتای مسمع عم می هریک از اتحادیهها تصت ی رسید نمایندگانی ازترف هر
اتحادیهای انتخاب خ اهند .د تا نمایندگان اتحادیه ملحق یا متحد .د هیئت م قتی
تشتتکیل داد و تبق استتاستتنامه بت الحاق با اتحادیه را مانند عمل بت اتحادیهی
جدیدی انسا .دهند
تبصر  -هیئت م قتی س از بت الحاق و یا اتحاد و اعلا. .ناسایی از ترف
وزار کار و تبلی ا یا نمایند آن تا انتخاب هیئت مدیر ی جدید تبق استتاستتنامه
الحاق یا اتحاد وظایف هیئت مدیر را انسا .خ اهد داد
تبصتتر  -8اتحادیههای متحد م ج د بایستتتی در ظرف .تتش ما از تاریخ
تص ی این آییننامه مقررا اتحادیهی خ د را با مقررا این آییننامه تطبیق دهند
متاد  -55بته اتحادیههای زیر از ترف وزار کار و تبلی ا و یا نمایند ی
آن گ اهی داد نخ اهد .د
الف -اتحتادیتهای که نا .آن را با نا .یکی از اتحادیههای بت.تتتد ی دیگر
بت ان مطابقت داد
ب -اتحادیهای که اساسنامه ان با مقررا ماد  58تطبیق ننماید
ماد  -58اساسنامهی هر اتحادیه باید لااقل حاوی نکا زیر با.د
نا.
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وظایف مسمع عم می و ترز تشکیل و عمل آن
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ترز انتخاب و وظایف و حدود مسئ لیت هیئت مدیر با هیئت عامله
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تریق انتصتاب اقلاد سه نفر اعفای مالی با .رح وظای ف و حدود و مسئ لیت

و اختیارا آنها
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تریقهی نظار نستتتبت به کلیهی درآمد و هلینهی اتحادیه و نگاهداری و

بازرسی حسابهای آن
-55

سیشبینی تریقهی رسیدگی به حسابهای اتحادیه ازترف اعفا
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و سرداخت حق ق آنها
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سرداخت حق عف یت

-51

حق با مطالبه و وصتتت

هلینههای مخص
-51

وج ف قالناد از اعفتتتات اتحادیه بمنظ ر تامین

در م ارد استثنایی ( مانند جشن – علا – تناون و امثا آنها)

تریق کمکهایی که اتحادیه به اعفتای خ د (ازقبیل حق ق ایا .اعتصاب یا

حق ق ایتا .دیگری کته کتارگر در نتیسهی اختلاف با کارفرما بیکار ماند و یا هلینهی
مناضد قفایی در مسایل مرب ط به استخدا .و حق ق ایا .ناخ .ی و بیکاری و غیر )
خ اهد نم د
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-57

مقررا انفباتی مرب ط به اعفا و ترز اجرای آن

-52

.رایط اقدا .به اعتصاب با تصریح للو .تحصیل اجاز ی هیئت مدیر

-52

مقررا مرب ط به .تکایا اعفتتا و ترز رستتیدگی ان از ترف ستتازمانهای

وابسته به اتحادیه و یا هیئت مدیر و یا مسمع عم می اتحادیه
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.رایط ت ییر اساسنامه

-85

مقررا مرب ط به انحلا اتحادیه

-88

تنیین .رایط اتحاد یا الحاق یا انتلاف اتحادیه با اتحادیههای دیگر

-80

ترز تشکیل مسامع ف قالناد و اختیارا آنها

ماد  -50اتباع خارجی نمیت انند دراتحادیهی بت .تتتد ای دارای .تتت ل یا مقامی
با.ند
ماد  -51هر اتحادیهی بت .تتد م ظف استتت حستتابهای خ د را در دفاتر سلم
.تد نگاهداری کرد و هر .ش ما یک بار ترازنامهی خ د را تنظی و منتشر نماید و
یتک نستتتخه از آن را برای اتلاع وزار کار و تبلی ا یا نمایند ی آن ارستتتا دارد
وزار کتار و تبلی ا یا نمایند ی آن ترازنامهی اتحادیه را در حدود م اد مندرجه در
استاستنامهی اتحادیه رسیدگی نم د و هرگ نه بازرسی که از نظر حفظ منافع اعفای
اتحادیه لاز .بداند بهعمل خ اهد آورد
ماد  -51هر اتحادیهی بت.تد م ظف است ترازنامهی سالیانهی عملیا مالی خ د
را و صت ر دارایی و دی ن و سررد های اتحادیه را بهانفما .رون .ت قطننامه مرب ط
به ام ر مالی به وزار کار و تبلی ا یا نمایند ی آن تسلی نماید
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متاد  -51در صتتت رتیکه اتحادیه برخلاف ماد  85مقررا این آییننامه رفتار کند و
همچنین اگر س از تشتتکیل از حق ق و حدود مشتتخصتته تساوز نماید و یا م جبا
اخلا امنیت را فراه کند وزار کار و تبلی ا یا نمایند ی آن بهوستتیله دادستان از
دادگا .هرستان محل بر حس م ارد تقاضای انحلا از یک هفته تا یک سا اتحادیه
و تسدید انتخاب هیس مدیر را خ اهد نم د
ماد  -57در ص رتیکه اتحادیهی بت .د در مد دو سا در حا تنطیل اختیاری
ماند با.تتتد وزار کار و تبلی ا یا نمایند ی آن در ظرف دو ما مرات را به هیئت
مدیر ی اتحادیه اخطار خ اهد نم د اگر س از انقفتتای مد یک ما از تاریخ آخرین
ابلاغج بازه اتحادیه به حا تنطیل ماند وزار کار و تبلی ا اتحادیه را به رستتتیمت
نخ اهد .ناخت
ماد  -52صتدور گ اهینامه و اعلا. .تناسایی اتحادیه از ترف وزار کار و تبلی ا یا
نمایند ی آن مسانی خ اهد ب د
 -52هیچ کارفرمایی نمیت اند نستتبت به .تتخو یا ا.تتخاصتتی به علت عفتت یت در
تبنیض قایل  .د و هیچ ک نمیت اند به عنف یا تهدید .خو
اتحادیهی بخصت
یا ا.تخاصتی را واداربه عف یت در اتحادیه نم د یا مانع از عف یت بش د متخلفین به
حداکثر  01روز زندانی غیر قابل ابتیاع محک  .خ اهند گردید
ماد  -81وزار کار و تبلی ا برای ترح و تنظی استتتاستتتنامه و مقررا اتحادیهها
کلیهی اتلاعا م ج د را در دستترسی .خو یا ا.خا ریعلاقه خ اهد گرا.ت و
همچنین آنان را از ترز عمل و جریان ام ر مرب ط به این آییننامه مطلع و به هر نح
مقتفی با.د انها را راهنمایی خ اهد نم د
در خ استتتتهتای راجع به اینگ نه اتلاعا و راهنماییها باید به عن ان وزار کار و
تبلی ا یا نمایند ی آن تسلی گردد
ماد  -85در م اردی که به م ج این آییننامه وزار کار و تبلی ا یا نمایند ی آن
بتایستتتتی در ظرف متد منینی نظریتهی خ د را اعلتا .نمتاید هر گا نظر وزار یا
نمایند ی آن ابلاغ نشت د س از انقفای مد منین تنیین.د رأی و نظر وزار کار
و تبلی ا یا نمایند ی آن به نفع اتحادیهها تلقی خ اهد .د

آییننامهی تشکیل اتحادیههای کارگری

تبصتر  -5هیس م قتی س از بت الحاق و یا اتحاد و اعلا. .ناسایی از ترف وزار
کار و تبلی ا یا نمایند آن تا انتخاب هیئت مدیر ی جدید تبق استتاسنامه الحاق یا
اتحاد وظایف هیئت مدیر را انسا .خ اهد داد
سین .تها
آبراهیمیتانجیروانتد  5077ایران بین دو انقلتاب ترجمته احمتد گل محمدیج محمد
ابراهی فتاحی تهران نشر نی
افتخاریج ی ستتف  5071خاترا دوران ستترری .تتد ( خاترا ی ستتف افتخاری)
 5082-5822به ک .ش کاو بیا مسید تفر.ی اهران فردوس
اتابکیج ت رج  5011الفبا 1ستندیکالیس در جنبش کارگری ایران در فاصله سا های
 5081- 5081ساری
سارستتا بنابج ی ن  8111تاریخ صتتد ستتاله احلاب و ستتازمانهای ستتیاستتی ایران
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