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-کنش .شودغالبًا آغاز عروج جنبش کارگری در ایران قلمداد می خورشیدیی هشتاد هدهابتدای 

 فعاالِنجریان سندیکایی بودند و از دیگر سو نیز  عروجی از یک سو فعاالن کارگرِی چنین گران

ها و تضادهای ه به لحاظ نظری با هم تفاوتاین دو جریان گرچ. داریجریان جنبش ضدسرمایه

-های بههویت نوعهمههای ناکارآمدی: خاستندعینی مشابهی برمیبستر  ازشدیدی داشتند اما 

 .شدنداز قانون کار به رسمیت شناخته می هکه در چارچوب تفسیر هیأت حاکماصطالح کارگری 

ی طبقه های مورد وثوِقاین هویتهنوز تصویر روشنی از کّم و کیف های کارگری در نوشته

 .به دست داده نشده است سیاسی حاکم

از آن دسته از  کّمی تصویری ابتدا .همین نقیصه را از جهاتی رفع کنمکوشم در این مقاله می    

که در  خواهم دادی هشتاد خورشیدی به دست جمعی کارگری در ابتدای دهههای دستههویت

های چنین ترین کاستیسپس برخی از مهم .اندشدهت شناخته میچارچوب قانون کار به رسمی

شان تالش برای رفعکه  های بنیادینی، کاستیبازگو خواهم کرد اصطالح کارگری راهای بههویت

های عینی انگیزهی هشتاد خورشیدی دهه طی عروج جنبش کارگری درکاراِنترین دستاصلی به

 .ده برای انتخاب راِه پیشارو ضرورت داردشبازخوانی این مسیِر طی .دادمی

 ی قانونیابی کارگران در آینهی حق تشکلدامنه

این حق به کارگران و »، 8497سازمان جهانی کار مصوِب سال  78 یهناممطابق با مقاوله

ی قبلی به تشکیل کارفرمایان داده شده است که به انتخاب خود و بدون کسب هر گونه اجازه

«.ها اقدام کنندیا پیوستن به آنها سازمان
1

مصوِب  سازمان جهانی كار 47ی نامههمچنین مقاوله 

مصونیت افراد در برابر تبعیض به دلیل مخالفت با اتحادیه یا جهت حمایت از »بر  8494سال 

-گرایانه که توسط یکدیگر انجام میهای کارگری و کارفرمایی در مقابل جریانات مداخلهسازمان

«یغاتی جهت مذاکرات جمعی تهیه شدهبرای اقدامات تبلشود یا 
2

تعهدات ناشی . تأکید گذاشته است 

ها باید به صورت مصوبات حقوق داخلی در تنظیم ها به دست دولتنامهاز امضای این مقاوله

ها الحاق شده نامهدولت ایران به این مقاوله. آفرین باشدروابط کار در کشورهای امضاکننده نقش

قانون اساسی،  62طبق اصل . نامه نداردقانون اساسی ایران هیچ تناقضی با این دو مقاوله. است

-های دینی شناختههای اسالمی یا اقلیتهای سیاسی و صنفی و انجمنها، انجمناحزاب، جمعیت»

ها ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنتوان از شرکت در آنکس را نمیو هیچ... شده آزادند

 یی چهارم مادهطبق تبصره .قاعده نباید ناقض قانون اساسی باشدبهقانون کار « .مجبور ساخت

توانند یکی از سه مورد شورای کارگران یک واحد فقط می»، 8324سال  مصوِب قانون کاِر 838

بر طبق قانون کار، هر نوع  «.کارگران را داشته باشند یایندهاسالمی کار، انجمن صنفی یا نم



شود، حتی سندیکاها که طبق روایت هیأت اصواًل قانونی شناخته نمیکارگری یگری از تشکل د

 .حاکمه از قانون کار اصواًل مصداق انجمن صنفی نیستند

شورای اسالمی کار   

تعداد واحدهای مشمول شورای اسالمی کار و نیز تعداد  ی یکو نمودار شماره ی یکجدول شماره

.دهدرا نشان می 8371کل کشور در پایان سال  شوراهای اسالمی کار در
3

 

 

 8371اسفند  64تعداد واحدهای مشمول و شوراهای اسالمی کار در ایران به تاریخ : 8جدول 

تعداد 

شوراهای 

اسالمی کاِر 

 فاقد اعتبار

تعداد 

شوراهای 

اسالمی کاِر 

دارای 

 اعتبار

تعداد 

شوراهای 

 اسالمی کار

تعداد 

واحدهای 

مشمول 

قانون 

راهای شو

 اسالمی کار

 نام استان

 تهران 8611 893 987 78

 کرج 683 881 41 21

 مرکزی 882 28 32 68

 گیالن 613 818 89 38

 مازندران 843 886 812 22

 سمنان 78 94 63 62

 خراسان 364 886 838 38

 زنجان 42 38 68 7

 آذربایجان شرقی 638 41 88 88

 آذربایجان غربی 888 81 97 6

 اردبیل 26 83 81 3

 کردستان 88 38 67 4

 همدان 78 64 68 9

 لرستان 28 38 38 6

 کرمانشاه 77 88 31 68

 یزد 838 86 87 89

 کرمان 862 88 67 68

 هرمزگان 26 38 68 86

سیستان و  84 82 99 86

 بلوچستان



 

 

 

 

 

 

 

   

 

نمودار 1: تعداد واحدهای مشمول قانون شورای اسالمی کار و تعداد شوراهای اسالمی کار در سال 1380
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در فقط  ،8323مصوب سال « ون تشکیل شوراهای اسالمی کارقان»ی پانزدهم طبق ماده  

نفر کارکن داشته  38که بیش از است  چنین شوراهایی وجود داشتهی تأسیس واحدهایی اجازه

 ایالم 99 31 69 2

 خوزستان 697 77 98 98

چهارمحال و  93 31 61 81

 بختیاری

کهکیلویه و  62 88 81 8

 بویراحمد

 اصفهان 929 688 836 863

 فارس 688 884 28 86

 بوشهر 94 98 63 87

 قزوین 828 896 814 33

 گلستان 27 91 38 4

 قم 88 67 68 3

 جمع کل 7653 8664 3481 567

 



ی هشتاد خورشیدی از تقریبًا نیمی از واحدهایی که چنین شرایطی را داشتند در ابتدای دهه. دنباش

 . شورای اسالمی کار برخوردار بودند

پژوهشی که در  .وراهایی بسیار کمرنگ بوده است، مشارکت کارگران در چنین شهمهبااین    

کارگاِه واجِد بیش از  388نفر کارکن در  889888 ی آماری شامِلای جامعهدرباره 8387سال 

میزان مشارکت  به عمل آمدنفر  8828 ِی آماریحجم نمونه بانفر کارکن در کل استان تهران  81

.ه استکردبسیار ضعیف ارزیابی  را ارکنان در انتخابات شورای اسالمی کارک
4

درصد  81حدود  

درصدشان فقط یک بار  86از کارکنان هرگز در انتخابات شوراها شرکت نکرده بودند و حدود 

ار در انتخابات شرکت کرده درصدشان بیش از دو ب 87فقط حدود . داشتنددر انتخابات مشارکت 

های ی یافتهی دو خالصهجدول شماره. کثر تعداد شرکت در انتخابات پنج بار بودحدا .بودند

 .دهدرا در این زمینه به دست می هگفتپژوهش پیش

 میزان شرکت کارکنان در انتخابات شورای اسالمی کار: 6جدول                        

 درصد تعداد کارکنان              

 81.6 8129 اصاًل

 88.8 888 یک بار

 8.3 881 دو بار

 8.8 78 سه بار

 3 98 چهار بار

 6.6 33 پنج بار

 366 3736 جمع

   

رسد شوراهای اسالمی کار علیرغم های این پژوهش را مالک قرار دهیم، به نظر میاگر یافته

ه مواج کارکنانوسیع برخورداری از شأن قانونی و نیز گستردگی جغرافیایی اصواًل با استقبال 

 .اندنبوده

 انجمن صنفی کارگری

و نمودار ی سه در جدول شماره 8371های صنفی در سراسر کشور در پایان سال تعداد انجمن

.آمده استی دو شماره
5

جمعی کارگری توان دومین نوع از تشکل دستههای صنفی را میانجمن 

ران کارگاهی که پیشاپیش از حال، کارگبااین. شودبه رسمیت شناخته میدانست که در قانون کار 

پرشمار  به یک معنا،. توانند انجمن صنفی تشکیل دهندشورای اسالمی کار برخوردار هستند نمی

های صنفی شمار بودن تعداد انجمنی کمبودن شوراهای اسالمی کار احتمااًل روی دیگر سکه

ر وجود داشته انجمن صنفی کارگری در کشو 283حدود  8371ایان سال در پ. کارگری است

 . است

 



8371 اسفند 64 تاریخ به ایران در های صنفی کارگریانجمن تعداد: 3 جدول  

های تعداد انجمن

فاقد  کارگری صنفی

 اعتبار

های تعداد انجمن

 کارگری صنفی

 دارای اعتبار

تعداد 

های انجمن

 صنفی

 کارگری

 نام استان

 تهران 28 82 88

 کرج 81 81 1

 مرکزی 83 7 8

 گیالن 99 38 8

 مازندران 97 91 7

 سمنان 83 88 6

 خراسان 27 28 8

 زنجان 81 4 8

 آذربایجان شرقی 98 38 81

 آذربایجان غربی 61 88 3

 اردبیل 8 8 1

 کردستان 36 82 82

 همدان 83 86 8

 لرستان 86 4 3

 کرمانشاه 68 7 88

 یزد 4 8 9

 کرمان 84 88 6

 هرمزگان 89 2 7

ن و سیستا 88 4 2

 بلوچستان

 ایالم 2 9 6

 خوزستان 69 68 3

چهارمحال و  3 6 8

 بختیاری

کهکیلویه و  3 3 1

 بویراحمد

 اصفهان 86 92 62

 فارس 34 31 4

 بوشهر 8 8 1

 قزوین 88 88 1

 گلستان 83 81 3

 قم 88 88 1

 جمع کل 651 734 377



 

نمودار 2: تعداد انجمن ای  ن ی کار ری در سال 1380
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ی کارگراننماینده  

، 8388مصوِب سال  «کارگران رالعمل مربوط به انتخاب نمایندگاندستو»ی ر طبق اولین مادهب

-در مواردی که در کارگاهی شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی وجود نداشته باشد کارگران می

سومین نوع از سازوکار نمایندگی در این . ران اقدام کنندی کارگند نسبت به انتخاب نمایندهتوان

شمارتر و از تعداد به لحاظ تعداد از شوراهای اسالمی کار کم ی کارگران،، یعنی نمایندهنون کارقا

 38های باالی حدود نیمی از کارگاه 8371در پایان سال . بوده استهای صنفی پرشمارتر انجمن

چنین  نفر کارکن که برای تشکیل شوراهای اسالمی کار بر طبق قانون کاماًل صالحیت داشتند فاقد

در فقدان تالش برای تأسیس انجمن صنفی کارگری در چنین واحدهایی احتمااًل . شوراهایی بودند

تعداد  .ردار بوده استهایی برخوی کارگران از بیشترین بخت در چنین کارگاهسازوکار نماینده

 چهاری در جدول شماره 8371نمایندگان کارگری در واحدهای تولید سراسر کشور در پایان سال 

.آمده است ی سهو نمودار شماره
6
  

 

8371 اسفند 64 تاریخ به ایران در کارگران نمایندگان تعداد: 9 جدول  

تعداد  نمایندگان تعداد نمایندگان تعداد  نام استان



کارگری دارای  کارگری فاقد اعتبار

 اعتبار

نمایندگان 

 کارگری

 تهران 83 83 1

 کرج 99 69 61

 مرکزی 1 1 1

 گیالن 64 89 88

 مازندران 86 31 96

 سمنان 31 61 81

 خراسان 97 33 88

 زنجان 61 83 8

 آذربایجان شرقی 662 874 38

 آذربایجان غربی 88 98 81

 اردبیل 73 81 83

 کردستان 88 84 37

 همدان 39 31 9

 لرستان 2 6 9

 کرمانشاه 33 33 1

 یزد 88 34 87

 کرمان 98 32 88

 هرمزگان 91 89 62

سیستان و  897 44 94

 بلوچستان

 ایالم 28 97 83

 خوزستان 87 28 88

چهارمحال و  28 81 88

 بختیاری

کهکیلویه و  82 6 89

 بویراحمد

 اصفهان 41 87 86

 فارس 87 7 81

 بوشهر 28 38 31

 قزوین 62 66 9

 گلستان 76 76 1

 قم 81 4 8

 جمع کل 3744 3366 884

 

 



نمودار 3: تعداد نما ند  ی کار ران
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نمودار 4: تعداد شوراهای اسالمی کار، انجمن ای  ن ی کار ری، و نما ند  ی کار ران در سال 1380
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شوراهای اسالمی کار

نما ند  ی کار ران

 



 از شمول ناقص تا فقدان استقالل

ی کم پنج نقیصهجمعی کارگرِی مجاز در قانون کار از منظر حقوقی به دستهای دستههویت

گردد از برساختن اند، نقایصی که به سهم خود تا جایی که به منظر حقوقی برمیبنیادین دچار بوده

 . اندکردهکار متشکل شدیدًا ممانعت مینیروی 

بر طبق . دهدیابی قرار میقانون کار در بهترین حالت فقط شاغالن را مشمول تشکلاول،     

، یعنی پنج سال قبل و بعد از 8378و  8388هاي  های رسمی، جمعیت بیكار در سالسرشماری

هزار نفر و  8982ترتیب  هکه آغاز عروج جنبش کارگری در ایران بوده است، ب 8371سال 

یابی این بخش وسیع از تشکل. درصد بود 86.7درصد و  4.8هزار نفر با نرخ بیكاري  6446

 .تمامی مغفول مانده استی کارگر در قانون کار بهطبقه

-دستیی شاغالن در قانون کار و قوانین پایینیابی همهتشکلدوم، این گونه نیز نبوده است که     

 اصاًل های بزرگ دولتی از چنین حقیکارگران شاغل در شرکت. اش به رسمیت شناخته شده باشد

کرد مقرر می «قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار» ی پانزدهِمی مادهتبصره. اندبرخوردار نبوده

های تابع وزارت نفت و های بزرگ دولتی از قبیل شرکتکه زمان تشکیل شوراها در شرکت

شرکت ملی فوالد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران و غیره به تشخیص شورای عالی کار 

با  8388این مانع در سال  .ای را صادر نکرده بودهرگز چنین اجازهعماًل  8388تا سال باشد که 

اما باید توجه کرد که تا . از میان برداشته شد «ی عالی کارشورا» یهنودوششمین جلس یهمصوب

های بزرگ دولتی پیشاپیش از حال بخش مهمی از کارکنان بخشدرعین 8388سال قبل از 

بر طبق . برخورداری از قرارداد رسمی و دائمی محروم شده و به کارکنان موقتی تبدیل شده بودند

فقط  ،8329مصوِب سال  «ای اسالمی کاری انتخابات قانون شوراهنامهآیین»اولین ماده از 

 "دائم"نفر شاغِل  38واحدهایی از حق تشکیل شورای اسالمی کار برخوردار بودند که بیش از 

افرادی اطالق به  راشاغل دائم  اصواًل نامهآیینهمین ی سومین تبصره از اولین ماده .داشته باشند

درواقع تشکیل شوراهای . مشغول فعالیت باشندمربوطه  واحِد د که در یکی از مشاغل دائِمکنمی

های بزرگ دولتی در زمانی قانونًا مجاز دانسته شد که از تعداد اسالمی کار میان کارکنان شرکت

شدت کاسته شده بود و کارگران رسمی در اقلیت محض و شان پیشاپیش بهکارگران رسمی و دائمی

به بعد قانونًا  8388ل چنین شوراهایی از سال وانگهی گرچه تشکی .وضعیتی تدافعی قرار داشتند

مجاز شده بود اما باز هم مشکالت اجرایی عماًل از تأسیس شوراهای اسالمی کار در واحدهای 

 .کرده استشان در چنین واحدهای بزرگی جلوگیری مییا استمرار فعالیتدولتی بزرگ 

های کوچک یابی کارگران بنگاهتشکلاتکایی برای سوم، به همین قیاس، سازوکار روشن و قابل   

های در سال سرشماري نفوس و مسکن کشورهاي  داده. بخش خصوصی در قانون کار وجود ندارد

وضوح نشانگر همین ، یعنی پنج سال قبل و بعد از آغاز عروج جنبش کارگری، به8378و  8388

شان نیز كنان در استخدامهزار و كار 868بالغ بر  8388تعداد كارفرمایان در سال . نکته است

در سال . نفر بود 8.8ها معادل با  هزار نفر بود، یعنی متوسط ُبعد كاركنان بنگاه 9127حدود 



نفر بود،  هزار 2827شان نیز هزار نفر و كاركنان در استخدام 8831تعداد كارفرمایان  8378

.ها معادل با چهار نفر بود یعنی متوسط ُبعد كاركنان بنگاه
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از  ن تعداد پرشمار از کارفرمایانبا ای 

های یک و سه و ، به قراری که در جداول شمارهر سوکارکنان از دیگسویی و متوسط بُعد کوچک 

اند که یکی از سه امکاِن شورای اسالمی کار و انجمن واحد بوده 9871شود، فقط چهار دیده می

یابی کارگران ه امکان برای تشکلیک از این س چهی. اندرا داشتهی کارگری صنفی و نماینده

 «قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار»ی پانزدهم طبق ماده .ک مطلقًا مناسب نیستکوچ هایبنگاه

همچنین . توانند شورای اسالمی کار تشکیل دهندنفر کارکن دارند می 38فقط واحدهایی که بیش از 

ظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد ی چگونگی تشکیل، حدود ونامهآیین»طبق دومین ماده از 

 ،8388مصوب سال  «قانون کار 838ی های مربوِط موضوع مادههای صنفی و کانونانجمن

طبق نهایتًا . نفر است 81کارگری در سطح کارگاه کمترین نصاب الزم برای تشکیل انجمن صنفی 

از شمول برخی از مقررات  های کوچِک دارای کمتر از ده نفر کارگری معافیت کارگاهنامهآیین»

 8379ماه سال برای سه سال به تصویب رسید و در دی 8378ماه سال که در دینیز « قانون کار

هایی که کمتر از ده نفر کارکن دارند از شمول قانون کار و از جمله اصاًل کارگاه مجددًا تمدید شد

قانون کار و . ارگری خارج هستندی کی باقیمانده یعنی نمایندهحق برخورداری از یگانه گزینه

های کوچک شاغل هستند یابی کارگرانی را که در بنگاهعماًل تشکل اشدستیسایر قوانین پایین

 .اندناممکن کرده

یابی کارگران بیکار از سویی و کارگران شاغل هم انگاری تشکلنادیدهنظر از چهارم، صرف    

از ای کوچک از دیگر سو که سرجمع بخش بزرگی ههای بزرگ دولتی و هم در بنگاهدر بخش

توانند یا دهند، همان بخش از کارگران نیز که قانونًا میی کارگر تشکیل میرا در طبقهکارگران 

ی کارگری اصاًل با این معضل شورای اسالمی کار داشته باشند یا انجمن صنفی کارگری یا نماینده

 .نهادی کارفرمایی نیز هست حالدرعین ن از جهاتیشاروبرو هستند که نهاد کارگری برساخته

کند اصواًل شورای اسالمی کار را شورایی تعریف می «قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار»

تعیین  ی مدیریتنمایندهمرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان که به انتخاب مجمع عمومی و 

ی هایی که مؤسسهی یکی از گزارشه نوشتهب. به همین قیاس است انجمن صنفی کارگری. شودمی

ی مذکور در قانون ]هاهیچ یک از ارگان»ست، منتشر کرده ا 8388کار و تأمین اجتماعی در سال 

ها امکان حضور حال در تمام آنکل خالص کارگری دانست زیرا درهرتوان یک تشرا نمی [کار

ه از سازمان و این نکته با تعریفی ک فرد یا افرادی که منتخب خود کارگران نیستند وجود دارد

«.ایر استکارگری به عمل آمد مغ
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های کارگری مجاز در قانون کار نه فقط از کارفرمایان بلکه از دولت نیز مستقل تشکل پنجم،    

تشخیص صالحیت « قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار،»ی دوِم ی مادهطبق تبصره. نیستند

ی وزارت کار ی هیأتی است مرکب از نمایندهاهای اسالمی به عهدهضویت در شورعکاندیداهای 

همچنین بر طبق . ی منتخب مجمع کارکنانی مربوطه و نیز البته نمایندهخانهی وزارتو نماینده

 بر همچنین .شودسومین ماده از همین قانون، انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می

 چگونگی و اختیارات و وظایف حدود تشکیل، چگونگی ینامهیینآ» نوزدهم از یماده طبق



نظارت بر  «کار، قانون 838 یماده موضوع مربوِط هایکانون و صنفی هایانجمن عملکرد

 نهایتًا. ی وزارت کار و امور اجتماعی استهای صنفی کارگری بر عهدهانتخابات و فعالیت انجمن

، 8388مصوب سال « مربوط به انتخاب نمایندگان کارگراندستورالعمل »ی بر طبق پنجمین ماده

ی واحد مایندهی هیأتی نظارتی از جمله شامل نتطبیق شرایط کاندیداهای نمایندگی هر واحد به عهده

 .محل است کار و امور اجتماعی

 پیشارو شده تا مسیرطی از مسیر

-هم .ه استای وجود نداشتزمینه مطلقًا یابی بیکارانتشکل برای 8324قانون کاِر مصوب سال در 

-شدِن کارگران در شرکتاز متشکل« قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار» 8388تا سال چنین 

کرد و از این سال به بعد ممانعت می به لحاظ حقوقیدر قالب چنین شوراهایی  های بزرگ دولتی

قانونی دیگر مصوب هیأت  هایتًان .کردندنیز مدیران بودند که به لحاظ اجرایی چنین نقشی ایفا می

. ساختهای کوچِک زیِر ده نفر را تلویحًا ناممکن میکارگاهیابی کارگران در وزیران نیز تشکل

های بزرگ اند متشکل شوند، نه کارگران بخشتوانستهنه بیکاران میدر چارچوب قوانین موجود 

طبق قانون کار  رگران شاغل برسایر کاحال، درعین. های کوچکنه کارگران بنگاه دولتی، و

ی کارگری داشته توانستند یا شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی یا نمایندهیابی میبرای تشکل

 یو هم زیر سیطره هستندوذ کارفرمایان هم زیر نفعمیقًا  به لحاظ حقوقی اما این هر سهباشند 

 .دولت

داری از دیگر سو از آغاز جنبش ضدسرمایه جریان فعاالن سندیکایی از سویی و جریان فعاالن    

ی کارگری کشور فعال ها در صحنهین نقیصهتاد خورشیدی از جمله به قصد رفع همی هشدهه

سندیکایی درصدد بود در چارچوب نظم اقتصادی و سیاسی موجود به پیشبرد  جریان .شدند

 47و  78های نامهتکیه بر مقاولهها با سندیکایی. اصطالح صنفی کارگران یاری رساندمطالباِت به

قانون اساسی  62دولت ایران نیز رسیده و با اتکا بر اصل  المللی کار که به امضایبین سازمان

کوشیدند تفسیری از قانون کار به دست دهند که بر طبق آن سندیکا نوعی انجمن صنفی کارگری 

مالک عمل  که اکمه از قانون کار بودها بلکه تفسیر هیأت حاما در عمل نه تفسیر سندیکایی. است

 فعاالن کارگرِی جریان. اندی هشتاد همواره زیر ضرب بودهسندیکاها از آغاز دهه. قرار گرفت

 کوشیدبرای فراتررفتن از نظم موجود اقتصادی و سیاسی میگرچه داری نیز جنبش ضدسرمایه

های عملی خود را ذیل پرچم عالیتف ناگزیر مجبور بوداش، بهضدسندیکایی رویکرد اما، علیرغم

 .دهد و در زمین قانون بازی کندهای سندیکایی سامان ها و تشکلتفعالی

ی هشتاد ای که از عروج جنبش کارگری در آغاز دههاکنون به دنباِل بیش از یک دهه تجربه    

قدرت  ات حقیقِیی مناسبگذرد، موانعی که هم از منظر روابط حقوقی و هم از زاویهخورشیدی می

-به چشم میاند بیش از پیش سد کرده یابی کارگرانبر هر گونه رفرم در امر تشکلعماًل راه را 

های حقوقی ی کارگر به مدد پیروی از چارچوبیابی طبقهعبور از این موانع برای تشکل. آیند

نه جریان  در چارچوب تفسیر مسلط از قانون کار .رسدقانون کار به نظر امری ممکن نمی



بازخوانی مسیر  .داریسندیکایی اصاًل محلی از اعراب دارد نه جریان فعاالن جنبش ضدسرمایه

بست برای عبور از بن .حال بازیابی مسیری مناسب برای حرکِت پیشارو باشدشده باید کمکطی

 .   توان به قانون متوسل شدیابی کارگران نمیقانونِی تشکل
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