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  چکیده

اي طوالنی جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاري، پیشینهستهعنوان اقدام د اعتصاب به
این پدیده ریشه در نابرابري طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت . دارد
ها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندي موضع کارفرمایان و حکومت. وفصل اختالفات داردحل

تر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن کم. بر منع و سرکوب بودپیش مبتنی 
ها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب در این میان، برخی نظام ،البته. گذردمی» حق«عنوان یک به
اند که هاي قانونی برخورد کرده مثابه عمل واجد مصونیتو با آن به عنوان حق خودداري کردهبه

باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی . آور استضمان البته در برخی شرایط اقدام به آن،
هاي حاکم بر آن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیت

هاي اند؛ امري که با عنایت به تفاوت در نظامهاي حقوقی رویکرد یکسانی نداشتهاعمال آن، نظام
بر همین . رسدنظر میر کشورهاي مختلف، طبیعی بهسیاسی، اقتصادي، اجتماعی و حقوقی د

گرا، موضع عنوان نمایندگان رویکردهاي حداکثر و حداقلهاي فرانسه و انگلستان بهاساس، نظام
هایی همچون ایران که در فهم این تنوع براي نظام. اندکامالً متفاوتی نسبت به این پدیده داشته

.رهیافت مفیدي خواهد داشت مرحله شناسایی و تنظیم این حق است،
  

اعتصاب، کارگر، کارفرما، اعتراض، سندیکا:کلیدواژگان
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  مقدمه
روابط کار، دستخوش تغییر و تحوالت  تاریخی در عرصه عنوان یک پدیدهاعتصاب، به

ها نسبت به این  فهم تنوع مواضع حکومت. هاي مختلف قرار گرفته است توجهی در دورهقابل
خصوص درك سیر این تحوالت، به. در بررسی و شناخت آن تأثیر بسزایی دارد اجتماعی، پدیده

بخشی ، در سامان)ازجمله ایران(هایی که در حال شناسایی و تنظیم آن حق هستند  در مورد نظام
 براي تبیین حق اعتصاب، بحث و بررسی پیرامون پیشینه.رسد نظر میمنطقی آن، ضروري به

طور کلی کارگران علیه تصمیمات و اعمال کارفرمایان و به معی معترضانهجدسته1تکوین اقدامات
که بدون درك این مهم، فاقد طوريشرایط نامساعد کاري، از اهمیت فراوانی برخوردار است به

  .ابزارهاي الزم جهت تنظیم آن خواهیم بود
  :اند ازهاي مورد نظر در تدوین این نوشتار عبارتترین پرسشمهم

هاي مورد مطالعه، متأثر از چه مبانی و دالیلی یی یا عدم شناسایی حق اعتصاب در نظامشناسا
بوده است؟

هاي دیگران جایگاه حق اعتصاب کارگران بخش خصوصی در کنار حقوق و آزادي
کدام است؟) کارفرمایان، سایر کارگران و اشخاص ثالث(

  ي مورد مطالعه کدام است؟ هاهاي آن در نظامشرایط اعمال حق اعتصاب و محدودیت
در این جستار به اختصار به بررسی سیر تحوالت این پدیده از دوران ممنوعیت کیفري تا 

انگاري، رویکردهاي مختلف ناظر بر شناسایی و تنظیم حق اعتصاب کارگران بخش  مرحله حق
  . شودمی خصوصی و نظام حقوقی حاکم بر آن در سه کشور فرانسه، انگلستان و ایران پرداخته

  
از اعتصاب تا حق اعتصاب. 1

اما عمر . توجه بود بی 2توان به انقالب صنعتی گیري اعتصابات کارگري نمی در جریان شکل
عطفی در سیر تحوالت عنوان نقطهانقالب صنعتی به. رود اعتصابات از این رویداد فراتر می

ترین آن ي کرد که از مهمجدید حقوق کار، روابط کارگران و کارفرمایان را وارد عرصه
                                                                                                                                                                                                                     

صورت فعل یا ترك فعلی بود که گونه اقدامات، در ابتدا صرفاً بهود، اینشطور که از عنوان این گفتار استنباط می همان .1
 شود، تا دو سده اقدامی که امروزه تحت عنوان اعمال حق اعتصاب شناخته می. گرفتهیچ حمایت قانونی از آن صورت نمی

.شد شناخته می) به معناي یک عمل مادي صرف(قبل، اعتصاب 
یف براي نخستین بار، نویسندگان فرانسوي در اوایل قرن نوزدهم میالدي جهت توص را» انقالب صنعتی«اصطالح  .2
انقالب آکوریک، . جمیز: ك.ر. کار بردندبافی کتانی بههایی با نیروي محرکه بخار در صنعت پارچه کارگیري ماشینبه

.12ص؛) 1386ققنوس، : تهران( خواه، چاپ چهارم  ، ترجمه مهدي حقیقتصنعتی
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از آن پس بود که فشارها بر کارگران . توان به ورود ماشین به مناسبات کاري اشاره کرد می
هاي  تدریج کارگاهبا وقوع این انقالب، به. شد مرور افزوده میها و کارخانجات به کارگاه

تعداد کارگران شدند و درنتیجه، بر  هاي بزرگ صنعتی هضم  کوچک و محلی در دل کارخانه
هاي خُرد در قالب کارخانجات گسترده قرار گرفتند و تولید  شد؛ سرمایه این واحدها افزوده می

  .توجهی افزایش یافتبه میزان قابل
هاي قرن، آنان را  هاي حاصل از فناوري سودانگاري اقتصادي کارفرمایان، در کنار پیشرفت

عنوان یکی از عوامل تولید، هدف رگران نیز بهکا. داشت می     هاي تولید وا به کاهش هزینه
با ایجاد واحدهاي عظیم صنعتی، انبوه . کارفرمایان قرار گرفتند  طلبانههاي منفعت سیاست

همکاري  این امر زمینه. اکنون در قالب این واحدها گرد هم آمدند دیروز، هم کارگران پراکنده
شد، گویی نیروي  که بر تعدادشان اضافه می به هر میزان. و همبستگی آنان را فراهم آورد

  1.شد هاي کارفرمایان افزوده می شان نیز در برابر زورگوییمقاومت
) کارگر(که طرف متضرر آن  2ي کاري بوده است اعتصاب ماحصل مناسبات ناعادالنه

 البته. کنددیگر تاب تحمل شرایط نامساعد تحمیلی را نداشته و اقدام به توقف از کار می
اند تا به این نمودن کارگاه کردهجویانه، مبادرت به تعطیل کارفرمایان نیز در اقدامی تالفی

الزم به ذکر است تعداد موارد تعطیلی کارگاه، . کار را فراهم آورند ترتیب، موجبات قطع رابطه
اجبار  سو ومراتب کمتر از اعتصاب بوده و این امر نیز ریشه در فراوانی نیروي کار از یکبه

اي  کارگران به انجام کار براي تأمین معاش خویش، از سوي دیگر داشته که آنان را در دوره
  .گردانده است کوتاه به روابط کاري باز می

هایی از  کارگیري روشجمعی کار، طرفین سعی بر آن دارند تا با بهبا ایجاد اختالفات دسته
آمده بگشایند و روابط کار را استمرار ف پیشگره از اختال... قبیل مذاکره، داوري، سازش و 

عنوان صاحب سرمایه و عوامل  کارفرما، به. اما این دو داراي ابزارهاي برابري نیستند. بخشند
مثابه داند و به کارگر، تنها به انحصاري در مناسبات شغلی می کنندهتولید، خود را عامل تعیین

د؛ ابزاري که فراوانی نسبتًا خوبی هم دارد و همواره نگر خدمات می یک ابزار تولید یا ارائه
                                                                                                                                                                                                                     

. 54-57صص؛ ) 1387سمت،: تهران(چاپ هشتم  ،)1(حقوق کار اهللا عراقی، عزت.1
رفتن تساويعیتی بوده و زیر سؤالدر نگاهی بنیادین، باید خاطرنشان ساخت که کلیت حقوق کار نیز محصول چنین وض.2

لب حقوق کار شده است ها در قافرضی ِطرفین این رابطه در واقعیت، باعث خلق قواعد جدیدي براي تنظیم روابط آن
تازگی، به دیگر طرف شد و به هاي مدیدي، رسالت اصلی حقوق کار، حمایت از حقوق کارگر تلقی می نحوي که تا مدتبه

ها  حاضر، با توجه به سیاست کنونی دولت خصوص در دورهاین امر، به. نیز عنایت صورت گرفته است) کارفرما(این رابطه 
.تر شده است تر و بااهمیت شان، پر رنگ هاي اقتصادي مشغولی استن از تعهدات و دلسازي و کمبنی بر خصوصی
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این در حالی است که تأمین معاش . کردن آن، به فعالیت خویش ادامه دهدتواند با جایگزین می
  . طرف مقابل، همواره در گرو فعالیت اقتصادي کارفرما است

، هریک از ها براي رسیدن به توافقی مشترك درخصوص حل اختالفات ماندن تالشبا عقیم
به شرایط کارگران معترض  آخرین حربه اعتصاب. بندد کار میر خود را بهطرفین آخرین ابزا

با تحقق شرایط مذکور، اعتصاب به وقوع خواهد . شان استحقوق نامساعد کاري جهت مطالبه
ها نکنندگان اهمیتی ندارد که قانونگذار از اقدام آپیوست و در این مرحله نیز براي اعتصاب

  . کند یا خیر حمایت می
و ناشی از حسی است که جزء  1مقاومت و اعتراض بشري بوده اعتصاب، ترجمان خصیصه

در نگاهی کلی به سیر تحوالت مربوط به اعتصاب، . شود ناپذیر فطرت آدمی تلقی میجدایی
  :ازاند متمایز تاریخی در خصوص مشروعیت آن شد که عبارت توان قائل به سه دوره می

؛ دوران مشروعیت )ممنوعیت حقوقی(دوران ممنوعیت کیفري و حقوقی؛ دوران مصونیت 
  ).انگاريحق(

  دوران ممنوعیت کیفري و حقوقی . 1-1
اي بود که  ، اقدام به اعتصاب متضمن فعل مجرمانه 19هاي حقوقی، تا اوایل قرن  در تمامی نظام

سرکوب و مجازات، نخستین واکنش  به این ترتیب،. قابلیت سرزنش و مجازات را داشت
ادنِ عواملی از د علت این نوع از برخورد را نیز باید در برتري 2.ها نسبت به این پدیده بود حکومت

نسبت به حمایت از ... قبیل نظم عمومی، اقتصاد و تولید ملی، آزادي تجارت، حق مالکیت و 
نوبه در جایگاه کارگر و کارفرما، بهدر واقع، نابرابري . اي کارگران جستجو نمودحقوق حرفه

عدالتی در این رابطه خود منجر به سوءاستفاده طرف مقتدر از طرف ضعیف و برقراري نوعی بی
عدالتی، که ریشه در طبیعت انسانی دارد، هرگونه پذیربودن اعتراض به این بیرغم توجیهبه. شدمی

  .شداقدام معترضانه، با استناد به دالیل فوق سرکوب می
. شد هاي سنگینی پاسخ داده می در فرانسه، قبل از انقالب کبیر، اقدام به اعتصاب با مجازات

. انگاري شدبا تصویب کُدهاي قوانین در دوران انقالب نیز اقدام به ائتالف کارگران جرم
                                                                                                                                                                                                                     

شود، اشاراتی  فرانسه که یکی از نخستین اسناد حقوق بشري در دوران جدید محسوب می 1789اعالمیه حقوق بشر و شهروند  .1
ناپذیري همچون آزادي، ي طبیعی و زوالها خود، در صف حق 2این سند در ماده . ترین حقوق بنیادین بشري داردبه مهم

.داند نیز تصریح دارد و مجموعه این حقوق را هدف هر جامعه سیاسی می حق بر مقاومت در برابر ستممالکیت و امنیت، به 
2. Alain Monkam, The UK’s Right to Strike and the Political Impacts of the European 
Laws, LL.M Law (2010), University of East Englia, School of Law, p.3
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جمعی از ، هرگونه خودداري دسته1791ژوئن  17مصوب  لوشاپلیه موجب قانونهمچنین به
طبق . ار جهت حمایت از منافع شغلی کارگران، جرم محسوب شده و قابل مجازات بودانجام ک

این منظور، قانون به . این قانون، هرگونه اجتماع و تشکل کارگران و حتی کارفرمایان ممنوع بود
علت این . چنینی را ممنوع اعالم کرد هاي این بندينیز اجتماعات و دسته 1810مجازات سال 

موجب آن، هرگونه اقدامی که توان در برابردانستن اطراف قرارداد کار دانست که بهامر را می
، نقض قرارداد )ازجمله قطع کار از سوي کارگر(منجر به نقض یکی از تعهدات طرفین شود 

  1.شودمحسوب می
انگاري شده جمعی دیگر، جرمدر نظام انگلستان نیز اقدام به اعتصاب و هر نوع اقدام دسته

منظور جلوگیري از اقدامات کارگران، تشکیل هرگونه اتحادیه، ، به1799در سال . بود
نظم عمومی، برخورد کیفري  زنندهعنوان عامل برهم غیرقانونی اعالم شد و با اعتصاب، به

  3.میالدي ادامه یافت 1875این جریان تا سال  2.صورت گرفت
جمعی نشده صاب و سایر اقدامات دستهدر نظام حقوقی ایران، قوانین کیفري، متعرّض اعت

این امر نیز بیشتر از آن جهت بوده است که تشکیالت قانونگذاري در ایران، زمانی شروع . است 
به فعالیت کرد که در کشورهاي اروپایی، ممنوعیت کیفري را از اعتصاب برداشته بودند و صرفاً 

  .حث اعتصاب استکردند که فارغ از ب با اقدامات خرابکارانه برخورد می
  

  دوران مصونیت. 1-2
در این دوره، اقدام به . گیري تفکرات لیبرال در غرب استزمان با شکلاین دوره، هم

گرفته از این اقدام هاي صورت خود متضمن وقوع جرمی نیست لکن حمایتخودِياعتصاب، به
در این دوره، هرگونه اضرار البته . اي نیست که بتوان قائل به وجود حق اعتصاب شد نیز به اندازه

کننده همراه بوده و اقدام به اعتصاب، نقض مادي به کارفرما، با مسئولیت کارگران اعتصاب
  .شدشد که منجر به قطع رابطه کاري میقرارداد استخدامی تفسیر می

                                                                                                                                                                                                                     

1. John Grunert, “Striking! The Source and Treatment lf the Right to Strike in UNITED 
States and Europe” (2012), Justice Action Center at New York Law School, p.38

کارگران و مستخدمین  ها و اقدامات معترضانه البته تشکیل اتحادیهانگاري اقدامات معترضانه، مانع از اعتراض و جرم.2
وجود که باشد؛ زمانیاین امر در انگلستان نیز مشاهده می. نشد) تحت عنوان اعتصاب یا سایر اشکال اقدامات صنعتی(دولتی 

اشخاصی که به این . کردند فی میهاي سرّي اقدام به فعالیت صن ، انجمن19و اوایل قرن  18هاي قانونی اواخر قرن  ممنوعیت
در این . گرفتند شدند و حتی مورد برخورد اعضاي اتحادیه نیز قرار می شناخته می» شکن اعتصاب«پیوستند،  ها نمی اتحادیه
).108و  107، صص1386کوریک، : (ك.رابطه،ن

.162و  79صص؛ ) 1383هی، مرکز نشر دانشگا: تهران) ( نظام روابط کار( روابط صنعتی السادات زاهدي،  شمس .3
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جرمی البته اعتصاب، شبه. در فرانسه لغو شد 1864مه  25جنبه کیفري اعتصاب، در تاریخ 
این  1.ادامه داشت 1946گرفت و این جریان تا سال  احتماالً مورد مجازات مالی قرار می شد که

هاي  رو نبود ولی حسب اقتضائات زمان، دولت در دوران جنگدیگر با منع کیفري روبه ،اقدام
کردن کارگاه م، هرگونه اقدام به اعتصاب و تعطیل1939و  1917هاي جهانی اول و دوم در سال

  2.ران جنگ، ممنوع اعالم کردرا در دو
حمایت  ، زمینه1875به سال  3با تصویب قانون حمایت از اموال و مالکیت در انگلستان

قانونی از اعتصاب فراهم شد؛ به ترتیبی که از آن رفع اثر کیفري صورت پذیرفت اما محدود به 
در تعارض  4.ها بودآنترین هاي دیگر شهروندان، از مهم قیود و شرایطی بود که حقوق و آزادي

بین . گرفت اعتصاب با این حقوق، معموًال این حق اعتصاب بود که موضوع تعدیل قرار می
ها به اقدامات صنعتی، حمایت قانونی  جرمشبه ها با توسعه ، دادگاه1906تا  1891هاي سال

  5.مذکور را خنثی نمودند
دیگر سو، لوازم و شرایط یک عمل  از. اعتصاب در این دوره، از لحاظ کیفري ممنوع نبود

کنندگان به این علت بود که امکان محکومیت حقوقی اعتصاب. مجاز اجتماعی را هم حائز نبود
در بطن اعتصاب، ایراد ضرر و خسارت به . به دلیل آثار ناشی از اعتصاب همواره وجود داشت

به این ترتیب، مسئولیت ). ندبین گرچه کارگران نیز در این اقدام صدمه می(کارفرما وجود دارد 
اقدام به . اتفاق اعتصابات خواهد بودبهکنندگان، قدر مسلّم اکثریت قریبحقوقی اعتصاب

خسارات  باقی ماند که اعتصابگران باید از عهده 6جرمیصورت شبهاعتصاب در این دوره، به
  .آمدند ناشی از آن بر می

  
  عتصابشناسایی قانونی حق ا: دوران مشروعیت. 1-3

اگرچه . ها جهت شناسایی حق اعتصاب فراهم آمد با گذر از دوران مصونیت کیفري، زمینه
هاي طوالنی، اعتصاب را به لحاظ کیفري ممنوع اعالم کرده بودند و در  ها براي مدت حکومت

                                                                                                                                                                                                                     

1. Arabella Stewart, and Bell Mark, “The Right to Strike, A Comarative Perspective, A 
Study of National Law in Six EU States”, (Liverpool: 2008), the Institute of 
Employment Rights, p.27

  252ص؛ ) 1345انتشارات موسسه عالی حسابداري، : تهران( چاپ دوم  ،هاي اجتماعیهحقوق کار و بیممهر،  فرهنگ .2
3.The Conspiracy and Protection of Property Act 1875  

  163، ص؛ پیشینزاهدي،  .4
5.  Simon Deakin, Gillian S. Morris, Labour Law, (Portland:2009) p.95
6.Tort
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ها نتوانست از  یک از این واکنشکردند، هیچ جرم برخورد میعنوان شبه اي نیز با آن به دوره
هاي بنیادین بشري  این دوره، با تدوین حقوق و آزادي. اعتصابات جلوگیري به عمل آورد وقوع

  .زمان شده بوددر سطح جهانی هم
در این دوره، . عنوان یک حق بنیادین بشري داردحق اعتصاب، ریشه در حق اعتراض به

 سان دورهه نیز بهدر این دور. تدریج، اقدام به شناسایی و تضمین حق اعتصاب کردندها به دولت
، )1946سال (قانون اساسی جمهوري چهارم این کشور  موجب مقدمهبه. قبل، فرانسه پیشگام بود

این  مقدمه. عنوان یک حق بشري، از جایگاه مبتنی بر قانون اساسی برخوردار شداعتصاب به
هاي  قاي حقفرانسه و متضمن ارت 1789اعالمیه حقوق بشر و شهروند  کنندهقانون، منعکس

  .جدیدي ازجمله حق اعتصاب بود
دهد و  نیز به این مقدمه ارجاع می) 1958جمهوري پنجم سال (قانون اساسی کنونی فرانسه 

عنوان یکی از حقوق درنتیجه در نظام کنونی فرانسه، اعتصاب به 1.آن را معتبر دانسته است
باوجود این، . رار گرفته استمورد حمایت ق) قانون اساسی(هنجار برتر  وسیلهاساسی، به

اعمال این حق را تابع قوانین و مقررات  1946مقدمه قانون اساسی  7قانونگذار اساسی در ماده
بینی مزبور، قواعد مربوط به اعمال رغم پیشبه. دانسته است) قانون و مقررات مادون آن(عادي 

فصل از قانون کار تحت عناوین این حق، تنها در عنوان اول از کتاب پنجم از قسمت دوم در دو 
 2512L-1و 2511L-1در مواد » هاي عمومیمقررات خاص در بخش«و » مقررات عمومی«

به نحو مشخص و صریح به این امر ) 2007مطابق اصالحات سال (ماده قانون کار 2512L-5تا 
رویه قضایی  هاي اعمال این حق، بیشتر درها و ممنوعیتپرداخته و ذکر جزییات و محدودیت

کارگران بخش خصوصی فرانسه، شخصًا از حق بر . محل توجه، تبیین و تعیین قرار گرفته است
) برخالف کارمندان بخش عمومی(عنوان یک حق شخصی برخوردارند و اعمال آن  اعتصاب به

عنوان یک حق  توان آن را بهدر نتیجه می. هاي شغلی نیستمنوط به اقدام از طریق اتحادیه
  .قل در نظر گرفتمست

در خصوص حمایت از  1875موجب قانون سال عنوان یک جرم، به در انگلستان از اعتصاب به
اموال و مالکیت رفع اثر کیفري صورت گرفت ولی قانون مشخصی به شناسایی و تنظیم آن 

اکنون نیز در مورد ماهیت عنوان یک حق بشري در این کشور به تصویب نرسیده است و هم به
عنوان یک حق بشري یا عمل واجد مصونیت کیفري و تا حدودي حقوقی،  صاب، بهاعت

دانند  هاي صورت گرفته از این اقدام را به میزانی نمی ها، حمایت برخی. نظر وجود دارداختالف
                                                                                                                                                                                                                     

1.) Arabella Stewart, op.cit, p27
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آید این است که  آنچه از مجموع مقررات موجود برمی. که یک حق بشري را تشکیل دهد
توان حداقل، قائل به  که مینحوياز اعتصاب به عمل آورده است بههایی را  قانونگذار، حمایت

 1980چارچوب قانونی اعتصاب، چندین بار در طول دهه  1.مشروعیت این اقدام در این کشور شد
هاي شکلی و ماهوي تدریج محدودیتکار اصالح شد و بهبر اثر فشارهاي دولت محافظه

از قانون  5در بخش  ،اکنونهم. جمعی وضع شدتوجهی براي انجام این اقدام دستهقابل
مقررات مربوط به نحوه اعمال اعتصاب وارد شده  1992هاي تجاري و روابط کار مصوب اتحادیه

هاي شرایط قبل از شروع یک اعتصاب قانونی بر عهده اتحادیهدر این نظام، تمامی امور و 2.است
  .حق مستقلی در این زمینه برخوردار نیستندکارگري است و برخالف نظام فرانسه، کارگران از 

درخصوص نظام حقوقی ایران، بررسی قوانین اساسی قبل و بعد از انقالب، حکایت از آن 
3.صراحت شناسایی و تضمین نشده استیک از متون قانون اساسی، بهدارد که این حق در هیچ

هاي  همچون حق تشکیل انجمن حقوق کار، به حقوق بنیادین تشکّل و اجتماع، البته در عرصه
در  6کشی از کار دیگريو منع بهره 5، آزادي تشکیل اجتماعات4صنفی و دفاع از منافع مشترك

دانان، قائل به شناسایی ضمنی حق برخی از حقوق. اصول متعدد قانون اساسی اشاراتی شده است
صنفی در دو مفهوم هاي  اعتصاب در قانون اساسی هستند؛ با این استدالل که آزادي انجمن

تشکیل و فعالیت و آزادي تشکیل اجتماعات، مورد نظر قانونگذار بوده است، با پذیرش اینکه 
شان تشکیل شده و یکی از ابزارهاي اصلی این  هاي مذکور، براي دفاع از منافع شغلی انجمن

تأیید  رسد که حق اعتصاب، تلویحًا مورد درنتیجه، چنین به نظر می. نهادها، اعتصاب است
  7.قانونگذار اساسی ایران بوده است

                                                                                                                                                                                                                     

1. Peter Fairbother, David Hall, Hammer Davies Steve, Nikolaus Lobina Emanuele, the 
Right to Strike in Electricity Sector in EU Countries ( the University of Greenwich, 
2002) pp. 9-10
2. Federico Fabbini, “Europe in Need of a New Deal: on Federalism, Free Market, and 
the Right to Strike” (2012) Vol. 43, Georgetown Journal of International Law, p. 1191

نگاهی گذرا به اصول قانون «: البته برخی معتقدند که قانون اساسی فعلی، به نحو کامل از حقوق بنیادین حمایت کرده است.3
دهد که به بهترین وجه، حقوق اساسی مندرج  گرفته از مکتب اسالم است نشان میالهاماساسی جمهوري اسالمی ایران که 

این در حالی است که نظام . 40، ص 1374مهرپور، : ك.ن» ...در اعالمیه حقوق بشر مورد تأکید و توجه قرار گرفته 
در تعارض است بلکه از جهت مبانی نیز  تنها از حیث مصادیقالمللی حقوق بشر با رویکرد اسالمی نسبت به حقوق بشر، نهبین

  .در اختالف است
قانون اساسی  26اصل .4
قانون اساسی 27اصل  .5
قانون اساسی 43اصل  4بند  .6
.487و 486صص؛ ) 1384نشر میزان، : تهران(، چاپ اول هاي اساسی حقوق بشر و  آزاديسیدمحمد هاشمی،  .7
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تصریحی به حق اعتصاب کارکنان بخش خصوصی نشده بود  1337در قانون کار مصوب 
1.این قانون، صراحتًا این حق به کارگران اعطا شد 45اي به ماده  اما چندي بعد با الحاق تبصره

اي ضمنی،  ه مواد آن به گونهتوان از مجموع نیز، گرچه می) 1369مصوب (در قانون کارکنونی 
در «قانون کار  142مطابق ماده . حق اعتصاب را نتیجه گرفت، اما به آن تصریح نشده است

هاي قبلی و یا هریک از نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانصورتی که اختالف
ر ضمن حضور تعطیل کاموضوعات مورد درخواست طرفین براي انعقاد پیمان جدید، منجر به 

شود، هیئت تشخیص موظف کاهش عمدي تولید از سوي کارگران و یا کارگر در کارگاه 
هاي کارگري و کارفرمایی، است بر اساس درخواست هریک از طرفین اختالف و یا سازمان

بدین ترتیب قانونگذار، . »موضوع اختالف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعالم نظر نماید
کاهش عمدي تولید «و یا » تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه«ا در دو شکل اعتصاب ر

مستنبط از این ماده آن است که الزامی براي . مورد شناسایی قرار داده است »از سوي کارگران
، به )اعتصاب عملی(هاي کارگري وجود ندارد و این امر شروع اعتراض صنفی از طریق اتحادیه

به میثاق  2با الحاق دولت ایران.اي کارگران درنظر گرفته شده استصورت مستقل نیز بر
) 1(و با عنایت به اینکه بند ) 1966مصوب (المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بین

صراحتًا به ) د(اشخاص، در قسمت  3اجتماعیِاین میثاق، ضمن توجه به حقوق اقتصادي  8ماده 
حق اعتصاب مشروط «هاي طرف این میثاق متعهد به تضمین دولت(به حق اعتصاب اشاره دارد 

توان شناسایی آن را در حقوق ایران می) »بر اینکه با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود
قانون مدنی درخصوص اعتبار اسناد و عهود  9دیگر، با عنایت به ماده عبارتبه. نتیجه گرفت

                                                                                                                                                                                                                     

، اختالفی است که روابط بین ...جمعی منظور از اختالف دسته«: 06/07/1342در مورخ  این قانون 45ماده الحاقی به تبصره.1
.»شود اعتصاب... کارگر و کارفرما را در کارگاه مختل و یا منقطع ساخته و منجر به

 17/02/1354مصوب (اجتماعی و فرهنگی  - المللی حقوق اقتصاديقانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین .2
).مجلس سنا

ربط حق هر کس به اینکه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذي - الف .3
توان تابع هیچ محدودیتی  اعمال این حق را نمی. انتخاب خود ملحق شودو به اتحادیه مورد مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید

جامعه دموکراتیک براي مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ  به موجب قانون تجویز شده و در یک نمود مگر آنچه که 
  .هاي افراد دیگر ضرورت داشته باشدحقوق و آزادي

ها به تشکیل هاي ملی و حق فدراسیون یا کنفدراسیون ها یا کنفدراسیون به تشکیل فدراسیون) سندیکاها (ها  حق اتحادیه - ب 
  .هاالمللی یا الحاق به آن هاي سندیکایی بینسازمان

موجب قانون که آزادانه به فعالیت خود مبادرت نمایند بدون هیچ محدودیتی جز آنچه به) سندیکاها (ها  حق اتحادیه - ج 
هاي دیگران دمکراتیک براي مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا براي حفظ حقوق و آزادي تجویز شده و در یک جامعه

.ضرورت داشته باشد
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قانون مؤخر معارض نیز در این زمینه به تصویب  و اینکه) در حکم قانون عادي(المللی بین
شده تلقی رسد در بحث حاضر حق اعتصاب را بتوان صراحتًا شناسایینظر می، به1نرسیده است

  .کرد
 2نماید؛ المللی کار، به حق اعتصاب اشاره نمییک از اسناد سازمان بینطور خاص، هیچ به

توجه بوده یا تعمدًا از سازمان، به این حق بی لکن فقدان اسناد خاص، بدان معنا نیست که این
که اصول راهبردي  - کنفرانس این سازمان  3در دو قطعنامه. شناسایی آن خودداري کرده است

  4.به شناسایی این حق در دول عضو اشاره شده است -بیند  سیاست سازمان را تدارك می
موجب این به 5.است 87شماره نامهآنچه در خصوص حق اعتصاب قابل بررسی است، مقاوله

ها  و کارفرمایی، بدون اجازه قبلی دولت 6هاي کارگري سند، تأسیس یا پیوستن به تشکّل
                                                                                                                                                                                                                     

آور فراملی، ویژه در خصوص اسناد حقوق بشري الزامالملل نسبت به حقوق داخلی، بهالبته براساس برتري حقوق بین.1
المللی استناد تواند حتی باوجود قانون مؤخر مغایر، به آن سند بیندانان معتقدند با تکیه بر این برتري، قاضی میبرخی حقوق

،زمستان، 56شماره ) 1390(»المللی نسبت به قوانین عاديعاهدات بینبرتري م«،باقريشریعتمدجواد مح(ك، .ن. کنند
).279-305؛صص

هاي مختلفی در این  سازمان، مشتمل بر دیدگاه دالیل متعددي در این خصوص مطرح شده است ازجمله اینکه اساسنامه.2
اي و جلوگیري از نتایج سوء احتمالی در این مورد، عدم کسب  یچیدهمورد است، مشکالت ناشی از تنظیم چنین موضوع پ

پذیر کنونی وجود دارد که بدون نظر اکثریت براي درج در یک سند مستقل، همچنین عنایت به فوایدي که از نظام انعطاف
ت ارزشمندي را براي شان، نکا دهد تا از طریق مجموعه اصول تحمیل تکالیف رسمی به دو کمیته مذکور به آنان اجازه می

  : کمللی ایجاد و مطرح کنند نالارجاع به جامعه بین
Gernigon, Bernard- Odero, Alberto-Guido, Horacio. ILO Principles Concerning The 
Right to Strike, Geneva, International Labour Office, p. 60

 1957مصوب » المللی کارهاي عضو سازمان بینندیکایی در دولتي مربوط به الغاي قانونگذاري ضدس قطعنامه«نخست، .3
اعمال مؤثر و بدون محدودیت حقوق سندیکایی، که شامل حق اعتصاب ... قوانینی که «خواند براي پذیرش  که فرا می

» هاي مدنی اديمربوط به حقوق سندیکایی و رابطه آن با آز قطعنامه«دوم، . »کند وسیله کارگران را تضمین میشود، به می
.کند ها، توجه خاصی به حق اعتصاب میکه در میان سایر حق 1970مصوب 

4. Order Gernigon, Alberto Bernard, Horacio Guido, “ ILO Principles Concerning the 
Right to Strike”, Geneva, International Labour Office, p60.

المللی کار بر اگرچه نظرات نهادهاي نظارتی سازمان بین. است دي سندیکایی مستخدمانآزا نامه، دربرگیرنده این مقاوله.5
بودن در هر حال، قانونی«اند که  شود، برخی بر آن عقیده آن است که این آزادي، مشتمل بر حق اعتصاب کارمندان نیز می

» .رش اعتصاب براي تقویت مذاکره نیستجمعی در مشاغل عمومی به معناي پذیآزادي سندیکایی و حق بر مذاکرات دسته
  ك.ن

Richard F. Dole,“The State and Local Employee Collective Bargaining in the Absence 
of Explicit Legislative Authorization” (1969) No 4, Lowa Law Riview, vol 54, p. 550

:ك.ن. شودارگران و مستخدمان، بدون تمایز میان آنها اعمال میک حقوق سندیکایی مندرج در این سند، در مورد کلیه .6
“Industrial Relations in the Public Sector” (2007) Europen Foundation for the 
Improement of Living and Working Condition, p.10.
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اي که ممکن است  ، مقامات دولتی باید از هرگونه مداخله3ماده  2موجب بند به 1.پذیر استامکان
، امکان 4همچنین طبق ماده . آن حق را محدود یا مانع از اعمال قانونی آن شود، خودداري کنند

وجود ) غیرقضایی(هاي کارگري و کارفرمایی از طرق اداري  سازمان) فعالیت(انحالل یا تعلیق 
در هر . هاي این قبیل نهادها در تنظیم مناسبات کاري است ندارد و این حاکی از اهمیت فعالیت

فته ولی نهادهاي نظارتی یک از مواد این سند، مورد تصریح قرار نگرحال، حق اعتصاب در هیچ
 3این حق را از فحواي عبارات ماده ) 3آزادي سندیکایی و کمیته 2کارشناسان کمیته(این سازمان 

این در حالی  5.اندعملی خود را به این حق تسري داده و رویه 4اند نامه برداشت کردهاین مقاوله
 هاينامهار، تأکید داشتند که از مقاولهالمللی کاست که گروه کارفرمایان در کنفرانس سازمان بین

کارشناسان، از  شود و النهایه پذیرفتنی نیست که کمیته ، حق اعتصاب مستفاد نمی98و  87شماره 
به این . عنوان یک حق جهانی، مطلق و نامحدود برداشت کند اعتصاب را به) 87(نامه این مقاوله

جمعی کارگران، در این شرایط  ز اقدامات دستهتوان چنین نتیجه گرفت که حمایت ا ترتیب، می
  6.گیرد بستگی به تفسیري دارد که از آزادي تشکّل صورت می

نیز در  7)م1998مصوب (المللی کار در مورد اصول و حقوق بنیادین کار مفاد اعالمیه سازمان بین
ی اگر تاین اعالمیه، کلیه اعضاي این سازمان ح 2طبق بند . در این خصوص قابل اشاره است

بر براساس تعهدي که مبتنی اند هاي مربوط را به تصویب نرسانده باشند، موظفنامهمقاوله
شان در این سازمان است، حقوق ذکرشده در این اعالمیه را محترم شمرده، شناسایی کرده عضویت

- پیمان دسته) انعقاد(آزادي سندیکایی و شناسایی مؤثر حق بر «این بند به ) a(جزء . و ارتقا بخشند
گرچه این سند صراحتاً به حق اعتصاب اشاره نکرده اما با عنایت به برخی تفاسیر . اشاره دارد» جمعی

توان آن را از مقرره مزبور استنباط کرد و داند، میکه این حق را جزئی از حقوق سندیکایی می
  .ایران دانستشناسایی و ارتقاي آن را وظیفه تمامی اعضاي سازمان مزبور ازجمله دولت 

                                                                                                                                                                                                                     

.87مقاوله نامه شماره  2ماده  .1
.هاي مصوب است نامهبانی منظم از اجراي مقاولهدار دیدهی مستقل است که عهدهاین کمیته، متشکل از متخصصان حقوق .2
المللی کار است که به شکایات واصله در خصوص نقض حقوق سندیکایی جانبه در سازمان بیناین کمیته، یک نهاد سه .3

هاي  ري و کارفرمایی، گزارشهاي کارگ ها و اظهارنظرهاي سازمان هاي دولتکمیته بر مبناي گزارش. کندرسیدگی می
.کند خود را تقدیم می ساالنه

4. Jean Michael Servais, “ The ILO Law and the Freedom to Strike” (2007), p.2
5. Erika Kova’cs, “The Right to Strike in the European Social Charter” (2006), Vol.26, 
Comp. Labor Law and Poly Journal, p. 445,446
6.Brain Wilkinson, The Right to Strike and Irish Cnstitutional Law, Master of Laws 
(L.L.M) Thesis ( 1989, Toronto, Ontario, Canada, York University, September), p.121.
7. ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work
Available  at: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm
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 پراگجهانی حقوق سندیکایی  و اعالمیه 1954مصوب  ورشومنشور حقوق سندیکایی 
هر . حق اعتصاب، حق اساسی کارگران است«: دارنددر ارتباط با این حق بیان می 1978مصوب 

. گونه محدودیتی به اعتصاب متوسل شوداش، حق دارد بدون هیچ نظر از حرفهکارگر صرف
. حمایت کنند] از آن[هاي کارگري حق دارند اعتصاب را سازمان دهند یا  زمانکارگران و سا

سازماندهی یک اعتصاب و شرکت در آن و تظاهرات نباید تحت هیچ شرایطی باعث تنبیه، 
  1.»جریمه یا هر عمل توبیخی دیگر، چه قبل چه در اثناء و چه بعد از اعتصاب شود

  
اعمال حق اعتصاب. 2

هاي حق مستلزم مبارزات طوالنی بوده، کماکان در بسیاري از نظام اگر شناسایی این 
حقوقی مسئله و موضوع حدودوثغور این حق و شرایط اعمال آن، با عنایت به آثار بعضاً 

توان در تفاوت، تنوع و تکثر توجهی است که نمود آن را مینامطلوب آن، محل مناقشات قابل
  . در کشورهاي مختلف مشاهده کرد در رژیم حقوقی ناظر بر اعمال این حق

برخورد محاکم با . قضایی کامل و غنی در ارتباط با حق اعتصاب نیستداراي رویه انگلستان
بنیاد اعتصاب در  نظران، نسبت به ماهیت حقاي بوده است که برخی از صاحب گونهاین حق، به

هاي  سبت به مقوله حقوق و آزاديها ن رویکرد انگلیسی 2.اند تردید نگریسته این کشور به دیده
اساساً محاکم تا حد ممکن متعرض لفظ . شان هویدا است قضاییخوبی از البالي رویهفردي، به

این در . شوند؛ گویی این حق در این نظام شناسایی نشده است صراحت نمیاعتصاب، به» حق«
وسیله ا و مشخصًا بهعنوان یک حق بنیادین در سطح اتحادیه اروپحالی است که اعتصاب به

صورت عام و کامل بلکه قانونگذار انگلستان نه به. دیوان دادگستري اروپایی شناسایی شده است
اعمال و تنظیم برخی از حقوق و  صورت جزئی و موردي، حسب مورد متعرض نحوهبه

 در تعریف 1996توان به قانون حقوق استخدام مصوب  در این خصوص می. ها شده است آزادي
رویکرد 4.اشاره کرد) 219ماده (1992مصوب  3هاي شغلی و روابط کار اعتصاب، قانون اتحادیه

                                                                                                                                                                                                                     

.337ص؛ ) 1379ترمه، : تهران( نظام روابط کار در سازمانمحمدعلی حقیقی، : به نقل از .1
است، ضمن قضایی این کشور نسبت به اعتصاب داشته  هاي اندکی که رویه دانان انگلیسی نیز با عنایت به حمایتحقوق .2

آزادي «ها، اساسًا قائل به رسمیت حق اعتصاب در این نظام نیستند و بیشتر از آن تحت عنوان  دانستن این حمایتناکافی
. توجهی قرار گرفته استهاي شکلی و ماهوي قابلاند که مشمول محدودیتیاد کرده Statutory Freedom» قانونی

                                                                                                    Fabbini, op.cit, p.114: ك.ن
3.The Trade Union and Labour Relations Act 1992

، قانون 1906، قانون اختالفات صنفی 1875قوانین سابق بر این، ازجمله قانون تبانی و حمایت از اموال  براي مالحظه .4
  .:ك.، ر1976صنفی و روابط کار  ، قانون اتحادیه1974و اصالحیه 1971نعتی روابط ص
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قانون . شود در قوانین این کشور نیز مشاهده می) هاهاي مؤثر از حق فقدان حمایت(مذکور 
ها  حقوق و آزادي نیز چنین دیدگاهی نسبت به مقوله 19061صنفی مصوب  اختالفات اتحادیه

از اقدامات  شدهها تأکید دارد و حمایت اعمال هاي اتحادیه که بیشتر بر مصونیتنحويدارد به
 اهمیت مطالعه 2.اي نیست تا بتوان با قاطعیت، سخن از حقوق صنفی به میان آورد ها به اندازهآن

-المللی، مستلزم داخلیقوانین در این نظام به آن جهت است که اجراي توافقات و معاهدات بین
اشاره کرد که  1998توان به قانون حقوق بشر مصوب  می ،عنوان مثال به 3.ها استردن مفاد آنک

 6و البته این قانون 5انگلستان وارد نمود 4کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در حقوق داخلی
  7.اي و آزادي تجمع کارگران و کارمندان تأکید دارد بیشتر بر حقوق اتحادیه

ص نظام حقوقی انگلستان اینکه، مقررات ناظر بر کارگران در بخش توضیح دیگر در خصو
خصوصی و کارمندان در بخش عمومی تفاوت ماهوي ندارد و این امر ناشی از رویکرد کلی این نظام 

را تابع مقررات ) حقوق ناظر بر کار در بخش خصوصی و بخش عمومی(است که هر دو موضوع 
                                                                                                                                                                                                                     

Alain Monkam, op. cit, pp. 8-12
1. Trade Union Disputes Act 1906 
2. Brain Wilkinson, op.cit, p.90..

: تهران( سید حسین صفایی  ، ترجمهدرآمدي بر حقوق تطبیق و دو نظام حقوقی معاصررنه داوید، کامی ژوفره اسپینوزي،  .3
.205ص؛) 1384میزان، 

حمایت از حقوق بشر و حاکمیت پارلمان در این کشور موجب شده است که در صورت تعارض قانون  تداخل دو مقوله.4
وجودآمده ، تعارض به)Benevolent Construction(داخلی با مقررات قانون حقوق بشر، ابتدا از طریق تفسیر قضایی 

در . کند صادر می) Declaration of Incompatibility(عدم تطابق  درصورت عدم امکان، دادگاه اعالمیه. دحل شو
در این . را در نظر بگیرند) RemedialAction(چنین شرایطی، مقامات دولتی و پارلمان، باید اقدامات جبرانیِ الزم 

  ك.خصوص، ن
William Wade,  Forsyth, Christopher, Administrative Law, (Oxford University Press: 
2000), P.p. 189-191
5. Arabella Stewart, op. cit, pp. 97-98

قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز باید به این نظام وارد  گفتنی است با ورود کنوانسیون مذکور به نظام حقوقی این کشور، رویه .6
قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر، تغییراتی را در نسبت به این حق صورت نگرفته، رویه صریحی گرچه در این قانون اشاره. شود

درنتیجه، وضع هر محدودیتی . جمعی استعزیمت دادگاه اروپایی، حق بر انجام اقدامات دسته نقطه. کند مورد نظام بریتانیا الزامی می
که هر عمل نحويجمعی است بهبودن اقدامات دستهتانیا، غیرقانونیعزیمت در بری این در حالی است که نقطه. باید معقول باشد

  Alain Monkam, op. cit, p.29: ك.ن. مجازي در این مورد باید موجه بوده و مضیق تفسیر شود
 یک از قوانین و لوایح حقوق، صراحتاً ذکرقبل از تصویب این کنوانسیون، در قالب قانون فوق، حقوق شهروندان در هیچ .7

توان به قانون  موجب قوانین عادي مورد حمایت قرار گرفته بود که از آن جمله مینشده بود و صرفاً برخی از حقوق، به
به . اشاره کرد 1976قانون روابط نژادي مصوب  - 1975قانون ضدتبعیض جنسی مصوب  -1970پرداخت برابر مصوب 

وسیله قانون ممنوع یا کشور، صرفاً آزاد بودند تا اعمالی را که به ، مردم این1998تعبیري، تا زمان تصویب قانون حقوق بشر 
).67؛بارنت، پیشین، ص: (ك.ن. محدود نشده، انجام دهند
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گرفته از این واقعیت یی در نظام دادگستري انگلستان نیز نشأتیگانگی مراجع قضا 1.داندیکسانی می
 وسیلهقضاوت نیز به است که تا حد ممکن تمامی موضوعات تابع حقوق یکسانی باشند و در مرحله

نتیجه آنکه، هر آنچه در خصوص حق اعتصاب . مراجع واحدي مورد بررسی قضایی واقع شوند
ق است، درمورد کارمندان بخش عمومی هم مجري کارگران در بخش خصوصی این کشور صاد

هایی در مورد خدمات عمومی وجود دارد و آن  تنها تفاوت موجود در این است که حساسیت. است
طبیعتاً . آن خدمات کنندهبودن دستگاه ارائهبودن امور مربوط است و نه عمومینیز ناشی از عمومی

  .بینی کرده استرا در این خصوص پیشهاي بیشتري  قضایی این کشور، محدودیت رویه
در فرانسه به  2سندیکالیسمگیري تدریجی حقوق کار، نهضت بعد از انقالب صنعتی و شکل

عنوان  بود که به 3تریدیونیسمگیري نهضت زمان با این امر، انگلستان نیز شاهد شکلهم. وجود آمد
در کشورهایی همچون . ر ایفا نمودندهاي حامی و واسطه، نقش مهمی را در تنظیم روابط کا سازمان

ها، نسبتًا کم بوده و بیشتر مبتنی بر مذاکرات  هاي قانونِی اتحادیه آمریکا و انگلستان، مأموریت
با عنایت به ضعف جایگاه حق اعتصاب در انگلستان، به نسبت مورد مشابه در  4.داوطلبانه است

اي  گونهبه 5جمعی، باالتر خواهد رفتهاي دسته مانقضایی و البته پی فرانسه، قدرت مانور قوانین، رویه
ها  این پیمان وسیلهتوجه بر حق اعتصاب، بههاي قابل اي که امکان سلب یا ایجاد محدودیت گونه

هاي جدي بر حقوق کارگران همواره وجود  به این ترتیب، امکان ایجاد محدودیت ،البته .وجود دارد
ها را از امی، ممکن است با تدارك شرط ضمن قرارداد، آندارد زیرا به هنگام انعقاد قرارداد استخد

استخدامی منع کرد یا در زمان تمدید قرارداد، این شروط را مندرج  اعمال اعتصاب در طول دوره
ازجمله (موجب قواعد حقوقی سخت هاي حداقلی از حقوق کارگران به شایسته است حمایت 6.کرد

گاه تنظیم آن. صورت پذیرد)یی در انگلستانقضا عادي و رویه ازجمله قانون اساسی، قوانین(
. وا نهاده شود) جمعیتوافقات دسته(توافق طرفین، به قواعد نرم  جزئیات و نحوه

                                                                                                                                                                                                                     

وضعیت قانونی استخدام کشوري، تا چند دهه قبل، در ابهام بود تا اینکه دادگاه عالی . ال دارداین امر ریشه در سنت کامن .1
این در حالی . شوند ملکه، بر اساس قرارداد استخدام به کار گرفته می وسیلهکه این اشخاص به ، چنین نظر داد1991در سال 

است که استخدام بخش عمومی در بیشتر کشورهاي اروپایی، تحت شرایط، قواعد و شکلی کامالً مستقل از استخدام بخش 
 European Foundation for the Improement of Living andك  .ر. گیرد خصوصی صورت می

Working Condition, Industrial Relations in the Public Sector, op.cit, pp. 15,16  
2. Syndicalism 
3. Tradionism
4. Francisco Cardona, Collective Relatins in the Civil Service (Paris, 2006) p.5

جمعی در تنظیم روابط کار، ضروري است به قوانین و مقررات نظام هاي دسته به این ترتیب، براي شناسایی جایگاه پیمان .5
ها، در خصوص کارگران در  حد مشخصی از حمایت) اساسی یا عادي(معموالً در این قوانین . حقوقیِ مربوط مراجعه شود

. ها، صرفاً تا حد مذکور استپذیري این پیماندر این فرض، انعطاف. شود نظر گرفته می
  Servais, op.cit, p.6Arabellaك .نظر موافق، ن ظهبراي مالح .6
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در . حق اعتصاب را در این نظام بنا نهاد ، پایه1906به ترتیب مذکور، قانون اختالفات صنفی 
گام، جهت بهاذ رویکرد گام، با اتخ1میجرو آقاي  تاچربیستم، دولت خانم  اواخر سده

بر (2کردن اقدام به آن و با استفاده از فرمول طالئیمحدودکردن حق اعتصاب از طریق پیچیده
، )این مبنا که اقدامات صنعتی همچون اعتصاب، لزوماً باید معطوف به یک اختالف صنفی باشد

  3.ها را برداشتند بسیاري از مصونیت
ه مبتنی بر قانون اساسی حق اعتصاب، در عمل این قوانین و در فرانسه با عنایت به جایگا

در هر صورت، اعمال این حق باید در . قضایی هستند که تنظیم این حق را بر عهده دارندرویه
تعادل با سایر حقوق و منافعی باشد که در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است که از آن 

دیوان  4.مندي شهروندان از خدمات عمومین، حق بهرهحقوق مالکیت، حق کارکرد: اندجمله
عالی کشور فرانسه ضمن تأکید بر تضمینات سخت این حق طبق قانون اساسی، به عدم امکان 

  5.جمعی و تعهدات ناشی از صلح صنعتی تصریح داردهاي دستهوسیله پیمانمحدودکردن آن به
ز در موارد ارتکاب خطاي سنگین اعمال حق اعتصاب قانونی، ج«1-2511بر اساس ماده 

اعمال این حق نباید . قابل انتساب به کارگر، توجیهی براي قطع رابطه قراردادي نخواهد بود
ویژه در خصوص دستمزد و مزایاي به 1132L،6- 2گونه تبعیضی مطابق مادهمنجر به اعمال هیچ

فاقد اعتبار قانونی هر حکم به اخراج، جز در مورد ارتکاب خطاي سنگین، . اجتماعی شود
  .»خواهد بود

اي به عمل آورده است،  قضایی فرانسه، تفسیر موسعی از مفهوم منافع شغلی و حرفه رویه 
شود  گیرد زیرا گفته می گرفته را در بر میاتفاق اعتصابات صورتبهاي که اکثریت قریب گونهبه

اب سیاسی در این نظام نیز ممنوع در هر حال، اعتص 7.در فرانسه اعتصاب غیرقانونی وجود ندارد
. شمارددیوان عالی این کشور، اعتصاب با اهداف کالن اقتصادي و اجتماعی را قانونی می. است

ها به علت تصمیم یا اقدام کارفرما نیست اما به علت تأثیر مستقیم آن بر گرچه این قبیل اعتصاب
ین در انگلستان، هنگامی که در همچن 8.شرایط کار و استخدام کارگران، قابل اعتراض است

                                                                                                                                                                                                                     

1. Thatcher- Major
2.Golden Formula
3. Alain Monkam, op. cit, p.12
4. John Grunert, op. cit, p.37
5. Federico Fabbini, op. cit, p.40

رد مجازات، اخراج یا اقدامات و تصمیمات هیچ مزدبگیري نباید به دلیل اعمال اعتصاب قانونی، مو«: براساس این ماده .6
  .»قرار گیرد  1132L-1آمیز موضوع ماده تبعیض

7. Arabella Stewart, op. cit, p.40
8. Federico Fabbini, op. cit, p.1186
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براي پذیرفتن یا عدم پذیرش شرایط یا تحت «شود که این توقف  بحث توقف کار اضافه می
  .توان این معیار را استنباط نمود خوبی میگیرد، به صورت می 1»قراردادن قرارداد استخدامتأثیر

  
  شرایط اعمال اعتصاب) الف

  :توان به موارد زیر اشاره کردصاب در نظام انگلستان میجمله شرایط الزم جهت اقدام به اعتاز
ها؛گیري قبل از اعتصاب توسط اتحادیهاقدام به رأي

در صورت رأي مثبت کارگران نسبت به اقدام به (صدور اعالمیه قبلی اعتصاب به کارفرما 
روز قبل از شروع اعتصاب؛ 7حداقل ) اعتصاب

.رانی که قصد اعتصاب دارنداي از کارگشدهبنديارائه لیست دسته
گیري باید اضافه کرد که اعتبار نتیجه آراي کارگران مبنی بر قصد درخصوص رأي

الزم به ذکر است که . شودگیري منقضی میاعتصاب، بعد از گذشت چهار هفته از تاریخ رأي
هاي محدودي را حتی در فرض وجود شرایط صورت سنتی، حمایتقانونگذار بریتانیایی به

براین مبنا بوده است که در این . داردکنندگان روا میقانونی الزم اعتصاب، درمورد اعتصاب
نظام، صرفًا اعتصاباتی از حمایت قانونی برخوردار است که ناشی از اختالف بین یک اتحادیه 

که در پی  –درنتیجه، اعتصابات سیاسی و اعتصابات ثانوي . شغلی و کارفرماي مربوط باشد
االصول ارتباطی به یابد که علیتصاب در یک بخش، توسط کارگران دیگري ادامه میشروع اع

ازجمله شرایط اقدام به اعتصاب در بخش  2.شودغیرقانونی تلقی می –کارفرماي دوم ندارد 
  :توان به موارد زیر اشاره کردخصوصی فرانسه، می

؛)یقه تا چند ماهچند دق: بدون توجه به مدت توقف(لزوم توقف کامل جریان کار 
بودن توقف جریان کار؛جمعیدسته

.بودن توقف جریان کارهماهنگ
درخصوص مورد اول گفتنی است که کاهش میزان کار یا ارائه ضعیف خدمات در بخش 

بودن، صرفًا در در مورد جمعی. گیردخصوصی فرانسه، تحت حمایت نظام قانونی اعتصاب قرار نمی
ین قاعده و درنتیجه، شروع اقدام به اعتصاب توسط یک کارگر، مجاز دو مورد امکان عدول از ا

که به فراخوان ملی فرضی که آن شخص، تنها کارگر آن واحد باشد و درصورتی: شناخته شده است
شرط سوم نیز ناظر بر این  3.کنداعتصاب که از سوي اتحادیه مربوط صادر شده، اقدام به اعتصاب می

                                                                                                                                                                                                                     

  1996قانون حقوق استخدام  235ماده  5از بخش ) ب(ذیل بند .1
2. Fabbini, op. cit, p.1193

  :ك.ن. دیوان عالی کشور 1996نوامبر  13و  1995مارس  29آراي مورخ  به ترتیب موضوع.3
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کشند، باید این کار را آگاهانه و به منظور اعمال فشار بر ه دست از کار میامر است که کارگرانی ک
- الزم به ذکر است که امکان انجام اعتصاب به.شان انجام دهندايکارفرما جهت نیل به مطالبات حرفه

در بخش خصوصی فرانسه وجود دارد ) صورت مستقل از سندیکاهابه(وسیله سندیکاها و هم کارگران 
همچنین در بخش خصوصی فرانسه، . کنندیاد می 1»اعتصاب وحشی«ورت دوم تحت عنوان که از ص

که البته تحت  –امکان اعتصاب به علت تقاضاي غیرمربوط به کارگران اما مرتبط با شرایط استخدام 
گستردگی میزان حمایت از اعتصاب در فرانسه موجب شده تا از . وجود دارد –کنترل کارفرما نیست 

 1992ژوئن 2دیوان عالی کشور در رأي مورخ . یاد کنند 2»سالح اقتصادي واقعی«عنوان  آن تحت
بودن شروع یا عدم تواند در ارزیابی لزوم یا عدم لزوم اعتصاب و منطقیدارد که قاضی نمیاعالم می

ن همچنین در ای. تشخیص این امر در صالحیت کارگران یا اتحادیه مربوط است 3.شروع آن وارد شود
نظام، اقدام به اعتصاب در محل کار و جلوگیري از ورورد کارفرما یا جلوگیري از کارکردن سایر 

5.اي در محل کار مجاز شناخته شده استممنوع است اما اعتصاب نمادین و لحظه4کارگران

مطابق قانون کار ایران، اقدام به اعتصاب صرفاً پس از بروز اختالف میان طرفین رابطه کار و 
البته قانونگذار . یابدفصل آن و با قید لزوم حضور کارگر در محل کار تحقق میودم حلع

  .کاري را نیز در کنار اعتصاب کامل، مورد شناسایی قرار داده استایران، اعتصاب کم
  

  آثار اعتصاب) ب
مدهاي عنوان یک حق یا آزادي قانونی، مقتضی است اقدام به آن، پیا در صورت شناسایی اعتصاب به

  :توان آثار اعتصاب را به شرح زیر برشمردصورت کلی میبه. منفی براي کارگران نداشته باشد
آثار بر روابط استخدامی-

با شروع اعتصاب، هریک از . نخستین اثر اعتصاب بر روابط کار، تعلیق قرارداد کار است
، در دوران اعتصاب، به این ترتیب. شوندطرفین، از انجام تعهدات قراردادي خود رها می

  . کارگران از دریافت حقوق و مزایا محروم خواهند شد
                                                                                                                                                                                                                     

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1995, 93-41.863, Bulletin 1995 V N° 111 p. 79
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 novembre 1996, 93-42.247, Bulletin 1996 V N° 379 p. 272
1. wildcat strike
2. Real Economic Weapon
3. Cour de cassation chambresociale audience publique du 2 juin 1992 N° de pourvoi: 
89-40837, Bulletin 1992
4. Sit in Strikes
5. Grunert, op. cit, P.p. 42,43,99.
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طبعاً با تعلیق . کننده استاثر دیگر اعتصاب، بر وضعیت حقوق و مزایاي کارگران اعتصاب
. یابدقرارداد کار، میزان حقوق و مزایاي دریافتی کارگر، متناسب با دوران اعتصاب کاهش می

تواند دارد که کارفرما نمیمقرر می 1992ژوئیه  8در رأي مورخ  دیوان عالی کشور فرانسه
کنندگان را بر مبناي میزان کاهش تولید و آثار کلی مالی بر کاهش حقوق و مزایاي اعتصاب

کارگاه قرار دهد بلکه کاهش حقوق باید متناسب با میزان ساعات یا روزهاي توقف از کار 
وکیف کار، تولید و مشارکت کارگر، چنانچه ر کمهاي ناظر باما درخصوص پاداش 1.باشد

تواند از پرداخت آن به کارگر خودداري کند یا توقف کار از جانب کارگر باشد، کارفرما می
الزمه چنین امري آن است که موارد کاهش یا عدم پرداخت، در . میزان آن را کاهش دهد
در صورت عدم  2.رار گرفته باشدهاي جمعی مربوط مورد تصریح ققوانین و مقررات یا پیمان

یک از موارد مذکور درخصوص اعتصاب قانونی، امکان شکایت براي کارگران رعایت هر
با عنایت به رویکرد حاکم در نظام بریتانیا نسبت به حق اعتصاب، چنانچه . وجود خواهد داشت

اخت خسارت، از تواند با پرداثبات شود که اخراج کارگر، غیرقانونی بوده است، کارفرما می
  .بازگشت کارگر مذکور خودداري کند و الزامی به برگرداندن وي به کار ندارد

کنندگان از دیگر آثار اعتصاب بر کارگران اعتصابی، عدم مسئولیت مدنی و کیفري اعتصاب
توانند در حین اعتصاب، مرتکب افعال ممنوعه البته کارگران نمی. به علت توقف جریان کار است

در غیر این صورت، مسئول اقدامات خود خواهند  3.آور شوندو همچنین اقدامات ضمانکیفري 
قانون مجازات فرانسه، اقدامات عامدانه اعتصابگران در ایجاد مزاحمت یا  431مطابق ماده . بود

. شودممانعت از کار کارگران غیراعتصابی در صورت شکایت گروه اخیر، جرم محسوب می
منجر به خرابکاري و ممانعت از حق ادامه کار براي دیگران شود یا با که اعتصاب درصورتی

را به علت خطاي سنگین، اخراج کارگرتواند چنینی همراه شود، کارفرما میخشونت یا موارد این
در . آیددر این مورد، اخراج کارگر نه نیاز به اعالم قبلی دارد و نه پرداخت خسارت الزم می. کند

... نمودن کارگر و ابالغ حکم و خیر، رعایت تشریفات قانونی اخراج کارگر نظیر مطلعصورت ا
                                                                                                                                                                                                                     

1. Cour de Cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, N° 89-42.563, StéSétra c/ Khiess, 
Publié au bulletin Cassation partielle.

همین وضعیت در . تواند حقوق روزهاي تعطیل میانه اعتصاب را نیز پرداخت نکندهمچنین باید اضافه نمود که کارفرما می .2
.شود نیز صادق استمورد پرداخت به کارگري که در دوران اعتصاب، بیمار می

رأي (کنندگان، جز در مورد اشتباه خطاي فاحش تأکید دارد دیوان عالی کشور فرانسه بر عدم امکان مجازات اعتصاب .3
).1992دسامبر  16مورخ 

See: Cour de Cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-41.215, Bulletin 1992 
V, N° 592, p. 373
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، عدم امکان اخراج یا سایر )کنندگانعدم مسئولیت اعتصاب(نتیجه اثر مذکور . ضروري است
  .کنندگان استاقدامات تنبیهی علیه اعتصاب

منجر به «که ممکن است جمعی اشاره دارد قانون کار ایران، به اختالف دسته 142ماده 
به . »تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه یا کاهش عمدي تولید از سوي کارگران شود

این ترتیب، چنانچه توقف یا کاهش تولید، همراه با حضور در محل کار باشد، اعتصاب محقق 
، دیگر اثر تعلیقی )عدم حضور در کارگاه در حین اعتصاب(در غیر این صورت . شود می

در  1.اعتصاب قانونی را ندارد و ممکن است فسخ قرارداد کار از سوي کارگران تلقی شود
ساله پنجم توسعه پنج موجب قانون برنامهارتباط با روابط کار در بخش خصوصی، دولت به

، موظف به اصالح قانون کار، تأمین اجتماعی، )15/10/1389مصوب (جمهوري اسالمی ایران 
بهبود روابط کار با هدف تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت در این 

هاي کارگري و کارفرمایی و با شناسایی حق  گرایی، تقویت تشکلجانبهخصوص با تأکید بر سه
الیحه اصالحیه قانون کار در اجراي این ماده به 2.ها شده است اعتراض صنفی براي این تشکل

اي اشاره) اعتصاب یا اعتراض صنفی(قوه مقننه ارسال شده است اما در این الیحه نیز به این حق 
جمعی کار در قانون کار ایران وقوع اعتصابات، تنها در فرض اختالف دسته 3.نشده است
شده در قانون، اختالف مذکور ارائه گیرد؛ آن هم در صورتی که طبق سازوکار صورت می

  .وفصل نشودحل
  

آثار بر کارفرما-
. کردن کارگاه یا کارخانه استیکی از اقدامات متقابل کارفرما براي مقابله با اعتصاب، تعطیل

هاي اروپایی ممنوع نبود، با تحوالت اعتصاب در قرن گرچه این اقدام تا چندي پیش در نظام
ماژر تنها استثناي این مورد، ناظر به موارد فورس. کردن کارگاه ممنوع شدیلبیستم، اقدام به تعط

                                                                                                                                                                                                                     

122ص؛ ) 1389هاي حقوقی،  انتشارات اندیشه: تهران( ، چاپ اول حقوق کارعت، ارمحمدرضا معین، عباس ز .1
 101توان به ماده در خصوص سابقه این ماده می. ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایرانقانون برنامه پنج 73بند ه ماده  .2

درخصوص تکلیف دولت ) 1383مصوب (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
بدون تصریح به حق اعتصاب، (حقوق بنیادین کار مبنی بر تهیه برنامه ملی توسعه کار شایسته، مشتمل بر محورهایی ازجمله 

و اصالح حق پیگیري حقوق صنفی و مدنی کارگري ، گفتگوي دولت و شرکاي اجتماعی، )اشاره به حقوق سندیکایی
.گرایی اشاره کردجانبهبط بر پایه سهقوانین و مقررات مرت

رئیس جمهور و و زیر  13/09/1391مورخ  179228/48041موضوع نامه شماره ) 1368مصوب (الیحه اصالح قانون کار.3
  :قابل دسترسی در. تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شوراي اسالمی

http://www.ecasb.com/fa/article/1873.
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داشتن واحد مربوط است که در آن، امکان تداوم کار براي کارفرما وجود ندارد و اساسًا بازنگه
سایر آثار اعتصاب نسبت به کارفرما به تناسب، در سایر بندها تبیین شده 1.به ضرر کارفرما است

.است
  
ار بر سایر کارگرانآث-

به . دار کنداند، خدشهاعتصاب نباید حقوق قانونی کارگرانی را که با اعتصاب همراه نشده
ها و اقداماتی را اتخاذ کند که همین ترتیب، کارفرما نیز در واکنش به اعتصاب نباید سیاست

بنابراین در . ر دهدصورت مستقیم و غیرمستقیم، وضعیت کارگران غیراعتصابی را تحت تأثیر قرابه
مواردي که امکان انجام کارهاي جنبی و کمکی براي کارگران غیراعتصابی وجود دارد، کارفرما 

تواند به استناد عدم امکان تضمین تداوم فعالیت کارگاه، حقوق این قبیل کارگران را قطع نمی
ایجاد شرایط  دیوان عالی کشور فرانسه، در صورت 2000ژانویه  4موجب رأي مورخ به. کند

هاي غیراعتصابی، کارفرما حق تعطیلماژر و عدم امکان تضمین تداوم کار سایر بخشفورس
در صورتی که اعتصاب، فراگیر و  2.کردن کار و عدم پرداخت حقوق به علت بیکاري را ندارد

سراسري باشد، مسئولیت کارفرما نسبت به سایر کارگران و حتی اشخاص ثالث به میزان قابل
نقل ودر یک مورد به علت اعتصاب سراسري در بخش حمل. وجهی کاهش خواهد یافتت

. موقع منتقل کندهاي سفارشی شرکت پژو را بهآهن فرانسه نتوانست محمولهفرانسه، شرکت راه
دعواي شرکت پژو به طرفیت شرکت راه آهن به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم حمل به

استدالل دادگاه مبتنی بر آن بود که با وقوع . ولیت شرکت اخیر مختومه شدموقع کاال، به عدم مسئ
عالوه اینکه شرکت راه آهن، امکان متوقفاعتصاب سراسري، فورس ماژر محقق شده است؛ به

ساختن مطالبات کارگران نداشته است زیرا مطالبات سراسري ساختن اعتصاب را از طریق برآورده
مفهوم مخالف استدالل فوق آن است که چنانچه . ه آهن نبوده استبوده و منحصر به شرکت را

صورت سراسري نباشد، کارفرما موظف است به منظور ایفاي تعهدات قراردادي خود اعتصاب به
  .با اشخاص ثالث، مطالبات کارگران را مرتفع ساخته و اعتصاب را متوقف سازد

صاب، ادامه فعالیت کارگاه درخصوص به این ترتیب، یکی از وظایف کارفرما در دوران اعت
این امر ناشی از ضرورت حفظ حقوق این کارگران در انجام کار و . کارگران غیراعتصابی است

                                                                                                                                                                                                                     

1.Cour de cassation, chambre sociale, du 4 juillet 2000, 97-44.846 98-44.959, Bulletin 
2000 V, N° 263, p. 208.
2. Also see: Court of Cassation, Social Chamber, 4 October 2000, 98-43475, Publication: 
2000 VN 313 p.245.
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مثالً به  –البته در مواردي که امکان تداوم فعالیت عادي کارگاه . دریافت دستمزد ایشان است
وجود ندارد یا به دالیل مربوط  –ها دلیل تعداد باالي تعداد کارگران اعتصابی یا نوع فعالیت آن

به حفظ ایمنی و امنیت کارگران در محیط کار، فعالیت سایر کارگران باید متوقف شود، در 
1.تمامی این موارد، کارفرما مکلف به پرداخت خسارت به کارگران غیراعتصابی است

  
  )شهروندان(آثار بر اشخاص ثالث -

نفی اعتصاب بر شهروندان از جهت ایجاد اختالل در ترین بحث در این رابطه، تأثیر ممهم
قانونگذار  .شودهاي خصوصی ارائه میوسیله بنگاهجریان دریافت خدمات عمومی است که به

هاي بخش خصوصی در همکاري و مشارکت این بخش در فرانسوي به دلیل اهمیت فعالیت
کنندگان از روندان و استفادهارائه خدمات عمومی و از حیث تأثیر اعتصاب در این بخش بر شه

- 1بر اساس ماده . خدمات عمومی، قواعد خاصی را بر اعمال حق اعتصاب وضع نموده است
مقررات خاصی بر کلیه کارکنان دولت و مراجع عمومی محلی مشمول قانون کار و  2512

م دار ارائه خدمات عمومی حاکهاي خصوصی عهدهها و سازمانهمچنین کلیه کارکنان شرکت
ترین محدودیت و شرط در اعمال حق اعتصاب براي کارکنان این اولین و مهم. خواهد بود

اعالم قبلی باید وسیله . لزوم اعالم قبلی براي انجام اعتصاب است 2512-2ها، مطابق ماده بخش
هاي خاص از کارکنان یا نهاد سندیکایی مرتبط با کارکنان در سطوح ملی، محلی، در بین گروه

این اعالم قبلی که متضمن دالیل اعتصاب و جزییات . هاي خاص ارائه شودها و سازمانشرکت
روز  5است باید ) غرافیایی، ساعت شروع، محدود یا نامحدودبودن دوره زمانی آنجقلمرو (آن 

شده به مقام مافوق یا مدیر بینیقبل از تاریخ پیش) بدون احتساب روز شروع و روز پایان(
عالوه، مطابق قسمت اخیر این ماده، در طی این به. یا مؤسسه مربوط ارائه شودسازمان، شرکت 

دو طرف ملزم به انجام ) شده براي شروع اعتصاببینیاز ارائه کتبی اعالم تا روز پیش(مدت 
  .مذاکره هستند

نحو هماهنگ و بر اساس ، ساعت توقف و شروع مجدد کار باید به2512-3مطابق ماده  
هاي مختلف درگیر در اعتصاب بوده و به تبع شده قبلی در میان کارکنان بخشگتصمیم هماهن

آن توقف یا شروع مجدد متناوب و متوالی میان کارکنان مختلف یک نهاد یا سازمان، 
هاي مختلف داخل در یک هاي مختلف یک سازمان یا نهاد یا کارکنان نهادها و سازمانبخش

کارکنانی که شرایط و  2512-4مطابق ماده . واهد بوداعتصاب خاص و واحد مورد ممنوع خ
                                                                                                                                                                                                                     
1. See: Conséquences juridiques de la grève. At.http://www.booston.fr/article-
consequences- juridiques-de-la-greve-119491139.html,11 aout 2013
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شده در اساسنامه یا بینیهاي پیشاالشعار را رعایت ننمایند، در معرض مجازاتمقررات فوق
ها پس از توجه به مالحظات و البته اعمال این مجازات. گیرندقوانین و مقررات مربوط قرار می
شده علیه نمودن امکان دسترسی به پرونده تشکیلضمن فراهم(توجیهات کارکنان مورد تعقیب 

حق (این امر به نوعی شناسایی حق دفاع و الزامات و بسترهاي آن . پذیر خواهد بودامکان) آنان
هاي ربط است، ضمن اینکه اعمال مجازتبراي کارکنان ذي) دسترسی به محتویات پرونده

عالوه، به. جازات انضباطی صورت پذیرداخراج یا تنزل رتبه باید از طریق آیین رسیدگی و م
درصورت صدور حکم به اخراج به دالیل مزبور، این حکم نباید حق بازنشستگی کارگران 

  .موردنظر را زایل نماید
در خصوص تأثیر اعتصاب بر دستمزد و مزایا و سایر متعلقات دریافتی کارکنان شاغل در 

در خصوص  1982نین و مقررات قانون سال دهنده خدمات عمومی که تابع قواهاي ارائهبخش
ویژه کارکنان رسمی حفظ بخشی از حقوق و مزایاي کارکنان اشخاص حقوق عمومی، به

کمتر از یک (حفظ بخشی از دستمزد آنان را با عنایت به میزان توقف کار  2512- 5نیستند ماده 
بینی نموده پیشحسب مورد ) ساعت، کمتر از نصف ساعات کار روزانه و کمتر از یک روز

این در حالی است که نظیر چنین تمایزي میان کارگران بخش خصوصی در نظام حقوقی . است
  .شودانگلستان مالحظه نمی

در مورد نظام ایران، گفتنی است که ممکن است دولت براي انجام برخی امور عمومی 
) ی در بخش عمومیتابع قوانین عام و مقررات خاص استخدام(مبادرت به استخدام کارمندان 

قانون  124موجب ماده توضیح آنکه به. نکند و اشخاصی را طبق قانون کار استخدام کند
کارگیري نیروي انسانی در برخی از به) 08/07/1386مصوب (مدیریت خدمات کشوري 

هاي سازمانی دارد، در سقف پستاعالم می) سابق(ریزي مشاغل که سازمان مدیریت و برنامه
از سوي دیگر، با عنایت . پذیر استجوزهاي استخدامی بر اساس قانون کار امکانمصوب و م

رسد سازي و کاهش مداخله در امور عمومی، به نظر میبه سیاست دولت مبنی بر کوچک
وسیله نهادهاي غیردولتی بر اساس قانون کار استخدام توجهی از اشخاصی که بهقسمت قابل

بدین ترتیب مشخص . کنندمبادرت می) به معناي عام کلمه(شوند، به انجام امور عمومیمی
کارفرماي بخش : هاي مختلفی حضور دارندشود در طبقه کارگران مشمول قانون کار، گروهمی

خصوصی جهت انجام امور غیرعمومی، کارفرماي دولتی جهت انجام امور عمومی اما تحت 
. عمومی تحت شمول قانون کارشمول قانون کار و کارفرماي خصوصی جهت انجام امور 

خصوص در جایی که مستخدمان به ارائه هاي مذکور، بهشمول مقررات یکسان بر تمامی گروه
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پردازند و در نتیجه عدم توجه به اقتضائات خاص حاکم بر ارائه امور عمومی، امور عمومی می
  .رسدقابل تأمل به نظر می

  
  یجهنت

هاي مختلف، دو رویکرد بر اعتصاب در نظام در خصوص شناسایی و نظام حقوقی حاکم
بر شناسایی رویکرد حداکثرگرا با نمایندگی نظام حقوقی فرانسه، که عالوه: کلی وجود دارد

گرا با نمایندگی نظام رویکرد حداقل. آن نیز تأکید دارد» بنیادین«اعتصاب، بر ماهیت » حق«
در . این اقدام اجتماعی ارائه نداده است حقوقی انگلستان که تاکنون بسته حمایتی جامعی را از

گاه به سرزمین این نظام، گرچه اعتصاب از قلمرو رفتارهاي ممنوعه کیفري خارج شد، هیچ
اقدام (اي توان اذعان نمود که نوعی اقدام معترضانه حرفهباوجود این می. ها وارد نشده استحق

.  ن نظام مورد شناسایی قرار گرفته استهاي قانونی محدود در ایداراي برخی مصونیت) 1صنعتی
قانون کار  142ماده . شناسایی اعتصاب در بخش خصوصی ایران، سابقه چند ده ساله دارد

صورت ضمنی اعتصاب را شناسایی کرده است اما به آثار حقوقی آن نیز به) 1369مصوب (
کم بر روابط کارگر و شاید یکی از راهکارهاي تعدیل نظام حقوقی کنونی حا. اي ندارداشاره

هاي بعضًا افراطی از کارگر در رابطه مزبور است، کارفرما در این قانون که متضمن حمایت
هاي بینی یک چارچوب مشخص و قانونمند براي اعمال حق اعتصاب همراه با تعدیل حمایتپیش

اهداف  هاي افراطی از کارگر در رابطه موردنظر، برخالفحمایت2.یادشده از کارگر باشد
گذاري و به تبع آن، کاهش ایجاد شغل و کار از یک شده، با کاهش تمایل در سرمایهبینیپیش

ها هاي اقتصادي و عدم امکان تداوم فعالیت آنها در پی بحرانها و کارگاهسو و تعطیلی کارخانه
ن داشته اي و اقتصادي کارگرااز سوي دیگر، ممکن است تأثیر منفی بر جایگاه و وضعیت حرفه

هاي حداقلی از بر حفظ برخی حمایتتواند عالوهاین در حالی است که اعتصاب می. باشد
عنوان ابزاري عقالنی و منعطف و عملی حسب شرایط در جهت موازنه قوا میان کارگر کارگر، به

ودوکیف و زمان و مدت آن با لحاظ منافع آنان، مورد استفاده واقع شو کارفرما و با تشخیص کم.  
بررسی آراي . توجهی داشته استبه بعد، کاهش قابل 1970در هر حال، میزان اعتصاب از دهه 

موافقین و مخالفین حمایت از اعتصاب، حاکی از آن است که آثار سوء اقتصادي و اجتماعی این 
                                                                                                                                                                                                                     

1. Industrial Action
، برخی 05/08/1387مصوب  گذاري صنعتی قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهالبته در برخی قوانین خاص مانند  .2

.تبینی شده اسها در رابطه مذکور پیشتعدیل
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، البته میزان این تأثیر در کشورهاي مختلف. ترین عامل اتخاذ موضع نسبت به آن استاقدام، مهم
مراتب کمتر از هاي اقتصادي پیشرفته، بهکه آثار سوء اعتصاب در نظامطوريمتنوع است به

کاربست این حق توسط کارگران همواره باید با . محصولی استهاي اقتصادي ضعیف و تکنظام
. غیراعتصابی و کارفرما باشدویژه کارگران هاي سایر شهروندان، بهرعایت حقوق و آزادي

که در تنظیم این حق در بخش عمومی، بر لزوم تعادل و توازن میان این حق و اصل طور همان
و نه الزاماً (استمرار خدمات عمومی تأکید شده است، در مورد کارگران بخش خصوصی 

نیز دیوان دادگستري اروپایی بر ضرورت ایجاد تعادل میان این حق و الزامات مربوط به ) غیردولتی
  .تأکید کرده است) هاي سایر شهروندانهمچنین حقوق و آزادي و(تضمین بازار آزاد 
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