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Abstract  

The history of trade unions in Iran dates back to ancient times, but over time 

they have not been able to find their role as an intermediary between the 

government and the people and to establish their position in the pyramid of 

power. In the current era, despite the constitutional emphasis on the right to 

freedom of association and association, in the light of principle (26), their 

protection is possible by formulating effective laws in accordance with the 

needs of society. Since trade union systems are in the field of several different 

types of laws and due to the fact that governments are not able to formulate 

effective laws in all areas due to the great variety and diversity of society, so 

use other sources of law. It seems like a necessary judicial procedure. In Iran, 

the Supreme Court and the Court of Administrative Justice are considered as 

the official authorities with the duty of judicial-administrative supervision, the 

main legal institutions guaranteeing the rights and fundamental freedoms of the 

trade union system in the country. Improving the efficiency of the above 

authorities in the field of rights and fundamental freedoms of trade union 

systems and the achievement of trade unions, unions, trade unions, etc., 

requires describing the current situation and criticizing it along with providing 

a favorable model. In the United States, it is the responsibility of judges in 

courts, state and federal courts to interpret laws that are flexible and consistent 

with individual and group rights in protecting the rights and freedoms of trade 

unions. . Also, identifying these damages is the most important criterion and 

essential principle of creating a favorable system of administrative proceedings 

and more effective guarantee of trade union rights and freedoms. 
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 صیانت ازحقوق و آزادی های صنفی در رویه قضایی ایران و آمریکا
 1علیرضا امامی

 2محسن طاهری

 3مریم آقایی بجستانی

 چکیده

اند نقش خووود را گردد، اما با گذشت زمان نتوانستههای دور برمیهای صنفی در ایران، به زمانسابقه تشکل

، کنووونی بعنوان حلقه واسط بین دولت و مردم پیدا و جایگاه خود را در هرم قدرت تثبیت نمایند. در دوران

هووای صوونفی، در پرتووو عضویت در نظووام رغم تاکید و تصریح قانون اساسی به حق بر آزادی تشکیل وعلی

از آنجووا است.    پذیرامکان  قوانین کارآمد و منطبق بر نیازهای روز جامعهصیانت ازآنها با تدوین  (،  26اصل)

توجه به این نکته که دولتها بووا تلف از قوانین بوده و  چندین دسته مخ  و حوزه  های صنفی در حیطهکه نظام

، لووذا   هووا نبووودهدر همه حوزه  قوانین کارآمدبتدوین  قادر  جامعه    نیازهاین  توجه به گوناگونی و تنوع فراوا

عالی کشور دیوان  در ایران  رسد.  استفاده از منابع دیگر حقوق مانند رویه قضایی الزم و ضروری به نظر می

نونی قا  هایترین نهاد، اصلیاداری  -  جع رسمی با وظیفه نظارت قضاییاعدالت اداری به عنوان مرو دیوان  

در  مراجووع فوووقد. ارتقای کارآمدی نشو های بنیادین نظام صنفی در کشور تلقی میتضمین حقوق و آزادی

هووا، سووندیکاها و ..... های صنفی، اتحادیهحوزه حقوق و آزادیهای بنیادین نظامهای صنفی و دستیابی تشکل

وی مطلوووا اسووت. ایوون مهووم در نیازمند توصیف وضع مناسب موجود و نقد آن همراه با ارائه الگوو   به آن،

حقوووق و کووه در صوویانت از های ایالتی و فدرال بوده  ها، دیوانایاالت متحده آمریکا بر عهده قضات دادگاه

نماید می  تفسیر  و منطبق بر حقوق فردی و گروهی  پذیررا بصورت انعطافقوانین      ،های صنفینظام  آزادی

عیار و اصل ضروری ایجاد یک نظام مطلوا دادرسی اداری و ترین مها، مهمشناسایی این آسیب   . همچنین

 های صنفی است.تضمین موثرتر حقوق و آزادی

دیوووان عووالی   -دیوووان عوودالت اداری-هووای صوونفیحقوق و آزادی  -رویه قضایی  -کلید واژه: نظام صنفی  

 آمریکا
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   مقدمه

 المللووی بین حمایت  دینبنیا ایده اینکه نظربه و بشر حقوق تدوین و تکوین ساختاری و هنجاری فرآیند رد

 بشوور حقوووق المللووی بووین های میثاق گردد، برخوردار اجرا ضمانت  از و گردد اجرایی باید بشر حقوق از

 هووم و دولتووی نظووام ارزشووهای هم که است  این بشر حقوق های میثاق کلی های ویژگی اند. گردیده تنظیم

 معطوف  بشر  حقوق  جهانی  رژیم  قواعد  نگرش  این  در  .دهندمی  قرار  توجه  مورد  را  بشر  حقوق  های  ارزش

 و گرفتووه قرار توجه مورد نیز بشر حقوق جهانی اعالمیه در که است  هنجارهایی بر مشتمل »شهروندی«، به

 خووا  های مسؤولیت  و تکالیف حاوی تجربی و واقعی نیاز یک به پاسخ در که متفاوتند حیث  این از تنها

 »حاکمیووت  بووین ذاتووی تعووار  در آن ضرورت که تعهداتی و تکالیف هستند. ها دولت  برای مند ضابطه و

 شووهروندی حقوووق هووای بربایسووته مبتنووی جهووانی« »موودعیات و حاکمیت  از برخوردار های دولت  مطلق«

 انجووام بووه متعهد و موظف را دولتها و شد می حل شهروندان نفع به باید می که روندی. بود شده احساس

 ها  میثاق  مقدمه  در  مبنا  این  بر.است   جهان  در  صلح  و  عدالت   و  بشر«  ذاتی  »حیثیت   الزمه  که  کرد  می  اموری

 حقوووق و ذاتووی حیثیووت  شناسایی گردیده« اعالم متحد ملل منشور در که اصولی به توجه »با که شده تأکید

 اذعووان با است؛ جهان در صلح و عدالت  آزادی، مبنای بشری خانواده اعضای کلیه انتقال قابل غیر و یکسان

 بشوور حقوووق جهووانی اعالمیه طبق اینکه به اذعان با است، بشر ذاتی حیثیت  از ناشی مذکور حقوق اینکه به

 کسووی هر تمتع شرایط که شود می حاصل صورتی در فقر و ترس از یافته رهایی آزاد انسان مطلوا کمال

 از !.!…شووود ایجوواد او فرهنگووی و اجتماعی اقتصادی، حقوق از همچنین و خود سیاسی و مدنی حقوق از

 خووانواده اعضووای تمامی از و داده قرار توجه مورد وسیع مفهومی در را انسان میثاق، دو مقدمه دیگر سوی

 افووراد بووه نسووبت  فوورد »هر حیث  این از و گفته سخن اقوام و نژادها خانواده، های گروه نتیجه در و بشری

 و تووروی  در اینکووه به است  مکلف و بوده وظایفی دار عهده دارد، تعلق بدان که اجتماعی به نسبت  و دیگر

 از برخوووردار دولووت  و جامعووه بووه را مووا کووه تأکیوودی بووه توجه نماید.« اهتمام شده شناخته حقوق رعایت 

 مبتنووی اجتماع در اشخا  شهروندی حقوق استیفای که قدرت ذی نهادی. سازد می رهنمون آن حاکمیت 

 و حقوووق تأمین در ها دولت  اولیه تکلیف عنوان به بشر حقوق از »حمایت  یعنی.بود خواهد آن به متکی و

 و باشووند خووویش سرنوشووت  بر حاکم آن پرتو  در که است  ای جامعه به منوط ها انسان اساسی های آزادی

 نبایوود منطقا«. بگذارند احترام ملل سایر مختاری خود و بقا به و کنند معین آزادانه را خود سیاسی وضعیت 

 اساسووی هووای آزادی و حقوووق از ای بهانووه و دلیل هر به افراد، از ای دسته که آید فراهم ای گونه به زمینه

 شود. تلقی شهروندی حقوق اجرای عدم بر مفری و محمل امنیت، و نظم بهانه و گردند محروم شهروندی

 بووا  همووواره(فرهنگی و اجتموواعی و  اقتصادی و سیاسی و  مدنی حقوق المللی بین های میثاق مواد )بررسی

 بووه  نسووبت   گروهووی  و  فووردی  هووایآزادی  بسووط  و  حفوو   ضمن  رویه،  وحدت  صدوراحکام  بیق،تط  تفسیر،

 که رسدمی  نظر  به  الزم  بنابراین  .است   جامعه  در  عدالت   و  رفاه  گسترش   آن،  محصول  که  اقدام  آن  گسترش

 یهانظام عملکوورد دامنووه و  انحالل  فعالیت،  نحوه  ،تأسیس  در  اسووتقالل  و  آزادی  بر  قضووائی  هایرویووه  تأثیر

 عدم موجب  که را عواملی و قدرت ضعف، نقاط و بررسی مورد متفوواوت حقوووقی نظووام دو دررا صوونفی
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 بووه حاضوور مقالووه رو ایوون از  داد. قرار بازبینی مورد امکان حد تا را نهادها اینگونه عمل آزادی و استقالل

   است.  پرداخته ریکاآم متحده ایاالت  و ایران قضایی رویه در صنفی های آزادی و حقوق تطبیقی مطالعه

 کووافی  تحقیقووات  الوصفمع  باشندمی  ماعاجت  در  ایویژه  جایگاه  دارای  صنفی  هایتشکل  و  نظامات  اینکه  با

 موووارد این به اجمالی بطور مقاله چندین در تنها و نپذیرفته صورت آنها بنیادین  آزادیهای  و  حقوق  زمینه  در

 جایگوواه در صنفی نظامات دادن قرار برای قضائی رویه زا استفاده  خصو   در  مطالعه    است.  گردیده  اشاره

رویه قضائی در مقام صیانت از حقوووق  که گردد مشخص باید ابتدا اما  بوده  ضروری  و  الزم  امری  ،  مطلوا

های تقنینی، اجرایی و قضووایی از آنووان محافظووت باشد در همه عرصهتا چه میزان قادر می  و آزادی  صنفی

  نماید؟ 

 نظام صنفی  قوانینام شده برای تصویب اقدامات انج

 1377/ 7/ 16در توواریخ    ،های موجود در قانون نظام صنفی قبلی و ضوورورت اصووال  آنبا توجه به نارسایی

الیحه پیشنهادی قانون نظام صنفی و ضمائم آن جهت طر  در کمیسون اقتصووادی دولووت بووه دفتوور هیووات 

ن موافقت با طر  »چارچوا الیحه اصووال  قووانون دولت ارسال گردید. در پی آن هیات محترم دولت ضم

نظام صنفی« مقرر کرد وزارت بازرگانی به عنوان نماینده دولت در جلسات علنی مجلس برای طر  مذکور 

 ( 1395) جاللی ،  شرکت نماید.

های فرعووی مجلووس طر  نظام صنفی بعد از طی مراحل مقدماتی شامل بررسی مووواد قووانون در کمیسوویون

از   82/ 12/ 24در صحن علنی مجلووس بررسووی و در توواریخ    1382/ 6/ 4می، اولین بار در مورخ  شورای اسال

مورد تایید شورای نگهبان واقووع   82/ 12/ 28تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی گذشت و در تاریخ  

 شد.

کووار،   قانون کار، قووانون تشووکیل شوووراهای اسووالمی  131بجز قانون نظام صنفی، قوانین دیگری مانند ماده  

هووای مهندسووی های صنفی خا  مانند الیحه استقالل کانون وکال، نظام پزشووکی، قووانون نظووامقوانین نظام

 ای، پرستاری و ...ساختمان ، کشاورزی، رایانه

 های صنفی است های دولت برای ایجاد تشکلاز جمله تالش

 

 های قانون نظام صنفیو قابلیت  اهداف 

 هوواعرصووههمه  های دولتی وخصوصی در  الش جمعی از همکاران بخشقانون نظام صنفی جدید حاصل ت

باشد. در توودوین ایوون قووانون رفووع مسووایل ها ونمایندگان مجلس و شورای نگهبان میومساعدت کمیسیون

های جامعه صنفی کشووور موودنظر بوووده ها و آرزوومشکالت گذشته مطابق نظر مجریان آن و تامین خواسته

های سنتی که این قووانون سووعی لیت قانون را در دو عرصه تحلیل کرد: یکی عرصهتوان ک است. در واقع می

های جدید و نوگرا مثل اصال  و نوسازی نیروی های اجرایی سنتی را بگشاید و دوم عرصهکرده است گره

هووایی ماننوود، موجب ویژگیانسانی، ابزارآالت، حضور در بازارهای مجازی و ... حاصل جمع این دو وجه  

 گیری اقتصادی کشوریت حضور اصناف در نظام تصمیمتقو 
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گوی اصووناف وطوورف اختصا  فصل پنجم قانون نظام صنفی به شورای اصناف کشور، به عنوووان سووخن"

نامه قابل اتکا در تعامل دولت با بخش صنفی از نقاط درخشان این قانون است که با توجه به تصویب آیین

نامه اجرایی وظایف و اختیارات شووورای اصووناف کشووور مچنین آییناجرایی شیوه اداره شورای اصناف و ه

های تقویووت اتحادیووه-( 1382) باقر زاده ،    ."رودتر اصناف در عرصه اقتصادی کشور مینوید حضور فعال

 با تاکید بر جذا و استفاده از مدیران اجرایی آگاه به دانش روز، صنفی

های کمتر از یووک میلیووون نفوور جمعیووت و بوواالتر از آن هرقانون نظام صنفی جدید در دو سطح ش  24ماده  

ها را ملزم به استفاده از نیروهای کارشناس کرده است. این مساله از یک سو قدمی است در جهووت اتحادیه

نیووروی   ها در مباحث کارشناسی، و از سوی دیگر گامی است در راسووتای نوسووازیتقویت حضور اتحادیه

شهرسووتانی،   هایتشووکیل اتحادیووهبازرسی و نظارت بر واحدهای صوونفی،    انسانی شاغل در بخش اصناف،

طورکووه همان" توجه به نهادهای پولی ومالی مورد نیاز اصوونافو    نوسازی نیروی انسانی،  و کشوری  استانی

طور طبیعی در ابتدای مسیر اجرا با مشکالتی مواجووه خواهوود مالحظه شد، قانونی بااین حجم از ظرفیت به

ای از آنها افووراد صوونفی هسووتند نیازمنوود قوودری جیه کامل مجریان، مخاطبان و... که بخش عمدهشد وتا تو 

رود با حمایت همه نهادهای مسوول و همت وتالش مجموعه معاونووت تحمل وبردباری است که انتظار می

 ( 1389) افشاری ، . "توسعه بازرگانی داخلی این مهم به انجام برسد

 

 ی صنفی در نظام بین الملل حقوق بشر : تبیین جایگاه آزادی ها

کرامووت ذاتووی و حقوووق  ، و مدنی با توجه به اصول مطر  شده در منشور ملل متحوود  یقدمه میثاق حقوقم

برابر و غیر قابل انکار خانواده بشری را به عنوان زیر بنای آزادی، صلح و عوودالت در دنیوواو انشووعاا ایوون 

ها به حقوووق انسان  ابیدر ادامه غایت خود را دستی  وشود.  یاد آور میحقوق از کرامت ذاتی افراد انسانی را  

 گوورو در را آن تحقووق داشووته، بیووان  و موودنی  ، فرهنگووی، اجتموواعیهای سیاسیاز آزادی  یمندو بهره  ذاتی

حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتموواعی و فرهنگووی؛ از طریووق آحاد جامعه به    تمام  مندیبهره

ها بر اساس منشور به ارتقای احترام جهانی به حقوق بشر از یک سووو و درو وظیفووه افووراد تعهدات دولت 

منوودی افووراد از ایوون بوودیهی اسووت بهره.داردنسبت به سایر افراد و جامعه ای که به آن تعلق دارند، بیان می

ایوون حووق  بی بووه. دسووتیاهای کافی و موثر، مطابق با ذات انسان قابل تحقق است غایت تنها در گرو تضمین

اقشار مختلووف جامعووه در  لذا بایدتوانست تضمین شود. های فردی نمیتنها در چهارچوا حقوق و آزادی

به این هوودف را فووراهم آورنوود.  ییابتمهیدات الزم جهت دستی  و  های هم عقیده گرد آمدهچهارچوا گروه

ین فرایند دخیل هستند بدیهی اسووت نظر به این که در جامعه همواره دسته و عقاید مختلفی هستند که در ا

این اقشار نخواهد بود. چون در این صورت این حووق بووه که بدنه دولت همیشه متشکل از نمایندگان تمامی

ها دلیلی نداشت که در زمره حقوق بشر ذکر شود. در چنین حالتی جامعووه دولت   واسطه اجرای آن از طرف

 اقتصووادی، نیووز و سیاسووی سرنوشووت  تعیین در بتواند باید   ملت -مدنی نیز به عنوان بخشی از جامعه دولت 

 .باشد داشته نقش  جامعه فرهنگی و  اجتماعی
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های مشترو افراد عمده عواموول اجتماعووات مختلووف نظر به این که نیازها و عقاید و بعضاً برخی همانندی

پووذیرد. انجووام می  شوند، دخالت جمعی در سرنوشت سیاسی جوامع نیز عمدتاً از این مجاریمیان افراد می

بر همین اساس این اجتماعات بسته به عامل اشتراو اعضای خود و همینطور موضوعی کووه بووه واسووطه آن 

)پایدار(و موقت)زودگذر( تقسیم شوند.حمایت از حقوووق توانند به انواع دایمیممکن است ایجاد شوند،می

این سند صورت گرفته است. موواده   27  و  22،  21مادۀ    3جمعی نیز در میثاق براساس همین دسته بندی در  

با توجه به نمونه اجتماعات موقتی، حق به تجمعات صلح آمیز را مورد توجه قرار داده است. وفق ایوون   21

توانوود در اجوورای ماده:»حق به تجمعات صلح آمیز باید به رسمیت شناخته شود. هیچ گونه محوودودیتی نمی

 ایمنووی یووا  ن چه در یک جامعه دموکراتیک به نفووع امنیووت ملوویاین حق، به جز آن چه مطابق با قانون و آ

های دیگووران مقوورر یا حمایت از حقوق و آزادیعمومی    اخالق  و  سالمت   از  حمایت   ،عمومی  عمومی،نظم

 شده، اعمال گردد«.

تری ایجوواد های گروهی را نیز کووه بووه واسووطه اجتماعووات پایوودار، میثاق نوع دیگری از آزادیعالوه بر این

پرداختووه   این کنوانسیون به حق هرکس بووه آزادی انجموون  22ی  شوند، مورد توجه قرار داده است. مادهمی

با دیگران، شامل حق  دارد: »هر کس باید حق آزادی اجتماعماده اظهار میاست.عبارت آغازین بند اول این  

شته باشد«. بند دوم ایوون موواده های تجاری برای حمایت از منافع خود، را دابه تشکیل و پیوستن به اتحادیه

از عبارت»توصوویف شووده و  نسبت به این حق پوویش بینووی نموووده    21ی  هایی را همانند مادهنیز محدودیت 

های ها برای تحمیل محوودودیت توسط قانون«استفاده نموده است عالوه بر این انتهای این بند به حق دولت 

نماید.نهایتاً بند پایووانی ایوون رای وظایفشان اشاره میقانونی نسبت به اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اج

های منوودرد در هووای مووورد حمایووت در ایوون موواده بووا تضوومینماده موضوع تعار  میان حقوق و آزادی

( را در رابطه با آزادی اجتماع و اتخاذ اقدامات قانونی در خصووو  1948کنوانسیون سامان بین المللی کار)

پردازیم.عالوه بر این دسووته از حقوووق نموده است که در جای خود به آن می  حق به ایجاد سازمانی را حل

اند، حقوق جمعی دیگری نیز در میثوواق مووورد توجووه قوورار که بسته به درجه پایداری تجمعات مطر  شده

 افرادبرخوردارند که البته تمامیدهند که از پایداری دایمیهایی تشکیل میگرفته است که موضوع آنرا گروه

های این قشر را مورد توجه قرار داده اسووت. میثاق حقوق و آزادی  27ی  شوند. مادهجامعه را نیز شامل نمی

،مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشووخا  متعلووق بووه های قومیوفق این ماده: »در کشورهایی که در آن اقلیت 

منوودی از فرهنوود خووود، ابووراز و هرهها نباید از حق خود، همراه با دیگر اعضای گروه شان، بووه باین اقلیت 

میثاق به عنوان راهنمای کلووی تعهوودات  2ماده  "اجرای مذهب خود، یا استفاده از زبان خود محروم شوند«.

هر چه    در خصو    رود الزم است تا به طور مختصر توضیحاتی راها بر اساس این سند به کار میدولت 

 (  1394) حقیقت ،   ."یان نماییمها بتر شدن محتوای این حقوق و آزادیروشن

 صنفی نظام  هایویژگی

صوونفی و ، حوودود و حقوووق افووراد و واحوودهایه قواعد و مقرراتی اسووت کووه وظووایفنظام صنفی مجموع

ازمنظوور علووم " سووازد. می های صنفی و سایر امور مرتبط با آنها را معینسازمان  یهمچنین ساختار تشکیالت

گیرنوود اشخا  حقوقی تجلی یافته که منشا قدرت خود را از قوانین مدون می  حقوق، این نهادها در قالب 
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 "و جایگاه حقوقی این نظامات صنفی از نظر حقوق عمومی به عنوان نهادهای واسووطه محسوووا میگردنوود

 (. 25، 1393)هاشمی،  

انضووباط در  ایجاد نظووم وهدف عمده نظام صنفی در حقیقت سازمان دادن به حرفه های گوناگون به منظور

نهایتووا تووامین منووافع و مصووالح بین صاحبان حرف و مشاغل و سهولت کنترل و نظارت از سوووی دولووت و

بسوویاری  .صنفی ویژه وعام تقسیم می شوووندعمومی اجتماع است . نظامهای صنفی در حقوق ایران به نظام

   قانون ویژه نموده است.  برای آنها اقدام به وضع از صنوف از لحاظ اهمیتی که دارند قانونگذار

باشد و اعضا مکلفند عضویت در آن اجباری می  وفرد برخوردار  های منحصر بهای از ویژگیهای حرفهنظام

تواننوود از عضووویت آن از تمام قوانین و تصمیمات آنان پیروی نمایند. اعضا در صورت ادامه فعالیووت نمووی

هووا استقالل کامل هستند اما تحت نظارت کاموول دولت   های صنفی خا  با اینکه دارایخارد گردند. نظام

هووا هووا معموووال دخووالتی در امووور داخلووی ایوون نظامدولت   (74،  1389.)عیوضلو، ، اربوواا،    "قرار دارند

ای نماینووده حرفووه گیرد. در واقووع نظووام حرفووهنمایند و این امر توسط اعضای هیات مدیره صورت مینمی

صووورت هووا بهقوانین حقوقی حاکم بوور ایوون نظام "گیرند.ت قرار میمحسوا گردیده و طرف مشورت دول

 باشد.  رژیم مختلط می

ها و ومشکالت گذشته مطابق نظوور مجریووان آن و تووامین خواسووته رفع مسایلنظام صنفی در تدوین قانون 

ل کرد: در دو عرصه تحلی توان کلیت قانون رادر واقع می"صنفی کشور مدنظر بوده است.  های جامعهآرزو

های های اجرایی سوونتی را بگشوواید و دوم عرصووهگره های سنتی که این قانون سعی کرده است یکی عرصه

 حاصوول …نوسازی نیروی انسانی، ابزارآالت، حضور در بازارهای مجازی و  جدید و نوگرا مثل اصال  و

 ( 1394) حقیقت ، ."دو وجه در ویژگی زیر تجلی یافته است  این  جمع

 

 عدم اجبار به عضویت در تشکل صنفیتاسیس و  حق بر-الف

 الملل:در نظام حقوقی بین

هووا اجووازه داده اسووت تووا نسووبت بووه ایوون حووق نیووز بووه دولت   المللوویبووین  همان طور که گفته شوود میثوواق

  هایی استفاده شده کووه بوورای حووقهایی را اعمال نمایند. در این ماده از همان الگوی محدودیت محدودیت 

 نخسووت . شووودمی مشاهده 22 ماده در نیز هاییتفاوت البته .بود شده بینی  پیش  آمیز  صلح  اتاجتماع  آزادی

 عبووارت  از  قووانون«  با  عبارت»مطابق  از  استفاده  جای  به   هادیت محدو  اعمال  بودن  قانونی  با  رابطه  در  که  این

 تحووت   را  تریهگسترد  دامنه  نخست   عبارت  برخی  عقیده  به.  است   شده  استفاده  قانون«  توسط  شده  »توصیف

 بووه  نسووبت   خود  قوانین  در  توانندهامیدولت   که  هاییمحدودیت   دامنه  دیگر  عبارت  به.  دهدمی  قرار  پوشش

گیرد. با توجه به این که احتمال برخووود بووا هوور اعمال نمایند دامنه کمتری را در بر می  هاتشکل  آزادی  حق

آمیووز بیشووتر اسووت منطقووی اسووت کووه   یک از موارد مجاز به اعمووال محوودودیت در آزادی اجتموواع صوولح

کنوود:این موواده بیان می  22ی  تری برخوردار باشد.مادههای قانونی مربوط به آن نیز از دامنه وسیعمحدودیت 

های قانونی باشند. شود که اعضای نیروهای مسلح وپلیس در اعمال این حق تابع محدودیت مانع از آن نمی

ها محسوا میشود، بلکه نوعی الزام و ضوومانت نسووبت بووه حقوووق این موضوع نه تنها امتیازی برای دولت 
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 پوویش  22و  21های گروهی در ماده جامعه مدنی نیز به همراه دارد. توضیح آن که در حالی که نوع فعالیت 

 سیاسووی  و  مدنی  مسایل  در  نظامیان  نامتعارف  یمداخله  کندمی  ایجاا  دموکراتیک  جامعه  یک  نشده،در  بینی

 این اعطای لذا.  نگیرد  قرار  تاثیر  تحت   جامعه  دموکراتیک  ساختار  تا  گیرد  قرار  بیشتری  یهامحدودیت   تحت 

 آخوورین    رود.سی و حف  حقوق سایرین نیز بووه شوومار موویدموکرا  تداوم  برای  تضمینی  هادولت   به  اختیار

ها دولت   22ه  ها، توجه به سایر معاهدات حمایتی است. بند پایانی ماددر رابطه با حدود این آزادیموضوع  

  های شناخته شده در خصو  آزادی سندیکاها و حمایووت از حووقکند تا در مواردی که آزادیرا ملزم می

حقوق بیشتری را برای افراد شناخته است و مطووابق  1948سیون حقوق بین الملل کار کنوان در  هاآن  تشکیل

رای اتخاذ قوانینی قلمداد شووود کووه بووه حقوق کمتری پیش بینی شده باشد، میثاق نتواند توجیهی ب  22ماده  

ایوون  اساس بر حقوق تعار  در  کندها صدمه میزند. به عبارت دیگر حمایت از حقوق افراد ایجاا میآن

 ها در نظر دارد.ای مبنا قرار گیرد که حقوق بیشتری را برای آندو معاهده، معاهده

 

 در حقوق ایران : 

پووذیر امری اجباری بوده و بدون آن امکان فعالیت قانونی امکان  در حقوق ایران عضویت در تشکل صنفی 

غیر از مشاغل و حرفی که دارای قانون خا  ناظر بر تشکیالت خود هستند، هر شغل یا حرفووه "باشد.نمی

د و بوور اسوواس قوووانین و نوو در چارچوا نظام صوونفی قوورار گیر  باید  طور عمومی سایر مشاغلدیگری و به

مسلم   آنچه(13     1396استوارسنگری ، امامی،  )".ساماندهی مشاغل خود بپردازند  مقررات نظام صنفی به

این صنوف اعم از عادی و ویژه دارای تشکیالت سازمان یافته ای به موجب قانون می باشند کهغالب ،  است 

.الزمه  .ندتحت کنترل و نظارت دولت قرار داربودهو ها عموما از استقالل و دارای اختیارات زیادی سازمان

 ایجاد شغل مطابق قانون، عضویت اجباری در تشکل صنفی مربوطه است 

حق تاسیس تشکل صنفی، از جمله حقوق بنیادین هر انسووانی   های فردی،وق و آزادیآنکه مطابق با حقبا   

کرد .تشکل صنفی، بر اساس پیمان  مابین افراد با منافع مادی و معنوی مشترو و دارای کار  رودبه شمار می

های صنفی را بعنوووان یووک حووق بوورای قانون اساسی تشکیل انجمن  26شود. اصل  شغلی یکسان، ایجاد می

های احصا شده را نقوون نکووردن اسووتقالل، آزادی، وحوودت ملووی، موووازین افراد شناخته و تنها محدودیت 

را ممنوووع اعووالم  های صنفیو اجبار یا منع شرکت افراد در نظام  اسالمی و اساس جمهوری اسالمی دانسته

 نموده است.  

های صنفی خا ، قانون کووار، قووانون شوووراهای عالوه بر قانون اساسی، در قوانین عادی مانند قوانین نظام

هووای صوونفی بسوویار محوودود و اسالمی کارگری و قوانین نظیر آنها، دخالت دولت در روند اجرایی تشووکل

تاسوویس   ی با عدول از این قوانین اقدام بووه ایجوواد  ومنحصر به نظارت گردیده اما بعضی از مراجع حاکمیت

تاثیر مخربی بر کارکرد آنها داشته و موجب اخووتالل در رونوود نکموده که نهادهای موازی با نهادهای صنفی 

شود بخصو  آنکه این تشکل خود توسط دولت به موجب قانون خا  تاسیس شووده باشوود. در امور می

مرکووز امووور مشوواوران حقوووقی، وکووال  و  کووالی دادگسووتری تحووت نووامنهاد موازی با کانون و  1380سال  
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 توجیه برای  گردید.  تاسیس  قضائیه  قوه  توسط  ،توسعه  سوم  قانون  187  ماده ، به استنادقضائیهکارشناسان قوه

 هووادادگوواه همووه  در  اساسووی)  قووانون  35  اصوول  نمودن  اجرائی  یل،وک   کمبود  قبیل  از  دالیلی  نهاد  این  تاسیس

 بایوود باشووند نداشووته وکیوول انتخوواا توانائی اگر و نمایند انتخاا وکیل خود  برای  دارند  حق  دعوی  طرفین

از سوی مسئولین بیان  حقوقی خدمات  به  مردم  دسترسی  تسهیل    آید(  فراهم  وکیل  تعیین  امکانات  آنها  برای

د نهاد موازی از طرف کانون وکال مورد قبول واقع نگردید و بامراجعووه  بووه دیوووان عوودالت گردید. اما ایجا

صنوفی که قانون خووا  دارنوود از جملووه   عنوان نمودند که990997906010662طی دادنامه شماره    اداری

 صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند 

قلمرو اصل »خرود از حدود اختیارات قانونی«، عمدتاً محدود به قوه مجریه اسووت. ،  یراندر حقوق اداری ا

ماهیت و تفکیووک اعمووال دولووت، بووا اتخوواذ  بر   توانند با تأمل  در این میان، قضات دیوان عدالت اداری می

روندان رویکردی نوین در تفسیر قضایی مستثنیات قانونی نظارت قضایی، در راستای صیانت از حقوق شووه

 (167  1393ملکوتی هشتجین،  )".سزایی داشته باشندنقش به

کرد نظامهای صنفی را تهدید مینمایوود موووازی کوواری آنهاسووت. . یکی از خطرات بزرگی که ماهیت و عمل

-های صنفی توسط دولت، موجب اختالل در عملکرد آنها موویهمانطور که ایجاد نهاد موازی درکنارتشکل

د با کارکرد یکسان با نظام صنفی موجود، موجب ایجاد خدشووه بوور اسووتقالل و آزادی گردد،تشکیل یک نها

گردد.ایجاد یک تشکل موازی با نهاد صنفی در تضاد با وظووائف حوواکمیتی دولووت بوووده و کرد آنها میعمل

سازی تواند با بازنماید. بجای ایجاد یک نهاد موازی، دولت میدولت را از انجام وظائف ذاتی خود دور می

های صوونفی، توانمنوودی آنهووا را در ارائووه خوودمات افووزایش دهوود.این عموول های مورد نیاز نظامزیرساخت 

نووه تنهووا  های صوونفی  را کوواهش داده و حمایووت اجبوواری دولووت از تشووکل خودسوواخته،توانمندی تشکل

 5ماده نمایوود.توانمندی آن را افزایش نمیدهد، بلکه به مثابه سدی در مقابل تشکل صنفی مردمی عموول مووی

های اقتصادی را وظیفه اتاق ایران تعیین کرده است. وکار، ساماندهی تشکلقانون بهبود مستمر محیط کسب 

های موازی را در هم ادغام، خألهای احتمالی را جبران و در صورت نیاز طبق قانون تشکللذا مجلس باید  

 .های جدید ایجاد کند تا هماهنگی الزم حاصل شودتشکل

 قوق امریکا : در ح

ها نفر بصورت فووردی نظام اقتصادی ایاالت منحده آمریکا، بر پایه اقتصاد آزاد شکل گرفته که در آن میلیون

هووای هووا و تشووکلهای بزرگ مشغول به فعالیت بوده و لزوم سازماندهی این افووراد در قالووب نظووامیا گروه

ها وابستگی مطلووق بووه رعایووت حقوووق و لگردد.کارکرد صحیح این تشکصنفی موجب رونق این بازار می

 و های بنیادین آنان دارد که برای صیانت از آن،  قانون اساسی فدرال، ایالتی ، قوانین مصوووا کنگوورهآزادی

ای در های اجرائی فراوانی، تدوین گردیده.بجز موووارد قیدشووده، رویووه قضووایی دارای نقووش ویووژهنامهآیین

های صنفی بر عهده دارد. عدم اجبار بووه عضووویت در تشووکل ین تشکلهای بنیادصیانت از حقوق و آزادی

صنفی، حق آزادی اعنصاا و تحصن، حق بر اعتصاا و تجمع، حق بر انتخوواا آزادانووه شووغل دلخووواه و 

 ( 1393باشند. ) خسروی ، های قانون، از جمله این حقوق میصیانت از اشخا  صنفی و حمایت 

https://www.ghazavatonline.com/?p=19578
https://www.ghazavatonline.com/?p=19578
https://www.ghazavatonline.com/?p=19578
https://www.ghazavatonline.com/?p=19578
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ها ی فووردی ادانه در آنها از حقوق بنیادین اشخا  و همراه با آزادیهای صنفی و عضویت آزتشکیل نظام

هووای  بعوودی آن ضوومانت گردیووده و ممنوعیووت  عضووویت در و اجتماعی توسط قانون اساسی و اصالحیه

های اطالعوواتی، امنیتووی های صنفی کامال محدود و شامل برخی از مشاغل خا  در حوزهها و نظاماتحادیه

 گردد. رشد میو نظامی  مدیریت ا

ها برخوردارند. عالوه بر شاغلین بخش خصوصی، کارکنان رسمی دولت از حق عضویت آزادانه در اتحادیه

اهمیووت  گردیوودتاسوویس  1917درسووال ، 1 ارکنان بخووش عموووماتحادیه موسوم به فدراسیون ملی فدرال ک 

باشوود بووا وجووود ایوون، مووی  های قانونی و حقوقی از اشخا  صوونفیها، بدلیل حمایت عضویت در اتحادیه

 های صنفی و سندیکاها اجباری نیست.  عضویت در اتحادیه

بووه   به شکایت  گروهی از کارمندان رسمی  سیدگیدادگاه عالی ایاالت متحده ر ،  2018ژوئن    27در تاریخ  

 .Janus v.Afscme )کووه بنووام پرونووده طرفیت اتحادیه کارمندان ایالتی،امور خارجه شهرداری آمریکا را 

نامیده میشوند، مورد بررسی قوورار داد. موضوووع شووکایت، اجبووار بووه پرداخووت حووق  (   1466,16 ,586

شخصی اشخا  به عضویت در آنها و مغایرت آن   رغم عدم تمایلعضویت به اتحادیه کارکنان دولت علی

 .Abood v)  رونووده تحووت پ 1977با قانون اساسی عنوان گردیده بود. موضوووع شووکایت قووبال در سووال 

Detroit Bd. us209431 US 209)   رسیدگی گردیده و بر اساس حکم صادره، دیوان عالی کشور در

و مسووتند   ، نماینده انحصاری آن کارمنوودان  گردیدمیاتحادیه ای که از حمایت اکثریت کارمندان برخوردار  

یا   کلیه کارکنان واحد ، اعم از اعضاوظیفه نمایندگی عادالنه نسبت به    (laws,423,211(1970)انونق  به

آزادی بیان و اصالحیه متمم و هر گونه اعمالی که در راستای قوانین انجام میدهدداردافراد فاقد عضویت را  

اول و چهاردهم کارکنان مخالف اتحادیه های بخش دولتی ، یا موارد مختلف را نقن نمی کند. از آنجا که 

 جمعی ،   مذاکرهط اتحادیه برای تأمین هزینه های اتحادیه به منظور  جمع آوری شده توسهای  حق عضویت 

ها برای دستیابی به اهووداف و اتحادیه، گیرداداره قرارداد و تعدیل شکایات مورد استفاده قرار میمدیریت و  

اتحادیووه کارمنوودان عمووومی سووعی در تأثیرگووذاری بوور خود  مجبور به البی سیاسی گردیووده و در ایوون راه 

یووک البووی سیاسووی ممکوون اسووت  هنگاممذاکره قووراردادیفعالیت های آنها در   رندواتگذاری دولت دسیاس

 ننووداتحادیه های بخش دولتی نمی توادادگاه عالی فدرال، با منسوخ نمودن حکم قبلی اعالم نمود که  .باشد

معووی آن قوورار از کارمندانی که از عضویت در اتحادیه خودداری می کنند اما تحت توافووق نامووه مووذاکره ج

 .Janus vپرونووده  دردادگوواه عووالی فوودرال   ایوون تصوومیم .دارنوود ، حووق الزحمووه دریافووت کننوود

AFSCME))،  بووه   دریافت حق عضویت از کارکنان غیر عضو را تایید که ضربه سوونگینیخالف قانون بودن

ر پلیس ، آتش نشووان اکنون میلیون ها معلم ، افسوارد نمود.    ایاالت متحده  سراسر  اتحادیه های کارگری در

انجووام  اتحادیه  بهپرداخت زمانی تصمیم بگیرند که  انهآزادقادرند و سایر کارمندان دولت در سراسر کشور 

هیچ کس نباید مجبور به تأمین مالی سازمانی شود که بووا آن مخووالف    .دهند که برایشان دارای ارزش باشد

به پرداخت هزینه های صوونفی   دولت   عمومیبخش    ن  که اجبار کارمندا  تائید نموددیوان عالی کشور  .است 

 

1NFFE 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ballotpedia.org/Supreme_Court_of_the_United_States&usg=ALkJrhgHKwyq6DtfW7dVauJuqj_05s8C8A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ballotpedia.org/Supreme_Court_of_the_United_States&usg=ALkJrhgHKwyq6DtfW7dVauJuqj_05s8C8A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fa&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://ballotpedia.org/Supreme_Court_of_the_United_States&usg=ALkJrhgHKwyq6DtfW7dVauJuqj_05s8C8A
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اتحادیه هووای دولتووی ذاتوواً سیاسووی   زیرا    به عنوان شرط استخدام ، ناقن اصالحیه اول قانون اساسی است 

موضوعاتی که در  مذاکرات جمعی بخش دولتی شامل حقوق، حق تصدی، حقوق بازنشسووتگی و    .هستند

شوووند و هوویچ هووای سیاسووی محسوووا موویرد در واقع گزینهگیمزایای شغلی از طرف اتحادیه صورت می

 عضوی مجبور به تامین مالی آنها نیست.

 میلیووون کووارگر بخووش دولتووی را نماینوودگی  8اتحادیووه هووا تقریبوواً    2017طبق دفتر آمووار کووار ، در سووال   

درصد از کارگران بخش خصوصووی را نماینوودگی مووی   7/ 3و  درصد از کل نیروی کار بخش دولتی  38/ 4که

نفوذ سیاسی قابل توووجهی در سووطح محلووی ، ایووالتی و   هاکردند. نرخ باالی اتحادیه بخش های دولتی به آن

پرداخووت   تأثیر سیاسی چشمگیری داشت. مخالفان  یانوس به همین دلیل ، تصمیم دادگاه در  داده وفدرال  

بووه حمایووت مووالی از   مجبووور کووردن آنهووا  یوواهزینه ها  به پرداخت کردند که الزام  میاستدالل    حق عضویت 

حمایت نکنند ، حقوق اصالحیه اول کارگران را   افرادی سیاسی مورد نظر اعضاسازمانی که ممکن است از  

ادعا کردند که این هزینه ها برای اهداف سیاسی استفاده نشده است   حق عضویت نقن می کند. طرفداران  

برای حمایت از هزینه های مربوط  بلکه(Abood v.Detroitbd)پرونده )مطابق با تصمیم قبلی دادگاه در

هوویچ کووس  -های فردی، که براساس آن .  موضوع حمایت از آزادیه است به نمایندگی غیر عضو الزم بود

-، نمیهایی که مخالف عقاید سیاسی او هستندطبق قوانین ایالتی یا فدرال مجبور به پرداخت پول به گروه

کووه مووی نمایندمووی  به گووروه هووای  کمک  غالباً  دولتی و عمومی  کارمندان بخشاتحادیه های صنفی    -.باشد

ایوون عموول، امتیووازات غیوور معمووول  در ازای به آنها اثبات تا  خواهند وفاداری خود را در صندوق های رای

از بزرگترین مخالفان اصالحات مهووم حامیووان آزادی ،   همواره    اتحادیه های صنفی عمومی   -کسب نمایند

اتحادیه هووای بخووش  مستند دادگاه برای صدور رای قرارگرفته است ،رورش بوده اندبه ویژه در آموزش و پ

دولتی به ناحق از سیاست های ضد قانون اساسی و آزار و اذیت نسل ها بهره مند شده انوود ،امووا بووه لطووف 

ای بوور ، ایوون دهووه را  های صورت گرفته در  تالش  مدافعان بازار آزاد و آزادی فردی باید،  دادگاه عالی  رای

 . ددهه های آینده به عنوان یک پیروزی بزرگ برای آزادی به یاد داشته باشن

 حق آزادی اعتصاا و تحصن-ا

 در حقوق ایران: -

های صنفی، حق بر آزادی اعتصاا و تحصن اسووت.  اعمووال ایوون از جمله حقوق مسلم اشخا  و تشکل

های قانونی کسب حقوق مشروع مام راهگیرد که تحق بصورت گروهی بوده و زمانی مورد استفاده قرار می

به بن بست رسیده و اعضای تشکل با خودداری از انجام کارو تحصن آرام در محل کار اعتوورا  خووود را 

جمعووی را های حقوقی، قطع کووار بووه صووورت دسووت برخی از نظام  "نمایند.نسبت به وضع موجود بیان می

کووه برخووی از کشووورها،  یخصووو  میداننوود، در حال مستلزم قصد فعل توسط کارگران یا کارمندان در ایوون

 (waas,Bernd, 2012 نمایندصرف دست کشیدن جمعی از کار را فارغ از قصد آن، اعتصاا  تلقی می

شناخته شده اما برخوردهای   ه رسمیت های جهان ببا وجود اینکه حق براعتصاا توسط بسیاری از دولت (  

هووا بووه مقولووه اعتصوواا و اجتماعی، نشان از نگاه بدبینانه دولت   گاها سیاسی با این گونه از حقوق فردی و
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آثار سو  اقتصادی و اجتماعی این اقدام، مهمترین عامل اتخاذ موضع نسووبت بووه آن اسووت. "تحصن است..  

بته میزان این تاثیر در کشورهای مختلف، متنوع است به طوریکه آثار سو  اعتصاا در نظامهای اقتصووادی ال

راتب کمتر از نظامهای اقتصادی ضعیف و تک محصووولی اسووت. کاربسووت ایوون حووق توسووط پیشرفته، به م

کارگران همواره باید با رعایت حقوق و آزادیهای سایر شهروندان، به ویژه کارگران غیراعتصابی و کارفرمووا 

 (1، 1396) واحدی، ".باشد

-خاطر معموال ماهیت خواسته تواند روند خدمات رسانی در جامعه را مختل نموده و به همیناعتصاا می

اعتصوواا حقووی  گووردد.خواهی وافعال غیر قانونی آنووان تاکیوود موویهای اعتصابیون کتمان  و بیشتر بر زیاده

. این عموول اقوودام علیووه دولووت یووا کارقرمووا جهت بروز نارضایتی جمعی کارگران از شرایط کاریشان است 

قابوول اعمووال فراقووانونی تحمیوول شووده بوور شود بلکه برای کسب حقوق قووانونی صوونفی در ممحسوا نمی

پذیرد. در قوانین داخلی ایران، اعتصاا بصورت رسمی شناسایی نگردیووده امووا اشخا  صنفی صورت می

های فووردی و اجتموواعی را مووورد (، حقوق و آزادی28( و  )27(، )26(، )21(، )19قانون اساسی در اصل )

نامووه حوول قانون کار،با مطر  کردن آیین  143و    142در مواد    گذارتاکید قرار داده است. عالوه بر این قانون

ای کوتاه مبنی بر ) اختالف جمعی کار، از طریق هیات تشخیص و هیات حل اختالف و نهایتا دولت، اشاره

تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولیوود ازسوووی کووارگران( داشووته و عمووال در 

شود در حالیکه در دین مبین اسالم حووق خووواهی و می از حق بر اعتصاا دیده نمیقوانین کشور اثر مستقی

و اختیار و به طور کلی مستقل و مختار بووودن   آزادی به معنای حق"آزادگی بسیار با اهمیت شمرده شده و  

گووردد و ایوون آزادی زاییووده و شخص در گزینش اعمال خود و شامل آزادی بیان، کار، اجتماعی و قلم مووی

 (1380)معرفت،  "نتیجه مستقیم آزادی تکوینی است 

 در حقوق امریکا:-

در پرونووده شناخته شووده اسووت. های قانون اساسی آمریکا برسمیت حق بر اعتصاا و تحصن توسط الحاقیه

المللووی  همبسووتگی کووارگران صوونعت بوورق بووه شووماره شکایت دولت آمریکا علیه چهار عضو اتحادیه بین

(335F.supp.641, 1971) ای فوودرال واقووع در ایالووت لوئیزیانووا ،  بووه اسووتناد قووانون در دادگاه  منطقووه

ا، اخاذی، اعمال خشونت آمیز و تخریب اموال  هابز،کارگران   متهم به اخالل در محل کار از طریق اعتصا

کارگاه شرکت واقع در کشورهای حوزه خلی  فارس نموده و با شلیک گلوله اقدام به آسوویب رسوواندن بووه 

اند و با  اعتصاا و اخالل در جریان امور جاری قصد اخوواذی مخزن روغن یک تراسفورماتور برق گردیده

حق بر درخواست حقوق و دستمزد عادالنووه یری موسع از قانون هابز،  با تفس  اند. دولت  از شرکت را داشته

گووذاران قصد  و نیووت قووانون  در حالیکه    را در ردیف عناوین اخاذی و کسب مال نامشروع قرارداده است  

ها و اشخا  صنفی نبوده  ههای قانونی اتحادیدار نمودن حقوق و فعالیت کنگره از تدوین این قانون، خدشه

انگاری از تقاضای  افزایش دستمزد و مزایای قانونی  از جرم(HR,6872 )ه هفتاد و هفتم  کنگرهو در جلس

رو  دکترین که قدرت قضایی فدرال را در ایجوواد جوورایم صووریح متن قانون هابز  حذف گردیده همچنین  

 هووای صووریععنوووانرا از هوور چیووزی کمتوور از   انگاری  جرمانکار می کند ، هشدار می دهد که نباید مجوز  

 م.گسترش دهیمتون قانونی  درد گردیده، در که  بطور روشن  مجرمانه پیش بینی شده توسط کلمات
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نامه بعنوان دالیل و مستندات ارائه گردیده، استفاده از عناوین مجرمانه مانند آنچه که در متن الیحه شکایت  

-دید قید گردیده و شکات قصد داشتهآمیز و ارعاا و تهگیری، تخریب اموال، اعمال خشونت اخاذی، باد

قوووانین فوودرال وایووالتی کووار،   "اند موضوع اختالفات صنفی را سایه اعمال مجرمانه قرار دهند درحالی کووه

   (نموده است.)قانون روابط کاراختالفات کارگری و کارفرمائی را بیان   بطور مشخص نحوه رسیدگی به

کارگران بعنوان یک حق بنیووادین و غیوور قابوول خدشووه   ، حق اعتصاا و نحصنبراساس مفاد حکم صادره.

مورد تاکید دادگاه قرار و از اعتصاا و تحصن بعنوان ابزاری بوورای رسوویدن بووه حقوووق قووانونی اشووخا  

 صنفی، تاکید و تسری قوانین کیفری به اهداف صنفی را مردود اعالم نموده است.

های بعدی بعنوان اصل غیوور قابوول اصلی و الحاقیه قانون اساسی آمریکا صیانت از حقوق افراد را در اصول 

تعد، مورد تاکید قرار داده و این مهم را بر عهده نهاد قضائی قرار داده است. حکم صادره بعنوان یک رویووه 

ترین نهاد قضایی) دادگاه عالی فدرال( صادر گردیووده قضایی در نظام حقوقی آمریکا محسوا زیرا از عالی

-های آمریکا را نشان موویق بنیادین  تشکل و اشخا  صنفی توسط قضات دادگاهواهمیت صیانت از حقو 

 دهد و تاکید مینماید  

رغم تفسیر موسع قوه مجریه) دولت ایالت متحده( ازقووانون بوورای محکومیووت کووارگران اعتصووابی و علی 

ن پاسداشووت  اتحادیه صنفی،  رویه دادگاه عالی فدرال  بعنوان یووک نوواظر و پاسوودار قووانون اساسووی، ضووام

هووای بیرونووی بشوومار های صنفی در مقابوول قوودرتهای بنیادین افراد و نهادها از جمله نظامحقوق و آزادی

حق بر تحصن، از جمبله حقهای منفی است به این معنا که مستلزم عدم دخالت دولت در جریان   "رود.  می

اشخا  صنفی، حق بر اعترا  های بنیادین از جمله حق ((Heyman,1922,p 68 "باشداعمال آن می

 و تجمع میباشد که توسط قانون اساسی آمریکا تضمین گردیده است.

 

 حق بر اعترا  و تجمع-

 در حقوق ایران

آزادی تجمعات یک حق فردی است و برای تحقق عینووی آن، بصووورت اجتموواع برقوورار میشووود. در ایووران 

مایی، بدون حمل سال  به شرط آنکه مخوول بووه قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپی  27مطابق با اصل  

مبانی اسالم نباشد آزاد است. عالوه بر اعتصاا، تجمع مسالمت آمیز، با توجه به ماهیت سازنده،اصووالحی، 

احقاق حقی و انتقادی دارای خصلت حسن نیت است. دولت مکلف است تا از تجمعووات مسووالمت آمیووز 

 صنفی حمایت نماید و این تکلیف، ذاتیست.

الیل زیادی از قبیل اهتمام به امور مسلمین، نصح االئمه و امربه معروف بوورای احقوواق حووق بوور اعتصوواا د

ازمنظر دین مبین اسالم، ابراز گردیده اما شرایط حاکم بر کشور در طول انقالا و بروز مشکالت اجتماعی 

سووتعمار حاکمیووت سیاسووی های بیگانه و ماهیت مبارزه با ااز قبیل جند تحمیلی، تحریم، کارشکنی قدرت

جمهوری اسالمی ایران، شرایط احقاق حق اشخا  صنفی را عموما با چالش مواجه نموده و اجرای آن را 

نماینوود وقتی اعضای یک تشکل صنفی احساس میدر بسیاری از مواقع بعنوان جرم محسوا نموده است.  

ای جووز رسد برای دیده شدن چووارهکس نمیشان به گوش هیچشان پایمال شده و صدای اعترا که حقوق
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تجمع گروهی برای کسب حقوق فردی ندارند. معموال این نوع تجمعات با درایت مسئولین و تالش بوورای 

توجهی به خواست کارگران موجب تحریک بیشتر آنان رسد اما بیاحقاق حق آنها بدون مشکل به پایان می

 شود.ر میشده و امکان حرکات  غیر قانونی از سوی آنان بیشت

دره« در استان آذربایجان غربی در اعتوورا  بووه جمعی از کارگران معدن »طالی آق،  1393دی ماه سال در  

دلیوول نفر از همکارانشان در داخل محوطه این معدن تجمع کردند. 350تصمیم کارفرما در خصو  تعدیل 

کارفرمووای ایوون  شان بودت قراردادنفر از کارگران این معدن به دلیل تمام شدن مد  350   این تجمع  اخراد

و در نهایت کارگران معتر  به زنوودان   به دادگاه شکایت کرده  بجای رسیدگی بخواست کارگران،  کارگران

تعلیقی و شالق محکوم شدند  و حکم شالق در مورد آنان به مورد اجوورا درآموود. در حووالی کووه حووق بوور 

 خواهی است.  ز ابزارهای مهم حقاعترا  و تجمع از حقوق بنیادین اشخا  صنفی و یکی ا

 1387. در سووال  گوورددنمیموجب عدم  استیفای حقوق کارگران    توسط کارفرما، هموارهشکایت به دادگاه  

قانون اساسووی و کوواهش  44های اصل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تحت عنوان تعدیل سیاست 

به بخش خصوصووی واگووذار گردیوود.اما بووا نوسازی و افزایش توان تولیدی،    گری دولت و با توجیهتصدی

گذشت چندین سال مشخص گردید که این واگذاری نه تنها موجب ارتقای تولید و افزایش توان اقتصادی 

کارگران نشده بلکه عدم پداخت حقوق و مزایا در موعد مقرر، موجبات عسر و حرد کارگران و در نتیجووه 

ن اعتراضات رند تحصن و اعترا  به خود گرفت اما بووا اعتراضات آنان را فراهم نمود با گذشت زمان ای

عدم اعمال  مدیریت صحیح، اعتصابات و تظاهرات از سوی کارگران آغاز گردید. عوودم درایووت از سوووی 

 هووای صوونفی ومقامات محلووی موجووب  دسووتگیری و بازداشووت تعوودادزیادی از اعضووا و موودیران اتشووکل

 موجووب با کارگران در سطح ملی و بووین المللووی پخووش و محکومیت آنان گردید اخبار برخوردهای قهری  

با حکم دادگاه قرارداد ابطووال و مالکیووت شوورکت در داد واگذاری،  ورود مقامات عالی نظام و بازنگری قرار

رغم فشارهای فراقانونی که از سوووی موودیران محلووی و اختیار دولت قرار گرفت و مشخص گردید که علی

د گردید اما قوه قضائیه بعنوان حاف  قانون و در راستای دفاع از حقوق و ملی بر تشکل صنفی کارگران وار

 های صنفی ااشخا  و تشکل صنفی، توانست رسالت خود را بدرستی انجام دهدآزادی

 در حقوق امریکا:  

بر اساس اصالحیه شماره یک قانون اساسی ایاالت متحده، گنگره در خصو  محدود ساختن حووق افووراد 

گذاری ندارد. در واقع اولین بار در قانون اساسی امریکا از این حووق تماعات آرام، حق قانوندر برگزاری اج

به تاسی از قانون اساسی امریکووا، اعالمیووه حقوووق Rosenfeld      &sajo 2012:951)یاد شده است.)

اروپووایی  بشر نیز حق بر تجمع مسالمت آمیز را برسمیت شناخته است. عالوه بر موارد فوق در کنوانسوویون

حقوق بشر و قوانین داخلی بعضی از کشورها، اعترا  و تجمع بعنوان حق بنیووادین و غیوور قابوول تعوور  

و ، سه شرط برپایی تجمع بوووده  موقت بودن، سازمان یافتگی و هدفمند بودن"مورد تاکید قرار گرفته است.

ی کووه مووورد حمایووت مووادۀ بدون آنها اساساً تجمعی شکل نمیگیرد. درحالیکه وصف تمایزکنند یک تجمعوو 

، 1393) اسووالمی، کمالونوود،  ."آمیز بودن یووا نبووودن تجمووع اسووت میثاق است یا خیر، تنهاهمان مسالمت 21
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در امریکا اعترا  و تجمع امری گروهی بوده و بعنوان یک ابزار بسیار مهم برای احقوواق حقوووق   (190 

شووود. توواثیر آن در کسووب هی موویهووای صوونفی سووازماندباشد که معموال توسط تشکلاشخا  صنفی می

ها رابطه مستقیمی با نوع اتحادیه و تشکل صنفی دارد. بدین معنی که هر امتیازات قانونی و مشروع اتحادیه

تر باشد، امکان موفقیت آن بیشتر است. علت این اموور در عوودم قدر حرفه و شغل اعضای اتحادیه تخصصی

اولووین اصووالحیه "باشوود.د به جای کارگران معتوور  موویتوانمندی کارفرمایان در جایگزینی اشخا  جدی

قانون اساسی ایاالت متحده با حمایت از حق برگزاری یک اجتماع مسالمت آمیز عمومی و حق آزادی بیان 

برای آزادی بیان و اجتماعات دامنه وسوویعی از فعالیووت هووای   و، از بسیاری از اقدامات اعتراضی محافظت  

هیچ دولتووی از جملووه دولووت امریکووا  معموال (Americanarchive .org) ".اعتراضی را در بر می گیرد

نمایند. زیوورا نداشته و سعی در اعمال محدودیت در آن می  رغبتی به برگزاری تجمعات و اعتراضات صنفی

-تمام شده قیمت کوواال و خوودمات موویرسانی،  این امر موجب افزایش عالوه بر اخالل در سیستم خدمات

محدودیت به حق اعتوورا  تنهووا در باشد. در حالیکه  گردد که در تضاد با ماهیت مصرفی جامعه امریکا می

تواند ضروری تلقی شود که نیاز اجتماعی مبرمی برای آن وجود داشته باشد. مقام یا نهادی کووه صورتی می

خطوور را نشووان   قیم و بووین حرکووت اعتراضووی و منووافع تحووت داند باید ارتباطی مستمحدودیت را الزم می

ها نباید بیش از حد گسترده باشد، و باید به حداقل محدودیت که برای محافظت از هوودف محدودیت د.ده

ساز است، مشخصا مشروع الزم است اکتفا کرد. باید نشان داده شود که محدودیت با اصول دموکراتیک هم

ه محافظتی مورد نظر تهیه شده و از هیچ ساز و کاردیگری که همین هوودف و منحصرا برای رسیدن به نتیج

دادگوواه   536 us 379, (1965) (Cax v. Lauisiana)در پرونووده  .تر نیسووت را تأمین کند محدودکننده

عالی فدرال اقدام به صدور رای نسبت به لغو قانون ایالتی در خصو  دستگیری تظاهرکننوودگان بووه اتهووام 

رای صووادره از دادگوواه عووالی فوودرال در .  ، نموووداقدام علیه امنیت و صلح اجتماعو    م عمومیبرهم زدن نظ

هووای صوونفی صووورت های بنیادین اشخا  و نهادهای اجتماعی از جمله تشکلچارچوا حقوق و آزادی

پذیرفته است. دیوان با در نظر گرفتن این حقوق و قووانون اساسووی بوواخص اصووالحیه اول اصوول اول، ایوون 

های کیفووری را رد نمووود. در را تثبت و استفاده از قوانین مادون برای محکومیت افراد به محکومیت   حقوق

 Shuttlesworth v. Birmingham: 394 us 197 )یک مورد دیگر دیوان عالی فوودرال در پرونووده 

بوور   عالوه بر لغو حکم محکومیت برگزارکننده تظاهرات و راهپیمایی بوودون مجوووز، قووانونی کووه  (1969)

اثر نمود. دادگاه عالی اعالم نمود که قوانین ساخت، لغو و بیاساس آن راهپیمایان و معترضان را محکوم می

) افشوواری نمایند. گیر را برای بیان انکار حقوق افرادهای ناشایست و وقت رویهتوانند  ها نمیایالتی و دادگاه

 ،1392 ) 

 

 

 .های صنفیو آزادی  استفاده از رویه قضایی در صیانت از حقوق

https://americanarchive.org/
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نقطه تبلور حقوق است که موجب پویایی آن شده و نقوواط ضووعف و قوووت آن را برطوورف و   2رویه قضائی

گیری نظووام سازد. امروز هوور رویووه قضووائی سووهم بزرگووی در شووکلمنطبق می  قانون را با نیازهای اجتماعی

گووذار اسووت و بووه عمل نوواقص قانونترین کارکرد رویه قضائی، برطرف نمودن حقوقی بر عهده دارد. اصلی

و قواعد، رویه قضائی گاه هنجارهای جدیوودی را درحوزه هنجارها    "گردد.  عنوان منبع حقوق محسوا می

هووایی کووه کاسووتی در متووون کند و گاهی به تکمیل هنجارها در حوزهاند ایجاد میدر متون قانونی ذکر نشده

هووای حوزه حقوق عمومی به صیانت و حمایت از حقوق و آزادیو در    پردازدقانونی مزبور وجود دارد، می

عباسی،سوووهرابلو، )"شوووودهوووای حقووووق کمتووور دیوووده میپوووردازد کوووه در سوووایر حوزهاشوووخا  می

 (647، 1397شهسواری،

هنگامی که در موارد مشابه یا کمبود، تعار ، فقدان، مجمل بودن و مبهم بودن قووانون احکووام متفوواوتی از 

علت اصلی بایسته بووودن رویووه .  شودگردد،رویه قضائی ایجاد میر موضوعات مشابه صادرها دسوی دادگاه

گذار در همه حوزه هووا توووان ایجوواد هنجارنداشووته و توان بیان نمود که قانونقضائی را بطور کل اینطور می

پوویش بینووی  باشد روابط مردم را بدلیل سرعت رشد تکنولوژی و توسعه همه جانبه جوامع از قبوولقادر نمی

 نماید و این نقص عامل اصلی استنباط قضات بوده که موجب پیدایش رویه قضائی گردیده است.

 رویه قضایی در حقوق ایران :الف  

زیوورا آرای قضووات پدیدآورنووده  بووودهرویه قضائی در ایران از اهمیت واالیی در نظام حقوووقی برخوووردار ن

نظووام   "که بصورت مدون و از قبل تدوین گردیده است    بلکه عامل اجرای قانونیست   نیست   قواعد حقوقی

هووای های باالتر، برای دادگاهقضائی ایران براساس سلسله مراتب تشکیل گردیده ولی آرای صادره از دادگاه

عر  یووا بوواالتر از های همها ملزم به تبعیت از آرای دادگاهآور نیست و دادگاهمادون در دعاوی مشابه الزام

بنووابراین دادگوواه بوودوی الزامووی نوودارد کووه آرای خووود را منطبووق بووا رای صووادره ازمحکمووه   خود نیسووتند

اسالم )  "اورنیست ترالزامهای پایینعالی کشور نیزبرای دادگاههمچنین رای شعب دیوان.  تجدیدنظرصادرنماید

انین موضوعه قاطع دعوا . در حقوق ایران، آرای صادره از محاکم قضائی صرفا با استناد به قو (  84،  1397پنواه،  

دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضووی صووادر و یووا فصوول قضات    "است.

قوانین موضوعه کامل و یا صریح  نبوده و یا متناقن باشد یا اصال قووانونی   خصومت نمایند. در صورتی که

معتبر اسالمی ویا فتاوی معتبوور و اصووول حقوووقی  در قضیه مطروحه  وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع

توانند به بهانه سووکوت یووا نقووص و یووا که مغایر با موازین اسالمی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی

اجمال یا تعار  قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند واال مستنکف از حق شناخته شده  

قانون مدنی(عالوه برقوانین عادی در قووانون اساسووی نیووز بووه  3)ماده "هند شدو به مجازات آن محکوم خوا

دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین "رویه قضائی بطور صریح اشاره گردیده است.

شووود بوور هایی که طبووق قووانون بووه آن محووول میدر محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت 

رویووه    قووانون اساسووی(  161)اصوول  ".گوورددکند تشکیل میطی که رئیس قوۀ قضائیه تعیین میاساس ضواب
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قضائی به معنی خا  در حقوق ایران به معنی آرای وحدت رویه عنوان گردیده و آرایی که توسط مراجع 

-زامگردد برخالف رویه قضائی به معنی عام دارای امتیوواز الوو صال  بعنوان آرای وحدت رویه صادر میذی

  باشند.باشند و کلیه محاکم ملزم به رعایت این آرا در هنگام صدور رای میآوری می

باشد اگر  ایجاد دار میدسته بندی رویه قضایی به عام و خا  به نحوه ایجاد رویه توسط مراجع صالحیت 

هیچ مکووانیزم و افتد و مستقیما توسط قضات صورت پذیرد که این امر در حقوق ایران کمتر اتفاق می  رویه

کار معینی برای آن تعریف نشده، به آن رویه قضائی عام و اگر توسط دیوووان عووالی کشووور و یووا دیوووان راه

 گویند.عدالت اداری ایجاد گردد به آن رویه قضائی خا  می

گردد بلکه تنها احکامی که دارای اهمیت موضوعی آرای دادگاهها همیشه موجب پیدایش رویه قضایی نمی

لذا برای فهووم قضوویه الزم اسووت کووه حووواد  گذشووته و "رونداشند،عامل ایجاد رویه قضائی بشمار میبمی

آنچه موقعیت رویووه قضووایی بووه "(61،    1397)وکیلیان، "اعمال جدید دادگاه با هم مرتبط و شبیه یکدیگر باشند

هووا در نظووام دانوقکند وابستگی آن به قانون است. بووه گفتووه برخووی حقوو عنوان منبع حقوق را تضعیف می

)کاتوزیان،   "حقوقی ایران قاضی مامور اجرای قانون و نگهبان آن بوده، موظف است از حریم آن دفاع کند.

همانطور که قبال اشاره گردید از لحاظ تئوری رویووه قضووائی در حقوووق ایووران در شوومار   (333،    1365

وع که قضات محاکم قضائی بتواننوود بووا آرای گیرد زیرا پذیرش این موضرسمی ایجاد قانون قرار نمی  منابع

خود موجب قاعده سازی گردند با اصل تفکیک قوا و پذیرش قانون مدونی که توسط قوه مقننه ایجاد شده 

خوانی ندارد. اما این عدم پذیرش مطلق نبوده و رویه قضائی در ایران بعنوان تفسیر و برداشت ثانویه از هم

رغم اینکه استفاده از رویه قضائی به معنی عام در ایران معمووول نیسووت امووا شود. علیقانون مدون تلقی می

حالت خا  آن که همان آرای وحدت رویه باشند کمک شایانی به قضات برای حل و فصل امووور نموووده 

 است.

 امریکا: رویه قضایی در حقوق -ا

 .شودشناخته میقوق نانوشته  یا ح3حقوقی کامن الو  نظامدر ایاالت متحده آمریکا،بر اساس    سیستم حقوقی

قضایی و قضات کشور نقش تعیین کننووده در تعریووف حقوووق آن کشووور  رویه ی   در  این سیستم حقوقی،

، قوانین مدون نقش اصوولی را در نظووام حقوووقی 4ژرمن  -رومی  دارند، در حالی که در سیستم حقوق نوشته

یگوواه بوواالتری نسووبت بووه رویووه قضووایی ، قوووانین در جاکووامن الو  در سلسله مراتب حقوووقی  .کشور دارند

کووامن ال،از   سیسووتم  رویه قضائی در  برخوردارو رویه قضایی در آخرین مرتبه در این سلسله قرار می گیرد.

 ژرمن برخوردار است.    -اهمیت بیشتری نسبت به سیستم  حقوقی رومی

ادین اشخا  شکل گرفتووه رویه قضایی حاکم بر دیوان عالی امریکا، براساس صیانت از حقوق و آزادی بنی

و مقیاس سنجش آن تنها  متن قانون اساسی نیست بلکه حقوووق اشووخا  معیووار سوونجش قوووانین اسووت. 

گووردد کووه دیوووان باشد موجووب نموویچندگانگی هنجارهای عالی که شامل قانون اساسی فدرال و ایالتی می
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یر با  حقوق بنیادین افراد صووادر عالی از وظیفه ذاتی خود منحرف شود و اگر حتی در طول زمان آرایی مغا

های بنیادین صووورت پذیرفتووه اسووت. گردیده، اما اکثریت قریب به اتفاق این آرا در راستای حوق و آزادی

عالوه بر حق بر اعترا  و تجمع، اعتصاا و تحصن  از دیگر حقوق مسلم اشخا  است که همووواره در 

اسداری و حمایت از سوی مراجع حقوووقی امریکووا، های فردی و گروهی مورد پکنار دیگر حقوق و آزادی

 د.قرار دا

 های صنفی آسیب شناسی کارکرد نظام-

باشد. عوامل بیرونووی های صنفی تابع عوامل بیرونی و درونی آنها میها و نظامکرد تشکلآیی عملعدم کار

اعمووال فراقووانونی مجریووان در ها و های اجرایی و  بخشنامهنامهها، آییننامهاز قبیل قوانین مصوا، تصویب 

باشد. عالوه بر نقش قانون، نوع رویکرد دولت و میزان باور او به نهادهای صوونفی، هنگام اجرای قانون، می

الووذکر تحووت توواثیر های صنفی، عالوه بوور موووارد فوووقگردد.. نظامعامل مهمی بر کارکرد آنها محسوا می

سوواالری و ت ناکارآمد، فقدان دانووش موودیریتی، بایسووتههای درونی از قبیل  ضعف ساختاری، مدیریآسیب 

های صنفی را بووا نقصووان مواردی از این قبیل قرار دارند. هر دو عامل درونی و بیرونی عمال کارکرد تشکل

 شود.  ای از آنها پرداخته میمواجه و از وظائف اصلی خود کامال دور نموده که در ادامه به بیان پاره

 عوامل درونی: -

های صنفی، ارتباط تنگاتند و نزدیکی با عوامل درونی دارد. مدیریت ناتوان، ب و نقصان عملکرد نظامآسی

ها عامل دیگر،  نه تنها حقوووق حاکمیت بایسته ساالری، نداشتن دانش فنی، عدم اختیارات الزم قانونی و ده

دهوود. شوودت کوواهش مووی  آمدی تشکل را بهدهد بلکه کارهای اشخا  صنفی را مورد تعر  میو آزادی

هزاران اتحادیه صنفی موجود در سراسرکشور، فاقد توانایی انجام وظیفه ذاتووی خووود هسووتند. ایوون معضوول 

-ریشه در قسمتهای مختلف و جدا از هم داشته که هر یک به تنهایی قادر به ایجاد اشووکال در تشووکل مووی

ای یا اتحادیه ها و های حرفهی اعم از نظامباشند. آسیب ناشی از نظام بایسته ساالری در طول سالیان متماد

توان در نحوه انتخاا مدیران مالحظه نمود. بر اساس قانون شوورکت اشووخا  در های صنفی را میانجمن

تواند متوالیا در پست موودیریت های صنفی فاقد محدودیت بوده و هر کس میانتخابات هیئت مدیره انجمن

ای خووا  ماننوود سووازمان نظووام هووای حرفووهن.و.(  همچنین در نظام.ق  131.م  5.ت.ا.آ تشکل ابقا شود  )

.آ.آ.ق.ن.م.و.س.( و بووا 58مهندسی، محدودیت شرکت متوالی یا متناوا در هیئت موودیره وجووود نوودارد)م.

کن از طرف دولت مووورد تاییوود قوورار گیوورد، عنایت به اینکه اعتبار نامه اعضای انتخابی باید توسط وزیرمس

رود. برمسند بودن اشخا  در مدت طوووالنی عووالوه بوور اینکووه مووانع امکان استقالل رای مدیران سوال می

محسوا و در چنین فضووایی خواری و تالی فساد   گردد، عامل شکل گیری رانت بزرگ رشد و بالندگی می

های صوونفی، ضووعف عالوه بر  مدت فعالیت مدیران در تشکل.های جدید داشت.توان انتظار ظهور ایدهنمی

باشد بنحوی که جمع کثیووری از موودیران فاقوود دانووش ها میهای وارده بر تشکلدانش فنی  از دیگر آسیب 

  باشند.  مدیریت و اطالعات حقوقی در ارتباط با موضوع اتحادیه می

 عوامل بیرونی  -

http://nazarabadtala.blogfa.com/post/20
http://nazarabadtala.blogfa.com/post/20
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های صنفی را باید در قوانین و مقررات نوواظر برکووارکرد و نحوووه رسان به کارکرد نظامعوامل بیرونی آسیب 

احرای آن از سوی مجریان جستجو نمود. این عوامل شامل کمبود، ضعف، بروزنبودن، عدم اجرای صووحیح 

هووای صوونفی را و تضاد قوانین دانست.  اصل بیست و ششم قانون اساسی آزادی تاسوویس و فعالیووت نظووام

ای حاکم بر آن را مغایرت با استقالل، آزادی، وحدت ملی و موازین اسووالمی هتضمین نموده و محدودیت 

بیان نموده. این حق برای تمام افرادجامعه درنظرگرفته شده وهیچگونه محدودیتی برای آن احصا نگردیووده 

در نتیجه تمام آحاد ملت که دارای پیشه و حرفه یکسان و همگن بوده و یووا در ازای دریافووت مووزد   "است.

 نمایند، حق دارند نسبت به تاسیس انجمن یا اتحادیه و یووا هوور نوووع تشووکل صوونفیدام به کار مستمر میاق

 (90،  1395) امامی، گرجی،   ".مرتبط به حرفه خود اقدام نمایند

 های صنفیکارهای عملی تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین نظامراه

هووای موجووود د، انجام تغییرات در سوواختارها و روشهای صنفی پویا و کارآمها و تشکلالزمه وجود نظام

 بوده که اجماال به چند نمونه از آنان پرداخته میشود

 های موجوداصال  قوانین بر اساس واقعیت 

های صنفی بدلیل ناکارآمدی ساختاری و عدم تطابق بووا نیازهووای روز، قابلیووت قوانین فعلی حاکم بر نظام"

هووای غیوور سازد. این نقیصه همراه با رویووههای صنفی را فراهم نمینظام  ایجاد شرایط مطلوا برای کارکرد

های صنفی موجود نه تنها کمکووی بووه حوول های موازی در کنار نظاماصولی و نامتجانس، مانند ایجاد تشکل

. عووالوه   (  1395) حقیقت ،  ."گرددهای صنفی میها و نظامنماید بلکه عامل ناکارآمدی تشکلموضوع نمی

های تولیدی، توزیعی نفی که کلیه اصناف در بخشصهای خا ، ناکارآمدی و ضعف درقانون نظام ظامبر ن

 131های صنفی موضوووع موواده  را تحت پوشش قرار داده، نمایان است. بر اساس این قانون، تاسیس تشکل

درس کار، بنحوی تدوین گردیده که موسسان یک تشووکل صوونفی فقووط قادرنوود اسووامی موسسووان و آقانون

نامه از پیش نوشته شده توسط وزارت کار را درد نمایند و هیچگونه تغییووری در مووواد  انجمن را در اساس

 باشد.پذیر نبوده که در تضاد مستقیم با اصل آزادی اراده در تاسیس اجتماعات گروهی میآن امکان

-اساسووی و نوواتوانی در پاسووخایرادات  های صنفی نشان از   بررسی قوانین حاکم بر تاسیس و فعالیت نظام 

گویی به نیازهای واقعی اجتماع را دارد.توسعه اجتماعی و پیشرفت تکنولوژی بهمراه تغییر در نحوه توزیووع 

کاال و خدمات، احتیاد به تدوین قوانین و مقررات بروز و کارآمد را ضروری نموده و الزم است اختیارات 

پذیری بیشتر قادر باشند نظام تولید، توزیع، خدمات و مصوورف های صنفی افزایش یافته تا با مسئولیت نظام

های فردی و گروهی، تاثیر مستقیم در توسعه صیانت ار حقوق و آزادی  "را به نحو احسن مدیریت نمایند.  

یافتگی در تمام شئونات اجتماعی داشته و دولت وظیفه دارد با پایش نیازهای روز ضوومن اقوودام بووه بووروز 

هووای صوونفی در اسووتقالل  عملکوورد را تاحوود ها و نظوواموانین موردنیاز، اختیارات تشکلرسانی و اصال  ق

 ( 1392. ) خسروی ، "ممکن افزایش دهد

 ها و تروی  شایسته ساالریعدم دخالت در انتخاا مدیران تشکل -

خوواا توووان بووه حووق انتداشته که از مهمترین آنها می  استقالل یک تشکل صنفی، به عوامل بسیاری بستگی

فصوول هفووتم  53کردن و انتخاا شدن بعنوان اصول مهم حقوق و آزادی فردی و گروهی نام برد. در موواده 
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ترکیووب   ".بینووی گردیوودههای صنفی پیشقانون نظام صنفی، هیات نظارت بر انتخابات هیئت مدیره اتحادیه

یت داوطلبان شوورکت در این هیات نشان از وجود اکثریت مطلق نمایندگان دولت داشته که در تعیین صالح

نمایوود. بخصووو  های صنفی، اراده نمایندگان صنفی در آزادی انتخاا را فاقد اثر موویهیات مدیره اتحادیه

ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ها یووا مجووامع امووور صوونفی آنکه از اختیارات این هیات، توان  

-موویابات یا عزل هیأت رئیسه شورای اصناف کشووور  ابطال انتخ  وشهرستانها به پیشنهاد کمیسیون نظارت  

سازد با انتخوواا اشووخا  مووورد نظرخووود، بووه موورور باشد. این اختیارات در طول زمان، دولت را قادر می

. "کنترل کامل تشکل را در اختیار گرفته و از طریق اشخا  مورد نظر انتصابی نظرات خود را اعمال نماید

 (  1387) حسینی ، 

 های کالنگیریهای صنفی در تصمیمکلمشارکت تش -

ای در نحوووه تولیوود، امروزه پیشرفت تکنولوژی و توسعه یافتگی همه جانبه در جوامووع، تغییوورات گسووترده

توزیع و مصرف خدمات و کاال، بوجود آورده بنحوی که هر گونووه توودوین در یووک حوووزه، میتوانوود توواثیر 

اشته و بعضا موجب اخالل در کارکرد آنها گووردد. لووذا هوور های دیگر گذمستقیم و یا غیر مستقیم در حوزه

هووای گیری توسط نهادهای اجرائی باید کامال سنجیده و با در نظر گرفتن کلیه آثار آن درحوووزهنوع تصمیم

نامه وجود دارد که مقامات اجرایی برای حل معضالت ناشووی از دیگر اجتماعی باشد. هزاران مصوبه و آیین

اند که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم موجووب آسوویب بووه واحوودهای صوونفی دوین نمودهبی مدیریتی خود ت

باشوود، پدیووده هنگامی که دولت قادر به ایجاد زیر ساخت های الزم برای ایجاد شغل نمووی"گردیده است.  

نماینوود دست فروشی کاال در سطح اجتماع گسترش یافته و گاها نهادهای اجرایی برای تروی  آن تالش می

-ه از این مقوله عالوه به ایجاد خسارت به واحدهای توزیعی کوچک، بهداشت عمومی را بووه خطوور موویک 

 (  1394) حقیقت ، . "اندازد

 ها و افراد صنفینظام  ها،لآموزش مستمرمدیران تشک -4

هووای ها و نظامدرونی تشکل  کمبود دانش مدیریتی و عدم آشنایی به حقوق صنفی، بعنوان بزرگترین آسیب 

رود. پیشرفت تکنولوژی، نیاز به آموزش و بازآموزی مستمر را در تمووام صوونوف امووری نفی به شمار میص

ها باید از دانش و آگاهی پیشینی برخوووردار بوووده کووه قووادر باشووند الزم و ضروری مینماید. مدیران تشکل

ی اعضووای تشووکل زیوور های الزم را بووراهمواره نیازهای روز جامعه را رصد نموده و منطبق با آن، آموزش

مجموعه خود فراهم آورند. مدیریت مبتنی بر دانش و آگاهی، اجازه سواسووتفاده از قووانون را بووه اشووخا  

سازد. اهمیت دانش مدیزیتی حداقلی، در تشخیص ثالث نداده وحاشیه امنیت برای اعضای صنف فراهم می

مهم تنها با تووروی  شایسووته سوواالری ممکوون   گردد. اینهای اجتماعی متبلور میها و مقابله با بحرانکاسنی

های صنفی موجب قانون گرایووی و ایجوواد نظووم در درون تشووکل و ارائووه گردد.مدیریت کارآمد در نظاممی

 مطلوا خدمات کاال و خدمات در جامعه است.  

آموزی های صنفی پویا داشته باشیم دولت بایستی به امر آموووزش و بووازها و نظامبرای اینکه عملکرد تشکل

هووای بوواز آموووزی توسووط مستمر اهمیت بیشتری قائل گردد. در ایران زیر سوواخت آموووزش و ایجوواد دوره

باشوود امووا توواکنون تالشووی بوورای ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی فووراهم موویسازمان فنی و حرفه
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پزشووکی مشووهود اسووت. ماستفاده از این ظرفیت فراهم نگردیده است. نتیجه مثبت این عمل در سازمان نظا

های بازآموزی همواره اعضای خووود را بووا جدیوودترین دانووش روز مربوطووه آشوونا این سازمان با ایجاد دوره

توان در توانمندی اعضا در ارائه خدمات مطلوا و مورد نیاز جامعووه و بوواال یووردن نموده که تاثیر آن را می

 ( 1395) سردارنیا ، نمود.  المللی، مشاهدهاعتبار آن در نزد جوامع داخلی و بین
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 نتیجه گیری و جمع بندی   -

 

هووای اجتموواعی گسترش علوم و تکنولوژی موجب توسعه جوامع و درهم تنیوودگی بووین نهادهووا و سووازمان

های عمووومی و مووردم نهوواد را مووورد شوومولیت چنوودین قووانون گردیده، هر نهاد، گروه اجتماعی و سازمان

هووا و اوت و گاها متضاد قرار داده است.این عمل در بسیاری از مواقع آثار نامطلوبی بر کووارکرد سووازمانمتف

نهادهای اجتماعی گذاشته و  وجود سازوکاری که بتواند این نقیصه را تا حد ممکن کاهش دهد امری الزم 

صوویانت از حقوووق و   و ضروری است. رویه قضایی بعنوان یک راهکار کارآموود، از ظرفیووت بوواالیی بوورای

های صنفی بشمار رفته و در موارد کمبووود، های اجتماعی از جمله نظامهای بنیادین اشخا  و گروهآزادی

نقصان، مجمل بودن و کلی گویی قانون، با سرعت و توانمندی شووگرفی اقوودام بووه مطابقووت نیازهووای روز 

ایران ، نظام حقوووقی موودون اجووازه دخالووت نماید. در اجتماعی با قوانین تدوین شده موجود در جامعه، می

باشووند. قضات در تفسیر قوانین را نداده و آنها تنها مجبور به پیووروی از قوووانین موجووود توودوین شووده مووی

چندگانگی و تعدد مراجع تفسیری و قضایی اجازه محدودی به نهادهایی مانند دیوان عالی کشور و عدالت 

قضایی تحت عنوان آرای وحدت رویه بووا اسووتفاده و انتخوواا یووک  اداری به استفاده از نوع خا  از رویه

حاکمان سیاسی باید به این اعتقاد برسند کووه   قانون مشخص و جلوگیری از تشدد آرای قضایی، داده است.

با وجود پیشرفت سریع تکنولوژی و توسعه کمی و کیفی در جامعه ، امکان ارائه خدمات بطور سنتی عمال 

گردد. وقتی دولووت از جایگوواه نسبت به اداره امور در آینده دچار مشکالت عدیده می  وجود ندارد و دولت 

پردازد، نه تنها ارائه خدمات دچار مشکالت جدی میگردد، بلکه گری میگذاری خارد و به تصدیسیاست 

امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه به خطر افتاده و در نهایت منجر به آسیب رسوویدن بووه ماهیووت وجووودی 

هووای صوونفی و رعایووت و ضوومانت آنهووا توسووط گردد.در نهایت صیانت از حقوق و آزادینظام سیاسی می

دولت، عامل مهم توسووعه جامعووه، بهبووود ارائووه خوودمات، امنیووت اقتصووادی و سیاسووی بوووده و دارای آثووار 

 گردد.المللی میسودمندی درسطح داخلی و بین
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