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أ مقدمه

مقدمه

آزادي تشکل كه توسط مقاوله نامه شماره 87 سازمان بين المللي كار در سطح بين المللي مطرح 
شد به كارگران و كارفرمايان بدون هرگونه تفاوتي اين حق را مي دهد كه سازمانهايي را حسب 

انتخاب خود ايجاد كرده و به عضويت اين سازمانها درآيند.
هدف از تشکيل سازمانهاي كارگري و يا كارفرمايي دفاع از منافع فردي، جمعي و صنفی منعکس 
اين  از دايره اهداف  را  اين تعريف مقاصد اساساً سياسي و تجاري  باشد.  در اساسنامه خود مي 

تشکل ها خارج مي سازد.
به صورت تشکل های صنفی يا به تعبير قانون كار جمهوري اسالمي  تشکل های كارگري اصوالً 
ايران حرفه اي تشکل های در سطح يك صنعت و يا تشکل در سطح يك كارگاه )به معناي وسيع 

واژه در ماده ۴ قانون كار جمهوري اسالمي ايران( را شامل مي شود.
حقوق بين المللي كار در تشکل های كارگري يا كارفرمايي، بر عدم دخالت كارفرما در تشکل های 
كارگري و بالعکس و نيز استقالل كامل اين تشکل ها تأكيد خاص دارد و اين استقالل را تضمين 

مي نمايد.
حق تشکل در قانون كار جمهوري اسالمي ايران و نيز در قانون شوراهاي اسالمي كار مورد توجه 

قانونگذار قرار دارد.
مجموعه اي كه اينك در اختيار شما قرار دارد، نه شرح و تبيين حق تشکل و تشکيل سازمانهاي 
آيين نامه ها، دستورالعمل ها،  اين مجموعه تالش شده است  كارگري و كارفرمايي می پردازد. در 
تشکل های  زمينه  در  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  جانب  از  صادره  ضوابط  و  بخشنامه  ها 

كارگري و كارفرمايي گنجانيده شود.
اميد است، كارگران، كارفرمايان، كارشناسان، صاحب نظران و ساير عالقمندان با ارائه نظرات و 

پيشنهادهای اصالحي خود، اين مؤسسه را براي تدوين مجموعه اي كامل تر ياري فرمايند.

دكترمحمدرضاسپهري    

رئيسمؤسسهكاروتأميناجتماعي    




