
 57-111صفحات / 1931بهار و تابستان / 1ي شماره/ سال اول/ ي حقوق تطبیقیپژوهشنامه

 

 مدیره هیات در کارگران مشارکتحقوقی و تطبیقی  بررسی

 تجاري شرکتهاي

 1رضا طجرلو

  احسان حسین زاده
 1931/ 13/1:تاریخ پذیرش  17/11/1939: تاریخ دریافت

 چکیده

های تجاری مورد نقد و در این مقاله نهاد حقوقی مشارکت کارگران در اداره شرکت

بررسی قرار گرفته است هرچند که طبق نظریات کالسیک چون کارگران علی االصول سهمی 

ازاین رو نقشی هم . اندآمدهاند و جزو صاحبان کار بحساب میها نداشتهدر مالکیت شرکت

برای آنها در مدیریت قائل نبودند، اما در ادبیات حقوقی نوین دیدگاههایی وجود دارد که 

این دیدگاه ها در . کندهای تجاری را توصیه میضرورت مشارکت کارگران در مدیریت شرکت

ی گهدف نقد و بررسی دالیل توجیهی و چگون .ها نیز وارد شده استبرخی کشور قوانین

از این رو در بخش اول مقاله مبانی این مشارکت مورد بررسی . باشدها میارکرد این دیدگاهک

گیرد، در بخش دوم دیدگاهها و تاریخچه بحث به ویژه ادبیات مطرح در نظام حقوقی قرار می

. گیردهای عضو اتحادیه اروپا و امریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار میآلمان و موضوع در کشور

قرار گرفته و راهکارهایی نیز  مورد بررسیخش سوم پیشینه موضوع در نظام حقوقی ایران در ب

از منظر حقوقی ارائه  های مدیریت شرکتبرای پیشبرد و تقویت حضور کارگران در عرصه

 .شده است

 .های تجاری، حقوق کارمشارکت کارگران، حاکمیت شرکتی، حقوق شرکت :واژگان کلیدی
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  مقدمه

ی یک ترین وظیفهدانیم حمایت از حقوق اقشار آسیب پذیر جامعه، اصلیهمان طور که می

های حقوقی بوده و نظام حقوقی است در این میان حمایت از طیف کارگران مورد توجه نظام

در مراکز آموزشی درسی بنام حقوق . اسناد بین المللی زیادی در این خصوص ایجاد شده است

در دیگر دروس نظیر حقوق تجارت و شرکتهای تجاری و در مباحث حقوق کار ایجاد شده و 

در این مقاله مسائل . شودبشر نیز به صورت پراکنده به قواعد حمایتی از کارگران پرداخته می

های تجاری به عنوان یکی از عوامل حقوقی موضوع مشارکت کارگران در هیات مدیره شرکت

 .گیردیه و تحلیل قرار میحمایتی کارگران مورد بررسی و تجز

ی حقوق تجارت، هاای است که در رشتهبحث مشارکت کارگران یک بحث میان رشته

ی مدیریت مورد بحث و بررسی قرار گرفته حقوق کار، اسناد بین المللی حقوق بشر و رشته

شده است اما توجه زیادی در ادبیات ابل توجهی در رشته مدیریت ایجاد است و ادبیات ق

 .ازاین رو هدف جبران این کمبود است. قی ما به این موضوع نشده استحقو

مشارکت کارگران . در ادبیات مدرن در اهمیت این موضوع مطالب قابل توجهی وجود دارد

های انسانی و حمایتی از کارگران که در اسناد بین المللی و در اداره شرکت، عالوه بر جنبه

افزایش کارائی شرکت و نقش فزاینده آن در افزایش سود  قوانین ملی مقرر شده است از جنبه

 .شرکت مورد توجه قرار گرفته است

در این مقاله روند شکل گیری این مسئله، دالئل توجیهی پذیرش این ایده، تطبیق چند 

های حقوقی در این خصوص و چکونگی امکان تطبیق و بکارگیری آن در نظام نمونه از نظام

 . گیردبررسی قرار می حقوقی کشورمان مورد

گیرد به طوری که مباحثی در این بحث ابتدا مبانی مشارکت کارگران مورد بررسی قرار می

از جمله مفهوم کار شایسته، گفتگوی اجتماعی، دموکراسی صنعتی، کارایی اقتصادی و 

سپس . گیردها و مسائل معنوی کارگران مورد بحث قرار میسوددهی شرکت، کاهش هزینه

یژه دو قانون مصوب سالهای موضوع در حقوق کشورهای انگلوساکسون و حقوق آلمان به و

و نگرش کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار  1591 و 1591

 . گیرددر نهایت چگونکی طرح موضوع در نظام حقوق ایران مورد بررسی قرار می. گیردمی
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 ر اداره شرکتمبانی مشارکت کارگران د .1

مفهوم . باشدمشارکت کارگران در مدیریت، یک عنصر اساسی دموکراسی صنعتی می

مشارکت کارگران در مدیریت مبتنی بر روابط انسانی یک سری از ارزشهای جدید برای کارگر 

کند تا برنامه مشارکت سازمان بین المللی کار، ملل عضو را تشویق می. و مدیریت فراهم نمود

مشارکت کارگران به معنای مشارکت احساسی و فکری . در مدیریت را اعمال کنند کارگران

هدف از مشارکت کارگران تاکید بر این است که مشارکت . باشدکارگران در مدیریت بنگاه می

ین یهای بنگاه اقتصادی وجود داشته باشد و همکاری حداکثری بگیردموکراتیک در تصمیم

دخالت دولت به حداقل ممکن برسد و یک سیستم موفق  .یدکارگر و کارفرما به وجود آ

کارائی صنعتی خیلی خوب و سطح باالئی از سالمتی سازمانی . عدالت اجتماعی به وجود آید

 .  به وجود آید

ی مشارکت کارگران در شرکت شده است و چه اینکه چه عواملی باعث رشد پدیده

دهند دارای اهمیت به سزایی است نوظهور را تشکیل می ی نسبتاًهای این پدیدهمسائلی ریشه

 ؛این مبانی عبارتند از. موثر است چرا که دانستن این عوامل در مراحل تدوین قانون نیز

های شرکت و مسائل گفتگوی اجتماعی، دموکراسی صنعتی، کارایی صنعتی، کاهش هزینه

 . نها اشاره شده استمعنوی قشر کارگر و عوامل متعدد دیگر که به اجمال به آ

الزم است قبل از پرداختن به عوامل مذکور به موضوع مفهوم کار شایسته که نقش موثری 

 .در مشارکت کارگران در مدیریت و شکل گیری این عوامل داشته باشد نگاهی گذارا بکنیم

نخستین گزارش خوان به طور رسمی در  ابتدا "کار شایسته یا کار آبرومندانه"مفهوم 

مطرح شد و از آن  1555المللی کار در کنفرانس بین المللی سال  اویا دبیرکل سازمان بینسوم

به یک هدف استراتژیک سازمان  "کار شایسته برای مردان و زنان در همه جا"پس هدف 

رعایت  یعنی های چهارگانه باید از طریق اجرای استراتژی و است المللی کار بدل شده بین

 ،های بیشتر برای زنان و مردان جهت تضمین اشتغال خلق فرصت، کار حقوق و اصول بنیادین

 . گرایی و گفتگوهای اجتماعی، محقق شود جانبه تقویت سه، پوشش تأمین اجتماعی برای همه

مندی ازحقوق عالوه بر داشتن شغل عوامل دیگری نظیر بهره، "کار شایسته"نابراین در مفهوم ب

به عبارت دیگر  .و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است یبنیادین کار، حمایت های اجتماع

شود بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی در داشتن شغل خالصه نمیشایستگی کار تنها 

کار، منع تبعیض در اشتغال، رعایت  های مدنی روابطحق ایجاد تشکل رند ازجملهکار نقش دا

اقل معیشت، وجود تأمین با حد اقل مزد متناسبحد اقل سن، ممنوعیت کار کودک، حد
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    اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی معلولین، توانمند سازی زنان از طریق دستیابی به 

ی ماده. های شغلی مناسب، وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر، کارفرما و دولت و غیرهفرصت

کند دولت مقرر میی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشورمان نیز قانون برنامه توسعه 101

را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه،  "کار شایسته"موظف است برنامه ملّی توسعه 

که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت  "گرایی جانبه سه"بر اساس راهبرد 

برنامه  ولاسال  تا پایاننیروی کار، همراه با صیانت الزم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه 

اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تقدیم مجلس شورای  یتوسعه چهارم

 .اسالمی بنماید

  iیاجتماع یوگو گفت .1.1

 حقوق نیدکتر در ستهیشا کار مفهوم یهیسا در که است ینینو ایده ی یاجتماع یگفتگو

 این ایده در. دارد ییکایسند یآزاد و تشکل حق با یعیوس ارتباط و است افتهی نیتکو

 ریمد نظر به. نقش به سزای دارد یتجار یشرکتهاو حضور آنها در مدیریت  کارگران مشارکت

i(ILO )سازمان بین المللی کار  کل i به یاجتماع یگفتگو یعنی 1ستهیشا کار چهارم رکن 

 موضوعات طرح و شانیا منافع از دفاع و کارگران یبرا نظر ابراز امکان شدن فراهم یمعنا

 به یاجتماع یگفتگو تریعرف یمفهوم در. است یدولت مقامات و انیکارفرما با کار به مربوط

 ها، مذاکره از یا مجموعه به یجمع دسته یزن چانه .شودیم ریتعب یجمع دسته یزن چانه

 یاعضا منافع یارتقا یبرا هاهیاتحاد که شودیم اطالق یکارگر یها یبانیپشت و هاتیریمد

 بدون یجمع دسته مذاکرات. دهندیم انجام انیکارفرما با شده منعقد یهاتوافق قیطر از خود

 از کارگران نمودن آگاه باعث که دیآیم حساب به کارگران مشارکت از یاشرفتهیپ شکل شک

 [.181: 1811هکی، . ]ددگریم آنان با مشورت و کارگاه وضع

ها یا تبادل مذاکرات، شور و مشورت کردناما به بیان واضح تر گفتگوی اجتماعی به 

. شودشود که بین نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت انجام مینظراتی گفته می

تواند با حضور مستقیم یا غیر مستقیم دولت شکل البته این روابط بین کارگران و کارفرمایان می

است که از طریق آن دولت، کارگران و گفتگوی اجتماعی یک ابزار انعطاف پذیر . بگیرد

                                           
ایجاد "ی تعریفی که مدیر کل سازمان بین المللی کار از کار شایسته بدست داده است، کار شایسته عبارت است از پایهبر  1

و برای  "فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور کار مناسب و مولد در شرایط آزاد،ایمن و همراه با کرامت انسانی

 -4حمایت اجتماعی -8اشتغال -2حقوق و اصول بنیادین کار  -1: عبارتند ازرسیدن به این مفهوم چهار هدف کار شایسته 

 .گفتگوی اجتماعی
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 توانند تغییرات را مدیریت کنند و به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود نائل آیندکارفرمایان می

[ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, Adopted 2008] 

  روابط یحوزه در (یا به تعبیری همان گفتگوی اجتماعی) یاجتماع الوگید کهمچنین ی

 نیطرف نیبی دوجانبه و سودمند مداوم، مذاکرات و هابحث به تر گسترده یفیتعر در یصنعت

 که. گیردانجام می گریکدی یهاخواسته مقابل در ها خواسته لیتعد هدف با شود کهاطالق می

 و یرسم مذاکرات یهیکل بلکه شود ینم محدود یجمع دسته مذاکرات قالب در فقط البته

. ردیگیم دربر ی راسطح هر در و یاجتماع یشرکا نیب در را یکار روابط با مرتبط یررسمیغ

[Han,2004,p:5] 

 با یزن چانه اول م،یکنیم مشاهده کار حقوق در را مذاکره و یزن چانه نوع دو اصوالً

 ش،یاطر آلمان، یکشورها مخصوص که اول نوع در. تقابل در یزن چانه دوم و یمساع کیتشر

 و خاص قیعال و شودیم فرض یاهیپا توافق عنوان به لهئمس کی است، ژاپن و سییسو

 یشتریب انعطاف و اعتماد با یزن چانه نوع نیا البته که شودیم حذف نیطرف تررانهیگ سخت

 یکشورها و فرانسه س،یانگل کا،یامر یکشورها مخصوص که زین دوم نوع در. است همراه

 اکتفا یمساو و کی به کی یعنی یعیتوز یزن چانه کی به شتریب نیطرف است، نیالت یکایامر

 [Ibid, p:6.]کنندیم

 کارگران مشارکت و ورضح شبردیپ یبرابه دالئل زیر  یاجتماع به کارگیری روش گفتگوی

 .است سودمند اریبس یتجار یشرکتها در

 ارتباطات مبنای بر را یموثر و اعتماد مورد کانال کی ،به کارگیری چنین روشی نکهیا اول

این طریق  از به طوری که کندیم فراهمخاص  شرکت در یک نیطرف نیب "محورارکت مش"

 .شودمی گرفته یجد و به گوش مدیران شرکت رسیده کارگران مشکالت

 در را یدموکراس روند و دفاع کارگران منافع از توانیم ی این روشبه وسیله نکهیا دوم

متقابل  درک و اعتماد به دلیل نیطرف نیب تعارضات نکهیا سومو  .دیبخش بهبود مذکور صنعت

  .یابدیم کاهش نیطرف

iیصنعت یدموکراس .1.1 i i  

 آن یهاشهیر بتوان دیشا که استای طوالنی دارای سابقه یصنعت یدموکراس دهیاپیدایش 

اساسا ریشه های قانون گذاری مرتبط با مشارکت در آلمان را  .جست یصنعت انقالب در را

ی یا به تعبیری پیدایش مفهوم دموکراسی صنعت. توان در ادبیات حقوقی انگلیس پیدا کردمی

یاسی دانست مفهومی که حق توان همگام و منبعث از دموکراسی سرا می دموکراسی اقتصادی

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099766/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/WCMS_099766/lang--en/index.htm
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رای و مشارکت در ساختن جامعه را برای هر شهروندی حق قانونی و طبیعی دانست و به تبع 

 .ی شرکت شدی سیاست وارد عرصه ی اقتصاد و ادارهآن این نظریه و طرز تفکر از عرصه

طور که در ایده دموکراسی سیاسی اصل عمومی بودن انتخابات در قوانین شکل  همان

های دموکراسی هر شهروندی بدون در نظر گرفتن جنسیت، طبقات رفت و امروزه در نظامگ

ایده . اجتماعی و توان مالی و غیره حق مشارکت در انتخاب حاکمان را با رای خود دارد

طوری که در شرکتهای تجاری برای هر سهامداری حق ه ب. دموکراسی در صنعت نیز وارد شد

موضوع مشارکت کارگران در مدیریت . شودت در نظر گرفته میامور شرک یرای در اداره

عبارت بهتر احترام به حق ه ب. وجود آمده و در حال تکامل استه شرکت نیز در این راستا ب

 [. Weiler,1990,p:317]های هر نهاد قانونی است ترین ویژگیآزادی بیان یکی از جذاب

بحث صاحب نظران البته در این میان موضوع مسئولیت پذیری کارگران شرکت هم مورد 

 :از جمله اینکه. قرار گرفته است

 کهی حال در د؟ید یتجارت یشرکتها در را یصنعت یدموکراس از حیصح یمفهوم توانیم ایآ

 فقط کارگران و باشدمی آنها آورندگان ای صاحبان با شرکت یمال یهاآورده و ییدارا تیمسول

 ای یورشکستگ حال در شرکت نکهیابدون توجه به  خود یایمزا و حقوق نیتضم دنبال به

 نیب در مشارکتی و یمیت روح و حیصح یدموکراس توانیمچگونه  نیهمچن .باشدی میسودده

 و یزن چانه و خود منافع میتنظ حال در دائماایجاد کرد در حالی که طرفین  شرکت یاعضا

 اتیه در کارگران مشارکت و حضوریکی از حامیان  وبلن یآقا هستند؟ گریکدی با خصومت

 یریپذ تیولئمسنیز بر این نظر است که مشارکت کارگران بدون  یتجار یشرکتها رهیمد

 داشت خواهند یثابت حقوق کی شهیهم کارگران مییبگو نکهیا. بود نخواهد ریپذ امکان کارگران

 اتیه در کارگران ورضح توانینم تفکر نیا با بود، خواهند شرکت انیز و سود از دور به و

 یبستگ تیریمد در افراد نیا ورضح شد گفته که گونه همان که چرا کرد هیتوج را رهیمد

 . [Walter Gordon, p:40] داشت خواهد شرکت در آنها یریپذ تیولئمس با یمیمستق

iکارایی اقتصادی، .1.9 v های شرکتدهی و کاهش هزینه سود 

 کارایی اقتصادی

بحث این است که مشارکت کارگران در مدیریت شرکت موجب باال رفتن کارایی اقتصادی 

کارایی اقتصادی به معنای استفاده از منابع برای به حداکثر رساندن تولید کاال و . می شود
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تر است که کاال و خدمات بیشتری را برای یک نظام اقتصادی وقتی کارامد .باشدخدمات می

    Sullivan, 2003, p.15][. امعه بدون استفاده از منابع بیشتر فراهم بکندج

 یسنت دگاهید. باشدنقش کار و نیروی کار در افزایش کارایی اقتصادی غیر قابل انکار می

 بهکار  است، دیتول یابزارها از یکی کار که کرد یم نگاه کار ی لهئمس به گونه نیا یاقتصاد

ی اقتصاد بنگاه در استفاده مورد آالت نیماش و ساختمان به هیشب یابزار صرفاً ه،یسرما موازات

 در استفاده مورد یایاش ای ساختمان کی حد در را کار صاحبان تفکر طرز نیا .شدتلقی می

 نگرش نوع نیا با عتاًیطب و آوردیم نییپا ندارند، سود شیافزا جز یکاربرد و هدف که شرکت

اما    .بود نخواهد هیتوج قابل هاشرکت تیریمد در کارگران مشارکت و حضور گاه چیه

های جدید چنین تلقی از نیروی کار ندارند و اصل مشارکت کارگران در اداره شرکت را هدیدگا

 .کنداز عوامل موثر در باال بردن کارایی اقتصادی تلقی می

 شرکت یده سود

 یکسان کارگرانتواند سوددهی هم داشته باشد چون مشارکت کارگران برای شرکت می

 شرکت امور به درعمل و است انجام درحال شرکت داخل در ییزهایچ چه دانندیم که هستند

 و دارند امور انجام ینحوه مورد در یکاربرد و جالب یها دهیا کارگران یطرف از واقفند

 ینهیزم که دارد یبستگ کارگران ناب و دیمف اطالعات نیا از یریگ بهره به هاشرکت تیموفق

 یدسترس یحت ای و رانیمد و آنها نیب گفتمان شیافزا و کارگران مشارکت بحث را امر نیا

 .[Blair & Roe eds,1999,p:504] آورد خواهد فراهم شرکت تیریمد یهایکرس به کارگران

 :کرده اند که عبارتند ازدالیل این افزایش کارایی را هم برخی از نویسندگان این گونه ذکر 

 .استفاده از نظرات سازنده و خالق همه کارکنان -1

 .دریافت اطالعات از پایین ترین رده سازمانی -2

     مورد قبول قرار گرفتن تصمیمات توسط مجریان به عنوان عضوی از مجموعه  -8

 .گیریتصمیم

 .افزایش کارایی و تحرک کارکنان به علت ذی نفع بودن -4

 [.12، 1891رستمی،] .تالفات بین مدیریت و بقیه کارکنانکاهش تعارض و اخ -9

 شرکت یهانهیهز کاهش

 باشد رشد به رو یشرکت در کارگران کردن دار سهام و یده سهم و مشارکت روند یوقت

 یهااتیه در یکارگر یوقت چون. افتی خواهد کاهش زین کارگران ییجاه جاب یهانهیهز

ود شمی شرکت یساده سهامدار یوقت یحت ای کند ومشارکت می شرکت ینظارت و یتیریمد
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 شوداین امر موجب می. شودیم ترکم مراتب به شرکت از او کردن خارج ای اخراج امکان

 و آموزش ینهیهز اخراج، ،بتیغ ینهیهز جمله از کارگران ییجاه جاب یهانهیهز یبرخ

  یمیقد یروهاین با دیجد کار یروین کردن هماهنگ ینهیهزو  دیجد یکار یروهاین یسامانده

 . [Summers & Hyman, 2005 , p:10. ]و با شرایط کار کاهش یابد

 توجه به مسائل معنوی قشر کارگر .1.1

در این جنبه توجه به مقام واالی انسان و حقوق او و ارتقای شخصیت ایشان تاکید شده 

. 1قرار گرفته استی جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید همان هدفی که در اعالمیه. است

United Nations Universal Declaration of Human Rights, 1948)) 

ی کارگاه امکان هدف آن است که کارگران به عنوان افراد بشر از طریق مشارکت در اداره

یابند به ارتقای شخصیت خویش بپردازند، زیرا نیروی کار به عنوان یک انسان مطرح است و 

شت زندگی او به کارش تعلق دارد و از طریق کار به محیط کارگاه از آنجایی که سرنو

کند ازاین رو برای ارتقای شخصیتش استحقاق آن را دارد که نظراتش در وابستگی پیدا می

چرا که اگر از کارگر . شودعملیات کارگاه به حساب آید، این امر موجب رضایت کارکنان می

کند و با رضایت بیشتری کار خواهد کرد ت میمسولیت بیشتری خواسته شود احساس شخصی

ی کار و خط مشی و برنامه کارگاه واقف شوند دیگر و از نظر روانی نیز اگر کارگران به نحوه

 [. Summers&Hyman,2005, p:11] کنندخود را نسبت به سرنوشت آن بیگانه احساس نمی

ی ویسندگان دیگری در حوزهی مشارکت کارگران ندر همین راستا و در بیان مبانی مسئله

 :کنندمدیریت به موارد زیر اشاره می

ی کارکنان، افزایش رضایت شغلی، انطباق سریعتر با وری، افزایش روحیهافزایش بهره

تغییر، افزایش اعتماد بین افراد، ارتباطات بهتر، تقسیم بار سنگین کار بین اعضاء تیم و مدیر، 

از همه  تر شدن کارها مدیران غالباًبا پیچیده) م گیری بهترکاهش یافتن مشکالت افراد ، تصمی

شود، آگاهی کامل ندارند، بنابراین فرایند مشارکت این فرصت را به کارهایی که انجام می

آورد تا کسانی که بیشترین آگاهی را دارند در تصمیم گیریها مشارکت نمایند، این امر وجود می

، اجرای تصمیماتی که از طریق مشارکت اتخاذ (شود شود تصمیمات بهتر گرفتهموجب می

گردد و افراد تصویر کلی و بهتری شده است سریعتر است؛ زیرا از دوباره کاری جلوگیری می

                                           
 .اعالمیه جهانی حقوق بشر موید این مفهوم است 28و  20، 15اصول  1
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یابد زیرا به هنگام تعهد بیشتر، تعهد افراد نسبت به اجرای تصمیمات افزایش می. از کار دارند

 [.9: 1818پورحسین، ]جلوه کردن افراد اند و معنادارترگرفتن تصمیم مشارکت داشته

 

 امریکا و اروپا حقوق در مدیره هیات در کارگران مشارکت .1

 دیدگاه ها بررسی. 1.1

ها دو نوع ادبیات و رویکرد وجود دارد، ی قانون گذاری در خصوص شرکتدر زمینه

ند که برخی از کشورها تاکید بر همکاری و اشتراک مساعی و رضایت جمعی تمام کسانی دار

آلمان و . در شرکت مشارکت دارند درحالی که برخی دیگر تاکید بر رقابت و رونق بازار دارند

را دارد و  vبریتانیا ویژگی متمایل به روش بازارمحور. انگلیس نمونه بارز این کشورها هستند

  viبیشتر تاکید بر رقابت و سوددهی هرچه بیشتر بنگاه مورد نظر دارد ولی آلمان شورا محور

ی دهد و این اهمیت به پشتوانهاست و بیشتر به همکاری و رضایت جمعی شرکا اهمیت می

مشورت دهی کارگران به شرکت و نیز اطالعاتی است که کارگران از وضعیت شرکت در 

 . دهنداختیار مدیران شرکت قرار می

viبندی دیگری که بین علمای حقوق در عرصه ی حاکمیت شرکتیتقسیم i  و مطرح است

بر حضور کارگران در مدیریت شرکت اثرگذار است، دو نوع مدل حاکمیت شرکتی است اولی 

viمدل قائالن به صاحبان منافع i i شرکت است و دومی مدل سهامدار محورi x دیدگاه . است

قائالن به صاحبان منافع هدف اصلی در شرکت را حداکثر سازی سود و منافع صاحبان سهام 

از جمله سهامداران، مصرف کنندگان، )به تمام صاحبان منافع  فع رسانیداند؛ بلکه ننمی

این دیدگاه موافق حضور [. Gense&Milan, 2006, p:125-140]را مدنظر دارد ... ( کارگران و 

باشد و یکی از اصلی ترین توجیهات این دیدگاه ضرورت کارگران در مدیریت شرکت می

شرکت است و اینکه کارگران اگر نقشی  حمایت از قشر کارگر در قبال تصمیمات مدیران

مثبت در تصمیم گیریهای شرکت داشته باشند در واقع نوعی توازن قوا را بین اصحاب شرکت 

درمقابل، دیدگاه قائالن به منافع صاحبان سهام [. Fannon,2003 , p: 24-25]ایجاد خواهند کرد 

 اداره ی شرکت را صرفاً هستند که که xشرکت و همین طور طرفداران دیدگاه مدیرگرایی

دانند به طوری که مدیران این وظیفه را در راستای منافع وظیفه و حق مدیران شرکت می

در این دیدگاه هدف اصلی و اساسی حداکثرسازی . برندصاحبان سهام شرکت به پیش می

ن در باشد بدون اینکه منافع کارگران یا اشخاصی غیر از سهامدارامنافع سهامداران شرکت می

ها ی حقوق شرکتدر عرصه xiاین مدل نشات گرفته از تئوری نمایندگی. اولویت قرار بگیرد
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طرفداران تئوری [ Mantysaari, 2012 , p:73,84 – Overbeek, 2007 p:15 , 60] است

ی نمایندگی با اشاره به سابقه بر این نظر هستند که بحث حاکمیت شرکتی از اتفاقات دهه

و آنچه برای جلوگیری از  1گیردهای به وقوع پیوسته در آن سالها نشات میو از رسوایی 1550

ی مدیران شرکت مطرح شد تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی ی لجام گسیختهسوء استفاده

بود در نتیجه قواعد حاکمیت شرکتی برای حمایت از منافع در معرض خطر سهامداران ایجاد 

اما آنچه در این دیدگاه قابل انتقاد . منافع کارگران یا دیگر اقشارشده است نه برای حمایت از 

شود است ذکر دو نکته است؛ اوال وقتی صحبت از حداکثرسازی منافع صاحبان سهام بحث می

توان ای دارند و آن کارشان است و نمیباید در نظر داشت که کارگران هم در شرکت آورده

د و مدیران را برای حداکثرسازی منافع صاحبان سهام آورده را به صاحبان سهام محدود کر

شود و حاکمیت شرکتی دوم اینکه وقتی از تئوری نمایندگی در شرکت بحث می. مامور دانست

دانیم برای نظارت بر کار مدیران برای جلوگیری از سوء استفاده و رساندن ضرر ای میرا وسیله

رکت به صورت مستقیم دخیل است و در به سهامداران، تنها قشری که هم در فعالیت ش

مند به نظارت بر فعالیت مدیران و به جزئیات امور شرکت قرار دارند و همین طور عالقه

توانند بر مدیران نظارت داشته باشد کارگران شرکت هستند بدیهی است این صورت عملی می

  [.Lower,2010 , p: 92-98]آید امر با حضور کارگران در هیات مدیره شرکت بدست می

های آنان در مخالفت با های صاحبان سرمایه و نظریهنتیجه بحث آنکه در مقابل مقاومت

حضور کارگران در مدیریت شرکت، حامیان حضور کارگران در هر دوره و عصری به دنبال 

م از با الها 1590ی اند، این همراهی گاهی در دههای برای مقابله با مخالفان برآمدهیافتن نظریه

ی دموکراسی صنعتی توجیه ها در جوامع و با استفاده از نظریهاجتماعی شرکت-نقش سیاسی

شد و در حال حاضر طرفداران شد، زمانی دیگر بحث کارایی و بازدهی اقتصادی مطرح میمی

xiی ذی نفعینظریه i با استفاده از مدل تولید مشترک در مباحث حاکمیت شرکتیxi i i  برای

 کنندهای تجاری تالش میگران و حضور آنان در مدیریت شرکتدفاع از حقوق کار

[Johnston,2009, p: 59-65 .] 

                                           
گزارش کادبری در انگلستان مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز امریکا، گزارش دی در کانادا و گزارش وی انو در  1

رسوایی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر . ه از آن جمله استفرانس

کنگره امریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید و در نهایت قانون 

قتدری بر فعالیت مدیران شرکت ها به نام هیات حسابداری شرکت های اکسلی باعث شکل گیری مرجع نظارتی م–ساربنز 

 [. 9:، ص16]گردید (PCBOB)سهامی عام 
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توان در رویکرد کشورها در قانون گذاری مربوط به ی تمام نظریات باال را مینتیجه

برای مثال در آلمان کارگران بر ترکیب . مشارکت کارگران در مدیریت شرکت مشاهده کرد

گذارند و به صورت مستقیم برخی از اعضای هیات بازرسان را تاثیر میهیات بازرسی شرکت 

ای از کارگران در کنند ولی در مقابل در حقوق انگلیس هیچ نمایندهبه نمایندگی انتخاب می

 [.Alessio,2010, p: 73]کنند سطوح مدیریت و بازرسی شرکت نمی

 آلمانحقوق  در شرکت در کارگران مشارکت . 1-1

 ینیقوان بیتصو با توانیم را شرکت در کارگران مشارکت لهئمس یهابارقه نیاول آلمان در

 قانون به گرددیم باز یگذار قانون نیا یسابقه .کرد مشاهده 1590 و 1590 یهادهه در

 به گذار قانون نگرش در جهت رییتغ نوع کی که آهن، و فوالد صنعت در کارگران مشارکت

 نیا نیب ارتباط قیطر نیا از گذار قانون که مینیبیمرا  آن در ییکارفرما و یکارگر یهاهیاتحاد

 نوع کی اثر در بعد به 1590 سال از برآن عالوه. دهدیم شیافزا هم و لیتسه هم را نهاد دو

 ونیکنفدراس سازمان دوم، یجهان جنگ از بعد اوضاع راتییتغ از حاصل نگرش رییتغ

به طوری که  نمود ییکارفرما و یکارگر یهاهیاتحاد نیب یآشت در یسع ان آلمانیکارفرما

  درصدد که یعامل عنوان به نه و کرد یمعرف هاشرکت ثبات عامل کی عنوان به را هاهیاتحاد

 صاحبان انیم یهمکار تیاهم دولت آن بر عالوه .است یدموکراس و یدارهیسرما بیتخر

 لیاوا در. شد جانبه سه یمذاکرات زمیمکان کی سیتاس به مند عالقه و افتیدر را کار و هیسرما

 از یریجلوگ منظور به. بودند قدرت موضع در آلمان یکارگر یهاهیاتحاد جنگ، از بعد دوران

 یهاهیاتحاد و یاسیس احزاب ناعادالنه، یدار هیسرما نظام و یکتاتورید و ظلم مجدد اءیاح

 رو نیا از .بودند شانجامعه یاقتصاد و یاجتماع ینهادها در یاساس راتییتغ دنبال به یکارگر

 دموکرات الیسوس حزب( هایناز یمرکز کمپ یزندان) شوماخر کورت یرهبر و تیهدا تحت

 نیاول [Blair&Roe, 1999, pp:165-168].  کرد یزیرهیپا را یستیالیسوس و کیدموکرات یبرنامه کی

 تیحما از حرکت نیا .بود سنگ زغال و فوالد رینظ عیصنا از یبرخ کردن یمل حزب نیا گام

 قانون و لیمسا در شرکت خواستار کارگران زین و شد برخوردار کارگران نیب در یا گسترده

 کی لیتشک خواستار آنها .شدند حزب ارکان از یکی عنوان به هاشرکت به مربوط یهایگذار

 را ینقش هاشرکت تیریمد و هایزیربرنامه در زین کارگران تا شدند جانبه سه ای دو گروه کار

 که چرا دینپوش عمل جامه کارگران بزرگ یآرزو نیا ریتفاس نیا یهمه با یول کنند فایا

 ینینش عقب باعث لهئمس نیهم و نکردند تیحما هدف نیا از مشاغل ییکایامر صاحبان

 ها،بحث یجهینت قانون نیا .شد 1591 سالتصویب قانون مشارکت در شرکت  تا کارگران
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  کونراد صدراعظم انیم نیا در که بود یادیز اریبس یهایگو و گفت و نزاعات و هاکشمکش

 [Ibid, p:167] .کردیم یباز تفاهم به طرف دو دنیرس و شدن کینزد در را یمهم اریبس نقش

 [Yamamura, 2005] و

ها  زیادی در خصوص اهمیت دادن به مشارکت کارگران از طرف کارفرما ییهامقاومت

 چه ،قادر نبودند یکارگر یهاهیاتحاد تیموجود تحمل به یحت آنها وجود داشت به طوری که

 که چرا دهند، مطابقت یتیریمد یباال سطوح در کارگران مشارکت با را خود نکهیا به رسد

 زین و خود یشخص تیمالک حق با تضاد در کارگران یبرا را یحقوق نیچن ییشناسا انیکارفرما

 و معدن صنعت در کارگران مشارکت قانونتا اینکه . دانستندیم خود یتیریمد یانحصار حق

 و[ Act on Co-determination in the Coal, Iron and Steel Industry,1951] فوالد و زغال

 به کارگران یبرا درنظر گرفتن حقوقی با [Works Constitution Act,1952]1592 کار قانون

 سه هر از توانستند فقط کارگران و نبود گسترده هم حقوق نیا یدامنه البته. دیرس بیتصو

 که کنند خود آن از را یکرس کی کارگر نفر پانصد یباال یهاشرکت یبازرس اتیه یکرس

 یدموکراس اهیس روز را 1592 قانون بیتصو روز کارگرانموجب شد  کوچک دستاورد نیهم

 شرکت یراهبر در کارگران ورضح کردن پررنگ یراستا در قانون نیا البته. کردند یگذار نام

 یهاهیاتحاد دوباره که شودیم آغاز 1510 سال اواخر از بعد یمرحله. داشت ییبسزا نقش

چرا که در این سالها برای مبارزه با حزب سوسیال دموکرات، قلمرو  شدند قدرتمند یکارگر

مردم آلمان به خرید سهام از تر شد، آن گونه که بخش عظیمی از بخش خصوصی گسترده

حدود  1519در سال  VEBAهای سهامی روی آوردند به طوری که شرکت شرکت

سهامدار را جذب کردند که این سهامداران  1،100،000سهامدار و فولکس واگن  2،100،000

درصد  8/10های خانه دار و درصد خانم 1/28درصد کارکنان شرکت،  8/80متشکل از 

درصد دانشجو و دانش آموز و بقیه از صاحبان مشاغل آزاد بودند  4/10سرانجام بازنشستگان و 

  که شد آنان یفشارها و هایزنیرا شیافزا باعث هم امر نیهم و[ 20،ص 1811صفی نیا،]

 و هاشرکت در کارگران نقش و مشارکت شیافزا مورد در قانون دو بیتصو آن یجهینت

 .[Han, 2004, p: 9-12] بود  1591 و 1592 یسالها به هاکارگاه
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  1391 فوالد و زغال و معدن صنعت در کارگران مشارکت قانون. 1-1-1

 آهن، سنگ ،یاقهوه سنگ زغال سنگ، زغال استخراج به که ییهاشرکت به قانون نیا

 و مواد نیا کردن زهیکربن و دادن حرارت و پختن و یجداساز زین و( غالز خاک) کتیبر

 .شودمربوط می هستند فعال فوالد و آهن دیتول صنعت در که ییهاشرکتبه  نیهمچن

 اشاره ها-شرکت نیا یبازرس یهااتیه در کارگران مشارکت به قانون نیا دوم قسمت در

 اشاره آنها رهیمد یهااتیه در کارگران ورضح و مشارکت به آن سوم قسمت در و است شده

از تفصیل بیشتر خودداری  1591نیز مهم بودن قانون سال که به دلیل شباهت مواد و  است شده

 .شودمی

 1367 مشارکت قانون .1.1.1

در . باشدمی 1591مشارکت  قانون ربوط به مشارکت کارگران در آلمانحقوق مدرن م

. باشدمی Codetermination و در انگلیسی تحت عنوان Mitbestimmungآلمانی تحت عنوان 

دهد که را می (نمایندگان اتحادیه معموالً)این قانون به کارگران فرصت انتخاب نمایندگانی 

  را تشکیل (  the supervisory board of directors)تقریبا نصف شورای نظارت بر مدیران 

نیروی  2000و خصوصی در صورتی که بیش ار  این قانون در مورد شرکتهای عمومی. دهندمی

نیروی کار حق انتخاب یک  2000 -900های با شود و برای شرکتکار داشته باشد اعمال می

 [http://en.wikipedia.org]. سوم از اعضای شورای نظارت را دارند

این . قانون مشارکت هدفش این است که به کارگران یک فرصتی برای تصمیم گیری بدهد

به سازمان تجاری، شرایط کار و مدیریت پرسنل و شرایط دین معناست که مسائل مربوط ب

بنابراین کارگران نمایندگان شورای کارگری . گذارداقتصادی بر آینده شرکت و اشتغال تاثیر می

برابری واقعی را  1591 هر چند به نظر برخی قانون. کننداعضای شورای نظارت را انتخاب می

 .و کارگر فراهم نکرده است و کارکرد شورای نظارت محدود شده است بین سرمایه
[Grossfeld, 1973] 

و نظارت مداوم بر اعمال  های اصلی شورا شامل انتصاب و برکناری هیات مدیرهکارکرد

بااین وصف شورا ممکن است به طور فعال در مدیریت امور شرکت . هیات مدیره است

شورای . باشدبه گزارش امور شرکت به شورای نظارت می هیات مدیره موظف. مداخله نکند

برخی . تواند به طور کلی یا از طریق اعضایش سوابق و دفاتر شرکت را بررسی بکندنظارت می

   هرچند قانون یک نسبت پنجاه به پنجاه را برای . باشدمعامالت نیازمند تصویب شورا می

    به سه گروه کوچک نیروی کار در واقعروه نمایندگان شورا در نظر گرفته است اما گ

http://en.wikipedia.org/wiki/Mitbestimmung
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. نمایندگان کارگران، نمایندگان اتحادیه و نمایندگان کارکنان مدیریتی تقسیم شده است
[MERTENS,1979, pp.78-79]  
بنگاه اقتصادی در جمهوری فدرال آلمان  190درحدود  1591پیرو تصویب قانون مشارکت 

ها اکثرا از بزرگترین این بنگاه. آلمان انطباق دادند(  codetermination 1591)خود را با قانون 

مطابق این قانون شکل این شرکتها یا به . شدندهای بخش اقتصادی آلمان محسوب میشرکت

xiصورت شرکتهای سهامی عام vیا بامسولیت محدود ،xv  و یا به صورت شرکتهای شراکتی

 که ییهاشرکتشامل  قانون نیا[. 2:، ص28]بود xviی سهامعمومی محدود شده به وسیله

 یهافرقه ،یصنف یهاهیاتحاد ،یاسیس اهدافمربوط به  اهداف انجام به باواسطه ای مایمستق

 .نمی شود دارند اشتغالی مذهب نیهمچن و یهنر ای یعلم ،یآموزش ه،یریخ امور ،یاسیس

و نیز  ترین منبع برای مشارکت کارگران در بحث مدیریت شرکت در آلماناین قانون اصلی

الهام بخش کل اروپا در این حوزه است، که پرداختن، مداقه و الگو برداری از آن امری مفید 

در اهمیت این قانون همان بس که آنگال مرکل صدراعظم آلمان در طی جشنی که به . است

مناسبت سی امین سال قانون گذاری آن گرفته شده بود آن را افتخار کل آلمان و الهام بخش 

 .پا دانستکل ارو

بیشتر به بحث حضور و  ((Coal and Steel Codetermination Act of 1951 در متن این قانون

 . های بازرسی پرداخته شده استمشارکت کارگران در هیات

 یبازرس تیاه مشارکت کارگران در

 German Codetermination Act of 1976))1591بر اساس قانون مشارکت آلمان مصوب 

 :بود خواهد شکل نیبد یبازرس یهااتیه در کارگران مشارکت

 کارگر عضو 1 سهامدار، عضو 1: کارگر 10000 از کمتر با یهاشرکت در

 کارگر عضو 1 عضوسهامدار، 1: کارگر 20000 تا 10000 نیب یهاشرکت در

 سهامدار عضو 10 کارگر، عضو10: کارگر 20000 یباال یهاشرکت در

 به هاشرکت نیا بازرسان اتیه در ورضح به مجاز کارگران بیترک هاشرکت نیا در نیهمچن

 :است صورت نیا

 یکارگر هیاتحاد از عضو 2 شرکت، کارگر عضو 4: کارگر عضو 1 با یهاشرکت در

  یکارگر هیاتحاد از عضو 2 شرکت، کارگر عضو 1: کارگر عضو 1 با یهادرشرکت

 یکارگر هیاتحاد از عضو 8 شرکت، کارگر عضو9: کارگر عضو 10 با یهاشرکت در
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 شرکت در کار سال 1 ایثان و تمام سال 11 داشتن اوال الذکر فوق کارگران یبرا الزم شرط

 .است مذکور

 یبازرس اتیه در کارگران تیعضو ضوابط

 خواهد یندگینما و اریاخت ضیتفو با کارگر یاعضا انتصاب ،کارگر 1000 یباال یهاشرکت در

 .باشند داشته میمستق یرا حق ها شرکت نیا در کارگران نکهیا مگر بود

 به خودشان کارگران نکهیمگرا .بود خواهد میمستق یرا با، کارگر 1000 از کمتر یهاشرکت در

 .باشند داده یندگینما یگرید شخص

 اظهار ای و شانیها تیفعال یبرا دینبا اتیه نیا کارگر یاعضا نکهیا گرید توجه قابل ی نکته

 شودایجاد  شان یشغل شرفتیپ مانعی برای شانینظرها

[THE GERMAN CODETERMINATION ACT OF 1976] 

 روند تاریخی مشارکت کارگران در اتحادیه اروپا 9-1

ی این مشارکت کارگران در کشور آلمان از حدود شصت سال پیش وارد قوانین موضوعه

       کشور شده است اما در بقیه کشورهای اروپایی این مسئله همزمان با آلمان مطرح بوده 

xviولی وارد قوانین آنها نشده است و این بحث در قالب متون غیرالزام آور i  مطرح بوده       

xviو به صورت پیشنهادات i i و نظرات حقوقیxi x شده است ها ارائه میبه شرکت

[29Dine,2003,p: ]همیت و ضرورت این بحث، همچنین ضرورت یکسان سازی قوانین ا

های اتحادیه اروپا را بر آن داشته تا به وارد کردن بحث مشارکت در اروپایی، حقوق شرکت

      ی اروپایی همت گمارد، روند این حرکت فهرست وار مورد اشاره قرار قوانین موضوعه

 :گیردمی

 دولت فرانسه درباره این موضوع ارائه یادداشت از سوی:  1510سال 

ارائه اولین پیشنهاد از جانب کمیسیون اروپایی در ارتباط با تدوین قانونی برای :  1590سال 

 :شرکتهای تجاری اروپا که در آن موارد ذیل لحاظ شده بود

 .تعهد به اداره شرکت با دو بال یعنی هیات مدیره و هیات بازرسان

 .سهامداران 8/2کارگران و  8/1با ترتیب انتخاب اعضای هیات بازرسان 

 .رعایت پاره ای مسایل درارتباط با مشارکت کارگران در قانون کار اروپایی

 .ها بر سر شرایط کارامکان توافق دسته جمعی بین اتحادیه های کارگری و شرکت

ی به وسیله 8/1ی کارگران، به وسیله 8/1انتخاب اعضای هیات بازرسان :  1599سال 

 بالمناصفه 8/1هامداران، س
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های تجاری های اروپایی که شرکتیادداشت کمیسیون درمورد قانون شرکت:  1511سال 

منطقه اروپا را دعوت به داشتن یک سیستم واحد مشارکتی برای کارگران به جای استفاده از 

 . چند سیستم کرد

لزم کرد تا از بین چهار ها را مدستورالعملی از سوی کمسیون صادر شد و شرکت:  1515سال 

سیستم مشارکتی برای کارگران یکی را انتخاب کنند، اول مدل فرانسوی، دوم آلمانی، سوم 

 .اسکاندیناوی و چهارم مدل هلندی

مذاکرات بین شد در صورت عدم دسترسی به نتیجه ی دیگر به مدیران تفویض اختیار نکته

 .خواهد گرفتتصمیم مدیران مالک عمل قرار مدیران کارگران و 

طی تجدیدنظری که انجام شد در صورت بروز اختالف بین مدیران و کارگران، :  1551سال 

مجمع سهامداران تصمیم نهایی را خواهد گرفت البته با گزارشی که از جانب هردو طرف 

 .داردمذاکره کننده دریافت می

کرد و پیشنهاد نمود با  گروه فعال در زمینه مشارکت کارگران گزارشی را منتشر:  1559سال 

های فرهنگی ها الزم است بررسی های در خصوص تفاوتتوجه به تنوع قوانین ملی کشور

 .کشورها به عمل آید و این مسئله در تدوین قوانین مد نظر قرار بگیرد

در این سال نظرات گروه مذکور مثمر ثمر واقع شد و باعث شد تا پانزده کشور :  2000سال 

و دستورالعمل مشارکت  1حل را لحاظ کنند تا باالخره قانون شرکتهای اروپایی عضو این راه

 .تصویب شد 2کارگران

-http://www.worker]به اجرا درآمدن و الزم االجرا شدن قانون فوق الذکر:  2004سال 

participation.eu/European-Company/History] 

جاری در کشورهای عضو وضعیت کنونی مشارکت کارگران در شرکت های ت. 1-1

 اتحادیه

 در سپس و دولتی شرکتهای مدیره هیات در ابتدا کارگران مشارکت یلهئمس فرانسه در

 حقوقی و حق مدیره هیات در کننده شرکت کارگران آنجا در ولی شد مطرح خصوصی شرکتهای

 رای حق داشتن از محروم آنها مثال برای داشتند، شرکت مدیریت هیات اعضاء سایر از متفاوت

                                           
1 Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) 
2 COUNCIL DIRECTIVE 2001/86/EC of 8 October 2001 

supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees 



 51..........................................تجاری شرکتهای مدیره هیات در کارگران مشارکتبررسی حقوقی و تطبیقی 

 

 

 

 اتحادیه اعضای بیشتر که است حالی در این .است نشده رعایت مشارکت معنای یعنی بودند

 :مثال کنند می رعایت مدیره هیات در کارگران ورضح برای را 8 به 1 نسبت اروپا

 کارگر 800 حداقل با محدود مسولیت با شرکتهای برای ریشتا در -

 بالغ ایسرمایه با کارگر، 100 باحداقل شرکتهای برای دارد، شرط سه مشارکت این هلند در -

 کارگری شورای وجود و یورو 11000 بر

 ،کارگر 1000 حداقل وجود با لوکزامبورگ در -

 ،کارگر 89 حداقل با شرکتهای در دانمارک در -

 190 حداقل با هایشرکت برای مدیره هیات های کرسی درصد 20 اختصاص فنالند در -

 ،کارگر

 برای نماینده 8 و کارگر 29 حداقل با شرکتهای برای نماینده 2 گرفتن نظر در سوئد در -

 ،مدیریت هیات در کارگر 1000 باحداقل شرکتهای

 ،کارگر 200 حداقل با شرکتهای برای مجارستان در -

 ، خصوصی ایهشرکت برای اخیرا و دولتی شرکتهای برای فقط لهستان در -

 ،کارگر 90 حداقل با شرکتهای برای چک جمهوری در -

 ،کارگر 90 با محدود یتلوئمس با شرکتهای برای اسلوواکی در -

 ،کارگر 90 حدقل با شرکتهای در هم باز اسلوونی در -

 کارگران ورضح و کرده عبور  8به1 نسبت این از که است کشوری تنها آلمان نهایت در -

 conference] است داده قرار 1به1 تساوی نسبت به را کارگر 2000 باالی شرکتهای برای

“European Company Law: The Way Forward” p:1-5]. 

 امریکا  حقوق منظر از لهئمس یبررس 9-1

 و شودنمی دیده شرکت مدیره هیات در کارگران مشارکت از سطحی هیچ امریکا حقوق در

 قائل خود برای را نقشی و مسولیت چنین نیز کارگری های اتحادیه اینکه آن از ترمهم بسیار

 عنوان به زنی چانه همانا دانند کهمی خود اصلی وظیفه با مخالفت در را آن برای اینکه نیستند،

 .است مدیریت با متضاد و متقابل عنصر یک

 فقط شرکت هایگیریتصمیم در کارگران مشارکت امریکا حقوق در که است ذکره ب الزم

 است طور این انگلیس در که گونه همان است پذیرامکان جمعی دسته زنیچانه طریق از

[Yavashi ,1980, p:1]  . 
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 موارد که چرا شود گرفته درنظر آلمان حقوق از بیشتر کارگران حقوق شاید حتی امریکا در

 ساعات تعیین: جمله از شودمی رعایت زیادی بسیار موارد در کارگران زنی چانه و اظهارنظر

 و بندی دسته کارگران، برای سالم و امن محیط و ابزار یتهیه تعطیلی، روزهای تعیین ، کار

 هایبرنامه تعیین کاری، اضافه ساعات تعیین ها،پاداش میزان تعیین کارگران، یرده بندی گروه

 حقوق دربا این وجود  1[Ibid, p:3] ... و هااخراج و هاانتقالی ضوابط و شغلی یارتقا آموزشی،

 بنگاه مدیریت هیات در کارگران مشارکت بارز نمونه که یموارد از یک هیچ امریکا حقوق

 کارگران، وسیلهه ب مدیران انتخاب کارگران، به مدیریت کرسی اختصاصمانند  است اقتصادی

 شرکت یسرمایه و سهام از قسمتی تخصیص جدید، سهام صدور ینحوه سود، تقسیم ینحوه

 .[Ibid, p:4] شودنمی دیده کارگران به

به عنوان راه حلی برای مشکالت ناشی از حاکمیت شرکتی های اخیر اما آنچه در سال

در واقع حقوق دانان و اقتصاددانان . هاستدر شرکت 2شود، سهامدار کردن کارگرانمطرح می

و انگلیسی بجای مدیر کردن کارگران و تغییر فلسفه و دیدگاه خود از بازار محوری  امریکایی

رویکرد اقتصادی خود نداشته باشند و خالء اند تغییری در به مشارکت محوری، سعی کرده

 کنندمی حمایت از کارگران را در مقابل تصمیمات مدیران از طریق سهامدار کردن آنها، پر

[Fannon , 2003, p: 59 .] چرا که در این صورت کارگران سهامدار، دارای حق مالکیت بر

قدرت انتخاب مدیران مورد  شوند و از این طریق دارای حق رای به تبع آندارایی شرکت می

عالقه خود، قدرت قانونی در کسب اطالع از فرایند رخدادهای شرکت و قدرت شرکت در 

آورند که این امر در های شرکت را از طریق اعمال حق رای خود به دست میتصمیم گیری

 [. Lower, 2010 ,p: 117. Sandra, 1995, pp.1379-1445] این کشورها بسیار نادر و بی نظیر است

  ایران حقوق درشرکتهای تجاری   مشارکت کارگران در هیات مدیره بررسی .9

ی امور آن تبیین شده و به نحوی برخالف حقوق آلمان که دخالت کارکنان شرکت در اداره

در نظام حقوقی [ 9: 1818اسکینی، ]که نمایندگان صاحبان سهام در هیات نظار حضور دارند 

مشارکت کارگران در مدیریت شرکت نشده است و در ادبیات  کشورمان توجه زیادی به

                                           
 : برای مطالعه قوانین مرتبط رجوع شود به 1

DOOLEY Michael P., 1983, European Proposals for Worker Information and Codetermination: An 

American Comment in Harmonisation of Laws in the European Communities: Product Liability, Conflict 

of Laws and Corporation Law, edited by Peter E. Herzog, The University Press of Virginia, pp.103-112. 

Dooley gives the case of First National Maintenance Corp. v National Labor Relations Board, 452 U.S. 

666 (1981) 
2 Employee Share Ownership Plan 
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هر چند ممکن است . مطالبی در این خصوص وجود دارد حقوقی کشورمان نیز به ندرت

با این وجود در برخی قوانین و مقررات ما مواردی . ها وجود داشته باشدمطالبی در دیگر رشته

موجب قدرت دهی به ن موارد سهامدار کردن قشر کارگر در ای. شوداز این موضوع دیده می

شود و شود و به طوری که یک کارگر ساده مالک دارایی در شرکت میاین قشر در شرکت می

 : شودای مختصر میدر زیر به این موارد اشاره. ی شرکت نقش ایفا کندمی تواند در اداره

به پیشنهاد قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی  یالیحه .9.1

وزارت کار و خدمات اجتماعی، به منظور بهبود وضع کارگران و تامین عوائد بیشتر برای آنان 

به  19/10/1841و همچنین تحکیم روابط کارگر و کارفرما و تصحیح نظام صنعتی، به تاریخ 

ی دوم این قانون ،کارفرمایان کارگاههای صنعتی و د که در مادهتصویب هیات وزیران رسی

اند به انعقاد پیمان دسته جمعی با کارگران و اعطای تولیدی تحت نظام قانون کار، ملزم شده

ها یا تقلیل ضایعات، و یا سهیم پاداش به آنها، به تناسب استحصال یا صرفه جویی در هزینه

های مشابه دیگر یا طریقی مرکب از دو یا چند روش ا روشکردن کارگران در منافع خالص ی

الیحه قانونی سهیم کردن کارگران در ] مذکور که نتیجتا موجب افزایش درآمد کارگران بشود

 .لغو شد 1895ولی درنهایت این قانون در سال [. 1841،منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی 

های وابسته به وزارت آب و برق در کتقانون سهیم کردن کارکنان شر یی واحدهماده .9.2

وزارت آب و : مجلس شورای ملی 11/8/1845گذاری و سود شرکتهای مزبور، مصوب سرمایه

برق مجاز است با تصویب هیات وزیران در مورد هریک از شرکتهای کشاورزی و کشت و 

حداکثر  ی سهام آن متعلق به دولت است،صنعت و خدمات مهندسی وابسته به خود که کلیه

ای که ضوابط آن با نظر سه های مزبور را به بهای عادلهاز سهام هریک از شرکت%  45تا میزان 

ی صنعتی و معدنی و وزارت دارایی با توجه به نفر کارشناس از بانک مرکزی، بانک توسعه

آخرین ترازنامه شرکت تعیین خواهد شد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به کارکنان 

رانی ثابت همان شرکت اعم از مدیران و کارمندان وکارگران که به صورت تمام وقت دائمی ای

قانون سهیم کردن ] ای و با رعایت این قانون بفروشدکنند طبق ضابطهدر آن شرکت خدمت می

های وابسته به وزارت آب و برق در سرمایه گذاری و سود شرکتهای مزبور، کارکنان شرکت

 [. 1845،ملی مصوب مجلس شورای

مصوب مجلس شورای  8/4/1894قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب  .9.8

واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی برطبق مقررات این قانون به صورت : ملی

شرکت سهامی عام درخواهند آمد و مکلفند سهام خود را پس از حسابرسی و ارزیابی دقیق 
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اول به کارگران و کارمندان خود و سپس به کارمندان و کارگران  براساس ضوابطی در درجه

سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند به طوری که در 

سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثناء % 55معادل  1899پایان مهرماه 

تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن در دست صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق 

سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور % 45دولت باقی خواهد ماند و 

 [.1894، قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب مجلس شورای ملی] قرار گیرد

اقتصادی،  یسازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه

شده پیش بینی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به عنوان سازمان خصوصی سازی 

به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به  1894است، در سال 

قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تاسیس و فعالیت  ی ماده واحده( 4)موجب تبصره 

اعتبار و تسهیالت  یها با اعطا اً با هدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانهخود را عمدت

و انجام هر گونه اقداماتی که به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سطح کشور منجر شود، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  ی سوم توسعهقانون برنامه ] آغاز کرده است

 .[1895،ایران

قانون برنامه ( 11)استناد ماده به  را واگذاری سهام ترجیحی ینحوه ینامه لت آیینهیات دو

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  یقانون برنامه چهارم توسعه (5) موضوع ماده ،سوم توسعه

این آیین نامه واگذاری  1 یمطابق ماده .را تصویب نمود 1818ایران مصوب  جمهوری اسالمی

جذب کارگران، کارکنان و مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد و با به منظور سهام ترجیحی 

ی سهام به کارگران با تسهیالت واگذار. وری شرکتهای قابل واگذاری بود هدف افزایش بهره

 ینحوه یآیین نامه] مشارکت کارگران در مدیریت شرکت باشد ای برایتواند زمینهویژه می

 [.1819 ،واگذاری سهام ترجیحی

نیز به همسو کردن منافع دو طرف،  قانون برنامه پنجم توسعه 98 یمادهدر بند الف و ج  .9.4

تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و 

جمهوری اسالمی  پنجم توسعهپنج ساله  یقانون برنامه] سه جانبه گرایی اشاره شده است

 [.1850، ایران

قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که دستگاههای اجرایی مکلفند  20ی در ماده .9.9

مندی از فکر و اندیشه و خالقیت کارمندان به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارایی و بهره
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ذیربط خود، سازوکار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری 

 [.1811قانون مدیریت خدمات کشوری،] ها را فراهم آورندگیریآنها در تصمیم

به را موظف  ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه ایطی مصوبهشورای عالی اداری  .9.1

مشارکتی در دستگاههای اجرایی تا پایان  استقرار مدیریت تدریجی نظام پذیرش و استقرار

منبع مقرراتی در ارتباط با مشارکت ترین این مصوبه در حال حاضر مهم. نمود 1812سال

سازمان مدیریت و برنامه ریزی . شودکارکنان یا به عبارتی مدیریت مشارکتی محسوب می

کشور موظف شده است تا به صورت تدریجی این مسئله را در سطح دستگاههای اجرایی 

اههای اداری مستقر کند که این کار از طریق آموزش مشاورانی برای استقرار این امر در دستگ

توان گفت آنچه در این مصوبه آمده است بیشتر شامل ارائه می. بینی شده استپیش

راهکارهایی برای شروع و راه اندازی این امر در کشور است و فاقد مواد و قوانین مصرح 

ی شورای عالی اداری مبنی بر موظف شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصوبه] است

همچنین الزم به ذکر است [. 1812، تدریجی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها کشور به استقرار

که تاکید این مصوبه بیشتر بر استقرار نظام پیشنهاد دهی از سوی کارکنان است حال آنکه آنچه 

سالجقه، ] ی شرکتهاستمورد نظر بحث ماست حضور کارکنان به عنوان عضو هیات مدیره

1815 :10-14.] 

 

 نتیجه 

ی رسیم که اوال مشارکت کارگران در ادارهمباحث مطروحه به این نتیجه می پس از

ی بسیار محکمی است به ویژه اینکه زمینه ساز گفتگوی ها دارای مبانی توجیه کنندهشرکت

. گرایی در شرکت استاجتماعی و افزایش سطح دموکراسی و دوری از قدرت محوری و فرد

ن در نفع و ضرر، همچنین آشنا بودن کارگران به مسائل دیگر اینکه به دلیل شرکت کارگرا

همچنین مطابق اسناد . شرکت از نزدیک باعث افزایش کارایی و سوددهی شرکت خواهد شد

باشد و هر بین المللی مشارکت کارگران در راستای حقوق اجتماعی و اقتصادی حقوق بشر می

 .م خویش استجامعه ای خواستار رعایت این حقوق در حق افراد و مرد

های حقوقی پیشرو در این زمینه برای الگو برداری مطرح شد و مشخص در این مقاله نظام

شد که نظام حقوقی کشورهای انگلوساکسون چندان توجهی به مشارکت کارگران در مدیریت 

اند برای اینکه صاحبان سرمایه از قدرت بیشتری برخوردارند و همین ی شرکت نداشتهو اداره

طور افزایش سود برای آنها در اولویت اول اهمیت است البته غافل از مسائل دستمزد و مزایای 
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ی بعدی ما مطالعه. کارگران نیستند ولی اعتقادی هم به مشارکت آنها در مدیریت شرکت ندارند

به جز آلمان بود که آرام آرام در راستای تحقق این هدف و وارد  نظام حقوقی اتحادیه اروپا

کردن آن در قوانین مدون خود هستند و مورد بعدی کشور آلمان بود که بیشترین مطالب مفید 

 شود؛ فایده را از این بخش استخراج کردیم، که نکات حائز اهمیت ذیال آورده می

ان در شرکت روندی بوده که با قدرت نکته اول اینکه در آلمان بحث مشارکت کارگر

گرفتن تدریجی کارگران صورت گرفته پس در مقام الگوبرداری مناسب باید این نکته را درنظر 

داشته باشیم یعنی برای رسیدن به هدف باید به صورت تدریجی با قدرت گرفتن کارگران 

ای را با و سه جانبهازاین روکارگران می بایست مذاکرات تدریجی . قوانینی نیز تدوین شود

تعامل ما بین این  بدیهی است بدون. ق خود دست یابنددولت و کارفرمایان انجام دهند تا به ح

همچنین وجود ثبات . ای را در پی نخواهد داشتسه گروه هر قانونی تصویب شود عمال نتیجه

امنیت شغلی در مدیریت و امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است برای اینکه کارگری که از 

کافی برخوردار نباشد به طریق اولی نخواهد توانست در مدیریت شرکت هم نقشی داشته باشد 

توان به های کارگری ضعیف و وجود شرایط اقتصادی نامساعد نمیهمچنین با وجود اتحادیه

 .هدف دست یافت

مفاهیم از  ی شرکت برخیی بعدی اینکه همزمان با ایجاد حق برای کارگران در ادارهنکته

های ؛ ثابت بودن حقوق کارگران، بدون درنظرگرفتن ضرردهی یا سودآور بودن فعالیتقبیل

شرکت، باید در قوانین فعلی تغییر یابد؛ به این معنا که هر حقی تکلیفی هم به همراه دارد و 

از  توانند فارغکارگران از این پس دیگر به عنوان یک مزدبگیر در شرکت نخواهند بود و نمی

وضع خوب یا بد شرکت در هر حالی حقوق خود را مطالبه کنند؛ بلکه باید خود را در نفع و 

ضرر شرکت سهیم بدانند و وضعیت منفی شرکت باعث افزایش تالش آنها و چشم پوشی از 

ی سود را برای آنها مطالبات تمام و کمال خود شود و برعکس سوددهی شرکت حق مطالبه

 .این مهم باید در تدوین مواد قانونی لحاظ شود محفوظ خواهد داشت که

ی سوم اینکه قید حضور کارگران در هیات مدیره یا هیات بازرسان در قانون مشارکت نکته

کارگران باید دارای شرایطی شایستگی باشد بدیهی است بدون شرایط شایستگی این امر نه 

البته . شودمات نادرست میتنها باعث کارایی شرکت نخواهد شد بلکه باعث اتخاذ تصمی

کارگرانی که دارای سطح باالیی از تجربه هستند حضورشان در مدیریت شرکت بسیار مثمر 

ی آخر اینکه اینکه در غالب مواردی که در بررسی تطبیقی مشاهده کردید نکته .خواهد بودثمر 
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 1000یا  900های معموال بیش از قید حضور کارگران در مدیریت شرکت معطوف به شرکت

شد چرا که یکی از اصول حقوق بنگاههای می( های سهامی عامیعنی شرکت)نفر کارگر 

شود که منافع قشر وقتی بر حقوق طرفین بار می اقتصادی این است که الزامات اقتصادی

توان به خاطر تعداد انگشت وسیعی از مردم جامعه درگیر با این مباحث شود و ازاین رو نمی

گران اصل حاکم بودن نظر اصحاب سرمایه در اداره شرکت را زیر قیود و شماری از کار

همچنین کف و سقف این تعداد کارگران حتما باید دقیقا مشخص شود . هایی آوردمحدودیت

ها را خواستار است چرا که اوال ی ثبت شرکتو این مهم اعمال نظر و کار کارشناسی اداره

این اداره است و ثانیا اینکه این اداره دارای تجارب  ها در حقوق ایرانمتولی اصلی شرکت

 .عملی و مفید برای راهنمایی در این زمینه خواهد بود
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