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۱۳ پیشگفتار

قانون کار و اهمیت آن 
ــدٔه  ــرا تنظیم کنن ــی رود، زی ــمار م ــه ای به ش ــر جامع ــون در ه ــن قان ــی، مهم تری ــون اساس ــس از قان ــون کار، پ قان
روابــط کار در جامعــه و بــر جریــان تولیــد اجتماعــی و روابــط تولیــدی ناظــر اســت. قانــون کار کــه حاکــم بر سرنوشــت 
نیــروی کار، یعنــی تولیدکننــدگان جامعــه اســت، از مضمــون و ماهیــت نظام هــای اجتماعــی حاکــم بــر کشــورها 
ــران  ــی کارگ ــی و کیف ــتردٔه ِکم ــور گس ــل حض ــز به دلی ــا نی ــن نظام ه ــه، در ارتجاعی تری ــد. بااین هم ــت می کن تبعی
ــوق  ــام حق ــت تم ــد به صراح ــون کار نمی توان ــی، قان ــای اجتماع ــدان ثروت ه ــام مول ــد و در مق ــه و در تولی در جامع
ــاع از  ــه اســتثمار کارگــران و دف ــه توجی ــرد و به طــور یک ســویه ب ــده گی کارگــران را در مناســبات و شــرایط کار نادی
ــر اجــرای  ــون کار و مکانیســم ناظــر ب ســرمایه و ســرمایه داران بپــردازد. ولــی شــاخص مهــم در ارزیابــی مفــاد قان
آن در هــر کشــوری، چگونگــِی تعریفــی اســت کــه قانــون کار از اصــول و حقــوق آزادی هــای ســندیکایی می کنــد، 
ــکل  ــور متش ــه و حض ــک در جامع ــای دموکراتی ــدیافتگی آزادی ه ــزان رش ــی از می ــود تابع ــه خ ــاخصی ک ــی ش یعن
کارگــران در ســازمان های صنفــی– طبقاتی شــان حکایــت می کنــد. به عبارت دیگــر، طبقــٔه کارگــر، بســته بــه 
ســطح ایــن رشــدیافتگی آزادی هــا و حضــور متشــکلش در ســازمان های صنفــی– طبقاتــی ا ش اســت کــه ُمهــر و 
ــر آن  ــر مناســبات و شــرایط کار و همچنیــن ســازوکار نظــارت ب ــون کار و دیگــر مقــررات ناظــر ب ــر قان نشــانش را ب
ــع  ــی و مداف ــای ارتجاع ــک دولت ه ــا کم ــرمایه داران، ب ــه س ــت ک ــل اس ــن دلی ــد. به همی ــای نه ــر  ج ــد ب را می توان
ــد و  ــده گیرن ــندیکایی را نادی ــوق س ــی حق ــای اجتماع ــردن آزادی ه ــدود ک ــا مح ــا ب ــد ت ــواره درصددن ــرمایه، هم س
ــندیکایی ای  ــازمان های س ــندیکاها و س ــا س ــوند ی ــری ش ــتقل کارگ ــازمان های مس ــندیکاها و س ــکیل س ــع تش مان
دســت آموز را جایگزیــن آن هــا کننــد. ســرمایه داران و حاکمــان مدافــع آنــان  به خوبــی واقف انــد کــه بــدون حضــور 
ــبات کار-  ــر مناس ــر ب ــررات ناظ ــر مق ــا ه ــون کار ی ــری، قان ــتقل کارگ ــندیکایی مس ــازمان های س ــندیکاها و س س
ــی  ــت اجرای ــد- ضمان ــده باش ــم بسته بندی ش ــی ه ــای مترق ــا و تبصره ه ــا، بنده ــی از ماده ه ــر در پوشش ــی اگ حت
نخواهــد داشــت، زیــرا اگــر طبقــه کارگــر از آزادی هــا و حقــوق ســندیکایی مبتنــی بــر حــق تشــکیل ســازمان های 
ــون و  ــود، از قان ــروم ش ــی اش مح ــادی- اجتماع ــع اقتص ــت ها و مناف ــاع از خواس ــور دف ــی به منظ ــی- طبقات صنف
مقــررات تنهــا مشــتی الفــاظ بــر روی کاغــذ باقــی می مانــد کــه اجرای شــان دیگــر بــه لطــف و کــرم ســرمایه داران 

ــان بســتگی خواهــد داشــت.  ــع آن و دولت هــای مداف
ــی احســاس  ــا پوست وگوشت شــان و به خوب ــن را ب کارگــران میهن مــان در نظام هــای پیــش و پــس از انقــالب ای
کرده انــد و می کننــد. کافــی اســت بــه سیاســت های مبنــی بــر ادعــای اشــتغال کامــل و امنیــت به منزلــٔه رکــن ضــرور 
توســعٔه متعــادل و مــوزوِن اقتصــادی و اجتماعــی تأمــل کــرد، یعنــی سیاســت هایی کــه تمــام دولت هــای مســتقر، 
بنــا بــر معاهده هــا، میثاق هــا و مصوبــات جهانــی، ازجملــه مصوبــات ســازمان ملــل متحــد و ســازمان بین المللــی 
ــٔه ۱۲۲"  ــه "مقاوله نام ــوان ب ــا، می ت ــن مصوبه ه ــه ای از ای ــٔه  نمون ــرای ارائ ــد. ب ــت متعهدن ــرای آن هس ــه اج کار، ب
ســازمان بین المللــی کار در ارتبــاط بــا موضــوع اشــتغال کامــل اشــاره کــرد. مقاوله نامه یــی کــه ایــران نیــز در ســال 
۱۳۵۱ بــه آن پیوســته اســت، امــا خواســِت اجتماعــی مســتتر  در ایــن مقاوله نامــه  در کشــور مــا به دلیــل ســرکوب 
ــی ضــد توســعه و  ــا نهــاده شــدن آزادی هــا و حقــوق ســندیکایی، محتوای ــر پ ســازمان های مســتقل کارگــری و زی
مضمونــی دال بــر چپــاول منابــع ملــی و غــارت ثروت هــای اجتماعــی ناشــی از کار کارگــران و زحمتکشــان کشــور 
ــای  ــتخوش آفت ه ــت کار دس ــل و امنی ــتغال کام ــت اش ــن سیاس ــر جایگزی ــکاری فراگی ــت. بی ــه اس ــود گرفت به خ

قــرارداد موقــت و ســفیدامضا گردیــده و کارگاه هــای کشــور بــه قتلــگاه کارگــران تبدیــل شــده اند.
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حقــوق کار نیــز همچــون هــر مقولــه اجتماعــی دیگــر اگرچــه بــرای در بررســی جزیی تــر بــه مقوله هــای مختلــف 
تقســیم می شــود، در کلیــت اش امــا نظامــی واحــد به شــمار مــی رود، نظامــی کــه اجزایــش از ارتبــاط جــزء بــا کل 
پیــروی می کنــد و بیــن اجزایــش هــم رابطــه ای تنگاتنــگ برقــرار  اســت. به عــالوه، مقولــه حقــوق کار نیــز مقوله یــی 
اســت نســبی و پویــا کــه گرچــه در هــر دوره، بســته بــه تــوازن قــوا، تعریفــی معیــن از آن می شــود، امــا بــا گذشــت 
زمــان و متناســب بــا رشــد و توســعه اجتماعــی، گســترش، تعمیــق تشــکل های مســتقل کارگــری و اتحــاد هرچــه 
ــای  ــا و ماده ه ــش بنده ــوق کار، چین ــن، حق ــرد. بنابرای ــود می گی ــیع تر به خ ــی وس ــران، دامنه ی ــترده تر کارگ گس
پراکنــده در کنــار یکدیگــر نیســت کــه بــاری به هــر جهــت یــا از ســر مصلحــت نگاشــته شــوند. ایــن حقــوق، بازتــاب 
ــٔه  فرآینــدی اجتماعــی و به هــم بســته اســت. در نظــام ســرمایه داری حقــوق  دهنــدٔه مناســبات عینــی کار به منزل
ــن  ــا در ای ــت. ام ــرمایه اس ــان کار و س ــارزٔه  می ــی و مب ــاد طبقات ــدٔه تض ــاب دهن ــود بازت ــت خ ــر و ماهی کار در جوه
نظــام نیــز ســطح رشــد حقــوق کار کــه عمدتــًا در قانــون کار متبلــور اســت، تابــع تــوازن نیروهــا، ســطح رشــدیافتگی 
گاهــی کارگــران از حقــوق و خواســت های خــود اســت. از طرفــی، روشــن اســت کــه در  تشــکل های کارگــری و آ
نظــام ســرمایه داری ســرمایه داران بــا برخــورداری از حمایــت دولت هــای مدافــع ســرمایه و ابزارهــای ســرکوبگر آن 
و همچنیــن بــا بهره منــدی از رســانه های جمعــی و غوغاســاالری،  در پــی محــدود کــردن هرچــه بیش تــر حقــوق 
ــن رویارویی هــای  ــوق کار،ریشــه در همی ــد. عقب گردهــا و پیش َروی هــا در حق ــوق کارگران ان ــی حق ــا به عبارت کار ی
ــوار  ــای ناگ ــس از رخ داده ــم پ ــازی نولیبرالیس ــر جهانی س ــی ب ــت های مبتن ــد. سیاس ــی دارن ــی و اجتماع طبقات
جهانــی در ســال های دهــٔه ۹۰ میــالدی ســدٔه گذشــته، به روشــنی نشــان داد کــه ســرمایه داری از کوششــی بــرای 
تعــرض بــه جنبــش کارگــری باهــدف عقــب نشــاندن جنبــش و تجــاوز به دســتاوردهای کارگــران فروگــذار نمی کنــد.
بــا ایــن حــال، واقعیــت امــر ایــن اســت کــه کارگــران در مبازره شــان در طــول بیــش از دویســت ســال، توانســته اند 
برخــی از حقــوق و مطالبــات اقتصــادی و اجتماعــی خــود را بــه ســرمایه داران تحمیــل کننــد، به طوری کــه اکنــون 
ــور  ــد و حض ــب رش ــه تناس ــان- ب ــت های آن ــی از خواس ــورها بخش ــیاری از کش ــوق کار بس ــِع حق ــناد و مناب در اس
اجتماعی شــان- به رســمیت شــناخته شــده اســت. کــف ایــن مطالبــات نیــز در مقیــاس جهانــی در مقــررات  ســازمان 
بین المللــی کار- ســازمان بین المللــی کار در مقــام مهم تریــن مرجــع حقــوق بین المللــی کار- تجلــی یافتــه اســت. 
گاه و  ــی نســل  کارگــران آ ــارزه جان فرســای نســل از پ ــن دســتاوردهای برآمــده از مب ــاع از ای روشــن اســت کــه دف
ــا دســت یابی بــه آرمــان "رهایــی از اســتثمار انســان  مبــارز از یک ســو و تــالش به منظــور  تعمیــق و گســترش آن ت
از انســان" از دیگرســو، در مرکــز توجــه کارگــران و ســازمان های ســندیکایی مســتقل آنــان بایــد باشــد. نقــِد کنونــِی 
قانــون کار، از چنیــن نگاهــی پیــروی می کنــد. به بــاور مــا، اصــول آزادی هــا و حقــوق ســندیکایِی دربردارنــدٔه حــق 
ــده از  ــته جمعی برآم ــرات دس ــوق کار و مذاک ــٔه حق ــاب، بن مای ــراض و اعتص ــق اعت ــات آزاد و ح ــکل و اجتماع تش
ــالت و  ــاعات کار، تعطی ــرارداد کار، س ــه ق ــرایط کار و ازجمل ــط و ش ــام رواب ــته جمعی تم ــرات دس ــت. مذاک آن اس
مرخصی هــا، دســتمزدها و رفــع تبعیــض نســبت بــه دســتمزد مســاوی در برابــر کار مســاوی، کاریابــی، کارآمــوزی 
ــرد و  ــر می گی ــا را درب ــز این ه ــی کار و ج ــت کار، بازرس ــی و بهداش ــی، ایمن ــن اجتماع ــه ای، تأمی ــوزش حرف و آم
ــوع  ــارکتی ای از ن ــای مش ــه نهاده ــت ک ــته جمعی اس ــره دس ــد. از مذاک ــوق کار باش ــی حق ــل پویای ــد عام می توان
شــوراهای کار به منظــور حســن نظــارت بــر اجــرای توافقــات و پیگیــری مفــاد ایــن توافقــات در ســطح کارگاه و در 

ــد. ــرد و مفهــوم می یاب ــاس شــهر، اســتان و کشــور، شــکل می گی مقی
ــون کار  ــد در قان ــه بای ــت ک ــرایط کار اس ــط و ش ــر رواب ــر ب ــای ناظ ــته جمعی، حداقل ه ــره دس ــای مذاک ــا مبن ام
تضمیــن شــده باشــد. اهمیــت قانــون کار نیــز، پیش و بیــش از هــر نکتــه، در همیــن جاســت. بایــد ضمــن تــالش 
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ــز توجــه داشــت. ــن حداقل هــا نی ــف ای ــه چگونگــی تعری ــرای تعمیــق و گســترش حقــوق کار در همــه حــال، ب ب
هم چنیــن، بــر پایــه اصــول آزادی هــا و حقــوق ســندیکایی اســت کــه کارگــران می تواننــد و بایــد در تمــام 
سیاســت های ُخــرد و کالن سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی در مقیــاس محلــی، منطقــه ای و ملــی کــه مســتقیم و 
غیرمســتقیم بــه زندگــی آنــان مربــوط می شــود، اظهارنظــر کــرده، اعتــراض یــا حمایت شــان را دربــارٔه آن هــا بیــان 
کننــد و رعایــت حقــوق سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی شــان را در طــرح و برنامه هــای دولت هــا و سیاســت های 
ــظ  ــا حف ــان و ب ــوق و منافع ش ــاع از حق ــتای دف ــد در راس ــد و بای ــران می توانن ــوند. کارگ ــتار ش ــا خواس کالن نظام ه
ــو و  ــه گفتگ ــی ب ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای سیاس ــا و برنامه ه ــا رد طرح ه ــت ی ــان، در حمای ــی استقالل ش اصول
ــر خواهیــم  ــرا همان طــور کــه دیرت ــا دیگــر ســازمان ها و حزب هــای اجتماعــی و سیاســی وارد شــوند. زی ائتــالف ب
گفــت، حقــوق کار را نمی تــوان و نبایــد بــه مناســبات میــان کارگــر و کارفرمــا در محــدودٔه کارگاه هــا خالصــه کــرد. 
ــده، نقــض اصــول  ــا در ســطح کارگاه هــا و به صــورت پراکن ــط کارگــر و کارفرم ــه رواب محــدود کــردن حقــوق کار ب

بنیادیــن حقــوق کار اســت.

قانون کار سال ۱۳6۹ و حقوق ُمثله شدٔه کار
ــراوان در  ــراز و فرودهــا و وارد کــردن جرح و تعدیل هــای ف ــی ف ــی در ســال ۱۳۶۹ و از پ ــون کار کنون ــب قان تصوی
ــول  ــی پ ــی و صنــدوق بین الملل ــا بانــک جهان ــع از آن نشــد کــه کالن ســرمایه داران کشــور در همســویی ب آن، مان
همچنــان بــه مخالفت شــان بــا ایــن قانــون- ماننــد مخالفــت بــا دیگــر قوانیــن حمایتــِی کارگــری- ادامــه ندهنــد و 
لغــو یــا "اصــالح" هرچــه بیش تــر آن را خواســتار نشــوند. ازآنجاکــه لغــو یک بــارٔه ایــن قانــون می توانســت و می توانــد 
ــن  ــردن ای ــر ک ــدف بی اث ــی باه ــالح تدریج ــد، روش اص ــته باش ــال داش ــیاری به دنب ــی بس ــی و خارج ــات داخل تبع
ــا،  ــا، بخش نامه ه ــوازی، آئین نامه ه ــن م ــا و قوانی ــاده واحده ه ــب م ــق تصوی ــد و از طری ــش گرفتن ــون را درپی قان
ازجملــه "شــورای عالی کار"،  و  انــواع "شــورای عالی" ها  و  تصویب نامه هــا و شــیوه نامه ها در مجلــس، دولــت 
دامنــٔه شــمول قانــون کار را کوچک تــر و کوچک تــر کردنــد، مفــاد حمایتــی آن را بی اثــر ســاختند و آن را دور زدنــد. 
ــای  ــه به  معن ــِض آن- ک ــی رود و نق ــمار م ــون به ش ــن قان ــی مهم تری ــون اساس ــس از قان ــون کار پ ــه، قان حال آنک
ــر از آن از طریــق بخشــنامه ها و آیین نامه هــا اســت-  نقــض یــک ســند باالدســتی از طریــق قوانیــن عــادی و بدت
اقدامــی اســت غیرقانونــی و ازآنجاکــه موافقــت کارگــران را کــه یــک رکــن مهــم "ســه جانبه گرایی" اســت را به همــراه 

نــدارد، از درجــٔه اعتبــار ســاقط اســت. 
ــون  ــه قان ــس اولی ــن پیش نوی ــده در مت ــای وارد آورده ش ــد، جرح و تعدیل ه ــاره ش ــه اش ــور ک ــی، همان ط از طرف
کار، نواقصــی را بــه  ایــن قانــون تحمیــل کــرد کــه ازجملــه می تــوان بــه نادیــده گرفتــه شــدن حقــوق و آزادی هــای 
ســندیکایی در آن اشــاره کــرد. واقعیــت ایــن اســت کــه جمهوری اســالمی از همــان آغــاز کوشــیده و می کوشــد تــا 
به هــر شــیؤه ممکــن، از آزادی هــای ســندیکایی، یعنــی ایــن خواســت اساســی جنبــش کارگــری کشــور، مانــع شــود. 
ــور،  ــری کش ــدگان کارگ ــٔه نماین ــی به منزل ــع بین الملل ــه مجام ــکل های زرد"  ب ــی "تش ــا معرف ــالمی ب جمهوری اس
ــدام مســتقل کارگــری در داخــل  ــوع اق ــی، ســرکوب مــداوم هرن زدوبندهــای نهــان و آشــکار در مجامــع بین الملل
کشــور، تــالش کــرده اســت از اجــرای مفــاد اعالمیــه ســال ۱۹۹۸ ســازمان بین المللــی کار ســرباز زنــد. زیــرا بنــا بــر 
ــای  ــه مقاوله نامه ه ــه ب ــر از این ک ــی کار- صرف نظ ــازمان بین الملل ــو س ــای عض ــی دولت ه ــه، تمام ــن اعالمی ای
ــن  ــدرج در ای ــول من ــاد و اص ــن، مف ــی ای معی ــازٔه زمان ــده اند در ب ــف ش ــه- موظ ــا ن ــند ی ــته باش ۸۷ و ۹۸ پیوس
ــان  در  ــالمی و کارفرمای ــه جمهوری اس ــند. اینک ــمیت بشناس ــود به رس ــن خ ــن را در قوانی ــای بنیادی مقاوله نامه ه
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ایــران ایــن حــق را به رســمیت بشناســند یــا نــه، اینکــه حــق آزادی هــای ســندیکایی بنــا بــر مفــاد مقاوله نامه هــای 
ــق  ــن ح ــدن ای ــناخته ش ــمیت ش ــٔه به رس ــت وظیف ــه، در ماهی ــا ن ــود ی ــده ش ــران گنجان ــون کار ای ۸۷ و ۹۸ در قان
ــندیکایی را  ــای س ــق آزادی ه ــه ح ــد ک ــن و آیین نامه هایی ان ــق"، آن قوانی ــی" و "ناح ــد و "غیرقانون ــری نمی ده تغیی
نقــض کرده انــد. بنابرایــن، کارگــران کشــور "حــق" دارنــد کــه ســندیکاها و ســازمان های سندیکایی شــان را  آزادانــه  
تشــکیل دهنــد و هرگونــه ممانعــت از آن، بنــا بــر مقاوله نامه هــای یــاد شــده در بــاال، مصــداق نقــِض ایــن "حــق" 

اســت.
ــا دور  ــن "حــق" و تــالش آن به منظــور حــذف ی ــر ای ــن اســت کــه مقاومــت جمهوری اســالمی در براب واقعیــت ای
ــه، دو روی یــک ســکه اند. نظــام  ــا روش هــای پیش گفت ــون کار ب ــاد حمایتــی کارگــری قان ــر مف زدن هرچــه بیش ت
به خوبــی واقــف اســت و بــاور دارد کــه تنهــا از طریــق نقــض ایــن "حــق" و ســرکوب پیگیــر هرنــوع اقــدام مســتقل 
ــران و  ــر کارگ ــن، ب ــت. بنابرای ــد داش ــور را خواه ــر کش ــم ب ــرمایه داران حاک ــع کالن س ــظ مناف ــوان حف ــری، ت کارگ
فعــاالن کارگــری اســت کــه ضمــن پافشــاری بــر حــق برخــورداری از آزادی هــای ســندیکایی، بــا هشــیاری تمــام 
بــه بررســی آیین نامه هــا، تصویب نامه هــا، طرح هــا و الیحه هــای پیشــنهادی ای کــه هدف شــان به اصطــالح 
ــا  ــی کارگــری آن اســت، ب ــاد حمایت ــر مف ــر کــردن هرچــه بیش ت ــارت دیگــر، بی اث ــا به عب ــون کار، ی »اصــالح« قان

ــد.  ــا آن هــا برخیزن ــه ب عمــل متحــد، به مقابل
ــه "اصــالح" آن،  ــران نســبت ب ــه کارگ ــد موجــب شــود ک ــون کار نبای  روشــن اســت کــه ضعف هــا و نواقــص قان
ــر حقــوق کارگــران اســت،  ــا نهــادن هرچــه بیش ت ــر پ ــه آن کــه هدفــش زی ــد ب ــا به عبــارت دیگــر، تهاجمــی جدی ی
ــور،  ــوق کار در کش ــق حق ــرای تعمی ــارزه ب ــن مب ــود و ضم ــیار ب ــد هش ــوند. بای ــا ش ــد و بی اعتن ــان دهن ــال نش انفع
ــٔه ایــن رویکــرد راهبــردی )اســتراتژیک(  راه را بــر هرگونــه تهاجــم جدیــد بــه قانــون کار مســدود کــرد. تنهــا بــر پای
گاه کننــده  و بســیج  کارگــران ، آنــان را پیرامــون  برنامه هــای  اســت کــه می تــوان بــا پیــش کشــیدن  بحث هایــی آ
مطالباتی شــان  برانگیخــت و بــا کوشــیدن در ایــن راه چنــان نیــروی مــادی ای فراهــم آورد کــه نولیبرالیســم حاکــم  
ــتر   ــه بیش ــینی هایی  هرچ ــذاَرد  و  به عقب نش ــاکام  گ ــه اش ن ــای  آزمندان ــه هدف ه ــت یابی ب ــور را در دس ــر کش ب

واداَرد.
ــود  ــاد خ ــا در بنی ــرمایه داران و دولت ه ــوی س ــوق کار"  از س ــام "حق ــی به ن ــن موضوع ــمیت یافت ــا، رس ــاور م به ب
برآمــده از تالش هــا و مبــارزٔه خونیــن کارگــران جهــان در طــول بیــش از دو ســده اســت. کاســتی ها نبایــد موجــب 

ــارزه نســل ها کارگــر شــود. ــه آن بخــش از دســتاوردهای حاصــل از مب ــی ب ــال و بی اعتنای انفع
ــه  ــر حقــوق کار، ب ــار، ضمــن طــرح اصــول و مفــاد ناظــر ب ــن سلســله گفت ــا چنیــن رویکــردی اســت کــه در ای ب
ــون کار  ــن قان ــد کاســتی های بنیادی ــه نق ــود، ب ــه الزم ش ــا ک ــه هرکج ــی و، البت ــون کار کنون ــد کاســتی های قان نق
ــوق  ــکاس حق ــی انع ــه چگونگ ــت، ب ــده اس ــه الزم ش ــا ک ــالوه، هرج ــم. به ع ــالب، برآمده ای ــش از انق در دوران پی
کار در مبانــی حقــوق بین المللــی کار کــه به طورعمــده در اســناد، مقاوله نامه هــا و توصیه نامه هــای ســازمان 
ــوق  ــن حق ــا یکــی از شــاخص های مهــم در تبیی ــاور م ــرا به ب ــم. زی ــد، اشــاره کرده ای ــی یافته ان ــی کار تجل بین الملل
ــی کار و  ــوق بین الملل ــن مرجع هــای حق ــام مهم تری ــن اســناد در مق ــه ای ــن کار در کشــور، توجــه ب ــد قوانی کار و نق
ــی کــه جمهوری اســالمی نیــز،  ــی اســت، یعنــی مطالبات بازتاب دهنــدٔه کــف مطالبــات کارگــری  در مقیــاس جهان
گاه  ــه آ ــم ک ــا برآنی ــالوه، م ــت. به ع ــد اس ــا متعه ــت آن ه ــه رعای ــی کار، ب ــازمان بین الملل ــت در س ــم عضوی به حک
بــودن و اطــالع دقیــق از مبانــی حقوقــی کار و ازجملــه حقــوق بین المللــی کار، بــه کارگــران و به ویــژه بــه فعــاالن 
ــُبرد  ــنگرانه و پیش ــای روش ــران، فعالیت ه ــع کارگ ــاع از مناف ــه در کارزار دف ــد ک ــکان آن را می ده ــندیکایی ام س



۱۷ پیشگفتار

ــی و  ــم قضای ــور در محاک ــردان، حض ــان و دولتم ــا کارفرمای ــته جمعی ب ــرات دس ــندیکایی، مذاک ــای س آموزش ه
حتــی در احضارهــا و بازجویی هــای غیرقانونــی ای کــه مصــداق تجــاوز آشــکار بــه حقــوق کارگــران و آزادی هــای 

ســندیکایی اســت، بــا توانایــی بیشــتری ظاهــر شــوند.
ــوق  ــی کار"، حق ــوق بین الملل ــان از "حق ــا، منظورم ــار، همه ج ــن گفت ــه در ای ــم ک ــد می کنی ــه تأکی ــن نکت ــر ای ب
به رســمیت شناخته شــدٔه کار از ســوی "ســازمان بین المللــی کار" در مقــام نهــاد تخصصــی ســازمان ملــل متحــد در 
وضــع اســتانداردهای ناظــر بــر موازیــن و مقــررات بین المللــی کار اســت، یعنــی موازیــن و مقرراتــی کــه به طورعمــده 
در چارچــوب نظــام ســرمایه داری تعریــف شــده اند و بازتاب دهنــدٔه کــف مطالبــات کارگــری اســت. زیــرا حقــوق کار 
ــر  ــی ب ــبات مبتن ــًا از مناس ــت و اساس ــده اس ــررات یادش ــن و مق ــر از موازی ــس فرات ــتی ب ــای سوسیالیس در نظام ه

مالکیــت عمومــی و نفــِی "اســتثمار انســان از انســان" نشــأت می گیرنــد.
ــون کار  ــی قان ــتی های اساس ــه کاس ــل ب ــه دو دلی ــی ب ــون کار کنون ــد قان ــن نق ــار ضم ــن گفت ــا در ای ــالوه، م به ع
ــا سوِءاســتفاده  ــٔه ســلطنت طلبانی کــه ب ــز نظــر داشــته ایم: نخســت، به دلیــل تبلیغــات عوام فریبان ســال ۱۳۳۷ نی
از تبه کاری هــای نظــام حاکــم کنونــی و بــا تصــور آن کــه پــس از گذشــت نزدیــک بــه ۴۰ ســال، دیگــر خاطــرٔه تلــخ 
کارگرســتیزِی آن رژیــم وابســته از  ذهن هــا زدوده شــده اســت، اغتنــام فرصــت کــرده و  نظــام ســلطنتی را نظامــی 
ــابه  ــرد مش ــم رویک ــان دهی ــه نش ــد؛ دوم، از آن رو ک ــاز می ش ــن ب ــت بری ــه روی بهش ــش ب ــه درهای ــد ک می نمایانن
هــر دو نظــام بــه حقــوق کار، امــری اتفاقــی نیســت و از ماهیــت طبقاتــی و ســمت گیری آن هــا نشــأت می گیــرد. 
ــن  ــی، برانگیخت ــار کنون ــله گفت ــی در سلس ــی تطبیق ــن بررس ــای ای ــی از هدف ه ــورد، یک ــن دو م ــر ای ــالوه ب به ع
حافظــٔه تاریخــی خواننــدگان و عالقه منــدان این گونــه مطالــب و دوســتداران زحمتکشــان و در کنــار آن بازخوانــِی 

ــراز و فرودهــای جنبــش کارگــری میهن مــان اســت. ف
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کارگران و جنبش سندیکایی مستقل
ــان حقــوق به رســمیت شناخته شــدٔه  ــر بنی ــون کار ب ــی قان ــن شــاخص ارزیاب ــه شــد، مهم تری همان طــور کــه گفت
کار، چگونگــی تبییــن اصــول و حقــوق ناظــر بــر نقــش و عملکــرد تشــکل های کارگــری در حفــظ و دفــاع از منافــع 

کارگــران اســت.
ــش  ــت. جنب ــر اس ــٔه کارگ ــارزٔه طبق ــکل های مب ــن ش ــری از دیرینه تری ــکل های کارگ ــی تش ــارزه در راه برپای  مب
ســندیکایی بــا تکویــن ســرمایه داری و توســعٔه صنعــت بــزرگ همــزاد بــوده و هم پــای آن رشــد کــرده اســت. مبــارزات 
خونیــن کارگــران در کشــورهای ســرمایه داری، ســرانجام ســرمایه داران و دولت هــای آن هــا را به پذیــرش ایــن حــق 
ــور  ــندیکایی- مجب ــازمان های س ــندیکا و س ــود- س ــاص خ ــتقل و خ ــکل های مس ــاد تش ــران در ایج ــلم کارگ مس
ــا آن جــا کــه، امــروز بســیاری از کشــورهای جهــان ناگزیــر شــده اند ایــن حــق را در قانــون کار کشــورهای  کــرد، ت

ــند۱. ــمیت شناس ــود به رس خ
ــوق  ــاع از حق ــٔه دف ــا کارپای ــران ب ــک کارگ ــتقل و دموکراتی ــِی مس ــی- طبقات ــازمان صنف ــری س ــندیکای کارگ س
صنفــی، طبقاتــی و اجتماعــی کارگــران اســت؛ ســازمانی اســت کــه از به هــم پیوســتن داوطلبانــه کارگــران در هــر 
واحــد تولیــد، اقتصــادی و خدماتــی- بــدون  توجــه بــه باورهــای عقیدتــی، مذهبــی و سیاســی و تعلقات ملی، جنســی 
و ســنی آنــان- شــکل می گیــرد. ســندیکاهای مســتقل کارگــری توأمــاِن مبــارزات کارگــران در جامعــٔه مبتنــی بــر 
تضادهــای طبقاتــِی ســرمایه داری و برآمــده از ایــن مبــارزه و تکیــه گاه آن اســت. "آزادی تشــکل" و "تضمیــن حقــوق 
ــد.  ــان را برنمی تاب ــا و کارفرمای ــت دولت ه ــه دخال ــت ک ــمولی اس ــوق جهان ش ــون حق ــری" همچ ــندیکایی کارگ س
ــا مبارزه شــان به دســت آورده انــد و آن هــا را بــه ســرمایه داری تحمیــل کرده انــد. امــا  حقوقــی اســت کــه کارگــران ب
هنــوز در برخــی کشــورها و به ویــژه در کشــورهای درحال توســعه، ســرمایه داری بــا ســود جســتن از ضعــف تاریخــی 
ــن  ــناختن ای ــمیت ش ــری، از به رس ــع غارتگ ــرمایه و مداف ــزار س ــای کارگ ــرنیزه دولت ه ــاه س ــر و در پن ــٔه کارگ طبق
حقــوق ســرباز می زننــد یــا مانــع از اجــرای آن هــا می شــوند. ازایــن روی، پیش وبیــش از هــر نکتــه، قانــون کار بایــد 
به صراحــت و بــدون هیــچ تبصــره و بنــد محدودکننــده ای، آزادی هــا و حقــوق بنیادیــن و جهان شــمول ســندیکایی 

ــد: ــمیت شناس ــرح به رس ــن  ش ــری۲ را به ای کارگ
۱.  کارگــران بــه دور از هرگونــه تمایــزی حــق دارنــد آزادانــه و بــدون اجــازه پیشــین ســازمان های خــود را تشــکیل 
ــه شــرط آن کــه اســاس نامه های مصــوب خــود را رعایــت کننــد؛ ــد، ب ــه ســازمان های موجــود به پیوندن ــا ب دهنــد ی
ــدگان  ــد؛ نماین ــن کنن ــود را تدوی ــای خ ــاس نامه و آیین نامه ه ــه اس ــد آزادان ــق دارن ــری ح ــازمان های کارگ ۲.  س
خویــش را برگزیننــد؛ چگونگــی اداره امــور و فعالیت هــای داخلــی ســازمان های خــود را تنظیــم کــرده و برنامه هــای 

عمــل آن هــا را اعــالم کننــد؛ آزادی اعــالم برنامه هــای 
ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی، آزادی انتشــار نشــریه های کارگــری، اعــالم برگــزاری اجتماعــات، 

۱ -  براســاس آخریــن آمــار ارایــه شــده از ســوی ســازمان بین المللــی کار، شــمار کشــورهایی کــه بــه مقاوله نامــه شــمارٔه ۸۷ بــا عنوان:«آزادی هــای 
ســندیکایی و حمایــت از حقــوق ســندیکایی« و مقاوله نامــه ۹۸ بــا عنــوان: »حــق تشــکل و مذاکــرات دســته جمعی« ایــن ســازمان پیوســته انــد، بــه 

ترتیــب ۱۵۴ و ۱۶۵ کشــور از مجمــوع ۱۸۱ کشــور اســت.
۲ -  کــف ایــن آزادی هــا و حقــوق ســندیکایی، مفــاِد مقاوله نامه هــای ۸۷ و ۹۸ ســازمان بین المللــی کار را تشــکیل می دهــد کــه جمهوری اســالمی 
نیــز، از پــی اعالمیــٔه کنفرانــس عمومــی ســال ۱۹۹۸ ایــن ســازمان، به اجــرا و پیشــُبرد آن ملــزم اســت. رجــوع شــود بــه: متــن ایــن مقاولــه نامه هــا 

و اعالمیــٔه ســال ۱۹۹۸ ســازمان بین المللــی کار.
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ــایل  ــتفاده از وس ــق« آزادی اس ــن »ح ــود؛ ای ــامل می ش ــاب را ش ــز، اعتص ــی و نی ــی و اعتراض ــرات ِ نمایش تظاه
ــرد.  ــی گی ــم، دربرم ــدرن را ه ــی م ــاط جمع ارتب

۳.  هیچ یــک از قوانیــن و مقــررات کشــور نبایــد حــق ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی در ابــراز نظــر آزادانــه 
دربــارٔه طرح هــا و الیحه هــای قانونــی یــا مصوبــات محلــی و منطقــه ای، در تمــام حوزه هــای اقتصــادی، سیاســی 
ــا زندگــی و سرنوشــت کارگــران مربــوط می شــوند، محــدود کننــد؛ در  ــا غیرمســتقیم ب و اجتماعــی کــه مســتقیم ی
تمــام مرحله هــای تصویــب و اجــرای قوانیــن و مقــررات یــاد شــده در بــاال، ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی 

باهــدف تأمیــن آرا و نظراتشــان بایــد طــرف مشــورت قــرار گیرنــد؛
ــی  ــت در اجــرای قانون ــا محدودی ــن حقــوق ی ــت ای ــه محدودی ــه ای کــه ب ــه مداخل ــی از هرگون ۴.   مقام هــای دولت

آن هــا منجــر شــود، بایــد خــودداری کننــد؛
۵.  سازمان های کارگری را نمی توان با احکام اداری منحل یا به حالت تعلیق درآورد؛ 

ــه،  ــه اتحادی ــا ب ــد ی ــکیل دهن ــیون تش ــیون و کنفدراس ــه، فدراس ــد اتحادی ــق دارن ــری ح ــازمان های کارگ ۶.  س
ــی  ــت ســازمان های کارگــری بین الملل ــد به عضوی ــد و حــق دارن فدراســیون ها و کنفدراســیون های موجــود بپیوندن
ــامل  ــن، ش ــطرهای پایی ــن س ــاال و همچنی ــطرهای ب ــده در س ــای آم ــام بنده ــمرده در تم ــوق برش ــد؛ حق درآین

می شــود؛ نیــز  کنفدراســیون ها  و  فدراســیون ها  اتحادیه هــا، 
ــیون های آن  ــیون ها و کنفدراس ــا، فدراس ــز اتحادیه ه ــری و نی ــازمان های کارگ ــی س ــخصیت حقوق ــب ش ۷.  کس

نبایــد مشــروط بــه شــرایطی شــود کــه مفــاد بندهــای ۱ تــا ۴ ایــن مــاده را نقــض کنــد؛
۸.  ســازمان های کارگــری ضمــن برخــورداری از حقــوق برشــمرده در بــاال، ماننــد هــر شــخص حقیقــی و حقوقــی، 
ــاد  ــردن مف ــدود ک ــه مح ــد ب ــرایطی نبای ــچ ش ــور در هی ــن کش ــد؛  قوانی ــت کنن ــاری را رعای ــن ج ــد قوانی موظف ان

تصریــح شــده در ایــن مــواد بینجامــد یــا اجــرای آن هــا را بــا مشــکل روبــرو کنــد؛
ــی  ــت کاف ــتغال، از حمای ــوص اش ــز درخص ــندیکایی و تبعیض آمی ــد س ــای ض ــر اقدام ه ــد در براب ــران بای ۹.  کارگ

برخــوردار شــوند؛
۱۰.  حمایت از کارگران در برابر اقدامات ضد سندیکایی به ویژه باید مفاد بندهای زیر را دربرگیرد:

الــف( حمایــت از نماینــدگان کارگــران در کارگاه و، در مقیــاس محلــی، ملــی و بین المللــی؛ ب ( بی اعتبــار شــناختن 
هرگونــه شــرط در مــورد اســتخدام کارگــران مبنــی بــر عضویــت نداشــتن در ســندیکاهای کارگــری یــا اســتعفا دادن 
ــت در  ــت عضوی ــان به هــر وســیله، به عل ــرای آن ــا ایجــاد مزاحمــت ب ــران ی از آن هــا؛ پ ( ممانعــت از اخــراج کارگ
ــا  ــاعت های کار ی ــر س ــندیکایی، در غی ــکیالتی س ــای تش ــرکت در فعالیت ه ــت ش ــا به عل ــری ی ــندیکاهای کارگ س

درصــورت موافقــت کارفرمــا در زمــان کار؛
۱۱. ســندیکاهای کارگــری بایــد در مقابــل هرگونــه اقــدام مداخله گرانــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم کارفرمایــان یــا 

ــرد امــور خــود کامــاًل در امــان باشــند؛ نماینــدگان آن هــا در ســامان دهی تشــکیالت و هدایــت و پیش ُب
ــی  ــازمان کارفرمای ــا س ــا ی ــوذ کارفرم ــر نف ــه زی ــر ک ــری دیگ ــندیکاهای کارگ ــاد س ــور ایج ــک به منظ ۱۲.  تحری
باشــند یــا پشــتیبانی از ســندیکاهای کارگــری بــا اتــکا بــه کمک هــای مالــی یــا هــر شــیوه دیگــر بــا ایــن هــدف کــه 
ــی اســت کــه  ــه اقدام های ــد، ازجمل ــی درآین ــا ســازمان کارفرمای ــا ی ــر نظــارت کارفرم ــه زی ســندیکاهای کارگــری  ب

ــوند؛ ــی می ش ــه تلق ــدام مداخله گرایان ــاده، اق ــن م ــاد ای ــاس مف ــر اس ــژه ب به وی
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۱۳.  درصــورت لــزوم بایــد تدابیــری اتخــاذ شــود کــه کارفرمایــان و ســندیکاهای کارفرمایــی از یک طــرف و 
ــره و  ــه به مذاک ــدام آزادان ــای اق ــر از روش ه ــتفاده بیش ت ــعه و اس ــه توس ــر ب ــرف دیگ ــری از ط ــندیکاهای کارگ س

ــد. ــم کنن ــود تنظی ــن خ ــه بی ــن پای ــر ای ــرایط کار را ب ــوند و ش ــویق ش ــته جمعی تش ــای دس قرارداده
بندهای برشمرده آمده در باال، ناظر بر پنج اصل کلی زیر است:

آزادی های بنیادین کارگران در تشکیل و تأسیس سندیکاها و سازمان های سندیکایی یا 	 
پیوستن به سندیکاهای موجود؛

آزادی های سندیکایی و حقوق بنیادین سندیکاها و سازمان های سندیکایی؛	 
حمایت از نمایندگی کارگران؛	 
استقالل سندیکاها و سازمان های سندیکایی از دولت ها و کارفرمایان؛	 
حقوق ناظر بر ویژگی سندیکا: سندیکا در مقام سازمان صنفی- سیاسی طبقه کارگر.	 

آزادی های سندیکایی و کسب شخصیت حقوقی سندیکا
بنــد ۱ از ۱۳ بنــد آمــده در بــاال می گویــد: "کارگــران بــه دور از هرگونــه تمایــزی حــق دارنــد آزادانــه و بــدون اجــازه 
قبلــی ســازمان های خــود را تشــکیل دهنــد یــا بــه ســازمان های موجــود بپیوندنــد، بــه شــرط آن کــه اساســنامه های 

مصــوب خــود را رعایــت کننــد."
ایــن بنــد بــه ســه حــق بنیادیــن کارگــران درخصــوص آزادی هــای ســندیکایی اشــاره دارد. نخســت آن کــه، عبــارت 
"بــدون تمایــز" ناظــر بــر حــق تمــام کارگران شــاغل در شــهر ها و روســتاها و در تمــام واحدهــای صنعتی، کشــاورزی، 
دام پــروری، دریایــی، خدماتــی، آموزشــی، بهداشــت و درمــان، تعاونی هــا و حتــی ادارات دولتــی اســت؛ به عــالوه، 
ایــن حــق، تمــام کارگــران را- صرف نظــر از ســن، جنســیت، ملیــت، زبــان، باورهــای مذهبــی و اجتماعــی آنــان- 
ــارت  ــه، عب ــود. دوم آن ک ــامل می ش ــز ش ــور را نی ــم کش ــی مقی ــر خارج ــران مهاج ــن روی، کارگ ــرد، ازای دربرمی گی
"آزادانــه و بــدون اجــازٔه پیشــین" تأکیــدی بــر حــق دیگــر کارگــران در تأســیس و تشــکیل سندیکاهاســت، یعنــی حقی 
ــد.  ــته باش ــی وابس ــای دولت ــد از مقام ه ــذ تأیی ــه اخ ــد ب ــد و نبای ــندیکا نمی توان ــکیل س ــیس و تش ــد تأس ــه می گوی ک
ــی ســندیکاهای  ــم اساســنامه و آیین نامه هــای داخل ــت در تنظی ــان حــق دخال ــت و کارفرمای ــارت دیگــر، دول به عب
ــب  ــه کس ــود ک ــد می ش ــاال، تأکی ــده در ب ــای آم ــد ۷ از بنده ــه در بن ــت ک ــل اس ــن دلی ــد. به همی ــری را ندارن کارگ
شــخصیت حقوقــی بــرای ســازمان های کارگــری و ازجملــه اتحادیه هــا، فدراســیون ها و کنفدراســیون های 
کارگــری نبایــد بــه شــرایطی موکــول شــود کــه ایــن حــق را به خطــر انــدازد یــا کســب شــخصیت حقوقــی ســرآخر بــه 
گهــی  اخــذ اجازه یــی از پیــش منتهــی شــود. کســب شــخصیت حقوقــی اگــر منــوط بــه رعایــت تشــریفاتی از نــوع آ
در روزنامــه رســمی و ثبــت آن در مراکــز قانونــی و درعین حــال بــه دور از اقدام هایــی بازدارنــده باشــد، به معنــی اخــذ 
اجازه یــی از پیــش نیســت. امــا اگــر ایــن تشــریفات بــه بررســی هایی خــاص از نــوع کســب صــدور مجــوز یــا تصویــب 
اساســنامه از ســوی مقام هــای دولتــی وابســته شــود، نقض کننــدٔه اصــول آزادی هــا و حقــوق ســندیکایی خواهــد 
بــود. نکتــه ســوم در ایــن بنــد، انتخــاب آزادانــه ســندیکا از ســوی کارگــران اســت؛ یعنــی کارگــران در انتخــاب نــوع 
ــر  ــر اصــل آزادی تکث ــن حــق ناظــر ب ــد. ای ــد، آزادن ــه آن بپیوندن ــا ب ــد، ی ســندیکایی کــه می خواهنــد تشــکیل دهن

مراکــز ســندیکایی اســت.
در "قانــون کار" پیــش از انقــالب- قانــون کار ســال ۱۳۳۹- اگرچــه به ظاهــر در مــادٔه ۲۵ آن حــق تشــکل کارگــران 
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پذیرفتــه شــده بــود، امــا تشــکیل و تأســیس ســندیکاهای مســتقل را در همــان گام نخســت، مانــع شــده بــود، زیــرا 
ــکیل  ــع تش ــیون ها در موق ــا و کنفدراس ــندیکاها و اتحادیه ه ــه س ــد: "کلی ــه می ش ــادٔه ۲۶ آن گفت ــه در م بالفاصل
موظــف بــه تنظیــم اساســنامه و تســلیم آن بــه وزارت کار جهــت ثبــت می باشــند. وزارت کار در صورتی که اساســنامه 
مغایرتــی بــا ایــن قانــون و آیین نامــه مربوطــه آن نداشــته باشــد بــا ثبــت آن هــا موافقــت خواهــد نمــود." همیــن مــاده 
و آئین نامــه مربــوط بــه ضابطه هــای تأســیس ســندیکا، مجــوزی بودنــد بــرای دخالــت مســتقیم و رســمی وزارت کار 

و امــور اجتماعــی، یــا به عبــارت بهتــر، دخالــت پنهــان و غیرمســتقیم ســاواک در کار ایــن تشــکل ها.
آیین نامــٔه تشــکیل ســندیکاها مصــوب ســال ۱۳۳۴، گذشــته از درج کــردن قیــِد "بررســی وزارت کار" به منظــور 
ــه  ــندیکا را ب ــس س ــای مؤس ــت اعض ــراز صالحی ــادٔه ۲، اح ــد ط م ــون در بن ــاد قان ــا مف ــنامه ب ــق اساس تطبی
کمیســیونی واگــذار می کــرد کــه از فرمانــدار یــا بخشــدار یــا نماینــده او، فرمانــده پــادگان یــا نماینــده او و 
ــری،  ــده ژاندارم ــه، نماین ــهربانی در منطق ــا ش ــادگان ی ــودن پ ــورت نب ــش و درص ــتاد ارت ــده س ــران نماین در ته
ــندیکا  ــان س ــالوه، مؤسس ــود. به ع ــب ب ــده او مرک ــا نماین ــس اداره کار ی ــده او، ریی ــا نماین ــتری ی ــس دادگس رئی
ــد.  ــالع دهن ــه ادارات کار اط ــود را ب ــد خ ــندیکا قص ــکیل س ــه تش ــدام ب ــش از اق ــه پی ــد ک ــده بودن ــف ش موظ
ــن  ــر ای ــی جوه ــد، ول ــب ش ــن و تصوی ــری تدوی ــای دیگ ــال های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۳ آیین نامه ه ــه در س ــد ک هرچن
ــدگان وزارت  ــب از نماین ــدی، مرک ــای بع ــیون، در آیین نامه ه ــن کمیس ــای ای ــرد و اعض ــری نک ــا تغیی آیین نامه ه
ــخیص  ــع تش ــی، مرج ــل اطالعات ــی، عوام ــل نهای ــد در تحلی ــه ندان ــت ک ــی کیس ــد. ول ــتری بودن کار و دادگس
ــود را  ــای خ ــت، ج ــٔه نخس ــکار آیین نام ــخن آش ــر، س ــتند. به عبارت دیگ ــم هس ــوز ه ــد و هن ــا بوده ان صالحیت ه

بــه ســخن پوشــیده در آیین نامه هــای بعــدی داد.
 در جریــان انقــالب، همــراه بــا اوج گیــری مبــارزات مــردم، بــه مــوازات رشــد فعالیت هــای ســندیکایی مســتقل، 
ــرمایه داران و  ــرار س ــل ف ــه به دلی ــی ک ــور اداره کارخانه های ــری به منظ ــده کارگ ــد و پراکن ــکل های جدی ــٔه تش نطف
مالــکان واحدهــای بــزرگ تولیــدی و صنعتــی در معــرض تعطیــل شــدن بودنــد بســته شــد و کمیته هــای کارگــری 
ــس  ــده پ ــمی و پراکن ــکل های غیررس ــن تش ــد. ای ــود آمدن ــوش به وج ــکل خودج ــا به ش ــن کارخانه ه ــرای اداره ای ب
ــه از آن هــا وجــود  ــی ک ــار از درک هــای متفاوت ــد. شــوراها برکن ــروزی انقــالب شــوراهای کار را تشــکیل دادن از پی
داشــت، به تدریــج به شــکل منظم تــری وظایــف دوگانــه صنفــی و نهادهــای مشــارکتی را برعهــده گرفتنــد. 
تفکیــک نکــردن اصولــی ایــن دو وظیفــه- دو وظیفــه  ای کــه دو ســاختار متفــاوت را ایجــاب می کنــد- از یک ســو و 
حمایت هــای دولتــی از تشــکل هایی زرد از نــوع "خانــه کارگــر" و نیــز دخالــت نهادهــای امنیتــی در پیگــرد و ســرکوب 
فعــاالن کارگــری مدافــع تشــکل های مســتقل کارگــری از دیگرســو، بــه تغییــر نــام و تغییــر جهــت شــوراهای کار بــه 

"شــوراهای اســالمی کار" منجــر شــد. 
فصــل ششــم قانــون کار جمهوری اســالمی ذیــل تشــکل های کارگــری – تبصــرٔه ۲ مــادٔه ۱۳۱- تشــکیل 
انجمن هــای صنفــی کارگــری را بــه تنظیــم اساســنامه بــا رعایــت مقــررات قانونــی و تســلیم آن بــه وزارت 
ــف  ــدود و وظای ــکیل، ح ــی تش ــٔه چگونگ ــد: "آیین نام ــز می گوی ــرٔه ۵ نی ــد. در تبص ــوط می کن ــی من کارواموراجتماع
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــر ظ ــه حداکث ــای مربوط ــی و کانون ه ــای صنف ــرد انجمن ه ــوه عملک ــارات و نح و اختی
ــن آیین نامــه  ــران خواهــد رســید ]آخری ــون توســط شــورای عالی کار تهیــه و به تصویــب هیئت وزی ــن قان تصویــب ای
ــال ۱۳۹۱  ــید و در س ــران رس ــب هیئت وزی ــاه ۱۳۸۹ به تصوی ــی در خردادم ــای صنف ــکیل انجمن ه ــی تش چگونگ
بــرای اجــرا ابــالغ شــد[. نکتــٔه دیگــر کــه درخــورد تعمــق اســت اینکــه، در هیــچ کجــای ایــن فصــل بــه نقــش و 
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عملکــرد شــوراهای اســالمی کار در ردیــف تشــکل هایی "صنفــی" اشــاره نشــده اســت. امــا در تبصــرٔه ۴ به یک بــاره 
ــا  ــی ی ــن صنف ــالمی کار، انجم ــورای اس ــورد ش ــه م ــی از س ــد یک ــط می توانن ــد فق ــک واح ــران ی ــد: "کارگ می گوی

ــده کارگــران را داشــته باشــند."  نماین
ــون  ــب قان ــی آن ســال ها پیــش از تصوی ــون شــوراهای اســالمی کار و آیین نامــٔه اجرای ــه این جاســت کــه قان نکت
کار- یعنــی در ســال های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴- به تصویــب رســیده و اجرایــی شــده بــود و بنابرایــن جایــی بــرای 
تشــکل های صنفــی در کارگاه هــای بیــش از ۳۵ نفــر نمی گذاشــت. زیــرا در قانــون شــوراهای اســالمی کار ازجملــه 
ــه برنامه هــا و ایجــاد هماهنگــی در  ــن قســط اســالمی و همــکاری در تهی ــاده ۱ - به منظــور تأمی ــم: "م می خوانی
پیشــرفت امــور در واحدهــای تولیــدی، صنعتــی، کشــاورزی و خدمــات، شــورایی مرکــب از نماینــدگان کارگــران و 
کارکنــان بــه انتخــاب مجمــع عمومــی و نماینــدٔه مدیریــت به نــام ٬شــورای اســالمی کار٬ تشــکیل می گــردد. تبصــرٔه 

۱- مجمــع عمومــی هــر واحــد از کلیــه کارگــران و ســایر کارکنــان به اســتثناِء مدیریــت تشــکیل می گــردد."
ــده دارد  ــارکتی را برعه ــه مش ــی وظیف ــب کل ــالمی کار در ترکی ــورای اس ــود، ش ــه می ش ــه مالحظ ــور ک  همان ط
ــوراهای  ــون ش ــا قان ــد. ام ــا کن ــی را ایف ــکل صنف ــش تش ــد نق ــان بای ــران و کارکن ــی کارگ ــع عموم ــرًا مجم و ظاه
اســالمی کار درخصــوص ایــن وظایــف مجمــع عمومــی کارگــران و کارکنــان ســاکت اســت و در هیــچ مــاده و بنــدی 
بــه وظایــف مشــخص ایــن مجمــع نمی پــردازد، جــز آن کــه ایــن مجمــع تنهــا بــرای انتخــاب نماینــده کارگــران و 
ــان در  ــران و کارکن ــی کارگ ــع عموم ــن، کار مجم ــد. بنابرای ــه ده ــکیل جلس ــالمی کار تش ــورای اس ــان در ش کارکن
این جــا خاتمــه می پذیــرد و باقــی کارهــا برعهــده شــورای اســالمی کار اســت. زیــرا در قانــون یادشــده آمــده اســت 
کــه شــورای اســالمی کار در پایــان هــر ۶ مــاه گــزارش کار خــود را بــه مجمــع عمومــی کارگــران و کارکنــان خواهــد 

داد. امــا مشــخص نکــرده اســت کــه اگــر ایــن مجمــع گــزارش ایــن شــورا را نپذیرفــت، چــه اتفاقــی می افتــد؟ 

وظیفه و کارکرد شورای اسالمی کار چیست؟ 
در مــادٔه ۱۳، زیــر عنــوان "وظایــف شــورا" می خوانیــم: "الــف- ایجــاد روحیــه همــکاری بیــن کارکنــان هــر واحــد 
گاهــی کارکنــان در زمینه هــای  به منظــور پیشــرفت ســریع امــور. ب- همــکاری بــا انجمــن اســالمی در بــاال بــردن آ
ــه ای و  ــی، حرف ــان در زمینه هــای اقتصــادی، فن گاهــی کارکن ــردن آ ــاال ب فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی. ج- ب
نظایــر آن. د- نظــارت بــر امــور واحــد به منظــور اطــالع از انجــام صحیــح کار و ارائــه پیشــنهاد ســازنده بــه مســئولین 
مربوطــه. تبصــره- ِاعمــال نظــارت شــورا نبایــد موجــب توقــف امــور واحــد گــردد. ه- همــکاری بــا مدیریــت در تهیــه 
ــری  ــورد نارســایی های واحــد و پیگی ــان در م ــور واحــد. و- بررســی شــکایات کارکن برنامه هــا به منظــور پیشــبرد ام
مــوارد حقــه. ز- تــالش در جهــت گســترش امکانــات رفاهــی و حفــظ حقــوق قانونــی کارکنــان واحــد. ح - بررســی 
و شــناخت کمبودهــا و نارســایی های واحــد و ارائــه اطالعــات بــه مدیــر یــا هیئت مدیــره. ط- همــکاری و کوشــش 
ــدی واحــد. ی- پیشــنهاد  ــد پیش بینی شــده در برنامه هــای تولی ــزان تولی ــه می ــود شــرایط کار و دســتیابی ب در بهب

تشــویق عناصــر فعــال و معرفــی افــراد الیــق بــرای احــراز مســئولیت های مناســب بــه مدیریــت."
تبصــرٔه ۳ مــادٔه ۱ نیــز می گویــد: "تصمیمــات و مصوبــات ایــن شــورا بایــد در چهارچــوب ایــن قانــون باشــد و در 
امــور مربــوط بــه وظایــف مدیریــت نظــرات خــود را به صــورت پیشــنهاد مطــرح می نمایــد." به عبارتــی دیگــر، اگــر 

ایــن پیشــنهادها بــه تأییــد مدیریــت نرســد، هیــچ ضمانــت اجرایــی نخواهنــد داشــت. 
ــکل های  ــی تش ــه از ویژگ ــوراها به هیچ وج ــن ش ــه ای ــت ک ــوان گف ــون می ت ــن قان ــاد ای ــق در مف ــا تعم ــن، ب بنابرای
ــد.  ــندیکایی دارن ــتوانه س ــه پش ــره از هرگون ــا بی به ــارکتی ام ــی مش ــتند و نقش ــوردار نیس ــندیکایی برخ ــی و س صنف
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ــد  ــر واح ــه در ه ــد آن ک ــران و قی ــده کارگ ــی و نماین ــای صنف ــف انجمن ه ــالمی در ردی ــوراهای اس ــدن ش گنجان
تنهــا یکــی از آن هــا می توانــد وجــود داشــته باشــد، صرفــًا، بــرای حــذف تشــکل های ســندیکایی و حتــی صنفــی 
ــوراهای  ــه ش ــادٔه ۱ آیین نام ــرا در م ــود. زی ــدی ب ــی و تولی ــط صنعت ــزرگ و متوس ــای ب ــژه در واحده ــری به وی کارگ
ــدی،  ــای تولی ــالمی کار در واحده ــوراهای اس ــون ش ــک قان ــاده ی ــرای م ــود: "در اج ــه می ش ــالمی کار گفت اس
صنعتــی، کشــاورزی و خدمــات کــه بیــش از ۳۵ نفــر شــاغل دائــم داشــته باشــند، شــوراهای اســالمی کار... توســط 
وزارت کارواموراجتماعــی تشــکیل می شــود." روشــن اســت کــه باتوجــه بــه تصویــب قانــون شــوراهای اســالمی کار 
پیــش از تصویــب قانــون کار، و همچنیــن تشــکیل ایــن شــوراها از ســوی وزارت کار بــا همدســتی »خانــه کارگــر« 
ــا تبصــرٔه  ــق ب ــرای آن هــا مطاب ــل شــدن نقــش انحصــاری ب ــز قائ در کارخانه هــا و دیگــر واحدهــای تولیــدی، و نی
ــرای  ــرای ســندیکاها و حتــی انجمن هــای صنفــی باهمــه محدودیت هــای ذکرشــده ب ــون کار، ب ۴ مــادٔه ۱۳۱ قان

ــد.  ــی نمی مان ــی باق ــون، جای آن هــا در قان
ــال  ــه س ــه اعالمی ــی و ازجمل ــی و خارج ــارهای داخل ــر فش ــران زی ــورای وزی ــه ش ــر ک ــال های اخی ــی در س حت
ــر  ــه تجدیدنظ ــور ب ــندیکایی مجب ــز س ــر مراک ــناختن تکث ــمیت ش ــر به رس ــی ب ــی کار مبن ــازمان بین الملل ۱۹۹۸ س
ــٔه  ــد در لفاف ــا- هرچن ــن محدودیت ه ــت، ای ــده اس ــی ش ــای صنف ــکیل انجمن ه ــر تش ــر ب ــای ناظ در آیین نامه ه
الفــاظ فریبنــده- همچنــان به قــوت خــود باقــی اســت. زیــرا ایــن آیین نامــه- مصــوب ســال ۱۳۸۹ و ابــالغ شــده 
ــمرده در  ــای برش ــال قیدوبنده ــا ِاعم ــده ب ــی مهندسی ش ــای صنف ــکیل انجمن ه ــر تش ــر ب ــال ۱۳۹۱- ناظ در س
ــل، از  ــن دلی ــت و به همی ــرباز زده اس ــری س ــتقل کارگ ــندیکاهای مس ــناختن س ــمیت ش ــان از به رس ــاال، همچن ب
ســوی کارگــران و فعــاالن کارگــری بــا اســتقبال روبــرو نشــد. فعــاالن کارگــری، ســندیکاها و ســازمان های مســتقل 
کارگــری خودشــان را می خواســتند، خواســتی کــه البتــه مقابلــه امنیتــی حکومــت بــا اتــکا بــه شــیوه های تهدیــد، 

ــت و دارد.  ــال داش ــدان را به دنب ــرگ در زن ــی م ــدان و حت ــتم، زن ــراج از کار، ضرب وش اخ
می دانیــم کــه برخــی از فعــاالن کارگــری صــادق، "انجمــن صنفــی" را معــادل واژه "ســندیکا" و بــا همــان وظایف، 
بــه کار می برنــد. بــدون آن کــه در پــی مجادلــه بــر ســر واژه هــا باشــیم، تنهــا بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنیــم کــه، 
ســندیکاهای مســتقل- بنــا بــر تعریــف جهان شــمول آن- تنهــا ســازمان صنفــی کارگــران نیســت، بلکــه ســازمان 
دموکراتیــِک صنفــی- طبقاتــی کارگــران اســت. ایــن کــه جمهــوری اســالمی عنــادی ویــژه  در اســتفاده نکــردن 
ــندیکا  ــه س ــد. حال آنک ــدود کن ــی مح ــف صنف ــدود وظای ــندیکا را در ح ــه س ــت ک ــرای آن اس ــن واژه دارد، ب از ای
ــائل  ــر از مس ــد فرات ــق دارن ــی- ح ــی و اجتماع ــازمان های مدن ــام س ــون تم ــندیکایی- همچ ــازمان های س و س
کارگاه دربــارٔه سیاســت های کالن اقتصــادی- اجتماعــی کــه مســتقیم و غیرمســتقیم بــا سرنوشــت کارگــران در 
ارتبــاط اســت، اظهارنظــر کننــد؛ حــق دارنــد از سیاســت ها و برنامه هــای احــزاب و دولت هــا پشــتیبانی یــا انتقــاد 
ــالف  ــو و ائت ــی وارد گفتگ ــی و سیاس ــی، اجتماع ــازمان های مدن ــر س ــا دیگ ــی ب ــای اجتماع ــد و در فعالیت ه کنن
شــوند. بنابرایــن، به اعتقــاد مــا "انجمــن صنفــی" حتــی بــا فــرض اســتقالل ســازمانی آن، معــادل مناســبی بــرای 

"ســندیکا" نیســت. 
ــا  ــد. ام ــی را برنمی تاب ــی و مل ــن محل ــت قوانی ــندیکایی، محدودی ــمول س ــای جهان ش ــوق آزادی ه ــول و حق اص
ــان وابســته اســت. ســندیکا و ســازمان های  ــارزه آن گاهــی کارگــران و مب ــه ســطح آ ســطح تحقــق و تعمیــق آن، ب
ســندیکایی مســتقل کارگــری تکیــه گاه کارگــران در دســت یابی بــه هدف هــای صنفــی، سیاســی و اجتماعــی آنــان 
اســت. بــدون حضــور ایــن ســازمان های مســتقل نمی تــوان از گشــایش و پیشــرفت اجتماعــی ســخن گفــت. بــدون 
ــی پراکنــده، هرچــه  حضــور ســندیکا و ســازمان های ســندیکایی مســتقل کارگــری هــر دســتاورد ناشــی از مبارزه ی
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ــم کام و  ــوز ه ــر آن هن ــم و زه ــم دیده ای ــرر ه ــم و مک ــن را دیده ای ــت. ای ــت پذیر اس ــد، برگش ــزرگ باش ــه ب ــم ک ه
ــی آزارد.  ــان را م جان م

گاه و فعــاالن کارگــرِی خواهــان تشــکل های مســتقل کارگــری اســت کــه بــا تکیــه بــر  بنابرایــن، برعهــده کارگــران آ
مبــارزه کارگــران کشــور بــرای احیــا و تأســیس ســندیکاهای مســتقل خــود بکوشــند و بــا انعــکاس کارشــکنی ها و 
مانع هــای دولتــی بــر ســر راه ایــن امــر، در مجامــع ســندیکایی پیشــرو در دیگــر کشــورها و از آن طریــق در مجامــع 

ــاکاری دولت هــا برکشــند. ــرده از ری ــه ســازمان بین المللــی کار، پ بین المللــی و ازجمل
تجربــه ســال های اخیــر، همچــون تجربه هــای تاریخــی ای پربــار، بیانگــر آن اســت کــه هیــچ نیرویــی تــوان ایجــاد 
ــد حیــات ســندیکاهای  ــان به منظــور تجدی ــه آن ــاه اتحــاد رزم جویان ــر اقــدام کارگــران در پن ــع و مقاومــت در براب مان
مســتقل و تأســیس آن هــا نخواهــد داشــت و هرگونــه ســرکوب و عمــل بازدارنــده دولت هــا و کارفرمایــان هزینه هایــی 

ســنگین بــرای آن هــا به دنبــال داشــته اســت و خواهــد داشــت.
بنابرایــن، قانــون کار دیــر یــا زود و بــه دور از هــر مــاده و تبصــرٔه محدودکننــده، حــق کارگــران در تشــکیل آزادانــه 
ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی آنــان را بایــد بــا صراحــت به رســمیت بشناســد. در ایــن امــر مهــم جــای هیــچ 
ابهامــی وجــود نــدارد و نمی توانــد وجــود داشــته باشــد. به رســمیت نشــناختن ایــن "حــق"، جــز قانونــی جلــوه دادن 
ســرکوب کارگــران و درنتیجــٔه آن همــوار کــردن بهره کشــی وحشــیانه از آنــان، معنــای دیگــری نــدارد. ازایــن روی، 
ــران،  ــهروندی کارگ ــی و ش ــوق مدن ــر حق ــر ب ــِی ناظ ــای بین الملل ــاد میثاق نامه ه ــر مف ــا ب ــق"، بن ــن "ح ــض ای نق
بربریتــی تمام عیــار اســت. کارگــران خــود بایــد ایــن ســد و بنــد غیرقانونــی را برشــکنند. انتظــار مرحمــت از ســوی 

ــان انتظــاری عبــث اســت! دولت هــا و کارفرمای

حقوق سندیکایی 
همان طــور کــه در مرحلــه تشــکیل و ایجــاد ســندیکا و ســازمان های ســندیکایی حقــوق و اصــول بنیادیــن 
ــز از  ــس از تشــکیل نی ــت شــوند، ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی پ ــد رعای ــاال بای برشــمرده در ســطرهای ب
حقوقــی برخوردارنــد کــه بایــد آن هــا را محتــرم داشــت. ایــن حقــوق همان طــور کــه در مبانــی اصــول آزادی هــا و 
حقــوق ســندیکایی جهان شــمول آمــده اســت و مــا در بنــد ۲ صــدر ایــن ُجســتار آن هــا را یــادآور شــدیم، عبارتنــد از: 
"ســازمان های کارگــری حــق دارنــد آزادانــه اساســنامه و آیین نامه هــای خــود را تدویــن کننــد؛ نماینــدگان خویــش 
را برگزیننــد؛ چگونگــی اداره امــور و فعالیت هــای داخلــی ســازمان های خــود را تنظیــم کــرده و برنامه هــای عمــل 
ــه  ــد از هرگون ــی بای ــات دولت ــد؛ مقام ــالم کنن ــاب را اع ــرات و اعتص ــات، تظاه ــزاری اجتماع ــه برگ ــا و ازجمل آن ه

مداخلــه ای کــه منجــر بــه محدودیــت ایــن حــق یــا محدودیــت در اجــرای قانونــی آن شــود، خــودداری کننــد." 
بنابرایــن، حــق تنظیــم و تبییــن اساســنامه و آیین نامه هــای ناظــر بــر چگونگــی ادارٔه ســندیکا و تبییــن برنامه هــای 
عمــل آن تنهــا از آِن کارگــران عضــو همــان ســندیکا یــا ســازمان ســندیکایی اســت. مطابــق مفــاد ایــن دو بنــد، الزام 
قانونــی مبنــی بــر درج برخــی نــکات از نــوِع نــام، محــل و زمــان تأســیس کــه جنبــه تشــریفاتی و عــام دارنــد و بــر 
ــا ســازمان ســندیکایی ناظــر هســتند، نقض کننــدٔه  ایــن مفــاد به شــمار نمــی رود. امــا مشــروط  شناســٔه ســندیکا ی
کــردن ثبــت و تأســیس ســندیکا بــه بررســی و اظهارنظــر مقام هــای رســمی و دولتــی، محــدود کــردن آزادی هــای 

ســندیکایی محســوب می شــود.
دومیــن حــق برشــمرده نیــز در ایــن بندهــا، حــق آزادی ســازمان های کارگــری در انتخــاب نماینــدگان خــود اســت. 
ــا وضــع مقــررات خــاص و تعییــن شــرایط ویــژه و  در برخــی کشــورها و ازجملــه در کشــور مــا، نظام هــای حاکــم ب
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گاه بــا دخالــت مســتقیم، مانــع انتخــاب آزاد نماینــدگان کارگــران می شــوند. روشــن اســت کــه چنیــن دخالتــی بــا 
ــد  ــران نتوانن ــر کارگ ــرا اگ ــت. زی ــازگار نیس ــندیکایی س ــموِل س ــدٔه جهان ش ــمیت شناخته ش ــوق به رس ــول و حق اص
ــد و  ــت می ده ــش را از دس ــاِب آزاد« مفهوم ــد، »انتخ ــود را برگزینن ــئوالن خ ــان و مس ــدگان و کارکن ــه نماین آزادان

معنــی آن محــدود کــردن کارگــران در دفــاع از منافــع خــود اســت.
ــان در ادارٔه   ــندیکایی آن ــازمان های س ــران و س ــق کارگ ــر ح ــد ب ــا، تأکی ــن بنده ــمرده در ای ــق برش ــومین ح  س
ــل و  ــای عم ــوند برنامه ه ــف ش ــندیکاها موظ ــر س ــرا اگ ــت. زی ــل آن هاس ــای عم ــن برنامه ه ــی و تبیی ــور داخل ام
ــی(  ــی- امنیت ــتگاه های اطالعات ــور و دس ــام اداری )وزارت کار، وزارت کش ــا آن مق ــن ی ــه ای ــان را ب فعالیت هایش
ــارٔه ایــن برنامه هــا و فعالیت هــا را بــر عهــدٔه آن هــا بگذارنــد، آزادی هــای ســندیکایی  گــزارش بدهنــد و داوری درب
نقــض شــده اســت. قوانیــن و مقرراتــی کــه بــه مقام هــای دولتــی ایــن امــکان را بدهــد کــه هرلحظــه و بنــا به تفســیر 
ــات  ــان و آزادی اجتماع ــق آزادی بی ــه ح ــان و ازجمل ــازمان های سندیکایی ش ــران و س ــد آزادی کارگ ــود بتوانن خ
ــد.  ــمار می رون ــندیکایی به ش ــوق س ــا و حق ــدٔه آزادی ه ــررات نقض کنن ــن و مق ــن قوانی ــد، ای ــلب کنن ــان س را از آن
بنابرایــن، اعــالم برنامه هــای عمــل ســندیکا و ســازمان های ســندیکایی از نــوع برگــزاری نشســت ها، اجتماعــات، 
ــول  ــد اص ــر بای ــه پیش ت ــری ک ــذ و معتب ــن ناف ــوب قوانی ــاب در چارچ ــی و اعتص ــای اعتراض ــرات و نمایش ه تظاه
ــرای اطــالع مقام هــای رســمی و در  و مفــاد برشــمرده شــده در ایــن فصــل را به رســمیت شــناخته باشــند، تنهــا ب
ــن  ــه اخــذ مجــوز و گذاشــتن شــرط و شــروط از ســوی ای ــدارک و  تأمیــن امنیــت برگــزاری آن هاســت، ن جهــت ت

مقام هــا.
ــن  ــرای ای ــن اج ــندیکایی و ضام ــوق س ــٔه حق ــین حلق ــاب واپس ــه، اعتص ــرد ک ــد ک ــد تأکی ــز بای ــه نی ــن نکت ــر ای ب
ــی شــدن دیگــر حقــوق برشــمرده  ــت اجرای ــوان از ضمان ــدون لحــاظ کــردن چنیــن حقــی، نمی ت حقــوق اســت. ب
ــی کار  ــازمان بین الملل ــماره ۸۷ و ۹۸ س ــه ش ــاب در مقاوله نام ــق اعتص ــه ح ــا آن ک ــت. ب ــخن گف ــندیکایی س س
ــکایت های  ــه ش ــیدگی ب ــا در رس ــت، ام ــده اس ــادآوری نش ــح ی ــور صری ــندیکایی به ط ــوق س ــی از حق ــٔه یک به منزل
ــان  ــیون کارشناس ــا، کمیس ــوی دولت ه ــاب از س ــرای اعتص ــت در اج ــاد محدودی ــری از ایج ــازمان های کارگ س
مســتقل و کمیته هــای آزادی هــای ســندیکایی، بــا تکیــه بــر مفــاد مقاوله نامه هــای ۸۷ و ۹۸، اظهارنظــر کرده انــد 
ــرای فعالیــت  ــد، مانعــی ب ــت کــه مأمــور حاکمیــت دولت ان ــان دول ــارٔه کارکن کــه ممنوعیــت اعتصــاب، به جــز درب
ســندیکاها محســوب شــده و امــکان فعالیــت آن هــا را در دفــاع از منافع شــان به طــور چشــمگیر محــدود 
ــاص و  ــرایط خ ــاب را در ش ــت اعتص ــا محدودی ــت ی ــده، ممنوعی ــه یادش ــیون و کمیت ــه، کمیس ــد. بااین هم می کن
ازجملــه اعتصــاب کارکنــان خدمــات عمومــی، کارکنــان دولــت در شــرایط فــورس مــاژور )قاهــره( یــا هنگامی کــه 
ــق  ــه از ح ــت ک ــان دول ــرای کارکن ــز ب ــا نی ــن حالت ه ــا در ای ــد. ام ــول می دان ــه دارد، قابل قب ــره ادام ــوز مذاک هن
ــب و  ــی مناس ــه آیین نامه های ــی و ازجمل ــت، تدبیرهای ــده اس ــدود ش ــان مح ــا حق ش ــده اند ی ــروم ش ــاب مح اعتص
ــٔه داوری بی طرفانــه، رســیدگی ســریع و صــادر کــردن  کارآمــد به منظــور رفــع اختــالف جمعــی ناشــی از کار بــر پای
ــد. گذشــته از  ــوظ بمان ــان محف ــه از کارکن ــع این گون ــوق و مناف ــا حق ــد اندیشــیده شــود ت ــی الزم االجــرا بای رأی های
مجمــوع رأی هــای صــادر شــده از ســوی کمیتــه آزادی هــای ســندیکایی طــی ســال های متمــادی، میثاق هــای 
بین المللــِی فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی، حقــوق مدنــی و سیاســی نیــز به صراحــت ایــن حــق ]حــق اعتصــاب[ 

شــناخته اند. به رســمیت  را 
ــت در  ــا صراح ــنی و ب ــد به روش ــاب بای ــی و اعتص ــای اعتراض ــات، نمایش ه ــرات، اجتماع ــق تظاه ــن، ح بنابرای

ــود. ــناخته ش ــمیت ش ــون کار به رس قان
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ــندیکایی  ــن س ــوق بنیادی ــن حق ــن ای ــده گرفت ــد، نادی ــالب رخ داده و می ده ــس از انق ــش و پ ــه در دوران پی آنچ
و زیــر پــا نهــادن آن هــا اســت. آیین نامه هــای دوران شاهنشــاهِی ناظــر بــر تشــکیل ســندیکاهای کارگــری، 
ــدٔه  ــه محدودکنن ــد ک ــی می کن ــه درج نکته های ــروط ب ــندیکاها را مش ــت س ــوز فعالی ــدور مج ــندیکاها و ص ــت س ثب
ــه پیــش از تشــکیل ســندیکا قصــد  ــرد ک ــه آن می ک ــزم ب ــران را مل ــن آیین نامه هــا کارگ سندیکاســت. به عــالوه، ای
ــا  ــان را ب ــا، اساسنامه ش ــن اداره ه ــت ای ــب موافق ــس از کس ــد و پ ــالع دهن ــای وزارت کار اط ــه اداره ه ــود را ب خ
ــا  ــد ت ــل دهن ــن اداره تحوی ــه ای ــور سیاســی- ب ــت نکــردن در ام ــه دخال ــد در آن- ازجمل ــی چن ــدن الزام های گنجان
ــا مقــررات پیش بینی شــده بررســی شــود؛ مجمــع مؤسســان ســندیکا و انتخابــات  انطبــاق اساســنامٔه ارائــه شــده ب
ســندیکاها بــرای انتخــاب مســئوالن و نماینــدگان آن هــا بایــد زیــر نظــر وزارت کار صــورت گیــرد و بــه تأییــد هیئــت 
تشــخیصی مرکــب از وزارت کار و مراجــع قضایــی برســد. ازجملــه شــرایط نمایندگــی نیــز نداشــتن ســابقٔه عضویــت 
در ســازمان ها و حزب هــای "غیرقانونــی" و نداشــتن فعالیــت به نفــع آن هــا بــود ]رجــوع شــود بــه: آیین نامــٔه 
مصــوب ســال ۱۳۳۴، مــادٔه ۲ و ۱۴ و بندهــای ذیــل آن هــا و آیین نامــه مصــوب ســال ۱۳۵۳، مــادٔه ۵۷ و ۵۸ [. 
در قانــون شــوراهای اســالمی کار نیــز همیــن الزام هــا و حتــی بــا شــدتی بیش تــر تکــرار می شــوند. بدیــن معنــی 
کــه، شــوراهای اســالمی کار را اساســًا وزارت کار تشــکیل می دهــد؛ اساســنامه شــوراها تیــپ اســت و از پیــش متــن 
و مفــاد آن را تعییــن کــرده و نوشــته اند. نماینــدگان کارگــری منتخــب مجمــع عمومــی شــوراهای اســالمی کار نیــز 
از ســوی هیئــت تشــخیصی مرکــب از نماینــدٔه وزارت کار محــل و نماینــدٔه وزارت خانــٔه مربوطــه بایــد به تأییــد برســند، 
زیــرا نماینــدگان برگزیــده، شــرایطی از نــوع اعتقــاد و التــزام عملــی داشــتن بــه اســالم و والیــت فقیــه۳ و نداشــتن 
ــد واجــد  ــف جمهوری اســالمی را بای ــی و گروه هــای مخال ــه حزب هــا، ســازمان ها و گروه هــای غیرقانون ــش ب گرای
باشــند ]رجــوع شــود بــه: قانــون “شــوراهای اســالمی کار”، بنــد ج و د، مــادٔه ۲ و نیــز آیین نامــٔه انتخابــات شــوراها[. 

ــه تشــکیل انجمن هــای صنفــی در ســال ۱۳۹۱ نیــز می خوانیــم: در آیین نامــٔه مربــوط ب
"مــاده ۱۱- ضوابــط و مقــررات قانونــی کــه بایــد در اســاس نامه انجمن هــای صنفــی و کانون هــای مربــوط درج 
ــر کار و  ــب وزی ــه تصوی ــورای عالی کار ب ــنهاد ش ــا به پیش ــه بن ــن آیین نام ــالغ ای ــخ اب ــاه از تاری ــه م ــرف س ــود، ظ ش
ــه  امــور اجتماعــی خواهــد رســید. مــاده ۱۲-  تشــکل های موضــوع ایــن آیین نامــه به هنــگام تشــکیل، موظــف ب
تنظیــم اســاس نامه بــا رعایــت مقــررات قانونــی و طــرح و تصویــب آن در مجمــع عمومــی مربــوط و ثبــت در وزارت 
ــوص  ــه، درخص ــن آیین نام ــادٔه ۹ ای ــل م ــالوه، ذی ــت[. به ع ــا از ماس ــند" ]تأکیده ــی می باش ــور اجتماع کار و ام
ویژگی هــای هیئــت مؤسســان، اعضــا و نماینــدگان آن، بــر التــزام عملــی و عقیدتــی بــه والیــت فقیــه، وابســتگی 

ــد. ــد می کن ــی«  تأکی ــی »غیرقانون ــای سیاس ــا و گروه ه ــه حزب ه ــان ب ــتن آن نداش
موضــوع این جاســت کــه در ســال های اخیــر، به دلیــل فشــارهای داخلــی و خارجــی به منظــور به رســمیت 
شــناختن ســندیکاها، دولــت احمدی نــژاد در اقدامــی تاکتیکــی انجمن هــای صنفــی را در برابــر شــوراهای 
ــی  ــت، وزارت کار، به  ریاســت عل ــر دول ــا تغیی ــت کــرد. امــا ب ــود، تقوی ــه کارگــر ب ــر ســیطرٔه خان اســالمی کار کــه زی
ربیعــی، بــا همــکاری خانــه کارگــر، در ســرهم بندی کــردن انجمن هــای صنفــی در شــرکت های خصوصی ســازی 
ــن،  ــت. هم چنی ــت گرف ــل را به دس ــکار عم ــود، ابت ــا نب ــوراها در آن ه ــکیل ش ــکان تش ــه ام ــی ک ــده و واحدهای ش
الزم اســت یــادآوری کنیــم کــه فراکســیون کارگــری مجلــس به رهبــری محجــوب، در ۷ آبان مــاه ۱۳۹۶، طرحــی 

ــروم  ــی مح ــق نمایندگ ــتند، از ح ــه نیس ــه فقی ــت مطلق ــه والی ــل ب ــی قائ ــاظ فقه ــه به لح ــلمانان ک ــزرگ از مس ــی ب ــی بخش ــی حت ــن ویژگ ۳ - ای
ــرانه و  ــات، خودس ــور و در وزارت اطالع ــه، در وزارت کش ــؤه قضایی ــوب آن در ق ــزاران منص ــتی بان" و کارگ ــرروز "کش ــه، ه ــژه آن ک ــد. به وی می کن

ــد. ــاده می کنن ــتی پی ــری را از کش ــدٔه بیش ت ــی ع ــل قانون ــچ محم ــدون هی ب



درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار۳0

ــن طــرح، تغییــر محتــوای شــوراهای  ــد. نکتــه اساســی در ای ــه کردن ــه مجلــس ارائ ــون کار ب ــرای اصــالح قان را ب
ــوق و  ــر حق ــر ب ــای ناظ ــه در قیدوبنده ــی آن ک ــت، ب ــی اس ــی صنف ــه انجمن ــارکتی ب ــادی مش ــالمی کار از نه اس

آزادی هــای ســندیکایی تجدیدنظــر شــده باشــد.
همان طــور کــه دیــده می شــود، ایــن آیین نامه هــا بــا اصــول و حقــوق شناخته شــده ســندیکایی در تضــاد 
هســتند. زیــرا اگــر قــرار باشــد مفــاد اساســنامه و حدودوثغــور فعالیت هــای ســندیکایی و نیــز ویژگی هــای 
نماینــدگان ســندیکاها را دولت هــا تعییــن کننــد، دیگــر از ایــن اصــول و حقــوق جــز مشــتی الفــاظ بــر کاغــذ چیــزی 
باقــی نمی مانــد. مثــل ایــن اســت کــه بگوینــد ســندیکاها آزادنــد، امــا در حــدودی کــه مــا می خواهیــم و مــا تعییــن 
ــرای  ــتاویزی ب ــز دس ــوق، ج ــای ف ــدگان در آیین نامه ه ــی نماین ــه ویژگ ــوط ب ــای مرب ــالوه، بنده ــم. به ع می کنی
گاه تریــن و پیگیرتریــن اعضــای خــود چیــزی دیگــر نیســت. زیــرا اگــر کارگــر شــاغلی  محــروم کــردن ســندیکاها از آ
کــه پیــش از ایــن ســابقٔه کیفــری ناشــی از عضویــت در ســازمان هایی غیرقانونــی یــا همــکاری بــا آن هــا را داشــته 
ــه همــان  ــار دیگــر او را ب ــوان ب ــه ســر کار بازگشــته اســت، نمی ت اســت و  پــس از گذرانــدن مــدت محکومیتــش ب
جــرم محکــوم کــرد. مگــر آن کــه کارگــر یادشــده بــه محرومیــت اجتماعــی محکــوم شــده باشــد کــه در آن صــورت 
ــوان  ــس را نمی ت ــه، هیچ ک ــای پیش گفت ــالف آیین نامه ه ــالوه، برخ ــت. به ع ــن نیس ــه کار ممک ــت او ب ــز بازگش نی
به ِصــرِف مظنــون بــودن بــه همــکاری یــا گرایــش بــه ســازمانی خــاص از حــق اجتماعــی اش محــروم کــرد، چراکــه 
ایــن عمــل مصــداق تفتیــش عقایــد اســت. هم چنیــن، هرکــس کــه در ســندیکا عضــو می شــود و مجمــع ســندیکا 
او را به نمایندگــی برمی گزینــد، ملــزم بــه اجــرای مفــاد اساســنامه ســندیکا و وظایــف محولــه در چارچــوب قوانیــن 
ــت از اساســنامه اش ذی نفــع اســت.  ــد، ســندیکا خــود بیش و پیــش از همــه در صیان ــر اســت. بی تردی ــذ و معتب ناف

افــزون بــر آن ، اگــر ایــن عضــو مرتکــب عملــی غیرقانونــی شــود قانــون متعــرض او خواهــد شــد.
ــر  ــت و اگ ــر اس ــی مغای ــن حقوق ــام موازی ــا تم ــده ب ــب نش ــالِف مرتک ــه خ ــراد ب ــاپیش اف ــردن پیش ــوم ک محک
ــه مشــروعیتی اســت، ضمــن آن کــه چنیــن  قوانیــن و مقرراتــی چنیــن محکــوم کردنــی را تأییــد کنــد فاقــد هرگون
ــور در  ــی از حض ــرف دگراندیش ــران را به ِص ــر آن، کارگ ــا ب ــه بن ــت ک ــر اس ــی دیگ ــانگر تبعیض ــی نش محدودیت های

ســندیکا محــروم می کنــد. 
ــد  ــان، نمی توانن ــارز جه ــران مب ــدر کارگ ــنت های گران ق ــر س ــا ب ــری بن ــتقل کارگ ــازمان های مس ــندیکاها و س س
نســبت بــه تبعیــض دربــاره کارگــران مهاجــر آن گونــه کــه در آیین نامــه انجمن هــای صنفــی آمــده اســت، 
ــه بیــش از ده هــا میلیــون تــن می رســد،  ــان در سراســر جهــان ب بی تفــاوت باشــند. کارگــران مهاجــر کــه شــمار آن
ازجملــه زحمت کش تریــن کارگران انــد کــه به دلیل هایــی مختلــف به تــرک وطن شــان ناگزیــر و مهاجــرت بــه 
ــوردار  ــل برخ ــه به دلی ــن آن ک ــر، ضم ــورهای دیگ ــم در کش ــران مقی ــن کارگ ــده اند. ای ــور ش ــورها مجب ــر کش دیگ
نبــودن از حداقــل تأمیــن حقــوق اجتماعــی همــواره در معــرض شــدیدترین سوِءاســتفاده ها از ســوی ســرمایه داران 
و دولت هــای مدافــع ســرمایه داری هســتند، درعین حــال می تواننــد از ســوی همیــن ســرمایه داران و دولت هــا بــه 
عامــل فشــار بــر کارگــران بومــی و به ویــژه بــر ضــد ســندیکاهای مســتقل در تالش شــان بــرای مقابلــه بــا کاهــش 
ــژه در  دســتمزدها و نقــض دیگــر حقــوق کارگــری تبدیــل شــوند. از ایــن گذشــته، کارگــران مهاجــر گاهــی و به وی
ــی   ــران بوم ــی کارگ ــزل زندگ ــی تن ــل اصل ــا عام ــرمایه داران و دولت ه ــن س ــوی همی ــی از س ــای بحران وضعیت ه
ــی ســاختگی در بیــن  ــه تضادهای ــا توجــه کارگــران را از مســئله های اصلــی منحــرف کننــد و ب وانمــود می شــوند ت
کارگــران دامــن زننــد. از همیــن روســت کــه، بنــا بــر آموزه هــای ســازمان های ســندیکایی پیشــرو جهانــی و به ویــژه 
فدراســیون جهانــی ســندیکایی کارگــری، ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی مســتقل در دفــاع از منافــع ایــن 
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کارگــران مهاجــر بایــد پیش قــدم شــوند و راه را بــرای عضویــت آنــان در ســندیکاهای کارگــری همــوار کننــد. تنهــا 
ــران،  ــد. کارگ ــق آم ــع آن فائ ــرمایه داری و دولت هــای مداف ــای س ــر توطئه ه ــوان ب ــه می ت ــت ک ــق اس ــن طری از ای
ــر  ــرادران کارگ ــه سرنوشــت خواهــران و ب ــد نســبت ب ــد و نبای ــی خــود، نمی توانن ــی و جهان ــل سرشــت طبقات به دلی
ــد کــه  ــن، کارگــران مهاجــر حــق دارن ــه در کشــور خــود بی تفــاوت باشــند. بنابرای خــود در سراســر جهــان و ازجمل
به عضویــت ســندیکاها در کشــورهای مقیــم درآینــد و از حــق انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن برخــوردار باشــند. 
ــه کارگــران  ــدون تبعیــض، همــٔه کارگــران و ازجمل ــد ب ــاد شــد، بای ــاال ی ــا مفهومــی کــه در ب حقــوق ســندیکایی، ب

مهاجــر را شــامل شــود و بــا صراحــت تمــام در قانــون کار رســمیت پیــدا کنــد.  
ــدون آزادی هــای ســندیکایی  ــوق ســندیکایی اســت. ب ــرِض تحقــق حق ــن آزادی هــای ســندیکایی پیش ف تضمی
ــای  ــن آزادی ه ــی تضمی ــرض پیش بین ــا ف ــی ب ــا حت ــت. ام ــن نیس ــندیکایی ممک ــوق س ــدن حق ــی ش ــال عمل مج
ســندیکایی، حقــوق ســندیکایی نبایــد در پــردٔه ابهــام باقــی بمانــد یــا بــا بندهــا و تبصره هایــی محدودکننــده، قلــب 
ماهیــت شــوند. فدراســیون جهانــی ســندیکایی کارگــری، در مقــام بزرگ تریــن و مترقی تریــن ســازمان ســندیکایی 
ــر ایــن  جهانــی، در »منشــور حقــوق ســندیکایی« و در »اعالمیــه جهانــی حقــوق ســندیکایی«، به طــور گســترده ب

ــد. ــد می کن ــران تأکی ــوق ســندیکایی کارگ حق
ــن حقــوق ســندیکایی کارگــران ســر  ــا به ماهیــت ضــِد کارگــری اش، از به رســمیت شــناختن ای نظــام پیشــین، بن
ــا نفــی اصــول آزادی هــا و حقــوق ســندیکایی، حتــی اصــل  ۲۳، ۲۴ و ۲۷ قانــون  ــاز زد. قانــون کار کنونــی نیــز ب ب
اساســی را زیــر پــا نهــاده اســت، یعنــی اصل هایــی کــه در آن هــا تفتیــش عقایــد ممنــوع شــده و آزادی مطبوعــات 
ــن اصــل شناخته شــدٔه حقوقــی  ــر اســاس ای و آزادی گردهمایی هــا و راه پیمایی هــا به رســمیت شــناخته شــده اند. ب
مبنــی بــر اینکــه قانونــی کــه نقض کننــدٔه  قانــون اساســی باشــد، بــه حکــم همــان قانــون اساســی از درجــٔه اعتبــار 
ســاقط اســت. بنابرایــن، قانــون کار بایــد اصــالح شــود و ایــن اصــول و حقــوق را بــه دور از هرگونــه ابهــام و بــدون 

ــده، به رســمیت شناســد. بندهــای محدودکنن

سندیکاها و فعالیت سیاسی 
همان طــور کــه در بنــد ۳ آغــاز ایــن جســتار گفتــه شــد، ســندیکا و ســازمان های ســندیکایی مســتقل کارگــری، 
ســازمان دموکراتیــک و صنفــی - سیاســی طبقــه کارگرنــد. ازایــن روی، نمی تــوان آن را بــه فعالیــت ِصــرف صنفــی 
ــارٔه  ــد کــه همچــون دیگــر نهادهــای مدنــی درب محــدود کــرد. ســندیکا و ســازمان ســندیکایی مســتقل حــق دارن
سیاســت های اقتصــادی و اجتماعــِی محلــی، منطقــه ای و ملــی کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه سرنوشــت طبقــه 
ــر  ــا دیگ ــه ب ــد ک ــق دارن ــد؛ ح ــا برآین ــد آن ه ــا تأیی ــد ی ــه نق ــد و ب ــر کنن ــه اظهارنظ ــوند، آزادان ــوط می ش ــر مرب کارگ
ســازمان های مدنــی و سیاســی بــر ســر برنامه هــای مشــترک ائتــالف کننــد. نظــر کارگــران و ســازمان های 
ســندیکایی آنــان در تصویــب و اجــرای تمــام قوانیــن و مقــررات یادشــده بایــد تأمیــن شــود. محــدود کــردن ســندیکا 
ــه فعالیت هــای صنفــی، محــروم کــردن جمعیــت پرشــمار کشــور از دخالــت در سرنوشــت خــود اســت؛ محــروم  ب
کــردن ســندیکا از دخالــت در سیاســت به معنایــی کــه گفتــه شــد، محــروم کــردن جامعــه از ِاعمــال نظــارت شــمار 
عظیمــی از جمعیــت کشــور بــر ُحســن اجــرای قوانیــن و مصوبــات کشــوری اســت۴. محــدود کــردن و زیــر پــا نهــادن 
ایــن حــق کارگــران- و به طریق اولــٰی محــدود کــردن حــق ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی مســتقل- 

ــی،  ــاِد مدن ــکل های مردم نه ــام تش ــی، تم ــدات بین الملل ــق معاه ــل، طب ــن فص ــمرده در ای ــای برش ــول آزادی ه ــه اص ــویم ک ــادآور می ش ۴ -  ی
ــه تشــکل های صنفــی- سیاســی وکال، کارکنــان دولــت، دانشــجویان، نویســندگان و هنرمنــدان را شــامل می شــود. صنفــی، حرفــه ای و ازجمل
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ــال ۱۳۶۹  ــوب س ــون کار مص ــم۵ قان ــل شش ــر فص ــر ب ــای ناظ ــین و در آیین نامه ه ــون کار پیش ــه در قان چنان ک
آمــده اســت، اقدامــی اســت مغایــر بــا تمــام مبانــی حقوقــی و اجتماعــی. تحمیــل قوانیــن و مقرراتــی از ایــن نــوع بــه 
ــای  ــتر مقاوله نامه ه ــه، در بیش ــود. حال آنک ــی می ش ــه ناش ــای خودکام ــی حکومت ه ــای ذات ــه، از ویژگی ه جامع
ســازمان بین المللــی کار بــر ضــرورت مشــاورٔه مقام هــای کشــور بــا ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی به منظــور 
اجرایــی شــدن مفــاد آن هــا تأکیــد شــده اســت. در ایــن میــان، مقاوله نامــه شــمارٔه ۱۴۴ و توصیه نامــٔه شــمارٔه ۱۵۲ 

منحصــرًا بــه ایــن موضــوع اختصــاص دارنــد.

تعلیق یا انحالل سازمان های کارگری
ــاال آمــد: »ســازمان های کارگــری را نمی تــوان  همان طــور کــه در بنــد ۶ از بندهــای ســیزده گانه در ســطرهای ب
بــا حکم هــای اداری منحــل یــا به حالــت تعلیــق درآورد.« بنــا بــر اصــول و حقــوق جهان شــمول ســندیکایی 
و مطابــق بــا تفســیر کمیســیون کارشناســان و دیگــر نهادهــای ســازمان بین المللــی کاِر ناظــر بــر ِاعمــال 
ــا انحــالل ســندیکاها در حیطــٔه  صالحیــت دولت هــا و  ــه حقــوق ســندیکایی، تعلیــق ی ــوط ب مقاوله نامه هــای مرب
کارگــزاران آن هــا نیســت، بلکــه در اختیــار دادگاه هــای ذی صــالح و تخصصــی و بــا فــرض اســتقالل قــوه قضاییه و 
وجــود آیین نامه هــای قضایــی ای اســت کــه بــه ســندیکاها امــکان دفــاع از خــود را بدهــد. هیئت هــای تشــخیص، 
ــی  ــالح و تخصص ــای ذی ص ــه دادگاه ه ــع آن ازجمل ــای تاب ــتقر در وزارت کار و اداره ه ــالف و داوری مس ــل اخت ح
ــرض  ــیدگی، به ف ــای رس ــن دادگاه و نهاده ــد. ای ــمار می رون ــندیکایی به ش ــای س ــوع فعالیت ه ــه موض ــیدگی ب رس
اثبــات تخلــف، تنهــا می تواننــد به هنــگام دادرســی حکــم تعلیــق ســندیکا را صــادر کننــد و در پایــان دادرســی نیــز، 
درصــورت احــراز تخلــف، فقــط می تواننــد علیــه متخلفــان حکــم دهنــد و رفــع تخلفــات در چارچــوب اســاس نامه 

ســندیکاها را خواهــان شــوند. 

سازمان های کارگری و حق پیوستن به سازمان های بین المللی کارگری  
ــمول  ــن و جهان ش ــوق بنیادی ــر از حق ــی دیگ ــن یک ــاال همچنی ــطرهای ب ــیزده گانه در س ــای س ــد ۶ از بنده بن
ــد حــق  ــن بن ــد. در ای ــح می کن ــی کار را تصری ــه از مــادٔه ۶ و ۷ مقاوله نامــه ۸۷ ســازمان بین الملل کارگــری و برگرفت
ســازمان های ســندیکایی و کارگــری مبنــی بــر به هــم پیوســتن به منظــور تشــکیل اتحادیــه حرفــه ای و ســازمان های 
محلــی، منطقــه ای، ملــی و پیوســتن آن هــا بــه ســازمان های بین المللــِی هم ســو تأکیــد می شــود و تمــام حقــوق 
ــن  ــد. قوانی ــری می دان ــر کارگ ــازمان های فراگی ــمول س ــز مش ــری را نی ــرد کارگ ــازمان های منف ــرای س ــمرده ب برش
ــد  ــی- بن ــای صنف ــکیل انجمن ه ــه تش ــوط ب ــه مرب ــن آیین نام ــاکت اند و آخری ــاره س ــی در این ب ــین و کنون کار پیش
ــور«  ــررات کش ــت مق ــی »رعای ــارت کل ــا  عب ــد و آن را ب ــاره می کن ــی اش ــورت کل ــق به ص ــن ح ــه ای ــادٔه ۲۳- ب ۹ م
مشــروط می کنــد، بی آنکــه تصریــح کنــد کــدام مقــررات کشــور. نگــرش حاکــم در ایــن قوانیــن و آیین نامه هــا بــر 
تمایــل بــه پراکنــده کــردن تشــکل های کارگــری در داخــل و محــروم کــردن طبقــه کارگــر کشــور از مــراوده جهانــی 
و منــزوی کــردن آن در مرزهــای کشــور حکایــت می کنــد. چراکــه هــدف از ِاعمــال ایــن سیاســت ها، مانــع شــدن 
گاهــی یافتــن آنــان از یافته هــا و دســتاوردهای جهانــی کارگــری اســت. به عــالوه، بــا  از اتحــاد کارگــران کشــور و آ
ــد. از  ــر بگذارن ــذرد، بی خب ــور می گ ــه در کش ــان را از آنچ ــران جه ــد کارگ ــا می خواهن ــن مانع ه ــود آوردن ای به وج
همیــن روســت کــه دولت هــا و نماینــدگان برکشــیدٔه تشــکل های زرد، حتــی در اجالس هــای ســه جانبه ســازمان 
ــرای  ــز ب ــت ها را هرگ ــن نشس ــزاری ای ــد برگ ــی از رون ــزارش ده ــه گ ــازمان، وظیف ــن س ــنامه ای ــم اسا س کار، به رغ

۵ -  مادٔه ۲۹ قانون کار پیشین، و بندهای ذیل مادٔه ۲۲ آیین نامٔه تشکیل انجمن های صنفی مصوب سال ۱۳۸۹.
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خــود قائــل نبوده انــد، تــا چــه رســد بــه انعــکاس درســت مســائل و مشــکالت کارگــران کشــور در ایــن مجامــع. 

سندیکاها و رعایت قوانین جاری
بنــد ۸ ، برگرفتــه از مــادٔه ۸ مقاوله نامــه ۸۷ ســازمان بین المللــی کار بــر دو عبــارت تفکیک ناپذیــر مبتنــی اســت؛ 
ــد و  ــوری می دان ــر کش ــاری ه ــن ج ــت قوانی ــه رعای ــف ب ــی را مکل ــری و کارفرمای ــازمان های کارگ ــه س ــی ک عبارت
ــا اصــالح قوانیــن کشــورهای خــود در راســتای به رســمیت شــناخته  ــه تغییــر ی عبــارت دیگــر آن کــه دولت هــا را ب
شــدن کامــِل اصــول ناظــر بــر حقــوق ســندیکایی و تضمیــن آن هــا ملــزم می کنــد. بنابرایــن، قانــون کار بایــد ابتــدا 

ایــن اصــول و حقــوق را به روشــنی تضمیــن کنــد تــا از ســندیکاها رعایــت قوانیــن جــاری را بخواهــد.

حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان
ــت و  ــر دخالت هــای دول ــر آزادی و حفــظ حقــوق ســندیکاها در براب ــاال، ب ــا ۸ آورده شــده در ب اگــر بندهــای ۱ ت
ــازمان های  ــور س ــت در ام ــی را از دخال ــازمان های کارفرمای ــا ۱۳ س ــای ۹ ت ــد، بنده ــد دارن ــای اداری تأکی مقام ه

ــد. ــد دارن ــا تأکی ــان و دولت ه ــندیکاها از کارفرمای ــتقالل س ــر اس ــد و ب ــع می کنن ــری من کارگ
بنــد ۹ بــر مقابلــه بــا ِاعمــال شــرایطی تبعیض آمیــز ناظــر اســت کــه کارگــران را به هنــگام اســتخدام بــه انتخــاب 
ــی از کارگــران را  ــت قانون ــن، تأمیــن حمای ــد و بنابرای ــا کناره گیــری از آن وادار می کن ــت در ســندیکا ی ــان عضوی می
ــان را از اخــراج کارگــران به دلیــل  ــز کارفرمای ــد ۱۰ نی ــه ازای چنیــن اقدامــات تبعیض آمیــزی خواســتار اســت. بن ب
ــرا  ــی دارد. زی ــذر م ــا برح ــت کارفرم ــا موافق ــن کار و ب ــا ضم ــاعات کار ی ــارج از س ــان خ ــای سندیکایی ش فعالیت ه
ــر  ــژه ب ــد، به وی ــن بن ــت. در ای ــدٔه آن اس ــر و محدودکنن ــندیکایی مغای ــل آزادی س ــا اص ــی ب ــن تبعیض ــال چنی ِاعم
حمایــت قانونــی از نماینــدگان کارگــران در کارگاه تأکیــد می شــود. به دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع، الزم اســت بــه 

ــم. ــی کار نگاهــی بیندازی ــوق بین الملل ــکاس آن در حق ــی انع چگونگ

حمایت از نمایندگان کارگران در کارگاه 
ــطح های  ــری س ــازمان های کارگ ــوی س ــران از س ــی کارگ ــف نمایندگ ــام وظای ــران و انج ــع کارگ ــاع از مناف دف
مختلــف کارگاه، صنعــت و حرفــه، منطقــه یــا کشــور وحتــی جهــان را دربرمی گیــرد. امــا در تحلیــل نهایــی، کارگاه 
محــل اصلــی برخــورد منافــع کارگــران و کارفرمایــان اســت. پــس، موضــوع مهــم آن اســت کــه نماینــدگان کارگــران 
ــی  ــرو نباشــند. ســازمان بین الملل ــا خطــر اخــراج روب ــد و ب ــت نمایندگــی خــود را انجــام دهن ــه فعالی ــد آزادان بتوانن
ــا  کار به شــکل های مختلــف بــر حمایــت از نماینــدگان کارگــران در کارگاه- اعــم از نماینــدگان ســندیکای کارگاه ی
نماینــدگان منتخــب کارگــران در کارگاه هایــی کــه ســندیکا وجــود نــدارد- تأکیــد کــرده اســت. امــا نظــر بــه اهمیــت 
ــمارٔه ۱۴۳ را   ــٔه ش ــمارٔه ۱۳۵ و توصیه نام ــٔه  ش ــال ۱۹۷۱ مقاوله نام ــی کار در س ــازمان بین الملل ــوع، س ــن موض ای

کــه بــه ایــن موضــوع اختصــاص دارد، تصویــب کــرد.
ــه  ــه ب ــی ک ــه اقدام های ــبت ب ــران در کارگاه نس ــدگان کارگ ــورها از نماین ــن کش ــه، در قوانی ــن مقاوله نام ــر ای براب
فعالیــت آنــان لطمــه وارد می کنــد، بایــد حمایــت شــود. ایــن حمایــت، مصونیــت آنــان در برابــر اخراج شــان از کار را 
هــم شــامل می شــود. به ایــن معنــی کــه، به دلیــل نمایندگــِی کارگــران و فعالیت هــای مرتبــط بــا وظیفــٔه  نمایندگــی 
در حــدود قانــون، پیمان هــای دســته جمعی یــا دیگــر توافق هــای جمعــی موجــود بیــن کارگــران و کارفرمــا، اخــراج 
ــرر مــی دارد کــه،  ــت شــود. به عــالوه، مقاوله نامــه مق ــد حمای ــن کارگــری بای ــی نیســت و از چنی کارگــر از کار قانون
ــا بتواننــد ایــن  ــد از تســهیالتی برخــوردار شــوند ت ــرای انجــام وظایــف خــود بای نماینــدگان کارگــران در کارگاه هــا ب
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ــران«،  ــدگان کارگ ــارت »نماین ــه، عب ــن مقاوله نام ــدگاه ای ــد. از دی ــش برن ــر پی ــور مؤث ــگام و به ط ــف را به هن وظای
نماینــدگان ســندیکا در داخــل کارگاه را هــم دربرمی گیــرد. در شــرایطی کــه در کارگاه هایــی هــم نماینــدگان ســندیکا 
وجــود دارنــد و هــم نماینــدگان منتخــب کارگــران، بایــد ترتیبــی اتخــاذ شــود کــه حضــور نماینــدگان منتخــب، بــه 
تضعیــف ســندیکاها یــا نماینــدگان آن هــا نینجامــد، بلکــه برعکــس، بایــد نماینــدگان منتخــب و نماینــدگان ســندیکا 

بــه همــکاری بــا یکدیگــر  تشــویق شــوند.

حمایت از سندیکاهای کارگری در برابر دخالت های کارفرمایان
بندهــای ۱۱ و ۱۲ نیــز بــر دخالت هــای احتمالــی کارفرمایــان در فعالیت هــای ســازمان های ســندیکایی کارگــری 
ناظــر اســت. مداخلــه در امــور ســندیکای کارگــری )در زمــان تشــکیل و ادارٔه آن( عملــی اســت کــه هدفــش ایجــاد 
ــا از راه کمــک مالــی  ــا ســازمان های کارفرمایــی ای معیــن باشــد ی ــر نفــوذ کارفرمــا ی ســازمان های کارگــری ای زی

بخواهــد ســازمان کارگــری را زیــر نظــارت کارفرمــا یــا ســازمان کارفرمایــی ای معیــن درآورد. 
ــدن  ــر ش ــرای فراگی ــرور ب ــازوکار ض ــهیالت و س ــم آوردن تس ــر فراه ــاال ب ــده در ب ــاره ش ــد ۱۳ اش ــی بن از طرف
ــر  ــرایط کاری ناظ ــم ش ــدف تنظی ــی باه ــری و کارفرمای ــازمان های کارگ ــان س ــه می ــرٔه آزادان ــر مذاک ــه بیش ت هرچ
ــه ای باشــد  ــد به گون ــن ســازوکار، بای ــد. ای ــد می کن ــی تأکی ــدی و خدمات ــط و شــرایط کار در واحدهــای تولی ــر رواب ب
ــای  ــن و آیین نامه ه ــرِی قوانی ــه ُمج ــت را ب ــش دول ــاند و نق ــل رس ــه حداق ــور ب ــن ام ــا را در ای ــت دولت ه ــه دخال ک
ناظــر بــر مذاکــرات دســته جمعی کاهــش دهــد. به همیــن دلیــل، حــق اعتــراض کارگــران در مرجع هــای قضایــی 
و دادگاه هــای صالحیــت دار- درصــورت عــدول دولت هــا از حــدود تعیین شــده در قوانیــن- بایــد به رســمیت 

شــناخته شــود. 

قراردادهای کار و پیمان های دسته جمعی
ــرمایه داری،  ــام س ــود. در نظ ــته می ش ــرف بس ــن دو ط ــی بی ــا، قراردادهای ــر و کارفرم ــن کارگ ــٔه بی ــن رابط در تعیی
کارفرمایــان از طریــق بســتن قراردادهایــی یک جانبــه و اســتفاده از اوضاع واحــوال جامعــٔه ســرمایه داری- ازجملــه: 
بیــکاری، وجــود ارتــش ذخیــرٔه کار، اضافــه جمعیــت نســبی- ســعی دارنــد شــرط های خــود را بــه کارگــران تحمیــل 
ــا  ــه در قرارداده ــرط های  یک جانب ــن ش ــل ای ــه از تحمی ــد ک ــری برآنن ــکل های کارگ ــر، تش ــوی دیگ ــد. از س کنن

جلوگیــری کــرده و امتیازهــای بیشــتری را بــرای کارگــران کســب کننــد. 
ــوص  ــق درخص ــه تواف ــت یابی ب ــر دس ــر س ــان ب ــران و کارفرمای ــن کارگ ــارزه بی ــان مب ــی، در جری ــر تاریخ از نظ
شــرط های کار، شــکل ها و شــیوه هایی مختلــف پدیــد آمده انــد. یکــی از ایــن شــیوه ها، بســتن قراردادهــای 
ــار در انگلســتان در نیمــه دوم قــرن  دســته جمعی به جــای قراردادهــای فــردی اســت. ایــن شــیوه کــه نخســتین ب
نوزدهــم بــه کار گرفتــه شــد، امــروزه در کشــورهای مختلــف بــا عنوان هایــی چــون "توافــق دســته جمعی"  یــا "قــرارداد 
ــا اصطــالح  ــو"، "مقاوله نامــه دســته جمعی"، "توافــق صنعتــی"، " توافــق صنفــی" و جــز این هــا، و همگــی ب کلکتی
ــاره  ــه کار گرفتــه می شــوند. در قراردادهــای دســته جمعی، درب عــام "چانه زنــی دســته جمعی"، متــداول شــده اند و ب
ــاغل،  ــدی مش ــاس طبقه بن ــر اس ــتمزدها ب ــش دس ــتمزد، افزای ــل دس ــه: حداق ــف کار و ازجمل ــرط های مختل ش
ــی،  ــرایط رفاه ــوِد ش ــد، بهب ــش تولی ــاداِش افزای ــره وری و پ ــش به ــط کار، افزای ــرایط محی ــود ش ــاعات کار، بهب س
فرهنگــی و حقوقــی و نظایــر آن هــا و همچنیــن نقــش تشــکل های کارگــری در کارگاه، بیــن کارگــران و کارفرمایــان 
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توافــق می شــود و بــرای مدتــی معیــن به طــور دســته جمعی به امضــا می رســند۶. بنابرایــن، نــه یــک کارگــر کــه یــک 
ــی،  ــورت جمع ــه به ص ــرادی ک ــورت انف ــه به ص ــادی، ن ــف اقتص ــاخه های مختل ــا و ش ــران بخش ه ــا کارگ ــد ی واح
دربــارٔه شــرط های کار بــه مذاکــره می پردازنــد و درنتیجــه، شــرط هایی بهتــر را در قراردادهــا می گنجاننــد، و البتــه 
همان طــور کــه گفتــه شــد، پیش شــرط آن وجــود ســندیکاهای مســتقل و تضمیــن اصــول و حقــوق ســندیکایی و 

ازجملــه حــق اعتصــاب اســت. 
نظریه پــردازان  پــاره ای  نظــر  از  دارد.  وجــود  متفــاوت  برداشــت هایی  دســته جمعی  پیمان هــای  دربــارٔه 
ســرمایه داری و نیــز رهبــران رُفرمیســت بعضــی از اتحادیه هــا، ایــن پیمان هــا وســیله ای اند بــرای "همیــاری 
ــارزٔه  ــه ابزارهــای مب ــن شــیوه ها ازجمل ــی". امــا در واقعیــت امــر چنیــن نیســت، بلکــه ای ــح طبقات ــی" و "صل طبقات
ــا  ــیاری مورده ــا در بس ــردِی کارفرم ــدرت ف ــد، ق ــا می رس ــته جمعی به امض ــان دس ــه پیم ــد. هنگامی ک طبقاتی ان
ــای  ــای پیمان ه ــت از امض ــن اس ــه ممک ــا ک ــا آن ج ــرمایه داران ت ــه س ــت ک ــن روس ــود و از همی ــدود می ش مح
دســته جمعی پرهیــز می کننــد. به عــالوه، شــک نیســت کــه ســرمایه داران می کوشــند تــا آن جــا کــه ممکــن اســت 
ــرای  ــی ب ــران، امتیازهای ــه کارگ ــی ب ــه ازای دادن امتیازهای ــد و ب ــل کنن ــن پیمان هــا تحمی ــه  ای شرط های شــان را ب
خودشــان کســب کننــد. ازجملــه ایــن امتیازهــا می تــوان بــه گنجانــدن شــرط افزایــش بهــره ورِی تولیــد یــا شــرط منــِع 
اعتصــاب در ایــن قراردادهــا اشــاره کــرد. روشــن اســت کــه چگونگــی مفــاد ایــن قراردادهــا بــه قــدرت تشــکل های 
ــن  ــته جمعی بی ــای دس ــتی پیمان ه ــورهای سوسیالیس ــتگی دارد. در کش ــا بس ــی" آن ه ــواِن "چانه زن ــری و ت کارگ
ــم  ــوص تنظی ــت، درخص ــا دول ــا ب ــه ها و مجتمع ه ــندیکایی در مؤسس ــازمان های س ــا س ــع ی ــای صنای اتحادیه ه
ــی  ــور جهان ــوند. منش ــته می ش ــا، بس ــز این ه ــی و ج ــع رفاه ــود وض ــره وری، بهب ــش به ــد، افزای ــای تولی برنامه ه
حقــوق ســندیکایی در بنــد ۳ آن و اعالمیــه جهانــی حقــوق ســندیکایی در مــادٔه ۲۱ و مــادٔه ۴۶ آن بــر بســتن ایــن 

ــد. ــد می ورزن ــا تأکی ــوع پیمان ه ن
 در ایــران، در قانــون کار پیــش از انقــالب، در فصل هــای هفتــم و هشــتم، بــه قــرارداد کار و پیمان هــای 
ــا  ــن قرارداده ــه در ای ــت ک ــده اس ــاره ش ــای ۳۱ و ۳۵ آن اش ــه در ماده ه ــا آنک ــت. ب ــده اس ــاره ش ــته جمعی اش دس
نمی تــوان مزایایــی کمتــر از آنچــه در قانــون کار بــرای کارگــر منظــور شــده پیش بینــی کــرد، امــا درعمــل، به دلیــل 
ســرکوب ســندیکاهای مســتقل کارگــری، قراردادهــای بســته شــده به تمامــی جنبه یــی یک طرفــه و ضــِد کارگــری 

داشــته اند.
ــرکوب  ــی س ــل، یعن ــان دلی ــه هم ــا ب ــد، ام ــمیت می شناس ــا را به رس ــن پیمان ه ــه ای ــم گرچ ــی ه ــون کار فعل قان
ســازمان های ســندیکایی مســتقل، کارفرمایــان تــا آن جــا کــه ممکــن اســت از بســتن آن پرهیــز می کننــد. 
ــت  ــای موق ــل قرارداده ــران و تحمی ــردن کارگ ــرد ک ــا- منف ــت دولت ه ــاه حمای ــان- در پن ــت های کارفرمای سیاس
و ســفید امضا بــه آنــان اســت. شــوراهای اســالمی کار، بــا نقشــی کــه بــه آن هــا بــرای اجــرا داده انــد و باکیفیــت و 
ترکیبــی کــه پیش تــر بــه آن هــا اشــاره شــد، وظیفــه و رســالتی جــز ایــن نداشــته و ندارنــد کــه در پنــاه دســتگاه های 
امنیتــی و ســرکوبگر، ســازمان های ســندیکایی مســتقل را از میــدان بــه در کننــد تــا راه بــرای بــه مســلخ فرســتادن 

ــا  ــی کــه قراردادهــای موقــت در کشــور م ــودن آن هــا به صورت ــی ب ــه مفهــوم موقت ــن ب ــرای مــدت معی ــرارداد دســته جمعی ب ۶ -  مفهــوم عقــد ق
رواج یافتــه و عمومیــت دارد، نیســت. بلکــه عقــدان هــا بــرای دوره معیــن از آن روســت کــه امــکان تجدیدنظــر دربــاره مفــاد آن هــا در پایــان هــر 
دوره و، بنــا بــر تغییــرات احتمالــی اقتصــادی و اجتماعــی کــه بــر زندگــی کارگــران مؤثــر خواهــد بــود، فراهــم شــود. دربــاره ماهیــت ضــد کارگــری 
و ضــد انســانی قراردادهــای موقــت در کشــورمان در بخش هــای دیگــر ایــن گفتــار و ذیــل بحــث اشــتغال کامــل و امنیــت کار به تفصیــل ســخن 

خواهیــم گفــت.
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کارگــران در "محــراب مقــدس" ســرمایه هموارشــود.
ــا اســتفادٔه هوشــمندانه از تمــام ظرفیت هــای قانونــی، ازجملــه از مفــاد فصــل هفتــم  ــا ایــن حــال، کارگــران ب  ب
ــت های  ــرِد خواس ــور پیش ُب ــی و به منظ ــرات جمع ــرای مذاک ــا ۱۴۶ در اج ــای ۱۳۹ ت ــوع ماده ه ــون کار، موض قان
ــمیت  ــاب به رس ــق اعتص ــه ح ــون اگرچ ــن قان ــد. در ای ــود جوین ــد س ــبات کار بای ــای مناس ــام عرصه ه ــود در تم خ
شــناخته نشــده اســت، امــا ِذیــل ماده هــای ۱۴۲ و ۱۴۳ آمــده اســت: "مــادٔه ۱۴۲- در صورتــی کــه اختالف نظــر 
در مــورد مــواد مختلــف ایــن قانــون و یــا پیمان هــای قبلــی و یــا هــر یــک از موضوعــات مــورد درخواســت طرفیــن 
ــا کاهــش عمــدی تولیــد از  بــرای انعقــاد پیمــان جدیــد، منجــر بــه تعطیــل کار ضمــن حضــور کارگــر در کارگاه و ی
ــا  ــر اســاس درخواســت هریکــی از طرفیــن اختــالف و ی ســوی کارگــران شــود هیئــت تشــخیص موظــف اســت ب
ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی، موضــوع اختــالف را ســریعًا مــورد رســیدگی قــرار داده و اعــالم نظــر نمایــد. 
تبصــره- در صورتــی کــه هــر یــک از طرفیــن پیمــان دســته جمعی نظــر مذکــور را نپذیــرد می توانــد ظــرف مــدت ده 
روز از تاریــخ اعــالم نظــر هیئــت تشــخیص )موضــوع مــادٔه ۱۵۸( بــه هیئــت حــل اختــالف منــدرج در فصــل نهــم 
ایــن قانــون مراجعــه و تقاضــای رســیدگی و صــدور رأی نمایــد. هیئــت حــل اختــالف پــس از دریافــت تقاضــا فــورًا 
بــه موضــوع اختــالف در پیمــان دســته جمعی رســیدگی و رأی خــود را نســبت بــه پیمــان دســته جمعی کار اعــالم 
می کنــد. مــادٔه ۱۴۳- در صورتــی کــه پیشــنهاد های هیئــت حــل اختــالف ظــرف ســه روز موردقبــول طرفیــن واقــع 
نشــود رئیــس اداره کار و امــور اجتماعــی موظــف اســت بالفاصلــه گــزارش امــر را، جهــت اتخــاذ تصمیــم الزم بــه 
ــه  ــالف ادام ــه اخت ــادام ک ــد م ــران می توان ــزوم هیئت وزی ــورت ل ــد. درص ــالع ده ــی اط ــور اجتماع وزارت کار و ام

ــد." ــا اداره نمای ــاب کارفرم ــد به حس ــه مقتضــی بدان ــوی ک ــر نح دارد، کارگاه را به ه
ــر  ــروز اختالف نظ ــورت ب ــه درص ــت ک ــادٔه ۱۴۲ و ۱۴۳ آن اس ــن دو م ــوم ای ــود، مفه ــده می ش ــه دی ــور ک همان ط
دربــارٔه هریــک از موضوع هــای مختلــف ایــن قانــون یــا پیمان هــای جمعــی، کارگــران حــق دارنــد ضمــن حضــور 
در کارگاه دســت از کار بکشــند. هیئــت تشــخیص موظــف اســت بــه درخواســت آنــان موضــوع اختــالف را به ســرعت 
بررســی و اعــالم نظــر کنــد. در صورتــی کــه کارگــران رأی هیئــت تشــخیص را نپذیرنــد، می تواننــد بــه هیئــت حــل 
اختــالف رجــوع کننــد. در صورتــی کــه رأی هیئــت حــل اختــالف هــم پذیرفتــه نشــود، رئیــس ادارٔه کار آن را بایــد 
بــه وزارت کار گــزارش دهــد، و درصــورت تــداوم اختــالف، ایــن وزارت خانــه می توانــد مدیریــت کارگاه را به حســاب 
کارفرمــا برعهــده گیــرد. بنابرایــن، کارگــران، درصــورت اعتــراض بــه اجرا نشــدن مفــاد قانون یــا تعهدهــای کارفرما- 
در تمــام مســئله های مرتبــط بــا مناســبات کار و ازجملــه حــق برخــورداری از تشــکل های کارگــری مســتقل، مــدت 
قــرارداد، تعییــن حقــوق و دســتمزد، اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل، رعایــت ضابطه هــا و اســتانداردهای ناظــر 
ــئله های  ــر مس ــت کارگاه و دیگ ــؤه مدیری ــتمزد، نح ــوق و دس ــع حق ــت به موق ــت کار، پرداخ ــی و بهداش ــر ایمن ب
نظیــر آن هــا- بــا حضورشــان در کارگاه اجــرای آن هــا را خواســتار شــوند. روشــن اســت کــه اجــرای ایــن خواســت ها 
ــورت  ــوری به ص ــه ای، کش ــی، منطق ــاس محل ــران در مقی ــاد کارگ ــران و اتح ــتگی کارگ ــزان همبس ــه می ــته ب بس
افقــی و نیــز اتحــاد آنــان در هــر بخــش اقتصــادی و رشــته ها و شــاخه های صنعتــی، خدماتــی و تولیــد به صــورت 
عمــودی وابســته اســت. زیــرا روشــن اســت کــه عمــل مشــترک و هماهنــگ کارگــران در مقیاس هــای برشــمرده بــر 
ــه  ــزی ســازمان های ســندیکایی گرچــه ســندیکاهای پای ــن، در پی ری ــان خواهــد افــزود. بنابرای ــی آن قــدرت چانه زن
در هــر کارگاه نقشــی زیربنایــی دارنــد، امــا پیوســتگی افقــی و عمــودی آن هــا قــدرت کارگــران را به منزلــٔه طبقه یــی 
اجتماعــی به نمایــش می گــذارد. بنابرایــن، الزم اســت کــه کارگــران از پوســتٔه کارگاه بــه درآینــد، بــه احیــا و تشــکیل 
ــم  ــود را ه ــی خ ــی- سیاس ــت های صنف ــد و خواس ــود برآین ــان خ ــندیکایی مستقل ش ــازمان های س ــندیکا و س س
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باقــدرت تمــام به پیــش برنــد.
جــای هیــچ تردیــدی نیســت کــه در ایــن عرصــه از مبــارزه، یعنــی مذاکــرات دســتجمعی، کارگــران بایــد 
ضمانت هــای اجرایــی آن هــا را پیش بینــی کننــد و گنجانــدن ایــن تضمین هــا در قراردادهــای جمعــی را خواســتار 
شــوند. روشــن اســت کــه گنجانــدن حــق اعتصــاب در توافق هــای جمعــی از مهم تریــن تضمین هــای اجرایــی آن 
خواهــد بــود. همان طــور کــه پیش تــر هــم گفتــه شــد، هــر موافقت نامــٔه جمعــی کــه ایــن حــق را ســلب کنــد، بنــا 

بــر مفــاد حقــوق کار، از درجــٔه اعتبــار ســاقط اســت.

سازمان های سندیکایی و نهادهای مشارکتی
ــٔه  ــر رابط ــر ب ــار دیگ ــه در آن، ب ــه ای ک ــید، توصیه نام ــب رس ــماره ۱۲۹ به تصوی ــٔه ش ــال ۱۹۶۷، توصیه نام در س
میــان مدیریــت و کارگــران در ســطح کارگاه تأکیــد شــد. در ایــن توصیه نامــه، ازجملــه آمــده اســت کــه مدیــران کارگاه 
به منظــور برقــراری ارتبــاط بــا کارگــران یــا نماینــدگان آنــان، سیاســتی مؤثــر مبتنــی بــر ارائــٔه اخبــار و اطالعــات الزم 
بــه کارگــران را به هــدف مشــورت بــا آنــان پیــش از اتخــاذ تصمیم هــای مهــم، درپیــش گیرنــد. توصیه نامــه تأکیــد 

می کنــد کــه ارتبــاط بیــن مدیریــت و کارگــران نبایــد به هیچ وجــه بــه آزادی هــای ســندیکایی خللــی وارد آورد.
ــری  ــتقل کارگ ــازمان های مس ــندیکاها و س ــود س ــورت وج ــا درص ــود، تنه ــده می ش ــه دی ــور ک ــن، همان ط بنابرای
ــی،  ــاس محل ــه و کارگاه، در مقی ــطح کارخان ــارکتی در س ــای مش ــوع نهاده ــی از ن ــای مدیریت ــه ارگان ه ــت ک اس
منطقــه ای و کشــوری مرکــب از نماینــدگان کارگــران و کارفرمایــان، مفهــوم واقعــی خــود را می یابــد. وظیفــٔه ایــن 
ــات  ــٔه موضوع ــون کار در هم ــاد قان ــته جمعی و مف ــای دس ــاِت مذاکره ه ــرای مصوب ــن اج ــر ُحس ــارت ب ــورا نظ ش
مربــوط بــه شــرط ها و روابــط کار در فاصلــٔه دو مذاکــره اســت. قانــون کار بایــد ضمــن به رســمیت شــناختن 
ــی و  ــی، مل ــارکتی محل ــای مش ــی، نهاده ــدی و خدمات ــای تولی ــا و واحده ــارکتی در کارخانه ه ــای مش ــن نهاده ای
منطقــه ای را بــا همیــن وظایــف امــا در مقیــاس محلــی، منطقــه ای، ملــی و ناظــر بــر همــه مســئله های مربــوط بــه 
ــا نماینــدگان  وضــع کار و ازجملــه بازرســی کار و حــل اختالف هــای احتمالــی پیش بینــی کنــد۷. شــرکت نماینــده ی
ــی و مشــورتی داشــته  ــه نظارت ــد جنب ــر، بای ــا، چــه در ســطح کارگاه و چــه در ســطوح عالی ت ــن نهاده ــت در ای دول
باشــد و نبایــد بــه دخالــت در مذاکــرات جمعــی کارگــران و کارفرمایــان، آن هــم به ســود کارفرمایــان منتهــی شــود. 
نماینــدگان دولــت درصورتــی کــه مصوبــات ایــن نهادهــا را خــالف قوانیــن کار و دیگر قوانیــن نافذ و معتبر تشــخیص 
دهنــد، به شــرط هایی معیــن، می تواننــد تجدیــد مذاکره هــا را خواســتار شــوند یــا موضــوع را بــه دادگاه هــای 
صالحیــت دار- و بــرای نمونــه- بــه هیئت هــای تشــخیص و حــل اختــالف ارجــاع دهنــد. خاطــر نشــان بایــد کــرد 
ــن  ــم داد. در ضم ــری خواهی ــح بیش ت ــا توضی ــن نهاده ــش ای ــارٔه نق ــی درب ــای آت ــالل بحث ه ــر و در خ ــه دیرت ک
یــادآور می شــویم کــه در بســیاری از مقاولــه نامه هــا بــه ضــرورت نهــاد مشــارکتی و حضــور نماینــدگان ســندیکا در 
ایــن نهادهــا باهــدف نظــارت بــر ُحســن اجــرای مقــررات قانونــی و توافق هــای صورت گرفتــه اشــاره می شــود. ایــن 
موضــوع در مذاکــرات کارگــران و مدیــران واحدهــای بخــش دولتــی نیــز صــادق اســت. در ایــن مذاکره هــا دولــت 

نمــی توانــد و نبایــد از شــخصیت حقوقــی خــود در اجــرای قانــون فراتــر رود.

۷ -  بســیاری از اســناد ســازمان بین المللــی کار و ازجملــه توصیه نامــه ۱۳۳ گفتــه می شــود کــه مقامــات دولتــی در زمینــه تهیــه و تدویــن و اجــرای 
مقــررات مربــوط بــه منافــع کارگــران و کارفرمایــان و نیــز، در زمینــه ایجــاد نهادهــای مربــوط بــه مســائل اشــتغال، آمــوزش حرفــه ای، بازآمــوزی 
شــغلی، حمایــت از کارگــران، بهداشــت و ایمنــی کارگاه، تأمیــن اجتماعــی و غیــره بــا ســازمان های کارگــری باهــدف اخــذ موافقــت آن هــا مشــورت 
ــازمان های  ــوق س ــر حق ــا دیگ ــندیکایی و ی ــل آزادی س ــه اص ــد ب ــکاری نبای ــاوره و هم ــه مش ــی ورزد ک ــد م ــه تأکی ــال، توصیه نام ــن ح ــا ای ــد. ب کن

کارگــری ازجملــه حــق مذاکــره دســته جمعی لطمــه ای وارد کنــد.
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از طرفــی، همان طــور کــه اشــاره شــد، نهادهــای مشــارکتی جایگزیــن ســندیکاهای مســتقل کارگــری نیســتند و 
نمی تواننــد باشــند. وظیفــٔه مشــخص نماینــدگان منتخــب ســندیکاها یــا کارگــران در نهادهــای مشــارکتی، نظــارت 
بــر ُحســن اجــرای مقــررات قانونــی، مصوبــات و توافق هــای جمعــی و همچنیــن پیگیــری آن هــا اســت. حال آنکــه 
دامنــه فعالیــت ســندیکاهای کارگــری بــس فراتــر از ِصــرِف نظــارت بــر ُحســن اجــرای موردهــای پیش گفتــه اســت. 
به عــالوه، بــدون ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی مســتقل، نهادهــای مشــارکتی تکیــه گاه سازمانی شــان را 
از دســت داده و از مضمــون و محتــوای طبقاتــی تهــی خواهنــد شــد. بنابرایــن، وظیفــه انجــام و پیش ُبــرد مذاکــرات 
جمعــی میــان کارگــران و کارفرمایــان در مســائل مربــوط بــه قراردادهــا و دیگــر شــرط های کار بــر عهــدٔه نهادهــای 
مشــارکتی نیســت، بلکــه ایــن نهادهــا برآمــده از ایــن مذاکــرات در ســطح کارخانــه، صنعــت یــا صنــف، در مقیــاس 
محلــی، منطقــه ای و ملــی درخصــوص عام تریــن مســائل کار باهــدف نظــارت بــر اجــرای آن هاســت. روشــن اســت 
ــدارد  ــه جانبه گرایی ن ــه س ــی ب ــچ ربط ــته اند هی ــی پنداش ــه برخ ــور ک ــته جمعی آن ط ــرات دس ــوع مذاک ــه موض ک
ــارٔه  ــن مذاکــرات وضــع قوانیــن و مقــررات نیســت، بلکــه مذاکــره درب ــرا موضــوع ای ــد داشــته باشــد. زی و نمی توان
مناســبات کار در کارگاه هــا، بخش هــا و رشــته های مختلــف اقتصــادی، بــر بنیــان قوانیــن و مقــررات اســت. وضــع 
ــان باشــد، ســازوکار  ــران و کارفرمای ــدگان کارگ ــا حضــور و مشــارکت نماین ــد ب ــه بای ــه البت ــررات کار ک ــن و مق قوانی
دیگــری دارد. ترکیــب نهادهایــی چــون »شــورای عالی کار« نیــز کــه در چارچــوب قوانیــن کار مأمــور  اجــرای برخــی 
مقــررات عــام در مقیــاس کشــوری و ازجملــه تعییــن و تبییــن حداقــل مــزد شــده اند، بایــد بــر پایــٔه مذاکــره میــان 
نماینــدگان کارگــران و کارفرمایــان باشــد. شــرکت نماینــدگان دولــت در مقــام شــخصیت های حقوقــی در مذاکــرات 
ــوراهای  ــورا و ش ــن ش ــد. در ای ــته باش ــی داش ــه نظارت ــا جنب ــد تنه ــد، بای ــه ش ــه گفت ــور ک ــته جمعی، همان ط دس
ــان باشــند.  مشــابه، نماینــدگان مدیــران واحدهــای تولیــدی تنهــا می تواننــد جزیــی از ترکیــب نماینــدگان کارفرمای
ــان  ــه مؤلفه هــای رشــد اجتماعــی و ترکیــب جمعیتــی کارگــران و کارفرمای ــد ب ــن شــورا بای به عــالوه، در ترکیــب ای
ــر آن  ــی کار« و نظای ــوراهای عال ــون »ش ــه جانبه گرایی چ ــوراهای س ــاره ش ــت. درب ــه داش ــه توج ــاس جامع در مقی
ــم کــه  ــه بســنده می کنی ــن نکت ــه ذکــر ای ــم گفــت. در این جــا تنهــا ب ــار مســتقلی به تفصیــل ســخن خواهی در گفت
ســه جانبه گرایی به مفهومــی کــه اینــک در قانــون کار آمــده اســت، از بنیــان خــالف حقــوق کار اســت. زیــرا 
همان طــور کــه گفتــه شــد، وظیفــه ایــن شــورا نــه وضــع قوانیــن و مقــررات، بلکــه تبییــن و تدویــن آیین نامه  هــای 
اجرایــی در دســت یابی بــه توافق هــای َادواری ای اســت کــه قانــون معیــن کــرده باشــد. از آن جــا کــه حقــوق کار در 
اســاس برآمــده از مبــارزٔه کارگــران حــول مطالبــات صنفــی- طبقاتــی آنــان اســت و ماهیتــًا بــر حمایــت از کارگــران 
ــد ترکیــب و ســازوکار  ــرای دیگــری اســتوار اســت، بای ــِر ناشــی از انجــام کار ب ــط نابراب ــان در رواب ــر کارفرمای در براب
ــان  ــا و کارفرمای ــود دولت ه ــررات کار به س ــون و مق ــی قان ــررات حمایت ــه مق ــد ک ــه ای باش ــورای عالی کار به گون ش
نقــض نشــود. چراکــه در تحلیــل نهایــی، در جامعه هــای ســرمایه داری ایــن کارفرماســت کــه دســت بــاال را دارد و 
کارگــر را »بــرای انجــام کاری بــه کار می گیــرد« و ارادٔه اوســت کــه در تولیــد، بــه مفهــوم عــام آن تحقــق می یابــد. 
امــا انجــام کار از ســوی کارگــر یــا به تعبیــر حقوقــی، انجــام "تکالیــف" او مســتلزم حقوقــی اســت یــا به عبارت دیگــر، 
ــع  ــر وض ــوی ب ــور ماه ــوق کار به ط ــن، حق ــت۸. بنابرای ــام کار« اس ــب انج ــرایط مناس ــم آوردن »ش ــتلزم فراه مس

۸ -  "شــرایط مناســب" دارای مفهــوم نســبی و اجتماعــی اســت کــه بنــا بــه تغییــر مؤلفه هــای مختلــف و ازجملــه، ســطح توســعه و رشــدیافتگی 
ــکل های  ــدیافتگی تش ــزان رش ــی، می ــی و اجتماع ــای عموم گاهی ه ــد آ ــٔه رش ــد، درج ــن در تولی ــای نوی ــش و فناوری ه ــرد دان ــی، کارب اجتماع
مســتقل کارگــری و جــز این هــا، تغییــر و توســعه می یابــد. از همیــن روســت کــه در حقــوق کار بازنگــری َادواری بــه مقولــه شــرایط کار، بــه مفهــوم 
وســیع آن، توجــه شــده اســت و بایــد توجــه شــود. در غیــر ایــن صــورت، می شــد بــا یــک قیــام و قعــود، یــک بــار و بــرای همیشــه بــه ایــن مقولــه 
ــه بهبــود شــرایط کار نمی دهنــد. عقــب نشــاندن  ــه تــن ب ــان و دولت هــای مدافــع ســرمایه داری داوطلبان فیصلــه داد. روشــن اســت کــه کارفرمای
<<<
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ــا گذاشــتن  ــر پ ــا زی ــر کار نظــر دارد. ُدور زدن ی ــط و مناســبات نابراب قوانیــن و مقــررات حمایتــی از کارگــران در رواب
ــی  ــا شــوراهای عال ــق آیین نامه هــا، تصویب نامه هــای مصــوب دولت هــا ی ــن قوانیــن و مقــررات حمایتــی از طری ای
بــا ترکیبــی کــه در قانــون کار یــا بدتــر از آن در الیحــٔه "اصــالح برخــی مــواد قانــون" آمــده اســت، بی اعتبــار کــردن 

همــه ایــن قوانیــن و مقــررات حمایتــی خواهــد بــود. 

مذاکرات دسته جمعی و شوراهای داوری
موضــوع دیگــری کــه بایــد عــالوه بــر نهادهــای مشــارکتی درخصــوص مذاکــرات جمعــی توجــه داشــت، موضــوع 
نهادهــای داوری بــه هنــگام نقــض توافق هــای حاصــل از مذاکــرات جمعــی از ســوی دو طــرف و به ویــژه 
ــتقل  ــکل های مس ــذف تش ــگاه ح ــا ن ــی ب ــین و کنون ــن کار دوران پیش ــه قوانی ــی ازآنجاک ــت. ول ــان اس کارفرمای
ــه  ــًا ب ــن، اساس ــده اند، بنابرای ــم ش ــه و تنظی ــته جمعی تهی ــرات دس ــه  حــق مذاک ــی ب ــه بی اعتنای ــری و درنتیج کارگ
وجــود چنیــن نهادهایــی در ایــن قوانیــن اشــاره یی نمی شــود. حال آنکــه اگــر در قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر روابــط 
و شــرایط کار ایــن نهادهــای داوری پیش بینــی نشــود، توافق هــای  ناشــی از مذاکــرات جمعــی، ضمانــت اجرایــی 
ــد باشــد؟ ازآنجاکــه  ــی بای ــن اســت کــه ترکیــب نهــاد داوری چــه ترکیب ــا پرســش اساســی ای ــد داشــت. ام نخواهن
موافقت نامه هــای جمعــی، ذیــل قراردادهــای حقوقــی طبقه بنــدی می شــوند، شــورای داوری بایــد در ردیــف 
ــف شــوند. روشــن اســت کــه درصــورت حاصــل نشــدن   ــی شــده در قراردادهــا تعری ــِت پیش بین نهادهــای حکمی
نتیجــه، داور نهایــی هــم چــون تمــام قراردادهــای حقوقــی، محاکــم قضایــی صالــح از نــوع هیئت هــای تشــخیص 
ــل  ــورای داوری را ذی ــود ش ــنی وج ــد به روش ــررات کار بای ــن و مق ــن، قوانی ــود. بنابرای ــد ب ــالف خواهن ــل اخت و ح
ــت  ــد و دول ــی کن ــی پیش بین ــه ای و مل ــی، منطق فصــل مذاکــرات دســته جمعی در تمــام ســطوح کارگاهــی، محل
ــت  ــی اس ــته جمعی مذاکرات ــرات دس ــد، مذاک ــه ش ــه گفت ــور ک ــرا همان ط ــذر دارد. زی ــا برح ــت در آن ه را از دخال
میــان کارگــران و کارفرمایــان کــه حضــور نماینــدگان دولــت در ایــن مذاکــرات- در صورتــی کــه الزم آیــد- صرفــًا 
ــه حصــول توافق نامــه منتهــی شــود، نهادهــای مشــارکتی وظیفــه  جنبــه نظارتــی دارد. هنگامــی کــه مذاکــرات ب
نظــارت بــر حســن اجــرای ایــن توافق هــا را بــر عهــده خواهنــد داشــت. درصــورت بــروز اختــالف در نحــؤه اجــرای 
توافق نامــه، مرجعــی بایــد داور آن باشــد و ایــن مرجــع دیگــر دولــت نیســت و نمی توانــد باشــد.  توصیه نامــه شــماره 
ــا و داوری  ــل اختالف ه ــه حل وفص ــید، در زمین ــی کار رس ــس بین الملل ــب کنفران ــال ۱۹۵۱ به تصوی ــه در س ۹۲ ک

ــد: ــه می ده ــر ارائ ــرح زی ــی به ش ــاری توصیه های اختی
ــدگان  ــامل نماین ــد ش ــه بای ــران ک ــان و کارگ ــن کارفرمای ــالف بی ــل اخت ــور حل وفص ــی به منظ ــراری نهادهای برق
ــد رایــگان و زمــان رســیدگی  ــه تعــداد مســاوی باشــد. آئیــن رســیدگی در ایــن نهادهــا بای ــان ب کارگــران و کارفرمای
آن بایــد بــه حداقــل ممکــن کاهــش یابــد. رســیدگی ممکــن اســت بــه درخواســت یکــی از دو طــرف یــا مســتقیمًا از 
ســوی نهــاد مربــوط آغــاز شــود. توصیه نامــه یــادآور می شــود کــه اگــر رســیدگی بــه اختــالف، باهــدف دســت یابی 
ــد طــی مــدت رســیدگی از اعتصــاب  ــت و موافقــت دو طــرف آغــاز شــده باشــد، دو طــرف بای ــا رضای ــه توافــق، ب ب
ــد به صــورت کتبــی صورت جلســه  ــر توصیه نامــه، توافــق حاصــل شــده بای ــا تعطیــل کارگاه خــودداری کننــد. براب ی
شــده و درحکــم پیمــان یــا قراردادهــای معمــول تلقــی شــود. توصیه نامــه درخصــوص داوری نیــز پیشــنهاد می کنــد 
کــه اگــر اختــالف بــا رضایــت طرفیــن بــه داوری ارجــاع شــده باشــد، هــر دو طــرف بایــد در مــدت رســیدگی داوران از 

ــکا بــه همبســتگی طبقاتــی اســت؛ کار روشــنگری در میــان الیه هــای  ــا ات ــه تشــکل های مســتقل خویــش و ب ــکا ب ــا ات آن هــا وظیفــه کارگــران ب
مختلــف کارگــری و بیــن زحمتکشــان جامعــه نیــز بســتر آن اســت.
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اعتصــاب و تعطیــل کارگاه خــودداری کننــد. بــا ایــن حــال، توصیه نامــه تأکیــد می کنــد کــه هیچ یــک از مندرجــات 
ــود.  ــر ش ــاب منج ــق اعتص ــت ح ــه محدودی ــد ب ــه نبای ــا به هیچ وج ــوع توافق نامه ه ــن ن ای

ــه  ــوط ب ــماره ۹۴ و مرب ــه ش ــال ۱۹۵۲ توصیه نام ــی در س ــماره ۹۲ یعن ــه ش ــب توصیه نام ــد از تصوی ــال بع ــک س ی
ــان در ســطح کارگاه به تصویــب رســید. در ایــن توصیه نامــه پیشــنهاد  مشــاوره و همــکاری بیــن کارگــران و کارفرمای
می شــود کــه تدبیرهــای مناســبی اتخــاذ شــود تــا در ســطح کارگاه مشــاوره و همــکاری بیــن کارگــران و کارفرمایــان 
در زمینــه منافــع مشــترک تســهیل و تشــویق گــردد. بــرای تحقــق ایــن منظــور، توصیه نامــه پیشــنهاد می کنــد کــه در 
هــر کشــور بــر پایــه عــرف و روال موجــود یــا وضــع قوانیــن و مقــررات یــا بنــا بــر توافــق مشــترک آنــان یــا ترکیبــی از این 
دو راه حــل، نهادهایــی بــرای تحقــق منظــور فــوق پدیــد آیــد و هــرگاه قانــون و مقــررات، تأســیس چنیــن نهادهایــی 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا را باتوج ــن نهاده ــرد ای ــاختار و چگونگــی عملک ــت، س ــد حــدود صالحی ــد، بای ــی کرده ان را پیش بین
کارگاه هــای مختلــف تعییــن و تبییــن کــرد. تبییــن حــدود صالحیــت، ســاختار و چگونگــی عمــل ایــن نهــاد نبایــد 
ــارت  ــه نظ ــند ک ــه ای باش ــد به گون ــه بای ــوند، بلک ــر ش ــران منج ــوق کارگ ــت در حق ــال محدودی ــه ِاعم ــه ب به هیچ وج

کارگــران را بــر حســن اجــرای مفــاد قوانیــن و توافق نامه هــای ناشــی از مذاکــرات جمعــی فراهــم آورنــد.  
ــل  ــور ح ــکایت ها در کارگاه به منظ ــی ش ــوان: »بررس ــا عن ــال ۱۹۶۷ ب ــوب س ــماره ۱۳۰ مص ــه ش در توصیه نام
ــند  ــته باش ــق داش ــد ح ــد، بای ــکایت دارن ــالم ش ــرای اع ــی ب ــه دلیل ــی ک ــام کارگران ــت: »تم ــده اس ــز آم ــا« نی آن ه
ــت دچــار  ــن باب ــد، بی آنکــه از ای ــردی، خــواه به صــورت جمعــی، مطــرح کنن شــکایت خــود را، خــواه به صــورت ف
زیانــی شــوند. رســیدگی بــه ایــن شــکایات بایــد بــر پایــٔه آئیــن مناســبی صــورت گیــرد.« مطابــق ایــن توصیه نامــه، 
ــا  ــی و ب ــان و ســازمان های کارفرمای ــا کارفرمای ــدگان کارگــران در کارگاه همــگام ب ــا نماین ســازمان های کارگــری ی
برخــورداری از حقــوق و مســئولیت های مســاوی بایــد بــرای برقــراری و ِاعمــال مفــاد آئیــن رســیدگی بــه شــکایات 
ــر  ــر ب ــب ناظ ــتی مناس ــک سیاس ــاذ ی ــه اتخ ــت ک ــده اس ــه آم ــر آن، در توصیه نام ــالوه ب ــد. ع ــدام کنن در کارگاه اق
ــا کارکنــان کارگاه کــه حقــوق و منافــع کارکنــان را در نظــر گیــرد و احترام شــان را رعایــت کنــد، می توانــد  ارتبــاط ب
بــه کاهــش شــکایات منجــر شــود. در توصیه نامــه بــر ایــن نکتــه نیــز تأکیــد شــده اســت کــه وجــود آئیــن ناظــر بــر 
ــران درخصــوص شــکایت مســتقیم  ــدٔه حــق کارگ ــد محدودکنن ــه شــکایات در کارگاه، به هیچ وجــه نبای رســیدگی ب
بــه مراجــع صالحیــت دار و ازجملــه دادگاه هــای صالــح  در عرصــٔه  مســائل کار باشــد. هرچنــد اصــول آزادی هــا و 
حقــوق بنیادیــن ســندیکایی کارگــری شــامل همــه کارگــران و مزدبگیــران می شــود، امــا فعــاالن ســندیکایی بایــد 
ــرای گســترش و تعمیــق ســندیکاهای مســتقل کارگــری در میــان الیه هــای مختلــف کارگــران باهــدف تعمیــق  ب
اتحــاد همــه کارگــران و مزدبگیــران در سراســر کشــور، بــه ترویــج اصــول و حقــوق ســندیکایی در میــان دو قشــر 
از مزدبگیــران یعنــی کارکنــان ادارات و مؤسســات دولتــی و کارگــران کشــاورزی در روســتاها کــه هرکــدام از زاویــه 
خــاص اجتماعــی اهمیتــی به ســزا دارنــد، توجــه ای ویــژه  مبــذول دارنــد. بی تردیــد، حقــوق بنیادیــن ایــن دو الیــه از 
کارگــران و مزدبگیــران زحمت کــش کشــور بایــد در قوانیــن اســتخدامی و قوانیــن کار به روشــنی انعــکاس یابــد و از 
پشــتیبانی جنبــش کارگــری در دســت یابی بــه حقــوق خــود برخــوردار باشــد. ایــن موضوعــی اســت کــه در حقــوق 
بین الملــل کار نیــز بــه آن توجــه شــده اســت. بــرای اطــالع از ایــن دو مقولــه و چگونگــی انعــکاس آن هــا در حقــوق 

ــم. ــذرا می کنی ــاره یی گ ــوزه اش ــن دو ح ــه ای ــوط ب ــه مرب ــه و توصیه نام ــه مقاوله نام ــل کار، ب بین المل

کارکنان دولت و حقوق سندیکایی در روابط کار
ــت هــم به رســمیت شــناخته اســت،  ــدان دول ــرای کارمن ــد مقاوله نامــه شــماره ۸۷ آزادی ســندیکایی را ب هــر چن



4۱ گفتار نخست: آزادی ها، و حقوق بنیادین سندیکایی کارگری

ولــی ویژگی هــای کار کارکنــان دولــت کــه عمومــًا مشــمول قوانیــن اســتخدامی کشــور هســتند و مجــری 
تصمیم هــای دولتــی به مفهــوم عــام آن انــد، موجــب شــده اســت تــا رابطــه کارکنــان دولــت از نــوع رابطــه کارگــری 
ــش  ــر، گرای ــه اخی ــد ده ــه، در چن ــا این هم ــد. ب ــمار نیای ــی به ش ــش خصوص ــبات بخ ــر مناس ــر ب ــی ناظ و کارفرمای
کلــی آن بــوده اســت کــه کارکنــان دولــت نیــز از حــق داشــتن ســازمان های ســندیکایی و برخــی حقــوق کارگــران 
ــه حــق  ــت و ازجمل ــان دول ــوق کارکن ــی اعتصــاب برخــوردار شــوند. حق ــا حت ــوع حــق مذاکــره دســته جمعی ی از ن
تشــکیل ســندیکا بــا تصویــب مقاوله نامــه شــماره ۱۵۱ و توصیه نامــه شــماره ۱۵۹ در زمینــه روابــط کار در خدمــات 
ــادآور می شــویم کــه رابطــه  ــن دو ســند، ی ــدی شــد. پیــش از معرفــی ای ــه جدی عمومــی در ســال ۱۹۷۸ وارد مرحل
دولــت بــا کارکنانــش در هــر کشــوری بســته بــه عامل هایــی مختلــف و ازجملــه تعــداد کارکنــان دولــت و گســتردگی 
دامنــه وظایــف و خدمــات عمومــی، چگونگــی قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر مناســبات کار در واحدهــای دولتــی یــا 
تفاوت هــای کار ناشــی از اعمــال وظایــف حاکمیتــی از وظایــف ارائــه خدمــات عمومــی و اجتماعــی، می توانــد بــا 

کشــور دیگــر متفــاوت باشــد.
بخــش نخســت مقاوله نامــه، حــوزٔه گســتردٔه شــمول آن را کــه همــه کســانی را در برمی گیــرد کــه در اداره هــای 
دولتــی کار می کننــد، برمی شــمارد. بــا ایــن حــال، امــکان مســتثنا کــردن بخشــی از کارکنــان دولــت را پیش بینــی 
ــد: نیروهــای مســلح و پلیــس، کارکنــان ارشــدی کــه در تعییــن و تبییــن سیاســت های  می کنــد کــه از آن جمله ان
ــی و  ــان امنیت ــئولیت و وظایف ش ــا مس ــغول اند ی ــه کار مش ــت ب ــی مدیری ــطوح عال ــا در س ــد ی ــارکت دارن ــت مش دول
ــزی  ــال تبعیض آمی ــر اعم ــت در براب ــان دول ــه کارکن ــود ک ــد می ش ــه تأکی ــش دوم مقاوله نام ــت. در بخ ــّری اس س
ــت  ــد از حمای ــان را موجــب شــود، بای ــد موقعیــت شــغلی آن ــا تهدی ــدازد ی ــان را به خطــر ان کــه آزادی ســندیکایی آن
ــر  ــان را هــم در براب ــد اســتقالل و مصونیــت ســازمان های ســندیکایی آن کافــی برخــوردار شــوند. ایــن حمایــت بای
مقامــات و هرگونــه دخالــت در امــور آن هــا چــه در مرحلــه تشــکیل و چــه در مرحلــه فعالیــت دربرگیــرد. بخــش ســوم 
ــدگان  ــرای نماین ــهیالت الزم ب ــم آوردن تس ــت و فراه ــان دول ــندیکایی کارکن ــازمان های س ــارٔه س ــه درب مقاوله نام
آن هــا در انجــام ســریع و مؤثــر وظایــف خــود، در ســاعات کار یــا در خــارج از ســاعات کار می پــردازد. امــا تصریــح 
می کنــد کــه انجــام ایــن وظایــف نبایــد مانــع از انجــام کارهــای ادارٔه دولتــی یــا مؤسســه ای شــود کــه ایــن نماینــده 
در آن کار می کنــد. بخــش چهــارم مقاوله نامــه نیــز ناظــر بــر اتخــاذ تدبیرهایــی ضــروری اســت کــه بســته بــه شــرایط 
ــرط های  ــن ش ــوص تعیی ــی درخص ــرات جمع ــکان مذاک ــت ام ــان دول ــازمان های کارکن ــرای س ــد ب ــور بای ــر کش ه
اســتخدامی را فراهــم آورد. بخــش پنجــم مقاوله نامــه نیــز دربــاره چگونگــی حل وفصــل اختالف هــا به روش هایــی 
ــاع آن  ــا ارج ــره ی ــق مذاک ــرف از طری ــالف دو ط ــه اخت ــه ای ک ــاره دارد، به گون ــور اش ــر کش ــاع ه ــا اوض ــب ب مناس
ــان  ــه کارکن ــود ک ــادآور می ش ــه ی ــم مقاوله نام ــش شش ــرانجام بخ ــود. و س ــع ش ــرف رف ــتقل و بی ط ــه داور مس ب
ــای  ــر آزادی ه ــزِء جدایی ناپذی ــم ج ــی الزم در حک ــی و سیاس ــوق مدن ــان از حق ــر کارکن ــد دیگ ــد همانن ــت بای دول
ســندیکایی برخــوردار شــوند. در توصیه نامــه- کــه مکمــل مقاوله نامــه محســوب می شــود- دربــارٔه برخــی از مفــاد 
ــن نکتــه تأکیــد مــی ورزد  ــر ای ــه ب منــدرج در مقاوله نامــه به طــور مشــخص و مشــروح تری بحــث می شــود و ازجمل
ــت ســازمان خاصــی را  ــان دول ــان ســازمان های ســندیکایی کارکن ــد از می ــی در کشــورها نبای ــه مقام هــای دولت ک

ارجحیــت دهنــد و بــرای آن حقــوق انحصــاری قائــل شــوند.

سازمان های کارگری روستایی و حقوق سندیکایی
 همان طــور کــه گفتــه شــد، اصــول منــدرج در مقاوله نامــه ۸۷ شــامل همــه کارگــران می شــود. به عــالوه، 
مقاوله نامــه شــماره ۱۱ مصــوب ســال ۱۹۲۱، حقــوق کارگــران کشــاورزی را در زمینــٔه حــق برخــورداری از ســندیکا 
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مشــابه کارگــران صنعتــی دانســته اســت. امــا ازآنجاکــه کارگــران کشــاورزی پراکنده انــد و کارشــان عمدتــًا غیرمنظــم 
اســت، از امــکان کمتــری نســبت بــه کارگــران صنعتــی بــرای تشــکیل ســندیکا و ســازمان های ســندیکایی 
ــه  ــت ک ــن روس ــد. از همی ــر می برن ــری به س ــع ضعیف ت ــود در موض ــع خ ــاع از مناف ــه، در دف ــد و درنتیج برخوردارن
ــال  ــی در س ــای مترق ــتیبانی دولت ه ــری و به پش ــازمان های کارگ ــای س ــا به تالش ه ــی کار بن ــازمان بین الملل س
ــب  ــتایی را تصوی ــری روس ــازمان های کارگ ــاره س ــماره ۱۴۹ درب ــه ش ــماره ۱۴۱ و توصیه نام ــه ش ۱۹۷۵ مقاوله نام
ــر و  ــران مزدبگی ــم از کارگ ــاورزی اع ــش کش ــاغالن در بخ ــام ش ــه، تم ــه و توصیه نام ــن مقاوله نام ــر ای ــرد. براب ک
کســانی کــه به حســاب خــود کار می کننــد )کشــاورزان، اجــاره داران و ُخرده مالــکان، مشــروط بــه آن کــه کارگــران 
چندانــی در اســتخدام نداشــته باشــند( می تواننــد آزادانــه ســازمانی در دفــاع از منافــع خــود تشــکیل دهنــد. ایــن 
مقاولــه نامــه در خصــوص آزادی و حقــوق ســندیکایی ســازمان های کارگــری روســتایی بــه مفــادی هماننــد مفــاد 
ــاده  ــده، در م ــاد ش ــول ی ــر اص ــالوه ب ــماره ۱۴۱، ع ــه ش ــه نام ــا در مقاول ــاره دارد. ام ــماره ۸۷ اش ــه ش ــه نام مقاول
ــه  ــویق ب ــد تش ــتاها بای ــعه روس ــرفت و توس ــٔه پیش ــور در زمین ــر کش ــای کالن ه ــه از هدف ه ــی دارد ک ــرر م ۴ مق
تشــکیل و توســعه ســازمان های کارگــران روســتایی بــا حفــظ اصــل عضویــت داوطلبانــه باشــد تــا ایــن ســازمان ها 
ضمــن برخــورداری از نیــرو و اســتقالل کافــی بتواننــد وســیلٔه موثــری بــرای تأمیــن مشــارکت کارکنــان روســتایی 
ــد  ــد می کن ــه تأکی ــوند. مقاوله نام ــد ش ــا بهره من ــای آن ه ــند و از مزای ــی باش ــادی و اجتماع ــعٔه اقتص ــر توس در ام
کــه کشــورهای عضــو بایــد بــا درپیــش گرفتــن تدبیرهــای ضــرور مانع هــای موجــود در راه تشــکیل و توســعه ایــن 
نــوع ســازمان ها را از میــان بردارنــد و بــه توســعٔه فعالیت هــای ایــن ســازمان ها اقــدام کننــد. در توصیه نامــه- کــه 
ــازمان های  ــش س ــاره نق ــر درب ــی دقیق ت ــع مقررات ــرورت وض ــارٔه ض ــود- درب ــوب می ش ــه محس ــل مقاوله نام مکم
روســتایی و روش هــای تســهیل فعالیــت و توســعه آن هــا بــر پایــه تدابیــر مختلــف قانونــی و اداری، آمــوزش، آمــوزش 

ــردازد.  ــل می پ ــت به تفصی ــوی دول ــادی از س ــی و م ــای مال ــانی، کمک ه ــه ای، اطالع رس حرف
*
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۱.  مزد                                                                                                                                                                 
ــوق  ــر آزادی هــا و حق ــوق کار را تشــکیل می دهــد. اگ ــزد، بخــش مهمــی از حق ــر م ــررات و شــرایط حاکــم ب مق
ــای  ــه هدف ه ــزد" ازجمل ــن م ــزد" و "تضمی ــد، "م ــکیل می دهن ــوق کار را تش ــای حق ــندیکایی زیربن ــن س بنیادی
اساســی آن به شــمار می رونــد. در نظــام ســرمایه داری کــه ســرمایه دار نیــروی کار کارگــر را کــه بــه کاال تبدیــل شــده 
ــا "صــورت دگرگون شــدٔه  ــردازد. مــزد ی ــه کارگــر مــزد می پ ــن کاال" ب ــه ازای "بهــای ای ــداری می کنــد و ب اســت خری
ــا حــد  ــد ت ــه او پرداخــت می شــود. ســرمایه داران ســعی دارن ــل بخشــی از کار کارگــر ب ــروی کار"، در مقاب بهــای نی

امــکان بهــای ارزان تــری بــرای آن بپردازنــد.
در نظــام ســرمایه داری، کارگــر کــه هیــچ وســیله ای جــز نیــروی کارش را در اختیــار ندارد، بــرای تأمیــن معاش خود 
و خانــواده اش ایــن نیــروی کار را در اختیــار ســرمایه دار می گــذارد. نیــروی کار در نظــام ســرمایه داری همچــون هــر 
کاالی دیگــری دارای ارزش اســت، ارزشــی کــه نظیــر ارزش تمامــی کاالهــا، بــر اســاس میــزان کار اجتماعــی ای 
ــه در نظــام ســرمایه داری ارزش  ــردد محاســبه می شــود. روشــن اســت ک ــد آن صــرف می گ ــد و بازتولی ــه در تولی ک
واقعــی نیــروی کارگــر به تمامــی بــه او پرداخــت نمی شــود. ازایــن روی، ارزش نیــروی کار از دو بخــش پرداخت شــده 
و پرداخت نشــده تشــکیل می شــود. بخــش پرداخت نشــدٔه آن همــان "اضافــه ارزش" اســت کــه بــرای نخســتین بــار 
از ســوی کارل مارکــس کشــف و توضیــح شــد۱. بخــش پرداخت شــدٔه ارزش نیــروی کارگــر "مــزد اســمی" اوســت. 
ــد،  ــروی کارش دریافــت می کن ــذاری نی ــر واگ ــه در براب ــزد اســمی" ای ک ــا به اصطــالح "م ــول ی ــدار پ ــا مق ــر ب کارگ
می توانــد کاالهــا و خدماتــی را بــرای رفــع نیــاز خــود و خانــواده اش خریــدار کنــد. قــدرت خریــد مــزد اســمی را "مــزد 
واقعــی" گوینــد. ســطح مــزد واقعــی از یــک طــرف بــه میــزان "مــزد اســمی" و از طــرف دیگــر بــه "بهــای کاالهــا و 
خدمــات" بســتگی دارد. در نظــام ســرمایه داری، مــزد واقعــی کارگــر گرایــش بــه کاهــش دارد. زیــرا در ایــن نظــام، 
هزینــه زندگــی و تــورم مــدام رو به افزایــش اســت و ایــن ســبب می شــود قــدرت خریــد کارگــر کاهــش یابــد. یعنــی 
ــد کاالهــا کاهــش  ــرای خری ــر ب ــی کارگ ــش بهــای کاالهــا و خدمــات، توانای ــدن مــزد اســمی و افزای ــت مان ــا ثاب ب
می یابــد. ازایــن روی، بایــد در مبلــغ مــزد اســمی به طــور منظــم تجدیدنظــر کــرد و آن را افزایــش داد، یعنــی کاری 

کــه ســرمایه داران تــا حــد امــکان از انجــام آن ســر بــاز می زننــد.
ــا روزمــزدی، و شــکل  مــزد بــه شــکل های مختلــف محاســبه می شــود. نخســت، بــر اســاس طــول زمــان کار ی
دیگــر، بــر حســب کمیــت تولیــد، "قطعــه کاری" یــا کارمــزدی. مــزد عمومــًا نقــدی و گاهــی هــم جنســی پرداخــت 
می شــود. از شــیوه های دیگــر پرداخــت به اصطــالح مــزد "ســهیم کــردن کارگــر در ســود، پــاداش ســاالنه، 

ــت. ــا، اس ــز این ه ــدی" و ج عی
ــه  ــواده اش باشــد- گذشــته از آن ک ــر و خان ــروری کارگ ــاش ض ــل مع ــدٔه حداق ــد تأمین کنن ــه بای ــزد را ک ــن م همی
ــا افــزودن  معمــواًل کمتــر از نیــاز واقعــی اســت کارگــر و خانــواده اش اســت- ســرمایه دار نــه در یــک قلــم، بلکــه ب
مجمــوع اجــزاء پرداختــی ای مختلــف و زیــر عنــوان "مزایــا" محاســبه می کنــد و می پــردازد یــا به اصطــالح عــالوه 
ــران  ــه کارگ ــز ب ــف نی ــی مختل ــزد، مزایای ــر م ــالوه ب ــه ع ــد ک ــر کن ــا تظاه ــردازد ت ــر می پ ــه کارگ ــزد" ب ــزد"، "م بر"م
پرداخــت می شــود. تفکیــک مــزد بــه مــزد مبنــا و مزایــا، بــرای ســرمایه دار ایــن حســن را دارد کــه در هنــگام توقــف 

۱ - بــرای پرهیــز از دور شــدن از بحــث دربــارٔه مزدهــای اســمی، موضوعــی کــه مضمــون ایــن نوشــتار اســت، از بحــث تفصیلــی دربــارٔه ارزش 
ــه  ــد ب ــاالن کارگــری عالقه من ــم و فع ــر از ســوی ســرمایه دار اســت، درمی گذری ــر کــه همــان اســتثمار کارگ ــزد پرداخت نشــدٔه کارگ ــا م ــی ی اضاف
مقولــٔه ارزش اضافــی را بــه مطالعــه کتاب هــای موجــود منتشــر شــده بــه زبــان فارســی در ایــن زمینــه و ازجملــه درس نامــٔه "اقتصــاد سیاســی"، 

ــم. ــاع می دهی ــیر( ارج ــی )جوانش ــه میزان ــاد فرج الل ــه، زنده ی ــق جان باخت ــف رفی تألی
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قــرارداد کار و به منظــور تســویه حســاب و ازجملــه مزایــای ســنوات خدمــت، مرخصــی و جــز این هــا، همــان مــزد 
مبنــا را محاســبه و پرداخــت کنــد.

مزد و حقوق بین المللی کار
ــه  ــه شــد ک ــی کار پذیرفت ــوق بین الملل ــه دو ســده، در حق ــک ب ــران در طــول نزدی ــی کارگ ــارزٔه جهان درنتیجــٔه مب
"کار کاال نیســت". در اعالمیــه فیالدلفیــا همچــون جــزِء جدایی ناپذیــر اساســنامه ســازمان بین المللــی کار بــر ایــن 
ــون عرضــه و تقاضــا  ــع قان ــد تاب ــن ســخن آن اســت کــه کار نبای ــد شــده اســت. مفهــوم ای ــه به صراحــت تأکی نکت
باشــد، بلکــه بایــد بــر اســاس هزینه هــای زندگــی ای درخــورد شــأن انســان تعریــف و تقویــم شــود. امــا همان طــور 
ــه  ــرض همه جانب ــان و تع ــدرت در جه ــوازن ق ــر ت ــت تغیی ــته به عل ــه گذش ــه ده ــق، در س ــن ح ــم، ای ــه می دانی ک

ــران به طــور اساســی نقــض شــده و می شــود.   ــا ای ــه کشــور م نولیبرالیســم، در بســیاری از کشــورها و ازجمل
ــه حقــوق و مــزد  ــان ب ــی در زندگــی همــه کســانی کــه معــاش آن ــن حــال، در زندگــی کارگــران و به طورکل ــا ای  ب
وابســته اســت، نقــش مــزد در روابــط کار از اهمیتــی اساســی برخــوردار اســت تــا جایــی کــه برخــی صاحب نظــران 
ــر  ــواره ب ــیس هم ــاز تأس ــی کار از آغ ــازمان بین الملل ــته اند. س ــوق کار دانس ــد حق ــوق کار، آن را کلی ــٔه حق در زمین
تأمیــن مــزد کافــی بــرای کارگــران تأکیــد ورزیــده اســت. در مقدمــه اساســنامه ایــن ســازمان بــه "تضمیــن مــزدی که 
شــرایط زندگــی مناســب را تأمیــن کنــد" اشــاره شــده و در اعالمیــه فیالدلفیــا کــه ضمیمــه اساســنامه و جایگزیــن 
مــاده ۴۱ آن شــده اســت، بــر ضــرورت تأمیــن حداقــل مــزد، موضــوع تأمیــن زندگــی مناســب "بــرای تمــام شــاغالنی 
کــه نیــاز بــه چنیــن حمایتــی دارنــد" بــار دیگــر تأکیــد شــده اســت۲. ولــی ازآنجاکــه تنظیــم مقــررات مفصــل و دقیــق 
ــی و ارزش  ــطح زندگ ــاظ س ــورها از لح ــاوت کش ــه تف ــه ب ــا توج ــزد- ب ــد م ــه ای مانن ــی در زمین ــطح بین الملل در س
ــا حداقــل آن را در مقیــاس  ــوان میــزان مــزد ی ــا غیرممکــن اســت، نمی ت ــول آن هــا و دیگــر مســائل- مشــکل ی پ
بین المللــی تعییــن کــرد. بااینهمــه، ضــرورت تبییــن معیارهایــی از طــرف ســازمان بین المللــی کار درخصــوص مــزد 
و حداقــل مــزد بــه تصویــب ســه مقاوله نامــه و ســه توصیه نامــه در ســال های ۱۹۲۸، ۱۹۵۱ و ۱۹۷۰ منجــر شــد. 
ــب  ــزد تصوی ــن م ــت و تضمی ــژه ٔ حمای ــه ای را وی ــه و توصیه نام ــال ۱۹۴۹ مقاوله نام ــازمان در س ــن س ــالوه، ای به ع

کــرد.
ــل  ــوص حداق ــد درخص ــه دارن ــوند، وظیف ــق می ش ــه آن ملح ــه ب ــی ک ــماره ۱۳۱، دولت های ــه ش ــر مقاوله نام براب
مــزد چنــان نظامــی برقــرار کننــد کــه همــه گروه هــای کارگــری را کــه شــرایط کارشــان حمایــت از مــزد را ایجــاب 
ــب  ــردن آن موج ــرا نک ــا اج ــی از آن ی ــت و تخط ــی اس ــده الزام ــزد تعیین ش ــل م ــود. حداق ــامل ش ــد، ش می کن
مجــازات کیفــری یــا مجــازات دیگــر خواهــد شــد. مطابــق بــا مقاوله نامــه فــوق، حداقــل مــزد بایــد بــا درنظــر گرفتــن 
ــز عوامــل  ــه زندگــی و نی ــی مزدهــا در کشــور، هزین ــه ســطح کل ــا توجــه ب ــواده ایشــان، ب نیازهــای کارگــران و خان
ــن شــود  ــر اشــتغال، تعیی ــه حداکث ــل ب ــد و نی ــزان تولی ــه ضرورت هــای توســعه اقتصــادی، می اقتصــادی و ازجمل
ــه  ــل مــزد تجدیدنظــر شــود. در مقاوله نام ــن حداق ــه تعیی ــوق نســبت ب ــی در عوامــل ف ــرات احتمال ــه تغیی ــر پای و ب
همچنیــن آمــده اســت کــه بــرای حصــول اطمینــان از اجــرای صحیــح، نظــارت بــر اجــرای آن از طــرف نماینــدگان 
ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی الزم اســت و البتــه مقامــات دولتــی و قضایــی هــم بایــد از طریــق بازرســی کار 

۲ -  در حقــوق کار و ازجملــه در مصوبــات حقــوق بین المللــی کار موضــوع مهــم دیگــری زیــر عنــوان: "مــزد مســاوی در برابــر کار مســاوی" مطــرح 
ــب،  ــژاد، مذه ــگ، ن ــاس رن ــر اس ــض ب ــای آن )تبعی ــه حالت ه ــی رود و در هم ــمار م ــض به ش ــای تبعی ــدن آن از مصداق ه ــرا نش ــه اج ــت ک اس

عقیــده، جنســیت و همچنیــن تبعیــض میــان کارگــران بومــی و مهاجــر( محکــوم اســت.
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ــی و راه هــای  ــز، در هــر موضــوع توضیحــات تکمیل ــه ای در آن داشــته باشــند. توصیه نامــه نی مشــارکت همه جانب
اجرایــی دقیق تــری را پیش بینــی می کنــد.

مزد و قانون کار، در ایران
ــبد  ــای "س ــر مبن ــد ب ــزد بای ــل م ــادٔه ۱(، حداق ــزد )م ــل م ــه حداق ــال ۱۳۳۹ و آیین نام ــوب س ــون کار مص در قان
ــا ۱۲  ــِد ت ــر دو فرزن ــوار چهارنفــره، مشــتمل ب ــده هزینه هــای حداقــل اقــالم ضــرور زندگــی خان ــه" و دربرگیرن هزین
ــاده  ــاس م ــر اس ــود. ب ــال ب ــه کار ۱۲ س ــاز ب ــن آغ ــل س ــون حداق ــن قان ــق ای ــرا مطاب ــد. زی ــبه می ش ــال محاس س
۲۲ ایــن قانــون کار و آیین نامــه آن، هــر دو ســال یــک بــار در حداقــل مــزد بایــد تجدیدنظــر می شــد و اگــر 
ــن و  ــد. تعیی ــی می مان ــود باق ــار خ ــابق به اعتب ــزِد س ــل م ــت، حداق ــورت نمی گرف ــر ص ــزد تجدیدنظ ــل م در حداق
تصویــب حداقــل مــزد بــر عهــدٔه شــورای عالی کار متشــکل از ســه نماینــدٔه دولــت، ســه نماینــدٔه کارفرمایــان و ســه 
ــد و انتخابشــان  ــود. امــا "نماینــدگان کارگــران" نماینــدگان کارگــران نبودن ــر کار ب نماینــدٔه کارگــران به انتخــاب وزی
از ســوی تشــکل های مســتقل کارگــری نبــود، بلکــه از ســوی وزیــر کار بــود. ازایــن روی، حداقــل دســتمزد به طــور 
یک جانبــه و بــر اســاس منافــع کالن ســرمایه داران و بــورژوازی بوروکراتیــک تعییــن می شــد. به همیــن دلیــل، یکــی 
از خواســت های اساســی کارگــران تجدیدنظــر در بــازٔه زمانــی و تعییــن منصفانــه حداقــل مــزد بــود. ایــن خواســت 
و پافشــاری کارگــران بــر آن، موجــب آن  شــد کــه در ســال ۱۳۵۸ حداقــل مــزد- بــر اســاس تعریف هــای ناظــر بــر 
آن- از ۲۱۸ ریــال مــزد روزانــه بــه ۶۳۵ ریــال افزایــش یابــد. عــالوه بــر ایــن، درنتیجــه  خواســت و مبــارزه کارگــران، 
شــورای انقــالب در ســال ۱۳۵۸، دوره تجدیدنظــر دربــاره حداقــل حقــوق را بــه یــک ســال کاهــش داد و وزارت کار 
در الیحــه تیرمــاه ۱۳۵۹ و بخشــنامه اجرایــی آن، در حداقــل مــزد تجدیدنظــر کــرد و مقــرر شــد کــه بــرای جبــران 
ــدی"  ــک عایله من ــار"، "کم ــک خواروب ــکن"، "کم ــه مس ــای "کمک هزین ــر عنوان ه ــزا زی ــی مج ــتمزد، مبلغ های دس
و "پــاداش و عیــدی" پرداخــت شــود. به ایــن ترتیــب، بــر اســاس بخشــنامه یادشــده، کمــک خواروبــار بــرای افــراد 
ــال و  ــرد ۲۰۰۰ ری ــر مج ــرای کارگ ــکن ب ــه مس ــال، کمک هزین ــل ۸۰۰ ری ــراد متأه ــرای اف ــال و ب ــرد ۴۰۰ ری مج
بــرای متأهــالن ۳۰۰۰ ریــال، "کمــک عائله منــدی" - ســه برابــر حداقــل مــزد روزانــه منطقــه ای- و بــرای حداکثــر 
دو فرزنــد، "پــاداش و عیــدی" معــادل شــصت روز آخریــن دســتمزد کارگــران مشــمول قانــون کار تقویــم شــده بــود. 
همان طــور کــه مالحظــه می شــود پــس از گذشــت نزدیــک بــه ۴ دهــه، تغییــری در مبنــای محاســبه ایــن ارقــام 

داده نشــده اســت و هنــوز همــان روش، بــدون تجدیدنظــر اساســی در مبلــغ آن هــا، اعمــال می شــود.
در مــاده ۴۱ قانــون کار جدیــد، مصــوب ســال ۱۳۶۹، اگرچــه گفتــه می شــود کــه حداقــل مــزد کارگــران بــرای 
ــک  ــوی بان ــده از س ــی اعالم ش ــِد تورم ــای درص ــه معیاره ــه ب ــا توج ــف ب ــع مختل ــا صنای ــور ی ــف کش ــاط مختل نق
ــداد متوســط آن از جانــب مرجع هــای رســمی اعــالم  مرکــزی تعییــن شــود و نیازهــای یــک خانــواده کــه تع
می شــود، بایــد بــرآورده ســازد، امــا بــا واگــذار کــردن تعییــن مبلــغ حداقــل مــزد بــه شــورای عالی کار کــه در ترکیــب 
ــد  ــرای بازتولی ــدارد، درعمــل راه را ب ــده ای از ســوی تشــکل های مســتقل کارگــری در آن حضــور ن ــچ نماین آن هی

ــرد. ــوار ک ــر از آن را هم ــالب و گاه بدت ــش از انق ــت های پی ــا و سیاس ــان روش ه هم

حداقل مزد، و دیگر سطح های مزدی
ــل  ــبه حداق ــس از محاس ــد پ ــزدی بای ــطح های م ــر س ــتمزد دیگ ــن دس ــزد، تعیی ــل م ــوع حداق ــته از موض گذش
ــون اجــرای "طــرح طبقه بنــدی مشــاغل در کارگاه هــا مصــوب ســال ۱۳۵۳ و آئین نامــٔه"  دســتمزد- به اســتناد قان
اجرایــی آن- بــر اســاس عامل هایــی چــون میــزان تحصیــالت، مهــارت، مســئولیت های کار، وضــع محیــط کار و 
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جــز این هــا، ارزشــیابی و تقویــم می شــد. امــا ایــن قانــون درعمــل از ســطح کاغــذ فراتــر نرفــت و به جــز کارگاه هایــی 
معــدود را، آن هــم به طــور ناقــص، در برنگرفــت.

سیر نزولی دوبارٔه  دستمزد واقعی 
ــگ  ــٔه جن ــا ۱۳۶۷ به بهان ــال  ۱۳۵۹ ت ــزدی از س ــطح های م ــر س ــع آن دیگ ــتمزد و به تب ــوق و دس ــل حق در حداق
تجدیدنظــر جــدی ای صــورت نگرفــت. پــس  از آن نیــز درصــدی ناچیــز و بســیار کم تــر از نــرخ رشــد واقعــی تــورم 
ســاالنه بــه حداقــل دســتمزد اضافــه شــد. جــدول زیــر میــزان افزایــش حداقــل دســتمزد ماهانــه را به نــرخ تــورم 

ــد. ــت می ده ــال ۱۳۵۶ به دس ــال از س هرس
ــر   همان طــور کــه گفتــه شــد، در ســال ۱۳۵۸ درنتیجــه مبــارزه متحــد کارگــران، حداقــل حقــوق و دســتمزد، ب
ــره، از ۵۴۰ تومــان در ســال ۱۳۵۶ و ۶۳۰ تومــان در  اســاس ســبد هزینه هــای زندگــی مناســب خانوارهــای ۴ نف
ســال ۱۳۵۷، بــه حــدود ۱۷۰۰ تومــان در مــاه افزایــش یافــت. اگــر حداقــل دســتمزد را در ســال ۱۳۵۸ به منزلــٔه 
ــاالنه  ــورم س ــرخ ت ــتمزد را به ن ــی دس ــدول، عقب افتادگ ــن ج ــم، در ای ــر گیری ــی درنظ ــزد واقع ــی م ــاخص ارزیاب ش

به روشــنی می تــوان دیــد.
ــران  ــران و حقوق بگی ــوق کارگ ــه حق ــده ب ــرض فزاین ــیر تع ــر س ــر روایت گ ــی زی ــدول تطبیق ــن، ج ــر ای ــالوه ب  ع
ــی  ــه تاریخ ــور زوال حافظ ــا تص ــر، ب ــال های اخی ــرمایه در س ــزاران س ــگردهای کارگ ــرا از ش ــت. زی ــور اس کش
کارگــران، تهیــٔه جدول هایــی ناقــص و مشــابه در بــازٔه زمانــی ای کوتاه تــر، به منظــور پنهــان کــردن ابعــاد 
ــد کــرده و می کنــد. دلیــل آن روشــن اســت،  فاجعــه ای اســت کــه زندگــی میلیون هــا کارگــر و مزدبگیــر را تهدی
ــران در ۴ دهــه گذشــته  ــه دســتمزد واقعــی کارگ ــزان دســتبرد ب ــه شــود، می ــر گرفت ــا نزدیک ت هرچــه ســاِل مبن
کوچک تــر و تحمل شــدنی تر نشــان داده می شــود. بــرای نمونــه، ایــن واقعیــت کــه در فاصلــه ســال های 
ــار و آن هــم به میــزان مختصــر و بــس دور از نــرخ تــورم  ــا ۱۳۶۸ دســتمزدها هــر دو ســه ســال یــک ب ۱۳۵۹ ت
ــم،  ــه می دانی ــور ک ــد. همان ط ــان می مان ــا پنه ــت، از نظره ــش یاف ــی افزای ــی زندگ ــای واقع ــاالنه و هزینه ه س
ــده  ــران وع ــه کارگ ــال ها ب ــن س ــام ای ــه در تم ــم ک ــوش نکرده ای ــود. فرام ــگ ب ــال های جن ــال ها، س ــن س ای
ــا  ــدند. ام ــی نش ــز عمل ــه هرگ ــی ک ــود، وعده های ــران می ش ــتی جب ــن کاس ــگ ای ــس از جن ــه پ ــد ک داده می ش
ــش  ــرکوب جنب ــد، س ــال ش ــر دنب ــور پیگی ــس  از آن به ط ــگ و پ ــال های جن ــام س ــام در تم ــوی نظ ــه از س آنچ
گاه و به ویــژه کارگــران باتجربــه  مســتقل کارگــری، سیاســت پیگــرد، اخــراج و بازخریــد اجبــاری کارگــران آ
گســترده  غارتگــری  هموارســازی  و  کارگــران  خلع ســالح  زمینــٔه  ســکٔه  روی  دو  کــه  سیاســت هایی  بــود. 
ــی  ــی و مال ــارت های جان ــٔه خس ــم هزین ــش اعظ ــه بخ ــت ک ــادآوری نیس ــاز به ی ــت. نی ــرمایه داران اس کالن س
ــک روز  ــاری ی ــر اجب ــتمزدها، کس ــاد دس ــد. انجم ــتاها پرداختن ــهرها و روس ــان ش ــران و زحمتکش ــگ را کارگ جن
ــر  ــا و ب ــه جبهه ه ــران ب ــه کارگ ــاری و داوطلبان ــزام اجب ــگ و اع ــاب جن ــز آن به حس ــران و واری ــوق کارگ از حق
ــرهای  ــا و قش ــده طبقه ه ــان به طورعم ــه خاستگاه ش ــر ک ــاز و ایثارگ ــهید، جانب ــزار ش ــا ه ــدن صده ــای مان  ج
زحمت کــش شــهر و روســتا بودنــد، گــواه ایــن ادعاســت. ایــن وضعیــت در احوالــی بــود کــه کســانی بــا احتــکار 
ــی  ــی کالن و نجوم ــه ثروت های ــگ، ب ــام جن ــبی به ن ــواری و کاس ــه رانت خ ــودورزی و البت ــی و س ــا، دالل کااله
دســت یافتنــد. بی دلیــل نیســت کــه بارهــا از زبــان مســئوالن نظــام شــنیده شــد و شــنیده می شــود کــه جنــگ 
ــی ره آوردی  ــرای توده هــای کار و زحمــت جــز خانه خراب ــود، ب ــان نعمــت ب ــرای این ــر جنــگ ب ــود! اگ "نعمــت" ب

ــت.  در برنداش
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سال

۴٫۰ ۱۸٫۱ ۱۸٫۵ ۳۰۱۵۳ ۱۳۷۷ ۶٫۷ ۱۰ ۱۶٫۷ ۶۳۰ ۱۳۵۷
۱٫۰ ۲۰٫۱ ۲۰ ۳۶۱۸۳ ۱۳۷۸ ۱۵۸٫۶ ۱۱٫۴ ۱۷۰ ۱۷۰۱ ۱۳۵۸
۱۰ ۱۲٫۶ ۲۶٫۶ ۴۵۸۰۱ ۱۳۷۹ ۱۱٫۵ ۲۳٫۵ ۱۲ ۱۹۰۵ ۱۳۵۹

۱۲٫۶ ۱۱٫۴ ۲۴ ۵۶۷۹۰ ۱۳۸۰ ۲۲٫۸ ۲۲٫۸ ۰ ۱۹۰۵ ۱۳۶۰
۷۲ ۱۵٫۸ ۲۳ ۶۹۸۴۶ ۱۳۸۱ ۱۹٫۲ ۱۹٫۲ ۰ ۱۹۰۵ ۱۳۶۱

۶٫۶ ۱۵٫۶ ۲۲٫۲ ۸۵۳۳۸ ۱۳۸۲ ۱۴٫۸ ۱۴٫۸ ۰ ۱۹۰۵ ۱۳۶۲
۹٫۷ ۱۵٫۲ ۲۴٫۹ ۱۰۶۶۰۰ ۱۳۸۳ ۱۰٫۴ ۱۰٫۴ ۰ ۱۹۰۵ ۱۳۶۳
۴٫۶ ۱۰٫۴ ۱۵ ۱۲۲۵۹۰ ۱۳۸۴ ۶٫۵ ۶٫۹ ۱۳٫۴ ۲۱۶۰ ۱۲۶۴

۱۰٫۵ ۱۱٫۹ ۲۲٫۴ ۱۵۰۰۰۰ ۱۳۸۵ ۲۳٫۸ ۲۳٫۸ ۰ ۲۱۶۰ ۱۳۶۵
۳٫۶ ۱۸٫۴ ۲۲ ۱۸۳۰۰۰ ۱۳۸۶ ۲۲٫۱ ۲۷٫۷ ۵٫۶ ۲۲۸۰ ۱۳۶۶
۵٫۴ ۲۵٫۴ ۲۰ ۲۱۹۶۰۰ ۱۳۸۷ ۱۸٫۷ ۲۸٫۹ ۹٫۲ ۲۴۹۰ ۱۳۶۷
۹٫۲ ۱۰٫۸ ۲۰ ۲۶۳۵۲۰ ۱۳۸۸ ۱۷٫۴ ۱۷٫۴ ۰ ۲۴۹۰ ۱۳۶۸
۲٫۶ ۱۲٫۴ ۱۵ ۳۰۳۰۰۰ ۱۳۸۹ ۱۱٫۵ ۹ ۲۰٫۵ ۳۰۰۰ ۱۳۶۹

۱۲٫۵ ۲۱٫۵ ۹ ۳۳۰۳۰۰ ۱۳۹۰ ۴۶ ۲۰٫۷ ۶۶٫۷ ۵۰۰۱ ۱۳۷۰
۱۰٫۶ ۲۸٫۷ ۱۸٫۱ ۳۹۰۰۰۰ ۱۳۹۱ ۱۱٫۶ ۲۴٫۴ ۳۶ ۶۸۰۱ ۱۳۷۱
۹٫۷ ۳۴٫۷ ۲۵ ۴۸۷۱۲۵ ۱۳۹۲ ۸٫۲ ۲۲٫۹ ۳۲٫۱ ۸۹۸۲ ۱۳۷۲
۸٫۴ ۱۵٫۶ ۲۵ ۶۰۸۹۱۰ ۱۳۹۳ ۵٫۲ ۳۵٫۲ ۳۰٫۱ ۱۱۶۸۰ ۱۳۷۳
۵٫۱ ۱۱٫۹ ۱۷ ۷۱۲۴۲۵ ۱۳۹۴ ۱۲٫۴ ۴۹٫۴ ۳۷ ۱۶۰۰۰ ۱۳۷۴

۵ ۹ ۱۴ ۸۱۲۱۶۶ ۱۳۹۵ ۵٫۸ ۲۳٫۲۰ ۲۹٫۵ ۲۰۷۲۰ ۱۳۷۵
۴٫۶ ۹٫۹ ۱۴٫۵ ۹۲۹۹۳۱ ۱۳۹۶ ۵٫۵ ۱۷٫۳ ۲۲٫۸ ۲۵۴۵۰ ۱۳۷۶

"اصالحــات"،  "ســازندگی"،  به اصطــالح  دولت هــای  ســوی  از  جنــگ  از  پــس  دوران  در  غارتگــری  ایــن 
"مهــرورزی" و " تدبیــر و امیــد" هم چنــان ادامــه یافــت، امــا ایــن بــار به بهانــٔه  توســعه و رونــق اقتصــادی از مســیر 
ــرمایه  ــت س ــن امنی ــور تأمی ــیر به منظ ــن مس ــن ای ــش گرفت ــررات. درپی ــازِی مق ــاد و آزادس ــازِی اقتص خصوصی س
ــزاران  ــام کارگ ــی-  در مق ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــتورالعمل های صن ــر دس ــا ب ــردش آزاد آن و بن و گ
کالن ســرمایه داری جهانــی- و به بهانــٔه جلوگیــری از افزایــش نقدینگــی و تــورم بــود. به عبارتــی دیگــر، آنچــه اتفــاق 
ــب  ــان، تخری ــران و زحمتکش ــترنج کارگ ــاب دس ــری بی حس ــه غارتگ ــی ک ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــه توس ــاد، ن افت
ــا ایــن  ــورم افسارگســیخته اســت. ب ــع و دارایی هــای طبیعــی و ملــی و رشــد نجومــی نقدینگی هــا و ت بی امــان مناب
تفــاوت کــه در دوران جنــگ، خصوصی ســازی ها هنــوز در عرصه هــای آمــوزش و درمــان چنیــن گســترده نبودنــد 
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و کمک هزینه هــای خواربــار و ساخت وســاز و عرضــه مســکن ارزان کارگــری از طریــق تعاونی هــای مســکن 
ــان بــود. گذشــته از ایــن، می دانیــم کــه نــرخ تــورم در ســال های پــس از جنــگ بســی بیــش از آمارهــای  در جری
رســمی بــوده اســت. ازایــن روی، نــرخ مثبــت مابه التفــاوت افزایــش حداقــل مــزد بــه نســبت نــرخ تــورم در برخــی 

ــد. ــب ده ــی را فری ــازی های دولت ــوه آمارس ــه نح گاه ب ــرد آ ــچ ف ــد هی ــال ها، نمی توان س

کاهش ساالنٔه قدرت خرید کارگران
ــم  ــران در نظــر گیری ــول کارگ ــن ســبد هزینه هــای زندگــی معق ــا در تأمی ــٔه ســال مبن ــر ســال ۱۳۵۸ را به  منزل اگ
ــورم ســاالنٔه رســمی را در آن دخالــت دهیــم،  و نــرخ افزایــش حداقــل دســتمزد را از یــک ســو و نــرخ میانگیــن ت
ــر، نمایانگــر کاهــش دســتمزد  ــد. جــدول زی ــان ســال به دســت می آی ــد( در پای ــدرت خری ــی )ق ــزد واقع ــل م حداق

ــت: ــمی آن اس ــش اس ــم افزای ــران به رغ ــی کارگ واقع
جدول افزایش حقوق و دستمزد به نرخ سال ۱۳58

پس از 
اعمال نرخ 

تورم
پس از اعمال 

نرخ افزایش ابتدای سال سال پس از اعمال 
نرخ تورم

پس از اعمال 
نرخ افزایش ابتدای سال سال

۱۱٫۹ ۱۴٫۵ ۱۲٫۳ ۱۳۷۷ ۸۸٫۶ ۱۰۰ ۱۳۵۸
۱۱٫۴ ۱۴٫۳ ۱۱٫۹ ۱۳۷۸ ۷۵٫۹ ۹۹٫۲ ۸۸٫۶ ۱۳۵۹
۱۲٫۶ ۱۴٫۴ ۱۱٫۴ ۱۳۷۹ ۵۸٫۶ ۷۵٫۹ ۷۵٫۹ ۱۳۶۰
۱۳٫۹ ۱۵٫۶ ۱۲٫۶ ۱۳۸۰ ۴۷٫۴ ۵۸٫۶ ۵۸٫۶ ۱۳۶۱
۱۴٫۴ ۱۷٫۰ ۱۳٫۹ ۱۳۸۱ ۳۴٫۴ ۴۰٫۳ ۴۷٫۴ ۱۳۶۲
۱۴٫۸ ۱۷٫۵ ۱۴٫۴ ۱۳۸۲ ۳۰٫۸ ۳۴٫۴ ۳۴٫۴ ۱۳۶۳
۲۳٫۱ ۱۸٫۵ ۱۴٫۸ ۱۳۸۳ ۲۹٫۰ ۳۴٫۹ ۳۰٫۸ ۱۲۶۴
۲۳٫۸ ۲۶٫۶ ۲۳٫۱ ۱۳۸۴ ۲۲٫۱ ۲۹٫۰ ۲۹٫۰ ۱۳۶۵
۲۵٫۷ ۲۹٫۱ ۲۳٫۸ ۱۳۸۵ ۱۹٫۵ ۲۵٫۶ ۲۲٫۱ ۱۳۶۶
۲۵٫۵ ۳۱٫۳ ۲۵٫۷ ۱۳۸۶ ۱۶٫۶ ۲۳٫۳ ۱۹٫۵ ۱۳۶۷
۲۲٫۹ ۳۰٫۷ ۲۵٫۵ ۱۳۸۷ ۱۳٫۷ ۱۶٫۶ ۱۶٫۶ ۱۳۶۸
۲۴٫۵ ۲۷٫۴ ۲۲٫۹ ۱۳۸۸ ۱۵٫۰ ۱۶٫۵ ۱۳٫۷ ۱۳۶۹
۲۴٫۷ ۲۸٫۲ ۲٫۴۵ ۱۳۸۹ ۱۹٫۸ ۲۵٫۰ ۱۵٫۰ ۱۳۷۰
۲۰٫۸ ۲۶٫۹ ۲۴٫۷ ۱۳۹۰ ۲۰٫۴ ۲۷٫۰ ۱۹٫۸ ۱۳۷۱
۱۹٫۰ ۲۴٫۶ ۲۰٫۸ ۱۳۹۱ ۲۰٫۸ ۲۶٫۹ ۲۰٫۴ ۱۳۷۲
۱۷٫۴ ۲۴٫۳ ۱۹٫۰ ۱۳۹۲ ۱۷٫۵ ۲۷٫۰ ۲۰٫۸ ۱۳۷۳
۱۴٫۲ ۲۱٫۷ ۱۷٫۴ ۱۳۹۳ ۱۲٫۱ ۲۴٫۰ ۱۷٫۵ ۱۳۷۴
۱۴٫۹ ۱۶٫۶ ۱۴٫۲ ۱۳۹۴ ۱۲٫۱ ۱۵٫۷ ۱۲٫۱ ۱۳۷۵
۱۵٫۵ ۱۷٫۰ ۱۴٫۹ ۱۳۹۵ ۱۲٫۳ ۱۴٫۸ ۱۲٫۱ ۱۳۷۶
۱۶٫۰ ۱۷٫۷ ۱۵٫۵ ۱۳۹۶ ۱۱٫۹ ۱۴٫۵ ۱۲٫۳ ۱۳۷۷
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در ایــن جــدول، کاهــش ســاالنه و فزاینــدٔه دســتمزدها را بــه نــرخ ســال ۱۳۵۸ می تــوان دیــد. تــا جایــی کــه نــرخ 
ــی، دســتمزد  ــت ۱۳۵۸، کاهشــی ۸۴ درصــدی را نشــان می دهــد. به عبارت ــرخ ثاب ــه ن دســتمزد در ســال ۱۳۹۶ ب
واقعــی حــدود ۱۶ درصــد تنــزل یافتــه اســت. درک کاهــش ســاالنه و فزاینــدٔه قــدرت خریــد کارگران دشــوار نیســت. 
کافــی اســت بــه مقایســه شــاخص بهــای اقــالم ســبد هزینه هــای زندگــی در ۴۰ ســال گذشــته و بــه کاهــش نــرخ 
ــن ادعــا  ــا صحــت ای ــر اقتصــاِد واردات محــور کشــور رجــوع کنیــم ت ــر دالر و تأثیرهــای آن ب ــال در براب ــری ری براب
را دریابیــم. راه دوری نرویــم. کاهــش نــرخ برابــری ریــال و دالر بــا توجــه بــه اقتصــاد واردات محــور کشــور و تأثیــر 
آن بــر رشــد تــورم در ســال ۱۳۹۷، در عمــل و از همــان آغــاز، نه تنهــا افزایــش اســمی حداقــل دســتمزد در ســال 
ــال  ــرخ س ــی به ن ــتمزدهای واقع ــزل دس ــه تن ــم  ب ــاز ه ــه  ب ــد، بلک ــر می کن ــزان ۱۹٫۸ درصــد بی اث ۱۳۹۷ را به می

۱۳۹۶ خواهــد انجامیــد.
جــدول فــوق، از طرفــی  نشــانگر ایــن واقعیــت دردنــاک اســت کــه هرســال بــه دســتمزد حقیــر کارگــران از ســوی 
ــا همیــاری تشــکل های دســت آموز  کالن ســرمایه داران و نوســرمایه داراِن برخــوردار از رانت هــای عظیــم دولتــی ب

ــه دســتبرد زده می شــود. ــه به طــرزی راهزنان به اصطــالح کارگــری، چگون
اگــر میــزان ایــن دســتبرد در جمعیــت کثیــر کارگــران و مزدبگیــران )مشــتمل بــر کارگــران زیــر پوشــش قانــون 
کار، کارگــران خــارج از شــمول قانــون کار، کارگــران و کارمنــدان مشــمول قوانیــن اســتخدامی و کارگــران مهاجــر( 
ضــرب شــود، رقمــی نجومــی را تشــکیل خواهــد داد کــه تصــور آن هــم دشــوار اســت. ایــن دســتبرد کــه ازجملــه 
مهم تریــن عامل هــای فاصلــٔه عظیــم و هــرروز عمیق تــر و گســترده تر شــوندٔه کنونــِی طبقاتــی در جامعــه به شــمار 

مــی رود، نبایــد از چشــم کارگــران پنهــان بمانــد.

سایر سطوح  مزدی
اگــر توجــه داشــته باشــیم کــه نرخ هــای افزایــش دســتمزد در جــدول فــوق تنهــا حداقــل مــزد را در برمی گیــرد و 
ــوان  ــر از نرخ هــای منــدرج در ایــن جــدول بــوده اســت، می ت ضریــب افزایــش دیگــر ســطوح  مزدهــا به مراتــب کم ت
از منظــری دیگــر بــه ابعــاد واقعــی دســتبرد کالن بــه دســتمزدهای ناچیــز کارگــران و حقوق بگیــران کشــور پــی بــرد. 
زیــرا همان طــور کــه گفتــه شــد، تعییــن دیگــر دســتمزدها نیــز بــه طــرح طبقه بنــدی مشــاغل در کارگاه هــا احالــه شــد 
و از آنجــا کــه اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل ناظــر بــر کارگاه هایــی بــا بیــش از ۵۰ کارگــر دائمــی و بــه درخواســت 
کارفرمــا یــا "شــورای اســالمی کار" وابســته اســت، اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل در اوضاع واحوالــی کــه نزدیــک 
بــه ۹۵ درصــِد قراردادهــای کار موقتــی اســت، درعمــل احالــه بــه محــال شــده اســت. جــدول زیــر چگونگــی وضــع 
ــز  ــا نی ــد. در این ج ــان می ده ــاغل نش ــدی مش ــرح طبقه بن ــد ط ــای فاق ــرای کارگاه ه ــزد را ب ــطح های م ــر س دیگ
مشــاهده می کنیــم کــه به رغــم افزایــش اســمی، مبلــغ اســمی دیگــر ســطح های مــزدی بــه ســمت حداقــل حقــوق 
ســیر کــرده اســت. در ایــن جــدول، فــرض مــا ایــن اســت کــه کارگــر ماهــری در ســال ۱۳۶۷ بــا ۳ برابــر حداقــل مــزد 
ــده  ــه بازنشســتگی رســیده باشــد. همان طــور کــه دی ــه اســتخدام کارگاه معینــی درآمــده اســت و در ســال ۱۳۹۶ ب ب
می شــود، مــزد مبنــای ایــن کارگــر در ســال بازنشســتگی، اندکــی بیــش از حداقــل مــزد در ســال ۱۳۹۶ )یعنــی ۳۰۹ 
ــا مبلغــی ۲ برابــر حداقــل مــزد بــه کار گرفتــه شــده  هــزار و ۹۷۷ ریــال( اســت. اگــر همیــن کارگــر در ســال ۱۳۶۷ ب
باشــد، مــزد او در ســال ۱۳۸۹ برابــر حداقــل مــزد می شــود و از ایــن ســال بــه بعــد مبلــغ آن کم تــر خواهــد شــد. هــم از 
این روســت کــه، در بخشــنامه های ســاالنه به طــور مکــرر گفتــه می شــود کــه در صــورت اعمــال نــرخ افزایــش مــزد، 

مــزد کارگــران ســایر ســطوح کم تــر از حداقــل شــود، بایــد مــزد او بــه ســطح حداقل ترمیــم یابــد.
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جدول تطبیقی حداقل مزد و سایر سطوح مزدی
سایر سطوح مزدی

حداقل مزد سال
جمع سنوات افزایش مزد مبنا

۲۲۸۰ ۰ ۰ ۲۲۸۰ ۷۶۰ ۶۷
۲۴۱۰ ۶۰ ۷۰ ۲۲۸۰ ۷۶۰ ۶۸
۲۶۴۰ ۶۰ ۱۷۰ ۲۴۱۰ ۱۰۰۰ ۶۹
۳۳۰۷ ۶۰ ۶۶۷ ۲۶۴۰ ۱۶۷۷ ۷۰
۳۹۰۷ ۶۰ ۶۰۰ ۳۳۰۷ ۲۲۷۷ ۷۱
۴۷۹۸ ۶۰ ۸۹۱ ۳۹۰۷ ۲۹۹۴ ۷۲
۵۸۷۷ ۸۰ ۱۰۸۰ ۴۷۹۸ ۳۸۹۴ ۷۳
۷۵۱۵ ۱۰۰ ۱۶۳۸ ۵۸۷۷ ۵۳۳۳ ۷۴
۹۲۴۱ ۱۲۵ ۱۷۲۶ ۷۵۱۵ ۶۹۰۷ ۷۵

۱۱۳۶۷ ۱۲۵ ۲۱۲۵ ۹۲۴۱ ۸۴۸۲ ۷۶
۱۳۹۸۱ ۱۵۰ ۲۶۱۴ ۱۱۳۶۷ ۱۰۰۵۱ ۷۷
۱۶۶۳۸ ۲۱۰ ۲۶۵۶ ۱۳۸۹۱ ۱۲۰۶۱ ۷۸
۱۹۹۶۵ ۳۸۰ ۳۳۲۸ ۱۶۶۳۸ ۱۵۲۶۷ ۷۹
۲۴۸۶۲ ۴۷۰ ۴۸۹۷ ۱۹۹۶۵ ۱۸۹۳۰ ۸۰
۲۹۶۰۵ ۵۸۰ ۴۷۴۳ ۲۴۸۶۲ ۲۳۲۸۲ ۸۱
۳۵۰۸۵ ۷۱۰ ۵۴۸۰ ۲۹۶۰۵ ۲۸۴۴۶ ۸۲
۴۳۹۲۷ ۹۰۰ ۸۸۴۲ ۳۵۰۸۵ ۳۵۵۳۴ ۸۳
۴۹۲۵۷ ۱۰۲۰ ۵۳۳۰ ۴۳۹۲۷ ۴۰۸۶۴ ۸۴
۵۹۱۸۳ ۱۲۵۰ ۹۹۲۶ ۴۹۲۵۷ ۶۰۰۰۰ ۸۵
۶۵۱۰۱ ۱۲۵۰ ۵۹۱۸ ۵۹۱۸۳ ۶۱۰۰۰ ۸۶
۸۰۷۶۱ ۱۲۵۰ ۱۵۶۶۰ ۶۵۱۰۱ ۷۳۲۰۰ ۸۷
۹۵۷۷۹ ۱۲۵۰ ۱۵۰۱۸ ۸۰۷۶۱ ۸۷۸۴۰ ۸۸

۱۰۷۵۷۹ ۲۰۰۰ ۱۱۸۰۰ ۹۵۷۷۹ ۱۰۱۰۰۰ ۸۹
۱۱۸۱۵۰ ۲۰۰۰ ۱۰۵۷۱ ۱۰۷۵۷۹ ۱۱۰۱۰۰ ۹۰
۱۳۷۳۳۲ ۲۵۰۰ ۱۹۱۸۲ ۱۱۸۱۵۰ ۱۲۹۹۰۰ ۹۱
۱۶۶۴۳۰ ۳۰۰۰ ۲۹۰۹۸ ۱۳۷۳۳۲ ۱۶۲۳۷۵ ۹۲
۲۰۴۱۸۳ ۵۰۰۰ ۳۷۷۵۳ ۱۶۶۴۳۰ ۲۰۲۹۷۰ ۹۳
۲۲۸۶۸۵ ۱۰۰۰۰ ۲۴۵۰۲ ۲۰۴۱۸۳ ۲۳۷۴۷۵ ۹۴
۲۶۷۵۶۱ ۱۰۰۰۰ ۳۸۸۷۶ ۲۲۸۶۸۵ ۲۷۰۷۲۲ ۹۵
۳۱۱۷۸۸ ۱۷۰۰۰ ۴۴۲۲۷ ۲۶۷۵۶۱ ۳۰۹۹۷۷ ۹۶



5۳ گفتار دوم: مزد و تضمین مزد

 بی دلیــل نیســت کــه امــروز حتــی به گفتــٔه فعــاالن تشــکل های زرد، بیــش از ۸۲ درصــِد کارگــران صرف نظــر از 
مهــارت، تخصــص و ســابقٔه کار، مــزدی برابــر حداقــل یــا نزدیــک بــه  آن دریافــت می کننــد )علــی خدایــی، عضــو 
ــر پوشــش تأمیــن اجتماعــی  شــورای عالی کار(. هم چنیــن، اتفاقــی نیســت کــه به همیــن نســبت بازنشســتگان زی

حتــی بــا پــر کــردن ســابقٔه کامــل، دریافتــی ای  بیــش از حداقــل مــزد ندارنــد.

کارکنان دولت و بازنشستگان و  ازکارافتادگان
ــوق و  ــتند، حق ــتخدامی هس ــاص اس ــن خ ــا قوانی ــوری ی ــتخدامی کش ــن اس ــع قوانی ــه تاب ــت اگرچ ــان دول کارکن
دســتمزد آنــان نیــز در اســاس بایــد بــه ســبد هزینه هــای زندگــی، ویژگی هــا و حساســیت کار، تحصیــل، مهــارت و 
طبقه بنــدی مشــاغل پاســخ گویــد و چنــان تبییــن و تقویــم شــود کــه نیــاز بــه کار دوم را از میــان ببــرد و به طریق اولــٰی، 
راه سوِءاســتفاده از مشــاغل دولتــی را مســدود کنــد. می دانیــم کــه در پــی خصوصی ســازی های گســترده، 
ــن اســتخدامی  ــر مکــرر قوانی ــون کار شــده اند. متأســفانه تغیی ــع قان ــی تاب ــر دولت ــای حقوق بگی بســیاری از گروه ه
ــر آن هــا  ــا هــدف بی ثبــات کــردن مشــاغل دولتــی از طریــق قراردادهــای موقــت خریــد خدمــت، پیمانــی و نظای ب
از یــک ســو، و کاهــش حقــوق و دســتمزد واقعــی از طریــق بودجه هــای ســنواتی از ســوی دیگــر، زندگــی  بخشــی 
ــت و  ــی، بهداش ــوزش عال ــوزش، آم ــوع آم ــی از ن ــای زیربنای ــژه در بخش ه ــان را به وی ــن زحمتکش ــم از ای عظی
ــٔه دســتگاه های دولتــی را بــه  درمــان و حمل ونقــل دســتخوش بی ثباتــی کــرده اســت و هــرروز بیــش از پیــش بدن
ــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه ایــن سیاســت ها در ســطح های فوقانــی و در پســت های  ســمت خــط فقــر ران
ــواری و  ــوه و رانت خ ــاء، رش ــاد و ارتش ــعه فس ــٔه توس ــوارض، زمین ــا و ع ــذ مالیات ه ــوز، اخ ــدور مج ــا ص ــط ب مرتب
ــی و  ــتگاه های دولت ــتقل در دس ــندیکایی مس ــازمان های س ــوِد س ــژه در نب ــی را- به وی ــش خصوص ــا بخ ــد ب زدوبن
ســازوکار نظارت هــای مردمــی- همــوار و هموارتــر کــرده اســت، یعنــی وضعــی کــه بهره بــردار اصلــی از آن بخــش 

خصوصــی و کالن ســرمایه داران اند.
ــن  ــازمان تأمی ــموالن س ــم از مش ــادگان- اع ــتگان و از کارافت ــتمزد بازنشس ــوق و دس ــطح حق ــردن س ــته ک وابس
اجتماعــی، صندوق هــای بازنشســتگی کشــوری، لشــگری و دیگــر صندوق هــای خــاص- بــه حقــوق و دســتمزد 
کارگــران و کارمنــدان شــاغل از طریــق قوانیــن جــاری، زندگــی را هــرروز بیــش از پیــش بــر بخــش بزرگــی از آنــان، 
ــان  ــرده و همچن ــوارتر ک ــف، دش ــام کار مضاع ــان در انج ــوان آن ــش ت ــنی و کاه ــرایط س ــه ش ــه ب ــا توج ــژه ب به وی

ــد. ــوارتر می کن دش
روشــن اســت کــه دفــاع از آزادی هــای ســندیکایی ســندیکاهای مســتقل بــا هــدف صیانــت از حقــوق و دســتمزد 
ازجملــه عرصه هــای مهــم همــکاری بیــن کارگــران، حقوق بگیــران، بازنشســتگان و از کارافتــادگان اســت. 
بی تردیــد، بــدون همبســتگی و مبــارزٔه همســو و مشــترک جبهــٔه  فراگیــر کار، نمی تــوان نظام هــای ســرمایه داری 

ــت. ــینی واداش ــیخته را به عقب نش ــی افسارگس ــر بهره کش ــی ب و مبتن

حداقل مزد و سبد هزینٔه زندگی
حداقــل مــزد تعیین شــده در تمــام ایــن ســال ها، به هــر روش هــم کــه تجزیــه و تحلیــل شــود، در بهتریــن حالــت 
تنهــا پاســخ گوی نیازهــای خوراکــی خانوارهــای کارگــری اســت، یعنــی مؤلفــه ای کــه مرزهــای خــط فقــر را تشــکیل 
ــروز خواهــد  ــرآورده ســازند، معضــل گرســنگی ب ــن نیازهــا را ب ــد ای ــر مزدهــا نتوانن می دهــد. روشــن اســت کــه اگ

ــر می کنــد.   کــرد، یعنــی همــان معضلــی کــه سال هاســت، هــرروز بیــش از پیــش، چهــره اش را نمایان ت
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ــرمایه داران  ــوی کالن س ــف از س ــی مختل ــتمزدها" روش های ــن دس ــزد" و "تعیی ــل م ــبٔه "حداق ــه در محاس  اگرچ
پیشــنهاد می شــود، بــه اعتقــاد مــا بســیاری از ایــن روش هــای به ظاهــر علمــی، فریب کارانــه و بــا هــدف پوشــاندن 
و پیچیــده کــردن مســئله اســت. به بــاور مــا، در محاســبه و تعییــن دســتمزدها بایــد بــه دو روش زیــر متکــی بــود. 
روش ســبد هزینــه بــرای تعییــن حداقــل مــزد و روش ارزشــیابی مشــاغل بــر مبنــای حداقــل مــزد. زیــرا همان طــور 
کــه می دانیــم، حداقــل مــزد مشــمول کارهــای ســاده اســت کــه انجــام آن هــا نیازمنــد مهــارت خــاص یــا تخصــص 
ویــژه نیســت. حال آنکــه مشــاغل مبتنــی بــر تخصــص و مهــارت مضربــی از کار ســاده اســت. مــا در این جــا بــر آن 
نیســتیم کــه بــه جزییــات ایــن محاســبه وارد شــویم. ازایــن روی، تنهــا  بــه یــادآوری کلیــات ناظــر بــر تعییــن هریــک 

ــم. ــنده می کنی ــه بس ــای پیش گفت از روش ه
ــی،  ــر اســاس معیارهــای پذیرفته شــدٔه جهان ــر اســاس ســبد هزینه هــای خانوارهــا ب روش تبییــن حداقــل مــزد ب
بایــد به روشــنی در قانــون و بخش نامه هــای اجرایــی منتــج از آن رســمیت یابــد تــا به صــورت مبنــای عمــل 
ــه  ــر پای ــا ب ــه خانواره ــات ســبد هزین ــن جزئی ــه چگونگــی تبیی ــه ب ــن، توج ــد. بنابرای ــرات دســتجمعی درآی در مذاک
روش هــای فــوق از وظایــف ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی اســت. زیــرا اقــالم مصرفــی و میــزان مصــرف 
آن هــا در ســبد هزینــه خانوارهــا می توانــد بنــا بــه موقعیــت و ســطح رشــدیافتگی مناطــق و الگوهــای مصــرف در 

ایــن مناطــق و نیــز شــرایط خــاص هــر صنعــت، تغییــر کنــد.
ــه، هفتگــی،  ــد ابتــدا اقــالم ضــرور زندگــی و ســپس میــزان مصــرف اســتاندارد روزان در تعییــن حداقــل مــزد بای
ماهانــه و ســاالنه بــرای یــک خانــوار ۴ نفــره کارگــری، شــامل دو فرزنــد زیــر ۱۸ ســال، یعنــی ســن اصولــی آغــاز 
بــه کار بــا هــدف حفــظ نیــروی کار و تندرســتی آنــان، به دقــت تعریــف و تبییــن شــود. زیــرا حداقــل مــزِد ناظــر بــر 
ــا خــط فقــر تفــاوت دارد. خلــط کــردن ایــن دو مبحــث، تبــه کاری اســت. زیــرا حداقــل  ســبد اســتاندارد زندگــی، ب
مــزد، مطابــق تمــام تعریف هــای ارائــه  شــده از ســوی حقــوق بین المللــی کار ناظــر بــر حــق برخــورداری کارگــران 
ــه ازای ســاعت های کار هفتگــی تعریف شــده در قانــون هــر کشــوری اســت، و  از زندگــی درخــورد شــأن انســانی ب
ــد. حال آنکــه  همان طــور کــه گفتــه شــد، شــامل کارگرانــی می شــود کــه از حداقــل تحصیــل و مهــارت برخوردارن
ــٔه  ــبب، مطالع ــن س ــت. بدی ــی اس ــیب های اجتماع ــره آس ــنگی در زم ــت و گرس ــدن اس ــده مان ــِط زن ــر خ ــط فق خ
ــد در دســتورکار دائــم دولت هــا،  ــا هــدف رفــع و حــل آن، موضوعــی دیگــر اســت کــه بای ایــن آســیب اجتماعــی ب
ــوم  ــی عم ــطح زندگ ــه س ــیدن ب ــا بخش ــدف ارتق ــا ه ــی ب ــای سیاس ــی و حزب ه ــازمان های اجتماع ــندیکاها، س س

ــر باشــد. ــردن فق ــه کن  ک ــردم و ریش م

سبد هزینه های زندگی
مجموعــه اقــالم مصرفــی ســبد خانوارهــا را می تــوان بــه دو گــروه اختصاصــی کاال و خدمــات تفکیــک کــرد. در 
طرح هــای آمارگیــری مرکــز آمــار ایــران کاالهــا و خدمــات موجــود در ســبد مصرفــی خانوارهــا بــه ۸ گــروه عمــده 
تقســیم می شــوند. جــدول زیــر گروه هــای مختلــف کاالهــا و خدمــات و تعــداد اقــالم موجــود در هریــک از آن هــا 
ــری از  ــرح آمارگی ــاس ط ــر اس ــود، ب ــده می ش ــه دی ــور ک ــد. همان ط ــان می ده ــری نش ــای آمارگی را در طرح ه
ــا،  ــی خانواره ــبد مصرف ــود در س ــم موج ــار، از ۳۷۵ قل ــز آم ــا در مرک ــی خانواره ــات مصرف ــا و خدم ــت کااله قیم
۳۱۱ قلــم بــه کاالهــا و ۶۴ قلــم بــه خدمــات اختصــاص دارنــد. در ایــن طــرح، ضریــب اهمیــت گــروه کاالهــا بــر 
اســاس مصــرف میانگیــن دهک هــای اجتماعــی، ۶۲٫۵۵ درصــد و گــروه خدمــات بــا احتســاب مســکن ۳۷٫۴۵ 

درصــد اســت.
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گروه های عمده کاالها و خدمات و تعداد اقالم موجود در آن ها
ضریب اهمیت 

)بانک مرکزی(
ضریت اهمیت 

)مرکز آمار(
تعداد اقالم 

خدماتی
تعداد اقالم 

کاالیی
تعداد کل 

اقالم گروه ردیف

۳۲٫۴۵ ۳۳٫۸۲ ۰ ۱۳۷ ۱۳۷ خوراکی ها ـ آشامیدنی ها و دخانیات   ۱
۹٫۵۵ ۹٫۴۲ ۹ ۳۷ ۴۶ پوشاک و کفش ۲

۲۷٫۰۴ ۲۸٫۱۹ ۸ ۱۶ ۲۴ مسکن،آب، برق وسوخت ۳
۷٫۲۲ ۶٫۶۶ ۲ ۴۹ ۵۱ اثاث و کاالهای مورد استفاده در منزل ۴
۴٫۵۷ ۴٫۷۷ ۱۲ ۱۵ ۲۷ بهداشت و درمان ۵
۱۱٫۴ ۱۰٫۸۱ ۱۷ ۲۰ ۳۷ حمل و نقل و ارتباطات ۶
۳٫۵۳ ۳٫۱۸ ۷ ۱۷ ۲۴ مطالعه و تفریحات ۷
۴٫۲۴ ۳٫۱۵ ۹ ۲۰ ۲۹ کاالها و خدمات متفرقه ۸

۱۰۰ ۱۰۰ ۶۴ ۳۱۱ ۳۷۵ جمع
ایــن درحالی اســت کــه مبنــای بانــک مرکــزی بــرای محاســبٔه نــرخ تــورم، تغییــرات قیمــت حــدود ۱۳۰۰ قلــم کاال 
بــر اســاس ضریب هــای دســتکاری شــده اســت و بســیاری از کاال هــم بــه ســبد هزینه هــای زندگــی کارگــران راهــی 
ندارنــد ]اقتصــاد آنالیــن، ۷ فروردین مــاه ۹۷[.  بنابرایــن، همان طــور کــه دیــده می شــود، هیچ یــک از ایــن دو معیــار 

اصولــی نیســت و بــا مالحظــات میدانــی تفاوتــی فاحــش دارنــد. دیرتــر بــه ایــن موضــوع بازخواهیــم گشــت.
همان طــور کــه گفتــه شــد، در کشــور مــا، ســبد هزینه هــای زندگــی در ۸ گــروه طبقه بنــدی می شــود و ضریــب 
مصــرف هــر گــروه بــر اســاس میانگیــن مصــرف موجــود و نــه مصــرف اســتاندارد، تعییــن می شــوند. ایــن ۸ گــروه 

عبارت انــد از:
۱.  گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات

در ایــن گــروه تنهــا کاال وجــود دارد. ایــن گــروه متشــکل از ســه زیرگــروِه خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات 
ــر تقســیم می شــوند: ــا ضریــب اهمیــت زی ــه ۹ طبقــه ب اســت. زیرگــروه خوراکی هــا ب

خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات
۷٫۳۹برنج، نان و فراورده های غالت۱
۷٫۶۵گوشت قرمز و سفید۲
۳٫۳۷لبنیات و تخم مرغ۳
۱٫۷۲روغن ها و چربی ها  ۴
۵٫۲میوه ها و سبزی ها۵
۱٫۳حبوبات و خشکبار۶ 
۳٫۰۱قند و شکر، شیرینی ها و چای۷
۰٫۹ادویه و چاشنی ها۸
۱٫۲۶غذاهای آماده۹

۳۲٫۲۳جمع کل
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2.  گروه پوشاک و کفش
از مجمــوع ۴۶ قلــم در گــروه پوشــاک و کفــش ۳۷ قلــم کاالیــی و ۹ قلــم خدماتــی و بــا ضریــب اهمیــت ۹٫۵۵ 
ــل کیفــی  ــد، انجــام تعدی ــر می یابن درصــد اســت. ازآنجاکــه کیفیــت و مشــخصه های پوشــاک به طــور مکــرر تغیی

در شــاخص بهــای گــروه پوشــاک مهــم اســت.
۳.  گروه مسکن، آب، برق و سوخت

از تعــداد ۲۴ قلــم در ایــن گــروه، ۶ قلــم کاالیــی و ۸ قلــم خدماتــی بــا ضریــب اهمیــت اندکــی بیــش از ۲۷ درصــد 
اســت. در زیرگــروِه مســکن ۱۸ قلــم، آب ۱ قلــم، بــرق ۱ قلــم و ســوخت ۴ قلــم وجــود دارنــد. ایــن گــروه، ازجملــه 
گروه هایــی اســت کــه وزن قابل توجهــی در ســبد مصرفــی خانوارهــا دارد. قلــم اصلــی در ایــن گــروه، اجاره بهــای 
منــزل مســکونی اســت. از نظــر چگونگــی دراختیــار داشــتن محــل ســکونت، خانوارهــا بــه دو گــروه اجاره نشــین 
ــود و  ــه ش ــالک گرفت ــد م ــی بای ــارٔه پرداخت ــزان اج ــینان می ــارٔه اجاره نش ــوند. درب ــیم می ش ــین تقس و غیراجاره نش

ــارٔه غیراجاره نشــینان معــادل اجــارٔه آن هــا بایــد محاســبه شــود. درب
4.  گروه اثاثه، کاال و خدمات مصرفی در منزل

ــدود ۷٫۲  ــت ح ــب اهمی ــا ضری ــی و ب ــم خدمات ــی و ۲ قل ــم آن کاالی ــم، ۴۹ قل ــوع ۵۱ قل ــروه، از مجم ــن گ در ای
ــرار  ــروه ق ــن گ ــویی، در ای ــین لباس ش ــر ماش ــی، نظی ــاظ  کیف ــر به لح ــالم تعدیل پذی ــن اق ــت. بیش تری ــد اس درص

دارنــد.
5.  گروه بهداشت و درمان

از مجمــوع ۲۷ قلــم موجــود در ایــن گــروه، ۱۵ قلــم آن کاالیــی و ۱۲ قلــم آن خدماتــی و بــا ضریــب اهمیــت ۴٫۵۷ 
درصــد اســت. پیشــرفت ها و نــوآوری علمــی و فنــی در بخــش خدمــات درمــان و مراقبت هــای پزشــکی بازنگــری 
دائــم در محاســبٔه شــاخص های ایــن بخــش را ضــرور کــرده اســت. زیــرا تغییــرات کیفــی ممکــن اســت از تغییــر 
در اثــِر دارو یــا شــیؤه درمــان، ورود کاالهــای جدیــد بــه بــازار یــا ورود کاالهــای موجــود بــا برچســب هایی جدیــد بــه 

بــازار، ناشــی شــود.  
6.  گروه حمل ونقل و ارتباطات

در ایــن گــروه از مجمــوع ۳۷ قلــم، ۱۷ قلــم کاالیــی و ۲۰ قلــم خدماتــی بــا ضریــب اهمیــت ۱۱٫۴ درصــد اســت. 
ــروه، خــودرِو ســواری از  ــن گ ــوط اســت. در ای ــه ارتباطــات مرب ــم ب ــل و ۳ قل ــه حمل ونق ــم ب ــداد، ۳۴ قل ــن تع از ای

اقالمــی اســت کــه شــاخص بهــای آن از طریــق روش هــای صریــح قابلیــت تعدیــل کیفــی را داراســت.
۷.  گروه مطالعات و تفریحات

ــا ضریــب اهمیــت حــدود ۳٫۵ درصــد  در ایــن گــروه از مجمــوع ۲۴ قلــم، ۱۷ قلــم کاالیــی و ۷ قلــم خدماتــی ب
اســت. زیرگــروِه تفریحــات و ســرگرمی ۱۲ قلــم و زیرگــروِه مطالعــه و تحصیــل ۱۲ قلــم دیگــر را به خــود اختصــاص 

داده انــد.
8.  گروه کاال و خدمات متفرقه

ایــن گــروه ۲۹ قلــم را دربرمــی گیــرد کــه ۲۰ قلــم آن کاالیــی و ۹ قلــم دیگــر آن خدماتــی بــا ضریــب اهمیــت ۴٫۲ 
درصــد اســت. در برخــی روش هــای بررســی ایــن گــروه ذیــل گــروه مطالعــات و تفریحــات طبقه بنــدی می شــوند. 
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ــح  ــور صری ــای آن به ط ــاخص به ــه ش ــت ک ــی اس ــه اقالم ــیاحتی ازجمل ــل داری و س ــات هت ــروه خدم ــن گ در ای
قابلیــت تعدیــل کیفــی دارد.

سبد هزینٔه زندگی و ضریب اهمیت هر گروه از کاالها و خدمات
دربــارٔه ضریــب اهمیــت هــر گــروه بایــد گفــت کــه ایــن ضریب هــا بــه وضــع موجــود و میانگیــن مصــرف خانوارهای 
ــر  ــد در آن تجدیدنظ ــاس بای ــن روی، از اس ــر دارد و ازای ــی- نظ ــای اجتماع ــه دهک ه ــه ب ــدون توج ــهری- ب ش
صــورت گیــرد. زیــرا مــالک تعییــن ضریــب هــر گــروه، بایــد تأمیــن اســتانداردهای الزم بــرای زندگــی بایســته باشــد. 
می دانیــم کــه در وضعیــت کنونــی بســیاری از اقــالم گروه هــای یادشــده در بــاال، از ســبد هزینــه خانــوار کارگــران 
حــذف شــده یــا بــه حداقــل ممکــن تنــزل یافتــه اســت. اگــر مــالک، مصــرف درحــال حاضــر باشــد، طبیعــی اســت 

کــه ضریــب برخــی کاالهــا و خدمــات افزایــش و ضریــب برخــی دیگــر کاهــش یابــد.
اســتناد بــه میانگیــن نــرخ دستکاری شــدٔه تــورم ســاالنه در تعییــن ســطح دســتمزدها نیــز اقدامــی فریب کارانــه 
ــه روش  ــی و ب ــورت تفصیل ــد به ص ــران- بای ــی کارگ ــه زندگ ــبد هزین ــوع س ــورم- موض ــرخ ت ــن ن ــرای تعیی ــت. ب اس
نقطــه بــه نقطــه عمــل کــرد. بــرای نمونــه، نــرخ تــورم مســکن در ســال ۱۳۹۶ افزایشــی بیــش از ۳۰ درصــد را نشــان 
می دهــد. افزایــش بهــای برخــی کاالهــای خوراکــی در همیــن ســال از رشــدی بیــش از ۳۰ تــا ۵۰ درصــد حکایــت 

دارد ]اقتصــاد آنالیــن، ۷ فروردین مــاه ۱۳۹۷[. دیگــر اقــالم ســبد هزینــه زندگــی نیــز به همیــن منــوال اســت.
ــی  ــه نیازهــای غذای ــد ب ــت خــود به زحمــت می توانن ــن حال ــی در بهتری از همیــن روســت کــه دســتمزدهای کنون
ــازی ها و  ــه خصوصی س ــه ب ــا توج ــتاندارد و ب ــه اس ــبد هزین ــاس س ــر اس ــا ب ــتقل م ــبٔه مس ــد. محاس ــخ گوین پاس
ــل  ــکی، حمل ونق ــوزش، پزش ــه آم ــادی و ازجمل ــف اقتص ــته های مختل ــا و رش ــا در بخش ه ــازی قیمت ه آزادس
ــات  ــامیدنی ها و دخانی ــا، آش ــای خوراکی ه ــه هزینه ه ــت ک ــانگر آن اس ــا، نش ــز این ه ــرژی و ج ــات، ان و ارتباط
در ســطح اســتاندارد نمی توانــد بیــش از ۱۵ تــا ۲۰ درصــد باشــند. آخــر چــه کســی می توانــد بپذیــرد کــه در 
اوضاع واحــوال کنونــی ضریــب اهمیــت مجمــوع خدمــات و ازجملــه مســکن، درمــان، آمــوزش، ســوخت و انــرژی، 

ــد؟ ــد باش ــر ۳۷ درص ــا براب ــر آن ه ــات و نظای ــل و ارتباط حمل ونق
ــازار کار و  ــه ب ــل ب ــروم از تحصی ــان مح ــودکان و نوجوان ــتر ک ــه بیش ــاهد ورود هرچ ــروز ش ــه ام ــت ک ــی نیس اتفاق
گماشــتن آنــان بــه کارهــای ســیاه هســتیم، تــا جایــی کــه- مطابــق آمارهــای رســمی- بیــش از ۲۰ میلیــون نفــر 
ــان مســئوالن  ــی از زب ــل نیســت کــه حت ــال هســتند. بی دلی ــا کم ســوادی مبت ــه بی ســوادی ی ــت کشــور ب از جمعی
ــر  ــه زی ــاری را ب ــار بیم ــای گرفت ــیاری از خانواده ه ــاالنه بس ــان س ــزاف درم ــای گ ــه هزینه ه ــنویم ک ــام می ش نظ
ــت  ــوم جمعی ــادل یک س ــر – مع ــون نف ــش از ۲۰ میلی ــروز بی ــه ام ــت ک ــن روس ــم از ای ــت. ه ــده اس ــر ران ــط فق خ
ــا در بافت هــای فرســوده  ــه زندگــی در بیغوله هــا ی ــور ب ــه حاشــیه شــهرها و مجب ــده شــده  ب شــهرهای کشــور- ران
ــد  ــن چن ــا به همی ــی از آن تنه ــمار ناش ــای بی ش ــی و معضل ه ــیاهٔه فقرزای ــد. س ــت به گریبان ان ــکنی دس ــا بدمس ب
موضــوع خاتمــه نمی یابــد. واقعیــت امــر آن اســت کــه ره آورِد خصوصی ســازی و آزادســازی از یــک ســو و منجمــد 
ــز دیگــری  ــن چی ــی از توده هــای زحمتکــش از ســوی دیگــر، به جــز ای کــردن دســتمزدها و حــذف قوانیــن حمایت

ــد. ــد باش نمی توان
ــا و  ــای کااله ــر به ــی و تغیی ــورم عموم ــن، ت ــای نوی ــی، فناوری ه ــعٔه اجتماع ــٔه توس ــان و درنتیج ــت زم ــا گذش ب
ــه،  ــرای نمون ــود. ب ــر ش ــتاندارد تجدیدنظ ــای اس ــبد هزینه ه ــرآورد س ــاالنه در ب ــور س ــد به ط ــرور، بای ــات ض خدم
اکنــون کامپیوتــر و هزینه هــای مربــوط بــه آن از نــوع تعمیــر و نگهــداری، نرم افزارهــا و اینترنــت، جزیــی از 
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هزینه هــای ضــرور زندگــی شــده اســت. میــزان و کیفیــت مصــرف انرژی هــا تغییــر کــرده اســت. نــوع هزینه هــای 
حمل ونقــل تغییــر یافتــه اســت. در الگوهــای مصــرف و مســکن دگرگونی هایــی جــدی رخ داده اســت. بــه عــالوه، 
تجدیدنظــر ســاالنه در ســبد هزینــه نه تنهــا از ُبعــد افزایــش قیمت هــا بلکــه از زاویــه دگرگونــی در الگوهــای مصــرف 

نیــز ضــرورت دارد.
تعییــن و تبییــن هزینه هــای کارگــری نــه بــرای دولــت، نــه بــرای کارفرمایــان و نــه بــرای ســازمان های 
ــم ســبد هزینه هــای زندگــی  ــٔه چگونگــی تقوی ــاز زدن آن هــا از ارائ ــا ســر ب کارگــرِی دســت آموز دشــوار نیســت. ام
اســتاندارد دلیــل روشــنی دارد: ســودورزی بی حســاِب کالن ســرمایه داران! از کالن ســرمایه داران و نوســرمایه داراِن 
ــه ای  ــم وظیف ــری ه ــت آموِز کارگ ــکل های دس ــت. تش ــد داش ــی نبای ــی توقع ــم دولت ــای عظی ــوردار از رانت ه برخ
ــد  ــری می توانن ــتقل کارگ ــندیکاهای مس ــه س ــد. حال آنک ــام دهن ــد  انج ــده بای ــته ش ــان گذاش ــر عهده ش ــه ب را ک
ــتاندارد  ــای اس ــاس فرم ه ــر اس ــی" و ب ــٔه زندگ ــبد هزین ــن س ــی و تعیی ــٔه بررس ــام "کمیت ــی به ن ــکیل کمیته ی ــا تش ب
ــران،  ــوق کارگ ــع حق ــه و مداف ــان مربوط ــری از کارشناس ــز بهره گی ــوع و نی ــن موض ــاِص ای ــش نامه های خ و پرس
ــده  ــات گردآوری ش ــد. اطالع ــدام کنن ــق اق ــتند و دقی ــور مس ــی به ط ــای زندگ ــالم هزینه ه ــن اق ــه تبیی ــبت ب نس
ــوند  ــته بندی می ش ــی دس ــه ای و مل ــی، منطق ــازمان های محل ــور، در س ــه و کش ــل، منطق ــطح کارگاه، مح از س
تــا نخســت حداقــِل مــزد در مقیــاس کشــوری به دســت آیــد. ایــن حداقــل در حکــم مبنــاِی مذاکــرات جمعــی در 
تعییــن دســتمزد منطقــه ای همــراه بــا احتســاب ویژگی هــای هــر منطقــه بایــد باشــد. بــر پایــه محاســبات حداقــل 
ــاره مشــاغل و ویژگی هــای در هــر  ــه ای اســت کــه ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی درب ــی و منطق ــزد مل م
ــختی  ــی و س ــه پیچیدگ ــد ب ــاغل، بای ــی مش ــوند. در ارزیاب ــره ش ــد وارد مذاک ــادی بای ــاخه های اقتص ــش و ش بخ
شــغل، بــدی آب وهــوا، تجربــه، تحصیــالت و مهارت هــای الزم بــرای انجــام آن، مســئولیت های ناشــی از شــغل، 
ــرای انجــام آن، و همچنیــن ســابقٔه کار )ســنوات خدمــت( توجــه داشــت. کوشــش های فکــری و جســمی الزم ب
متأســفانه، همان طــور کــه گفتــه شــد، اجــرا نشــدن طــرح طبقه بنــدی مشــاغل از یــک ســو و قراردادهــای موقــت 
ــران-  ــتخدام کارگ ــگام اس ــای کار به هن ــه در قرارداده ــت ک ــرده اس ــم ک ــی را حاک ــان وضع ــو، چن ــر س کار از دیگ

صرف نظــر از تخصــص و مهــارت و تحصیــل- همــان حداقــل مــزد تحمیــل می شــود.
ــاه ۱۳۵۹  ــالب در فروردین م ــورای انق ــوب ش ــای مص ــر روش ه ــان ب ــه همچن ــی ک ــای کنون ــال، رویه ه به هرح
ــٔه جــاری،  ــرا در روی ــاد شــده در بــاال بایــد جایگزیــن آن شــوند. زی مبتنــی اســت، بایــد لغــو و روش هــای اصولــی ی
طبقه بنــدی مشــاغل کارگــری حــذف و مبلــغ ناچیــز و ثابــت روزانــه ای در حکــِم پایــه )ســنوات( بــه دســتمزد کارگــران 

اضافــه شــد. مضحــک آن کــه، در ســال ۱۳۹۶ ایــن مبلــغ ۱۷۰۰۰ ریــال تقویــم شــده اســت!
از ســرمایه داران  بــا دنبالــه روی  از ســه دهــه  بیــش  گــروه به اصطــالح کارگــرِی "شــورای عالی کار" طــی 
ــه  ــر توج ــی ناپیگی ــم به صورت ــورم و آن ه ــرخ ت ــه ن ــا ب ــتمزدها تنه ــش دس ــان، در افزای ــزار آن ــای کارگ و دولت ه
داشــته اســت. ایــن گــروه تنهــا در دو ســال اخیــر، آن هــم زیــر فشــار کارگــران و به منظــور خالــی نبــودن عریضــه، 
ــبد  ــه س ــا ن ــل آن ه ــای عم ــز مبن ــوص نی ــن خص ــا در ای ــت. ام ــان آورده اس ــخن به می ــی س ــه زندگ ــبد هزین از س
هزینــه اســتاندارد، بلکــه میانگیــِن مصــرف اعــالم شــده خانوارهــای شــهری از ســوی مراکــز رســمی اســت. فرامــرز 
ــتیم  ــت نخواس ــان و دول ــا از کارفرمای ــد: "م ــورای عالی کار، می گوی ــری ش ــالح کارگ ــروه به اص ــس گ ــی، رئی توفیق
کــه خــط فقــر را رعایــت کنــد، بلکــه تنهــا خواهــان ایــن بودیــم کــه نــرخ تــورم ســبد معیشــتی را در ســال جــاری 
بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی و مرکــز آمــار محاســبه کنــد و آن را بــه مــزد کارگــران اضافــه کنــد کــه ایــن رقــم 
۳۲۴ هــزار تومــان بــود. بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی، نــرخ ســبد معیشــتی مــردم، در ســال گذشــته دو میلیــون 
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ــه  ــاه را ۱۲ درصــد اعــالم کــرد ک ــورم بهمن م ــز ت ــار نی ــز آم ــان اعــالم شــد. از طــرف دیگــر مرک و ۷۰۰ هــزار توم
به منزلــه تــورم ۳۲۴ هزارتومانــی معیشــت اســت. مــا ایــن را خواســتیم تنهــا به ایــن خاطــر کــه وضعیــت معیشــتی 
کارگــران بــرای ســال آینــده تثبیــت شــود ولــی دولــت و کارفرمایــان بــا یکدیگــر ایســتادگی کردنــد و چنیــن امــری را 

ــت[.  ــد از ماس ــزاری تســنیم، ۲۴ اســفندماه ۱۳۹۴- تأکی ــد" ]خبرگ نپذیرفتن
همان طــور کــه مالحظــه می شــود، در این جــا ســخن از ســبد هزینه هــای اســتاندار نیســت. حتــی ســخن 
ــه  ــه تنــزل یافت ــه هزینه هــای معیشــتی- تغذی ــن ســبد ب ــِن مصــرف خانوارهــای شــهری هــم نیســت. ای از میانگی
ــزد،  ــل م ــش حداق ــرای افزای ــورای عالی کار ب ــری ش ــای کارگ ــالح اعض ــن به اصط ــت ای ــای درخواس ــت. مبن اس
ــان ]بخــوان: کالن ســرمایه داران[ و دولت هــای  ــب کارفرمای ــوده کــه آن هــم از جان ــورم ب ــرخ رســمی ت ِاعمــال ن
ــده وزارت  ــدول اعالم ش ــاس ج ــر اس ــال، ب ــان س ــه در هم ــت ک ــی اس ــن درحال ــت. ای ــده اس ــان رد ش ــزار آن کارگ
ــو  ــود ]رادی ــده ب ــالم ش ــان اع ــزار توم ــر ۹۳۰ ه ــغ ب ــره بال ــوار ۴ نف ــه خان ــه تغذی ــوط ب ــای مرب ــاه، هزینه ه کار و رف
ســهام، ۲۶ فروردین مــاه ۱۳۹۶[. مــی دری، معــاون رفاهــی وزارت رفــاه، دراین بــاره می گویــد: "بــر اســاس 
ــب ۴ محاســبه می شــود و  ــی در ضری ــرد ایران ــاه تعیین شــده هزینه هــای خوراکــی هــر ف ــی کــه در وزارت رف جدول
ــون  ــم چ ــر بگیری ــا را درنظ ــد حداقل ه ــی بای ــای خوراک ــن هزینه ه ــود. در ای ــر می ش ــط فق ــت آمده خ ــم به دس رق
ــرای  ــرای یــک نفــر حداقــل هزینــه خوراکــی را تعییــن می کنیــم امــا ب خــط فقــر یعنــی حداقل هــا. به طورمثــال ب
ــن  ــر ای ــا ب ــن خانواره ــب میانگی ــه اغل ــری ک ــوار چهارنف ــک خان ــرای ی ــد و ب ــت می آی ــب ۱٫۸ به دس ــر ضری دو نف
اســاس تعییــن می شــود ضریب هــای متفاوتــی دارد" ]همانجــا– تأکیــد از ماســت[. به ایــن ترتیــب، در تعییــن مبلــغ 
حداقــل دســتمزد، مــالِک شــورای عالی کار حداقل هــای مربــوط بــه تغذیــه خانوارهــا یعنــی "خــط فقــر مطلــق" یــا 
به عبارتــی، نیازهــای هــر انســان بــرای زنــده مانــدن اســت و دیگــر از اقــالم ســبد هشــت گانٔه هزینه هــای زندگــی 

موضــوع "خــط فقــر نســبی"، خبــری نیســت! 

مزد و وظایف دولت ها
ــه ســطح رشــدیافتگی جامعــه و زیرســاخت های آن و ازجملــه پوشــش فراگیــر تأمیــن  روشــن اســت کــه بســته ب
ــان،  ــت و درم ــز بهداش ــه مراک ــگان ب ــی و رای ــی عموم ــگان، دسترس ــر و رای ــرورش فراگی ــی، آموزش وپ اجتماع
ــی  ــز ورزش ــعٔه مراک ــری، توس ــز هن ــعه مراک ــی، توس ــی عموم ــز تفریح ــاماندهی مراک ــا، س ــتردگی کتابخانه ه گس
رایــگان یــا ارزان قیمــت همگانــی و نظایــر آن هــا، و نیــز واگــذاری زمین هــای دولتــی یــا خریــد زمین هــا بــا هــدف 
ــت و توســعه تعاونی هــای مصــرف  ــازل، تقوی ــه قیمت هــای ن ــه تعاونی هــای مســکن کارگــری ب واگــذاری آن هــا ب
ــدٔه  ــه عم ــت ک ــدی نیس ــد. تردی ــل کن ــران را تعدی ــی کارگ ــای زندگ ــی از هزینه ه ــد بخش ــد و بای ــری می توان کارگ
انجــام ایــن وظایــف بــر عهــدٔه دولــت اســت. مــا وظیفــه ای مهم تــر از ایــن بــرای دولت هــا نمی شناســیم. محــول 
کــردن حــل تمــام ایــن مســائل بــه کارگــران و کارفرمایــان ممکــن نیســت۳ و پیچیده تــر شــدن اوضــاع اجتماعــی 
و وخامــت فزاینــده شــرایط زندگــی بــرای کارگــران و زحمــت کشــان جامعــه را به دنبــال خواهــد داشــت. امــا منبــع 
ــر درآمــد  ــات ب ــد درآمدهــای عمومــی و مالی ــف دولت هاســت، بای ــن خدمــات رفاهــی کــه از وظای ــی تأمیــن ای مال
ــر اســاس درآمدهــای خالــص خــود،  ــی، ســرمایه داران ب ــع مال ــن منب ــی باشــد. به عبارت دیگــر، در تأمیــن ای پلکان
ــه درآمدهــا  ــع عادالن ــرای بازتوزی ــی ب ــن ســازوکار مالیات ــی کــه ای ــا زمان ــری داشــته باشــند. ت ــد مشــارکت بیش ت بای

۳ - منظــور کارفرمایــان واحدهــای کوچــک و متوســط اســت کــه خــود نیازمنــد حمایت هــای جــدی هســتند. و ایــن حمایت هــا، بیــش از هرچیــز 
بایــد بــر رفــع مشــکل ها و معضل هــای تولیــد و صنایــع کشــور ناظــر باشــد. دیرتــر بــه  ایــن مــورد اشــاره خواهیــم کــرد.
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تمام وکمــال اجرایــی نشــود، تأمیــن کســر هزینه هــای ســبد زندگــی از طریــق تعریــف دســتمزدها به طورمســتقیم 
برعهــده ســرمایه داران خواهــد بــود.

گذشــته از نظــام مالیاتــی پلکانــی، درآمدهــای عمومــی ای کــه متعلــق بــه جامعه انــد، بایــد بــه جامعــه برگردنــد و 
صــرف ســرمایه گذاری های الزم بــرای ایجــاد و گســترش ایــن زیرســاخت های اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و 

رفاهــی جامعــه و تأمیــن اشــتغال مولــد و کامــل شــوند.
ســردمداران نظــام  در طــول نزدیــک بــه چهــل ســال گذشــته بــا درآمدهــای کشــور همچــون ارثیــٔه پدری شــان  
برخــورد کرده انــد و به رغــم ایــن درآمدهــای کالن، بــا حیف ومیــل یــا اتــالف آن هــا در راســتای اهــداف 
ــاد  ــدارد و در تض ــه ن ــت جامع ــه امنی ــی ب ــه ربط ــری ک ــام"- ام ــت نظ ــظ امنی ــالح "حف ــان و به اصط جاه طلبانه ش
ــده  ــای یادش ــرور در زمینه ه ــرمایه گذاری های ض ــه س ــبت ب ــا نس ــت- نه تنه ــوده اس ــردم ب ــه و م ــت جامع ــا امنی ب
ــردمداران  ــده اند. س ــب ش ــز موج ــود را نی ــاخت های موج ــودگی زیرس ــب و فرس ــه تخری ــد بلک ــی نکرده ان اقدام
ــه  ــد- اعــم از درآمدهــای عمومــی و خصوصــی ســاالنه- و ن ــه در پــی شفاف ســازی درآمدهــای جامعه ان نظــام ن
ــد سیاســت های اقتصــادی،  ــن روســت کــه نق ــد. از همی ــرای خــود قائل ان ــه مــردم را ب ــٔه گــزارش دهــی ب وظیف
اجتماعــی، سیاســی و بین المللــی و ازجملــه سیاســت های مالــی – پولــی نظــام کــه هزینه هــای فراوانــی را 
گاه و مدافــع ســازمان های مســتقل  بــرای مــردم به دنبــال داشــته اســت، از ســوی کارگــران و فعــاالن کارگــری آ
ــری از  ــت آموز" کارگ ــکل های دس ــه "تش ــی ک ــان وظایف ــی هم ــن یعن ــد. ای ــژه باش ــه وی ــرف توج ــد ط ــری بای کارگ
ــد کارگــران را نیــز از ورود  ــه آن هــا نهــی شــده اند و در مقــام نماینــدگان تحمیلــی و منصــوب، وظیفــه دارن ورود ب

بــه آن هــا نهــی کننــد.

پنهان شدن کالن سرمایه داران در پس کارفرمایان ُخرد
ــخنگویان  ــرمایه داران و س ــه کالن س ــد رذیالن ــردن آن ترفن ــکار ک ــا آش ــش م ــار، کوش ــش از گفت ــن بخ در ای
ــان ُخــرد اســت. از کارگــزاران  ــه موجــود در پــس کارفرمای انــگل صفــت آن هــا در پنهــان داشــتن وضعیــت کری
کالن ســرمایه داران بســیار شــنیده ایم کــه می گوینــد بیــش از ۷۰ درصــِد اشــتغال کارگــران در کارگاه هــای 
کوچــک اســت و به دلیــل بهــره وری کــم ایــن کارگاه هــا افزایــش دســتمزدها بــر اشــتغال تأثیــر منفــی می گــذارد. 
ــک  ــای کوچ ــٔه  کارگاه ه ــند هم ــه می کوش ــن نظری ــان ای ــرا مروج ــه، زی ــوچ و فریب کاران ــت پ ــی اس ــن ادعای ای
ــی  ــاختاری- طبقات ــای س ــا از تغییره ــردن توجه ه ــرف ک ــا منح ــد و ب ــدی کنن ــان طبقه بن ــه ای همس را در مقول
کشــور طــی بیــش از ســه دهــه اخیــر، کارگاه هــای موجــود را به صــورت افقــی و به شــکل جزیره هــای پراکنــده 
ــاری در  ــی- تج ــی- صنعت ــای مال ــی و غول ه ــی های مال ــکل گیری الیگارش ــا ش ــه ب ــال آن ک ــد. ح ــوه دهن جل
قالــب بنیادهــا، نهادهــا و مجتمع هــای عظیــم صنعتــی- تجــاری و مالــی از یــک ســو و بــورژوازی بوروکراتیــِک  
ــن  ــا ای ــت ب ــور رقاب ــتقل به منظ ــای مس ــرای کارگاه ه ــر، ب ــوی دیگ ــی از س ــرکت های دولت ــه در ش ــم یافت تحکی
ــور  ــدات کالن کش ــتی در تولی ــارت و واردات و دس ــتی در تج ــود دس ــه خ ــی  ک ــادی- غول های ــای اقتص غول ه
ــد. ازایــن روی، سرنوشــت محتــوم شــرکت ها و کارگاه هــای کوچــک و متوســط در جهــت  دارنــد- جایــی نمی مان
بقــای خــود دنبالــه روی از سیاســت ها و خواســت های ایــن غول هــای اقتصــادی یــا واگــذاری عرصــه بــه 

آن هاســت.

ترکیب کارگاه های کوچک و شاغالن در آن ها
ــی،  ــدات صنعت ــزار و۴۵۲ کارگاه تولی ــوع ۱۴ ه ــه از مجم ــد ک ــوان دی ــال ۱۳۹۳، می ت ــای س ــاس آماره ــر اس ب
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"کارگاه هــا بــا بیــش از ۵۰ کارکــن" بیــش از نیمــی از اشــتغال در ایــن رشــته را به خــود اختصــاص داده و کارگاه هــای 
ــًا همــه  ــن رشــته را کــه الزام ــر از یک ســوم شــاغالن ای ــداد بیشــتر آن هــا، کمت ــر کارکــن" به رغــم تع ــا ۱۰ نف "۱ ت
ــان هــم کارگــر و مزدبگیــر نیســتند، در خــود جــای داده انــد ]نتایــج آمارگیــری نیروهــای کارگاه هــای صنعتــی،  آن
ســال ۱۳۹۳[. هم چنیــن، بــر اســاس ســالنامه آمــاری ســال ۱۳۹۰ )ص ۴۴۶(، از مجمــوع ۱ میلیــون و ۴۷۰ هــزار 
کارگاه فعــال در عمده فروشــی، خرده فروشــی، تعمیــر وســایل نقلیــه، کاالهــای شــخصی و خانگــی و طبقه بنــدی 
ــا ۵  ــزار، ۳ ت ــدود ۱۰۰ ه ــر و ح ــزار ۲ نف ــر، ۳۰۵ ه ــزار آن ۱ نف ــون و ۵۵ ه ــدود ۱ میلی ــرفصل، ح ــده در ۲۳ س ش
نفــر شــاغل را دربرمــی گرفتنــد و تعــداد کارگاه هــای ۶ تــا ۹ نفــر حــدود ۸۴۰۰، ۱۰ تــا ۴۹ نفــر ۵۰۸۸، ۵۰ تــا ۹۹ 
ــاورزی و  ــش کش ــوان در بخ ــبت را می ت ــن نس ــد. همی ــن،۱۵۰ کارگاه بوده ان ــتر کارک ــر و بیش ــر ۲۲۱ و ۱۰۰ نف نف
ــک  ــای کوچ ــه کارگاه ه ــود ک ــه می ش ــب، مالحظ ــن ترتی ــد. به ای ــته های آن دی ــر رش ــداری و دیگ ــت، باغ در زراع
ــند،  ــتغال زا باش ــه اش ــش  از آن ک ــان، بی ــم پرشماری ش ــاورزی به رغ ــت و کش ــات، صنع ــای خدم ــام بخش ه در تم
خوداشــتغال اند. می دانیــم کــه در شــرایط کنونــی، کارگاه هــای کوچــک- به جــز آن دســته از کارگاه هــای فــردی و 
خانوادگــی کــه بــه ارائــه خدمــات محــدود و محلــی از قبیــل تعمیــرات جزیــی و فروشــندگی مشــغول اند- نمی تواننــد 
ــای حاکــم در  ــا مافی ــرا ب ــد. زی ــازار حضــور یابن ــع محصــوالت خــود به طــور مســتقل در ب ــد و توزی درخصــوص تولی
ــرد، در  ــدگان ُخ ــم تولیدکنن ــتگی عظی ــت. ورشکس ــد داش ــت را نخواهن ــوان رقاب ــادی ت ــف اقتص ــته های مختل رش
رشــته تولیــدات کفــش، پوشــاک و برخــی کاالهــای دیگــر از ایــن زمره انــد و هم اینــک تعطیلــی و رکــود بســیاری 
ــداوم  ــری م ــر کارب ــدن و تغیی ــت ش ــت به دس ــا و دس ــر آن ه ــی و نظای ــی، صنعت ــی، بافندگ ــای دوزندگ از کارگاه ه
ــرمایه گذاری  ــعه و س ــا توس ــد ب ــی بخواه ــه کارگاه ــض آن ک ــن روی، به مح ــاهدیم. ازای ــف را ش ــای مختل مغازه ه
بیشــتر از پوســتٔه شــخصی و خانوادگــی و از ســطح خدمــات محلــی خــارج شــود، بایــد همچــون زائــده بــورژوازی 
ــد.  ــد آم ــدت آن برنخواه ــای اداره درازم ــس هزینه ه ــه از پ ــد و گرن ــل کن ــای آن  عم ــداد تصمیم ه ــزرگ و در امت ب
ــا،  ــر آن ه ــی و نظای ــی، فرش باف ــی و بافندگ ــش دوزندگ ــر در بخ ــوز دای ــِک هن ــای کوچ ــل، کارگاه ه ــن دلی به همی
ــته اند و وابســتگی  ــده وابس ــدگان عم ــفارش دهندگان و توزیع کنن ــه بنکــداران، س ــع کاال ب ــفارش و توزی در اخــذ س
ــر  ــی ب ــفارش های مبتن ــن س ــوص گرفت ــزرگ درخص ــی ب ــای صنعت ــه مجتمع ه ــی ب ــدات صنعت ــای تولی کارگاه ه
بنکــداری، برون ســپاری و پیمانــی به شــدت مشــهود اســت. بدیــن معنــا کــه ایــن نــه تولیدکننــدگان کوچــک بلکــه 
ــار داشــتن نبــض بازارهــای مصــرف تعییــن می کننــد کــه چــه  ــا دراختی ــد کــه ب شــرکت ها و ســرمایه داران بزرگ ان
ــا چــه قیمتــی تولیــد شــود و طبیعــی اســت کــه در ایــن قیمت گــذاری بایــد ســهم حداکثــری آن هــا از  کاالیــی و ب

"ارزش اضافــه"  تأمیــن شــود.  

ــه  ــار چ ــرف و کار دراختی ــع، مص ــد، توزی ــادرات، تولی ــای واردات، ص ــرل بازاره ــت و کنت هدای
ــت؟ ــانی اس کس

اگــر خــط وابســتگی کارگاه هــای کوچــک بــه کارگاه هــای بــزرگ را همچنــان به طــور عمــودی امتــداد دهیــم، 
بــه الیگارشــی های مالــی در بنیادهــا، نهادهــا، تولیت هــای وابســته به رهبــری نظــام، مجتمع هــای عظیــم 
ــرده در  ــوش ک ــا خ ــرده و ج ــفت ک ــا س ــِک پ ــورژوازی بوروکراتی ــی و ب ــای بازرگان ــده در اتاق ه ــادِی گردآم اقتص
ایــن گروه هــا  بــه شــهرداری ها می رســیم.  وابســته  و  دولتــی، عمومــی  اداری مؤسســه های  دســتگاه های 
به رغــم شــراکت های معیــن، اگرچــه گاه در تقســیم منافــع اختــالف دارنــد، امــا در یــک موضــوع کامــاًل متحــد 
ــه  ــیدن" هرچ ــدف "دوش ــا ه ــران ب ــران و حقوق بگی ــر کارگ ــی در براب ــد و آن، صف آرای ــل می کنن ــجم عم و منس

ــان اســت. بیشــتر آن
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ــکاری،  ــی، ســاختمانی، پیمان ــی، واردات ــام هلدینگ هــای مالــی، صنعتــی، کشــاورزی، خدمات حتــی برشــماری ن
ــه  ــته ب ــرکت های وابس ــز ش ــا، و نی ــز این ه ــگری و ج ــل داری، گردش ــل، هت ــی، حمل ونق ــی، درمان ــی، داروی غذای
ــرای  ــرکت ها ب ــن ش ــالش ای ــن ت ــا و همچنی ــای آن ه ــرف قرارداده ــکاران ط ــع و پیمان ــرکت های تاب ــا، ش آن ه
کنتــرل دیگــر شــرکت ها از طریــق خریــد و فــروش ســهام آن هــا در بازارهــای بــورس، کــه بازگویــی آن از حوصلــه 
ایــن مقالــه خــارج اســت. ازایــن روی، می کوشــیم در مقاله هــای آتــی نقــش و عملکــرد مخــرب هریــک از آن هــا را 
در عرصه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی برمــال کنیــم. امــا آنچــه اکنــون بایــد بــه  آن اشــاره کــرد، بازگویــی 
نقــش ایــن هلدینگ هــا در مقــام کالن کارفرمایــان کشــور در مهــار و کاهــش روزافــزون دســتمزدها در بازارهــای 

کار اســت.
بــر اســاس اطالعــات منــدرج در ســایت قــرارگاه خاتم االنبیــا، ایــن ســازمان عظیــم اقتصــادی نزدیــک بــه ۱۵۰ 
هــزار کارگــر و کارمنــد متخصــص در اشــتغال مســتقیم خــود دارد و نزدیــک بــه ۵۰۰ هــزار نفــر کارگــر و کارمنــد در 
اســتخدام شــرکت های پیمانــکار طــرف قــرارداد خــود و عمدتــًا از شــرکت های وابســته بــه  ایــن الیگارشــی هســتند. 
بنیــاد مســتضعفان در صورت هــای مالــی ســال ۱۳۹۴ خــود از ۴۷ هــزار کارگــر و کارمنــد در اســتخدام مســتقیم 
ــای  ــا برآورده ــت. ام ــه اس ــخن گفت ــه  اش س ــرف معامل ــپاری ط ــای برون س ــزار واحده ــش از ۷ ه ــود و از بی خ
کارشناســی حاکــی از آن اســت کــه ایــن بنیــاد بیــش از ۱۵۰ هــزار پرســنل در اســتخدام مســتقیم و غیرمســتقیم 
خــود دارد. ســازمان اقتصــادی آســتان قــدس رضــوی اگرچــه مدعــی اســت کــه پرســنل دراســتخدام آن ۳۷ هــزار 
نفرنــد، ولــی بنــا بــه شــواهد متقــن، شــمار پرســنل دراســتخدام ایــن غــول عظیــم اقتصــادی در شــرکت های اصلــی 
ــارٔه  و تابــع و شــرکت ها و کارگاه هــای طــرف ســفارش آن، بــه بیــش از ۲۰۰ هــزار نفــر می رســد. ایــن مقیــاس درب
بنیــاد تعاونــی ســپاه، بنیــاد تعاونــی ناجــا، بنیــاد شــهید، بنیــاد مســکن، ســتاد اجرایــی فرمــان امــام، صداوســیما 
ــه  ــی و ازجمل ــه اعضــای اتاق هــای بازگان ــم وابســته ب ــر آن هــا، شــرکت ها و هلدینگ هــای عظی صــادق اســت. ب
ــر  ــل و نظای ــازی، حمل ونق ــی، انبوه س ــی و داروی ــای غذای ــش فرآورده ه ــع و پخ ــازان، توزی ــای خودروس هلدینگ ه
آن هــا را بیفزاییــد. بــرای نمونــه، بنــا به اظهــارات انجمــن خودروســازان، بیــش از ۸۵۵ هــزار نفــر در بخــش تولیــد 
ــوز، ۹  ــاد نی ــد ]اقتص ــت دارن ــاز فعالی ــرکت قطعه س ــان در ش ــر از آن ــزار نف ــغول اند و ۲۶۵ ه ــه کار مش ــات ب و خدم

تیرمــاه ۱۳۹۵[.  
در ایــن میــان شــرکت ها و مؤسســه های وابســته بــه دولــت، مؤسســه های عمومــی و شــرکت های وابســته 
بــه شــهرداری ها را در عرصه هــای نفــت، گاز، آب، بــرق، گاز، حمل ونقــل، راه آهــن، کشــاورزی و خدماتــی را 
نبایــد فرامــوش کــرد. ایــن شــرکت ها کــه عمدتــًا از شــمول قوانیــن اســتخدامی خــارج شــده اند، شــمار کثیــری از 
کارگــران و متخصصــان را در اســتخدام مســتقیم دارنــد و بیــش از ۳۵ هــزار شــرکت پیمانــکاری تأییــد صالحیــت 
شــده از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه طــرف قراردادهــای آن هاینــد   ]نــگاه کنیــد بــه: ســایت ثانیــه[. اگــر حتــی 
ــه  ــان ب ــن شــرکت ها در شــرایط عــادی به طــور میانگیــن ۵۰ نفــر را هــم در اســتخدام داشــته باشــند، شــمار آن ای
حــدود ۱ میلیــون و ۷۵۰ هــزار نفــر می رســد. فرامــوش نکنیــم کــه بســیاری از کارگاه هــای غیررســمی و غیرمجــاز 
ــن کالن ســرمایه داران اند.  ــه مســتقیم و غیرمســتقیم همی ــژه در حاشــیه شــهرها، طــرف معامل در شــهرها و به وی
ــازار کار و دســتمزدها  ــرل ب ــد کــه کنت ــن کالن کارفرمایان ان ــد کــه ای ــدی نمی مان ــچ تردی ــن ترتیــب، جــای هی به ای

ــه کارگاه هــای ُخــرد و پراکنــده در ســطح شــهرها و روســتاها. ــد، ن را به طورمســتقیم و غیرمســتقیم برعهــده دارن
جــدول زیــر، وضعیــت اشــتغال در ۵ شــرکت از ۵۰۰ شــرکت برتــر کشــور را در ســال ۱۳۹۴ بــا نزدیــک بــه ۲۰۰ 

هــزار نفــر شــاغل در آن هــا، نشــان می دهــد.
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باالترین اشتغال زایی

رتبه تعداد 
تعداد نام شرکتکارکنان ۹۴

کارکنان
رتبه فروشی 

۹۴

۵۲۸۸۳۱بانک ملی ایران )هولدینگ(۱

۵۰۵۴۸۵شرکت ایران خودرو )هولدینگ(۲

۴۰۴۲۷۱۷شرکت سایپا )هولدینگ(۳

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ۴
۳۱۵۵۵۱۱)هولدینگ(

۲۸۷۱۱۳بانک ملت )هولدینگ(۵

ــوع  ــادی از مجم ــول اقتص ــه ۳ غ ــته ب ــای وابس ــق از هلدینگ ه ــه دقی ــی و ن ــری کل ــز تصوی ــر نی ــای زی جدول ه
ــد: ــان می دهن ــابه را نش ــگ مش ــا هلدین ده ه

آستان قدس رضوی
حوزٔه فعالیت نام

دارو سازی ثامن هلدینگ داروسازی 
مؤسسه اعتباری رضوی/ شرکت کارگزاری رضوی هلدینگ مالی

شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی/ شرکت مسکن و عمران قدس 
رضوی/ شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی آستان قدس رضوی/ شرکت مهندسی 

آب و خاک قدس رضوی / شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی   
هلدینگ عمران و ساختمان

شرکت شهاب خودرو/ شرکت شهاب بار / کمباین سازی ایران هلدینگ خودروسازی

شرکت آرد قدس رضوی/ شرکت خمیرمایه رضوی/ شرکت فراورده های غذایی 
رضوی/ شرکت فرآورده های لبنی رضوی/ شرکت نان قدس رضوی  هلدینگ صنایع غذایی

شرکت قند آبکوه/ شرکت قند تربت حیدریه/ شرکت قند چناران هلدینگ صنایع قند
شرکت کشاورزی رضوی/ شرکت کشاورزی و موقوفات چناران/ شرکت کشت و 
صنعت اسفراین/ شرکت کشت و صنعت انابد/ شرکت کشت و صنعت سرخس/ 

مؤسسه باغات آستان قدس رضوی/ مؤسسه کشت و صنعت وصنعت مزرعه نمونه/ 
مؤسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان/ موسسه موقوفات و کشاورزی سمنان/ 

مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

هلدینگ کشاورزی

شرکت تهیه و تولید فرش استان قدس رضوی شرکت نخریسی و نساجی خسروی  هلدینگ نساجی
شرکت کارخانجات صنایع چوب استان قدس رضوی / شرکت معادن قدس رضوی/ 

مؤسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس/شرکت نفت و گاز رضوی 
هلدینگ فناوری اطالعات و ارتباطات 

رضوی
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بنیاد تعاون ناجا
شرح حوزه فعالیت نام موسسه یا حوزه فعالیت

بانکداری و امور مالی بانک قوامین
ایدارای بیش از ۲هزارمیلیارد تومان سرمایه شزکت سرمایه گذاری مهرگان

ساخت ۷۰هزار واحد مسکونی شرکت ساختمانی
واردات خودرو شرکت واردات خودرو

توسعه خط ۳ و ۴ مترو شرکت پیمانکاری و عمرانی
مالک ۵۱ شرکت در زمینه های عمرانی و ۱۲شرکت در زمینه های تخصصی عمران و مسکن سازه پایدار قرن

فعالیت در زمینه پاالیشگاهی و نیرو مهندسی عمران و تولیدی نیرو
فعالیت های ساختمانی ناجی سازان امین

پیمانکاری صنایع مفتولی تهران گستر
صنعت فوالد و سیم تاکستان

صنعت و ساختمان انبوه سازان سبزاندیشان
ساختمان عمران و مسکن سازه پایدار فضاکار قرن

صنعت فوالد و سیم تاکستان
فعالیت در حوزه آب و نیرو مهندسی عمران و تولیدی نیرو

حوزه مشاوره عمرانی شرکت ناجی سازان امین
پروژه های ساختمانی انبوه سازان سبزاندیشان

انتشارات ناجی نشر
چاپ چاپ و انتشارات راه فردا

تولید نوشابه زا گرس نوش مهرگان
مالک ده ها هتل در سراسر ایران هتل های پارس 

فیلم سازی و سینما ناجی هنر
پیمانکار در حوزه راهنمایی و رانندگی راهگشا

سوپرمارکت داری مگامل، هایپرمی، یاس
نساجی فروشگاه نجم و چیت ری

بنیاد تعاون سپاه
حوزه فعالیت نام شرکت یا موسسه

بانکداری بانک انصار 
بازار مالی مؤسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه

خودروسازی گروه خودروسازی بهمن
این کنسرسیوم ۲۲میلیارد و ۹۳۶ میلیون سهم مخابرات را در معامله ای خریداری کرد کنسرسیوم مبین نت

سیم کارت شرکت تالیا
نفت و گاز در پارس جنوبی پیمانکاری نفتی
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قراردادهای پیمانی، برون سپاری و بنکداری
همان طــور کــه گفتــه شــد، ازجملــه اهــرم کنتــرل دســتمزدها از ســوی کالن ســرمایه داران، قراردادهــای پیمانــی، 
برون ســپاری و بنکــداری و نظایــر آن هاســت. کارفرمایــان بــزرگ بــا رویکــرد بــه قراردادهــای پیمانــی و برون ســپاری 
ســاخت قطعــات الزم در ســاخت محصــول نهایــی، ســعی در کاهــش هزینه هــا بــا اســتفاده از امکانــات کارگاه هــای 
کوچــک دارنــد. در ایــن شــیوه، تمایــل کارفرمــای اصلــی بــر قــرارداد ســاخت به صــورت دســتمزدی اســت، به ایــن 
ــن روش کــه  ــرار می دهــد. در ای ــار قطعه ســاز ق ــرای ســاخت را در اختی ــواد الزم ب ــی م ــی کــه کارفرمــای اصل معن
ــوان  ــرارداد فی مابیــن مبلغــی را به عن ــر اســاس ق ــی ب ــه  حق العمــل کاری شــبیه اســت، کارفرمــای اصل ــر ب بیش ت
ــه قطعه ســاز پرداخــت می کنــد. در ایــن  ــر اســاس صــورت وضعیت هــای تأییدشــده ب دســتمزد و ســربار ســاخت ب
قراردادهــا نیــز تمــام تــالش کارفرمــای اصلــی آن اســت کــه بــر اســاس تیــراژ بــاال کمتریــن دســتمزد را بپــردازد. 
ــی، برون ســپاری و بنکــداری  ــن، افزایــش دســتمزدها و تجدیدنظــر در بهــای تمام شــده قراردادهــای پیمان بنابرای
نمی توانــد و نبایــد بــر ســود کارفرمایــان ُخــرد تأثیــری داشــته باشــد. تأثیــر آن تنهــا در کاهــش نــرخ ارزش اضافــه ای 
اســت کــه بــه جیــب کالن ســرمایه داران ســرریز می شــود. کارفرمایــان ُخــرد نبایــد اجــازه دهنــد کالن ســرمایه داران 

بــرای پنهــان داشــتن ســود ورزی هــای غارتگــراِن خــود، پشــت آنــان ســنگر بگیرنــد.
ــه رشــد نقدینگی هــا و  ــا ســبد هزینــه زندگــی منجــر ب از طرفــی، ایــن ادعــا کــه افزایــش دســتمزدها متناســب ب
ــرخ  ــه کاهــش ن ــرا افزایــش دســتمزدها معطــوف ب ــه ای بیــش نیســت، زی ــورم خواهــد شــد، ادعــای عوام فریبان ت
ــهم  ــرخ س ــبی ن ــش نس ــا کاه ــی"  ی ــرخ "ارزش اضاف ــبی ن ــش نس ــا کاه ــرمایه داران ی ــی کالن س ــودهای نجوم س

دســتمزد پرداخــت نشــده اســت.

رشد روز افزون نرخ "ارزش اضافه" یا "نرخ بهره کشی"
مطابــق برآوردهــای رســمی، ســهم دســتمزد در هزینــه تولیــد از ۱۳.۲ درصــد در ســال ۷۶ بــه ۵.۷ درصــد در ســال 

۹۰ کاهــش پیــدا کرده اســت ]خبرگــزاری فــارس، ۱۷ اســفندماه ۱۳۹۴[.  
همان طــور کــه مالحظــه می شــود، در فاصلــه ســال های یادشــده و به رغــم افزایــش اســمی دســتمزدها ســهم 
ــاهدات  ــی ها و مش ــاس بررس ــر اس ــت و ب ــه اس ــش یافت ــد کاه ــه ۴۰ درص ــد ب ــده تولی ــای تمام ش ــتمزد از به دس
میدانــی ایــن در فاصلــه ۶ ســال گذشــته همچنــان ســیر نزولــی پیمــوده اســت. مطالعــات مســتقل مــا بــر اســاس 
صورت هــای مالــی تلفیقــی شــرکت های خودروســاز، شــرکت های وابســته بــه بنیــاد مســتضعفان، آســتان قــدس 
ــی- ــه هلدینگ هــای مال ــرات، شــرکت های پتروشــیمی و بســیاری شــرکت های وابســته ب رضــوی، شــرکت مخاب
صنعتــی- تجــاری، اعــم از خصوصــی و دولتــی، نشــانگر آن اســت کــه ســهم دســتمزد در مقایســه بــا ســود خالــص 
ایــن شــرکت ها کمتــر از ۵  درصــد و در بدتریــن حالــت کمتــر از ۸ درصــد اســت. به عبارتــی، ســهم درآمــد کارگــران 
دســت بــاال ۸ بــه ۹۲ درصــد ســهم کالن ســرمایه داران اســت. روشــن اســت کــه حتــی افزایــش ۵ برابــری حداقــل 
مــزد و دیگــر ســطح های مــزدی، ایــن نســبت را در حــدود بــه ۲۵ درصــد بــه ۷۵ درصــد یــا ۴۰ درصــد بــه ۶۰ درصــد 
تغییــر خواهــد داد. همان طــور کــه دیــده می شــود، در ایــن حالــت نیــز همچنــان ســهم دســتمزد پرداخت نشــده یــا 

"ارزش اضافــی" یــا همــان "نــرخ بهره کشــی" سرســام آور خواهــد بــود.

  افزایش دستمزدها، تورم و نقدینگی
ــول ۱- کاال  ــرمایه: پ ــام س ــول ع ــاس فرم ــر اس ــرا ب ــدارد، زی ــی ن ــر نقدینگ ــی ب ــر چندان ــتمزدها اث ــش دس افزای
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ــا  ــی متناســب ب ــول ۲ حجــم نقدینگــی نهای ــد- پ ــد(- کاالی جدی ــروی کار و وســایل تولی ــول ۱ )نی ــا پ ــول ۲ ی - پ
بهــای کاالهــای تولیدشــده جدیــد اســت. بنابرایــن، افزایــش پــول ۱ )ســهم دســتمزد( در فراینــد تولیــد، بــا فــرض 
تثبیــت قیمت هــا، تأثیــری در میــزان پــول ۲ نخواهــد داشــت. تأثیــر آن در ایــن بخــش، توزیــع عادالنه تــر درآمدهــا 
ــگام  ــا به هن ــدو ســرمایه گذاری ی ــا در ب ــش دســتمزد تنه ــه ارزش" اســت. افزای ــرا متوجــه کاهــش "اضاف اســت، زی
ســرمایه گذاری های جدیــد در بازتولیــد گســترده، بــه افزایــش بطئــی نقدینگــی می انجامــد، ولــی تأثیــری در حجــم 

نهایــی پــول )پــول ۲( نــدارد.            
افزایــش دســتمزد عاملــی مؤثــر در تــورم نیســت. زیــرا بــر اســاس فرمــول فــوق، اگرچــه افزایــش دســتمزدها در 
وهلــه نخســت بــا افزایــش تقاضــا همــراه اســت، ولــی ایــن افزایــش، افزایشــی اســت منطقــی کــه بــه رونــق واقعــی 
اقتصــاد منجــر خواهــد شــد و در چرخــٔه تولیــد و بازتولیــد گســترده- بــا فــرض ثابــت بــودن بهــای نهایــی کاالهــا- 
اثرهــای تورمــی خــود را از دســت می دهــد. همان طــور کــه گفتــه شــد، افزایــش دســتمزدها، تنهــا متوجــه 
ــن رو،  ــود. ازای ــد ب ــا خواه ــه درآمده ــل عادالن ــه، تعدی ــده( و درنتیج ــتمزد پرداخت نش ــه ارزش" )دس ــش "اضاف کاه
علــت وجــودی تــورم را بایــد در جایــی دیگــر جســتجو کــرد. چراکــه اگــر دســتمزدها برابــر بــا ســبد هزینــه زندگــی 
ــش دســتمزدها  ــه افزای ــی ب ــن حاکــم، دیگــر ضرورت ــا قوانی ــق ب ــن صــورت، مطاب ــر، در ای ــورم صف ــرخ ت باشــد و ن
نخواهــد بــود. بنابرایــن، افزایــش دســتمزدها عامــل تــورم موجــود نیســت، بلکــه برعکــس، افزایــش بهــای کاالهــا 
یــا تــورم عمومــی، علــت اصلــی ضــرورت افزایــش دستمزدهاســت. پیش تــر دیدیــم کــه افزایــش اســمی دســتمزد 
در ســال های گذشــته نه تنهــا بــه افزایــش ســهم آن در بهــای تولیــد نینجامیــده، بلکــه ســیر نزولــی هــم پیمــوده 

اســت.

تورم و نقش و وظایف دولت ها
مــی دانیــم کــه کنتــرل تــورم از مقوله هــای اقتصــاد کالن و ازجملــه وطایــف دولت هاســت. از ایــن روی، نمی تــوان 
بی کفایتــی و ســودجویی دولت هــا و کالن ســرمایه داران را در دامــن زدن بــه افزایــش کاالهــا، بورس بــازی و 
افزایــش قیمــت کاالهــا در راســتای رونــق کاذب اقتصــادی متوجــه کارگــران کــرد و بــار آن را بــه دوش آنــان افکند. 
ــر  ــوص اث ــه درخص ــای عوام فریبان ــاری ادعاه ــا بی اعتب ــت ت ــی اس ــمی کاف ــای رس ــه آماره ــذرا ب ــی گ ــی نگاه حت
منفــی افزایــش دســتمزدها بــر قیمــت کاالهــا را نشــان دهــد. طبــق اطالعــات بانــک مرکــزی، میــزان نقدینگــی 
ــای  ــان در انته ــارد توم ــد میلی ــزار و پانص ــم ۳۸۷ ه ــه رق ــال ۱۳۵۸، ب ــدای س ــان در ابت ــارد توم ــم ۲۵۸ میلی از رق
ــزار و ۲۴۲  ــادل ۳۸۷ ه ــی مع ــا افزایش ــی ب ــال ها، نقدینگ ــن س ــی در ای ــت. یعن ــیده اس ــال ۱۳۹۱ رس ــاه س تیرم
میلیــارد تومــان مواجــه بــوده اســت. به عبارت دیگــر، نقدینگــی در طــی تقریبــًا ۳۴ ســال، ۱۵۰۳ برابــر شــده اســت. 
آمــار تــورم هــم در ســال های پــس از انقــالب بیانگــر آن اســت کــه مجموعــًا در بــازٔه زمانــی  ســال های ۱۳۵۸ تــا 
۱۳۹۰، تــورم کل ایــن دوره معــادل ۳۴ هــزار و ۶۹۱ درصــد بــوده اســت. به عبارتــی دیگــر، شــاخص قیمت هــا طــی 
مــدت بیست وســه ســاِل یادشــده تقریبــًا ۳۴۸ برابــر شــده اســت ]روزنامــٔه دنیــای اقتصــاد، ۸ مهرمــاه ۱۳۹۱[. ایــن 
درحالــی  اســت کــه تنهــا در دو ســال اخیــر، یعنــی از آذرمــاه ۱۳۹۴ تــا آذرمــاه ۱۳۹۶، نقدینگی هــای کشــور از ۹۲۵ 

هــزار میلیــارد بــه ۱۴۴۵ هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت ]خبرگــزاری ایســنا، ۱۸بهمن مــاه ۱۳۹۶[.  
ــی در  ــادالت پول ــرمایه داری و مب ــبات س ــط مناس ــد در بس ــی را بای ــازٔه زمان ــن ب ــا در ای ــش نقدینگی ه ــل افزای دلی
ســطح شــهرها و روســتاها، خــروج ســرمایه ها از کشــور، واردات بی رویــٔه کاالهــا، خلــق اعتبــارات کاذب تجــاری، 
افزایــش حجــم پــول و شــبه پول درنتیجــه رشــد افسارگســیختٔه بانکــداری و داللــی، اعطــای وام هــای ریزودرشــت 
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از نــوع طرح هــای زودبــازده، وام مســکن، خریــد خــودرو و کاالهــای ضــرور و نظایــر آن هــا، بــا هــدف دامــن زدن بــه 
ــی و انگلــی جســتجو کــرد.  ــق کاذب در راســتای بســط بازارهــای دالل ــد و رون ــازی در بخش هــای غیرمول بورس ب
ــرمایه های  ــا و س ــت پول ه ــه و هدای ــرل واردات بی روی ــورت کنت ــتمزدها- درص ــی دس ــش منطق ــه افزای حال آنک
ــم فعالیت هــای  ــت و تحکی ــه تقوی ــق واقعــی و ب ــه رون ــد ب ــد- می توانســت و می توان ــه بخش هــای مول ســرگردان ب
صنعتــی و مولــد بینجامــد )در بحــث حــق اشــتغال کامــل از همیــن سلســله گفتارهــا، دربــارٔه تمــام عوامــل برشــمرده 

به تفصیــل ســخن خواهیــم گفــت(.
ــی،  ــات و پژوهش هــای بازرگان ــر یکپارچه ســازی سیاســت های مؤسســٔه مطالع اظهارنظــر احمــد تشــکینی، مدی
گویــای بســیاری از واقعیت هــای موجــود اســت:  "بــر اســاس جلســه روز چهارشــنبه ۱۹ اســفندماه ســال گذشــته 
شــورای عالی کار، رشــد دســتمزدها معــادل ۱۴ درصــد بــرای ســال ۹۵ تصویــب شــد کــه در ایــن صــورت 
ــت. ۱٫۱۲  ــد یاف ــش خواه ــد افزای ــدود ۱٫۱۲ درص ــتمزدها ح ــش دس ــل افزای ــی از مح ــد صنعت ــای تولی هزینه ه
ــر  ــالقی را درب ــر ش ــذا اث ــت، ل ــی اس ــدات صنعت ــه تولی ــر هزین ــتمزد ب ــش دس ــتقیم افزای ــر مس ــانگر اث ــد نش درص
نمی گیــرد؛ ضمــن آنکــه افزایــش بهــره وری ]بخــوان: تشــدید آهنــگ کار[ در کاهــش ایــن اثــر نقــش مســتقیمی 
ایفــا می کنــد" ]ســایت اقتصــاد نیــوز، ۲۵ خردادمــاه ۱۳۹۵[. مفهــوم ایــن ســخن آن اســت کــه، به رغــم افزایــش 
نســبی دســتمزدهای اســمی، هزینــه دســتمزد تأثیــر چندانــی بــر هزینه هــای تولیــد نــدارد، امــا می تــوان بــا تشــدید 
ــش  ــم افزای ــرا به رغ ــه چ ــداد ک ــح ن ــال، توضی ــرد. او، درعین ح ــران ک ــی، آن را جب ــدید بهره کش ــا تش ــگ کار ی آهن
ــال  ــد در س ــه ۵٫۷ درص ــال ۱۳۷۶ ب ــد از ۱۳٫۲ در س ــای تولی ــتمزد در هزینه ه ــهم دس ــمی س ــتمزدهای اس دس
۱۳۹۰ کاهــش یافتــه اســت. بــا این همــه روشــن اســت کــه ازجملــه دلیل هــای عمــده ایــن کاهــش، پیشــی گرفتــن 
ــته  ــانات ارزی و وابس ــه نوس ــه درنتیج ــواد اولی ــای م ــدید به ــش ش ــمی، افزای ــتمزد اس ــش دس ــورم از افزای ــرخ ت ن
بــودن آن بــه واردات، تشــدید آهنــگ کار- نــرخ بهره کشــی- تعدیــل نیــرو و حــذف یــا ادغــام پســت های ســازمانی 

و نظایــر آن هــا اســت.
هــم ازایــن رو اســت کــه آقــای تشــکینی و بســیاری از کارشناســان اقتصــادی مدافــع وضــع موجــود، معترف انــد 
ــور  ــود. همان ط ــوب نمی ش ــی محس ــدات صنعت ــی تولی ــکل اساس ــره ۱۰ مش ــی در زم ــتمزد حت ــوع دس ــه موض ک
کــه گفتــه شــد، مشــکل اساســی در نوســانات ارزی بــا توجــه بــه واردات محــورِی اقتصــاد کشــور، واردات بی رویــه 
از مبــادی رســمی و غیررســمی، افزایــش بهــای مــواد اولیــه، هزینه هــای مالــی- نــرخ ســود تســهیالت بانکــی- 
ــزارش  ــت ]گ ــا اس ــر آن ه ــا و نظای ــران، ریخت وپاش ه ــِی مدی ــای نجوم ــوِءمدیریت ها، پاداش ه ــن، س ــر قوانی تغیی

مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام[.                                                                       
به نظــر مــا همیــن نمونه هــا و اشــاره ها کافــی اســت تــا از سیاســت های ضــد مردمــی نظــام در حمایــت از 
ــده  ــالوه، برعه ــرد. به ع ــرده برگی ــوند، پ ــان ش ــان پنه ــس ُخرده کارفرمای ــند در پ ــه می کوش ــرمایه داران ک کالن س
ــط و مناســبات کار در محیــط  ــه مشــاهدات عینــی از رواب ــا توجــه ب گاه اســت کــه ب ــژه  کارگــران آ کارگــران و به وی
ــد و نتیجــه مطالعاتشــان را به هــر طریــق ممکــن و  ــه تعمیــق و تدقیــق ایــن بحــث همــت گمارن پیرامونــی خــود ب
ازجملــه طریــق شــبکه های اجتماعــی منعکــس ســازند. همچنیــن برعهــده کارفرمایــان اســت کــه گــزارش عملکرد 
و صورت هــای مالــی شــرکت ها و کارگاه هــا را بــرای اطــالع عمــوم و به ویــژه بــرای اطــالع کارگــران ایــن شــرکت ها 
گاهــی از نحــوه عمــل و فعالیت هــای اقتصــادی کارگاه هــا حــق مســلم کارگــران اســت.  و کارگاه هــا منتشــر کننــد. آ
ــا  ــوِءمدیریت ها، ریخت وپاش ه ــا و س ــانی ضعف ه ــرای الپوش ــان ب ــی، کارفرمای ــت کنون ــه در وضعی ــژه آنک به وی
ــام  ــن اته ــد. ای ــد و می رون ــانه رفته ان ــان نش ــتمزد آن ــران و دس ــوی کارگ ــه س ــام را ب ــت اته ــا انگش و اختالس ه
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نه تنهــا ضــد اخالقــی، بلکــه اقدامــی جنایت کارانــه بــرای آوار کــردن هزینــٔه ضعف هــا و سوِءاســتفاده ها بــر 
ــورای عالی کار  ــرات ش ــه مذاک ــار صورت جلس ــتا، انتش ــن راس ــت. در همی ــان اس ــای آن ــران و خانواده ه دوش کارگ
ــالح  ــران از به اصط ــت کارگ ــن خواس ــن کم تری ــت و ای ــران اس ــوق کارگ ــزو حق ــه، ج ــر جلس ــزاری ه ــس از برگ پ
ــرا  ــروی بی چون وچ ــت و پی ــن خواس ــی به ای ــه بی اعتنای ــن، هرگون ــت. به یقی ــن شوراس ــری" در ای ــدگان کارگ "نماین
از منویــات کالن ســرمایه داران و کارگــزار آنــان- نماینــدگان دولت هــا- مشــارکت در جنایــت آنــان بــر ضــد کارگــران 
ــای  ــتمزد در کارگاه ه ــای دس ــف کمیته ه ــه وظای ــت، ازجمل ــن خواس ــری ای ــت. پیگی ــان اس ــور و خانواده هایش کش
گاهــی از اســتدالل های میان تهــی دولت هــا و کالن ســرمایه داران، هــم  ــا آ ــرا کارگــران کشــور ب کشــور اســت. زی

ــد. ــا را بدهن ــورد آن ه ــخ های درخ ــد پاس ــود می توانن ــی، خ ــاظ عمل ــم به لح ــری و ه ــاظ نظ به لح
ــام  ــه نظ ــته ب ــش وابس ــز پژوه ــی مراک ــی های تحلیل ــا و بررس ــد، در گزارش ه ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک همان ط
ــع  ــی مشــکالت صنای ــف اصل ــس تشــخیص مصلحــت( دســتمزد در ۱۰ ردی ــس و مجل )مرکزپژوهش هــای مجل
ــتمزدها،  ــن دس ــوع تعیی ــورای عالی کار موض ــکالت در ش ــن مش ــرح ای ــن، ط ــت. بنابرای ــور نیس ــدات کش و تولی
موضوعــی انحرافــی باهــدف جبــران ایــن مشــکالت به بهــای قربانــی کــردن دســتمزد کارگــران اســت. واقعیــت 
ــاره تعییــن دســتمزدها مطــرح  ــن اســت کــه، اگــر قــرار باشــد ایــن مشــکالت به هنــگام مذاکــرات جمعــی درب ای
ــه سیاســت های ضــد مردمــی و سودورزانه شــان  ــد نســبت ب ــن دولت هــا و کالن ســرمایه داران اند کــه بای شــود، ای
ــن  ــه چنی ــورا ب ــن ش ــری ای ــالح کارگ ــروه به اصط ــن دادن گ ــد. ت ــا برآین ــران آن ه ــدد جب ــند و درص ــخ گو باش پاس
بحث هــای انحرافــی و خــارج از موضــوع و گــردن نهــادن بــه خواســت های تحمیلــی کالن ســرمایه داران و دولــت 
ــد و  ــای فاس ــات دولت ه ــه روی از منوی ــه دنبال ــان ب ــاندن آن ــران و کش ــردن کارگ ــردرگم ک ــز س ــا، ج ــزار آن ه کارگ

ــدارد.   کارگــزار کالن ســرمایه داران هدفــی دیگــر ن
اظهــارات آقــای اولیــا علی بیگــی، رئیــس کانون عالــی شــوراهای اســالمی کار، شــاهدی اســت بــر ایــن ادعــای 
ــای  ــوی از اعض ــود عض ــورای عالی کار، خ ــس ش ــوان رئی ــه به عن ــر کار ک ــه وزی ــه ب ــتن نام ــد: "نوش ــا. او می گوی م
شــورای عالی کار هــم اســت، شایســته و معقــول نیســت، چــون هرگونــه تصمیمــی در شــورا ســه جانبه و بــا حضــور 
ــد و  ــور دارن ــری حض ــکل های کارگ ــادی تش ــای اقتص ــام بنگاه ه ــود. ... در تم ــه می ش ــی گرفت ــرکای اجتماع ش
ــا  ــد و از آنج ــل مي کنن ــتاني منتق ــکل های اس ــه تش ــود را ب ــای کار خ ــات نیروه ــا و مطالب ــکل ها نیازه ــن تش ای
ــری  ــریف کارگ ــه ش ــه جامع ــم ک ــود. معتقدی ــه می ش ــخ گفت ــی پاس ــس از بررس ــه و پ ــوری ارائ ــکل های کش ــه تش ب
مطالبــات خــود را تنهــا از طریــق تشــکل های صنفــی بــه نحــو شایســته و قانونــی دنبــال کنــد و تحــت تأثیــر اغــراض 
سیاســی و متفــاوت کــه درصــدد تشــویش اذهــان عمومــی و ملتهــب کــردن جــو جامعــه هســتند قــرار نگیــرد و بــا 
هوشــیاری اجــازه سوِءاســتفاده را ندهــد. شــورای عالی کار همه ســاله بــا حضــور شــرکای اجتماعــی گــروه کارگــری، 
کارفرمایــی و دولــت درخصــوص دســتمزد نشســت هایی را برگــزار می کنــد و هرگونــه تصمیمــی نســبت بــه تعییــن 
دســتمزد، بــا اجمــاع و اتفــاق نظــر همــه اعضــای شــورا اتخــاذ می شــود. اگرچــه دســتمزدی کــه بــرای ســال ۹۱ 
تعیین شــده بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و افزایــش تــورم، جوابگــوی نیازهــای ضــروری و حداقل هــای خانوارهــای 
کارگــری نیســت امــا بایــد واقع بینانــه و منصفانــه بــه موضــوع نــگاه کــرد و بــا توجــه بــه شــرایط حاضــر پذیرفــت کــه 
بیشــتر از ایــن امــکان افزایــش دســتمزد نیســت. کمبــود مــواد اولیــه و کاهــش ظرفیــت تولیــد باعــث می شــود کــه 
ــان تــوان پرداخــت دســتمزد واقعــی بــه کارگــران  ــا کاهــش تولیــد روبــرو شــوند و کارفرمای بنگاه هــای اقتصــادی ب
را نداشــته باشــند" ]خبرگــزاری ایســنا، ۷ مهرمــاه ۱۳۹۱- تأکیدهــا از ماســت[. اســتناد مــا بــه  ایــن نقل قــول بلنــد 
ــری  ــالح کارگ ــروه به اصط ــرد گ ــان دادن عملک ــور نش ــر به منظ ــع دیگ ــه مناب ــوع ب ــا را از رج ــه م ــت ک از آن رو اس
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ــه  ــروه ب ــر گ ــگاه ب ــن ن ــه ای ــه ۴ ده ــک ب ــرا نزدی ــد. زی ــاز می کن ــه بی نی ــه ۴ ده ــک ب ــی نزدی ــورای عالی کار ط ش
ــی  ــه زمان ــارات ب ــن اظه ــه ای ــیم ک ــته باش ــاد داش ــت. به ی ــوده اس ــم ب ــورای عالی کار حاک ــری ش ــالح کارگ اصط

مربــوط اســت کــه ۲۰ هــزار کارگــر طــی تومــاری بــه عملکــرد دولــت در ایــن شــورا اعتــراض کــرده بودنــد.                     
ــد و از  ــور دارن ــری حض ــکل های کارگ ــادی تش ــای اقتص ــٔه بنگاه ه ــه در هم ــت ک ــد اس ــی معتق ــای علی بیگ  آق
نیازهــای کارگــران مطلع انــد، ازایــن رو، دیگــر نیــازی بــه نامه نــگاری و مکاتبــه بــا وزیــر نیســت کــه خــود عضــوی از 
شــورای عالی کاراســت و کار چندانــی هــم از او برنمی آیــد. ایــن ادعــای ایشــان مبنــی بــر اینکــه در همــه بنگاه هــا 
تشــکل های کارگــری حضــور دارنــد، فریــب کاری ای بیــش نیســت. واقعیــت امــر ایــن اســت کــه تقریبــًا در هیــچ 
بنــگاه اقتصــادی ای تشــکل کارگــری ای مســتقل وجــود نــدارد و تشــکل های زرد هــم در باالتریــن حالــت تنهــا ۵ 
درصــِد کارگاه هــای اقتصــادی کشــور را پوشــش می دهنــد. امــا مــا نیــز بــر ایــن باوریــم کــه وزیــر به خــودی خــود 
ــر  ــب تغیی ــران کار موج ــا و وزی ــر دولت ه ــم تغیی ــرا دیدی ــدارد، زی ــزد ن ــل م ــن حداق ــه تعیی ــاری در زمین ــچ اختی هی
ــتای  ــام در راس ــت های کالن نظ ــاس سیاس ــر اس ــش و ب ــا از پی ــورا، تصمیم ه ــن ش ــت. در ای ــده اس ــا نش رویه ه
ــه شــورای عالی کار تنهــا  ــن ترتیــب وظیف ــه شــده اســت. بدی ــن ســودورزی کالن ســرمایه داران از پیــش گرفت تأمی
بــرای خالــی نبــودن عریضــه، آن اســت کــه ایــن تصمیــم را اعــالم و توجیــه کنــد. و چــه توجیهــی بهتــر از همیــن 
ــدگان  ــا نماین ــان؟ آی ــای ایش ــری و همپالکی ه ــالح کارگ ــدگان به اصط ــر نماین ــی و دیگ ــای علی بیگ ــارات آق اظه
ــان بهتــر از ایــن می توانســتند تصمیم هــای ضدکارگــری از نــوع تصمیــم فــوق را توجیــه کننــد؟  دولــت و کارفرمای
ــات  ــا و مطالب ــد نیازه ــادی بای ــای اقتص ــود در بنگاه ه ــری" موج ــکل های کارگ ــد "تش ــی می گوی ــای علی بیگ آق
نیروهــای کار را منتقــل کننــد، امــا نمی گویــد کــه ایــن تشــکل ها بــرای پیش گیــری یــا حــل معضل هــا یــا 
ــن تشــکل ها  ــر ای ــد؟ و اگ ــع انســانی رخ داده در زندگــی و کار کارگــری چــه اقدامــی کرده ان ــر، فجای ــارت بهت به عب
ــد کــه اگــر  ــد و دم برنیاورن ــر بالیــن بگذارن ــد، تکلیــف کارگــران چیســت؟ ســر گرســنه ب اقــدام نکننــد کــه نکرده ان
بیاورنــد، تشــویش اذهــان عمومــی و ملتهــب کــردن جامعــه اســت؟ آقــای علی بیگــی در این جــا نیــز نــه در مقــام 
"نماینــده" کارگــران بلکــه در مقــام ســخنگوی "دادســتان" نظــام ظاهــر می شــود و بــرای کارگــران درصــورت عــدول 
ــخنگوی  ــام س ــی در مق ــای علی بیگ ــن، آق ــته از ای ــد. گذش ــان می ده ــدان نش ــده چنگ ودن ــای تعیین ش از مرزه
دولــت و کارفرمایــان بــا اســتناد بــه کمبــود مــواد اولیــه و کاهــش ظرفیــت تولیــد، اعــالم می کنــد کــه کارفرمایــان 
ــی  ــای علی بیگ ــا آق ــد. ام ــی فرامی خوان ــه  واقع بین ــران را ب ــن، کارگ ــد، بنابرای ــی را ندارن ــزد واقع ــت م ــوان پرداخ ت
نمی گویــد کــه در نتیجــه کــدام سیاســت های خانمان ســوز و میهــن برباددهــی کارخانه هــا بــا کمبــود مــواد اولیــه 
و کاهــش ظرفیــت تولیــد روبــرو هســتند؟ و نمی گویــد کارگــران در بــروز ایــن وضــع چــه نقشــی داشــته اند؟ ایشــان 
ــد  ــام ض ــه نظ ــران بلک ــه کارگ ــده، ن ــع یادش ــکالت و فجای ــن مش ــروز ای ــئول ب ــه مس ــد ک ــس می دان ــر از هرک بهت
ــر اقتصــاد کشــور و واردات  ــی ب ــا حاکــم کــردن سیاســت های دالل ــه ب ــی نظــام "مقدســی" ک مردمــی اســت، یعن
بی رویــه بــه ضــد تولیــدات داخلــی و بــا اســتفاده از رانت هــای گســترده از یــک ســو و اتــالف درآمدهــای جامعــه در 
ــزون دســتگاه های  ــت روزاف ــه نظامــی و تقوی ــی تنــش زا و سیاســت های جاه طلبان راســتای سیاســت های ضــد مل
عریــض و طویــل امنیتــی و ســرکوبگر در تأمیــن امنیــت نظــام و انســداد سیاســی- اجتماعــی از دیگــر ســو، در بــروز 
ایــن وضــع نقشــی اساســی داشــته اســت و همچنــان دارد. امــا او را بــا نقــش ایــن سیاســت ها کاری نیســت. وظیفــه 
او تنهــا تهدیــد کارگــران اســت کــه بایــد بــا چشــم فروبســتن بــر هــر عاملــی و سیاســتی، بــار طاقت فرســای تمــام 

ــد!                                                             ــر دوش کشــند و دم برنیاورن ــن سیاســت های ضــد مردمــی را ب ای
آیین نامه هــا  بــر  مبتنــی  مهندسی شــده  نظــام  آن  داشــت. خروجی هــای  نمی تــوان  هــم  دیگــری  انتظــار 
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و تشــخیص و تأییــد صالحیت هــای ناظــر بــر تشــکیل تشــکل های کارگــری، تشــکل هایی از نــوع "کانــون 
شــوراهای اســالمی کار" و "نمایندگانــی" از نــوع علی بیگــی اســت.

تنهــا از ســال ۱۳۹۴ و در نتیجــه بــاال گرفتــن بحــث ســبد هزینه هــا بــود کــه گــروه به اصطــالح کارگــری موضــوع 
ســبد معیشــتی آن هــم به صورتــی ناقــص را پیــش کشــید ]نــگاه کنیــد بــه: اظهــارات فرامــرز توفیقــی دربــارٔه ســبد 
ــا  ــر شــدن بحــث ضــرورت افزایــش دســتمزدها متناســب ب ــا دامنه دارت هزینــه زندگــی، ۱۳۹۴[. در ســال ۱۳۹۶ ب
ــر پاییــن کشــیدن  ــا فرمــان حکومتــی مبنــی ب ســبد هزینه هــای زندگــی، گــروه به اصطــالح کارگــری ایــن شــورا ب
فتیلــه ایــن بحــث و در اقدامــی تاکتیکــی و به بهانــٔه مخالفــت بــا واگــذاری صنــدوق ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه 
ــاز  ــا ب ــد ت ــه یــک مــاه از شــرکت در جلســه شــورای عالی کار خــودداری ورزی وزارت بهداشــت و درمــان، نزدیــک ب
هــم کار بــه تعطیــالت آخــر ســال کشــیده شــود. ایــن گــروه ضمــن شــرکت نکــردن در جلســه شــورای عالی کار، در 
اقدامــی نمایشــی، از کارگــران خواســت تــا بــه تجمــع در برابــر شــورای نگهبــان ]بخــوان: دریوزگــی از ایــن شــورا[ 
ــای  ــه اندام ه ــان ازجمل ــورای نگهب ــه ش ــد ک ــت و می دان ــر می دانس ــه کارگ ــه خان ــته ب ــروه وابس ــا گ ــد. ام روی آورن
ــه  ــن اقــدام جــز تعطیــل کــردن یــک مطالب ــی نظــام در ِاعمــال سیاســت های کالن نظــام اســت. مفهــوم ای اصل
ــد در  ــک بای ــه هری ــتقلی اند ک ــات مس ــه، مطالب ــن دو مطالب ــه ای ــود. حال آنک ــر نب ــٔه دیگ ــری مطالب ــٔه پیگی به بهان
جــای خــود پیگیــری شــوند. ایــن نیــز بدیهــی اســت کــه پیشــبرد چنیــن مطالبه هایــی جــز از طریــق اقــدام متحــد و 
سراســری کارگــران کشــور میســر نیســت. ایــن ســخن رســولی، دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر اســتان خراســان رضــوی، 
ــای  ــا انجمن ه ــورای عالی کار ی ــل ش ــری مث ــی کارگ ــکل های کنون ــت: "تش ــت اس ــن واقعی ــای همی ــود گوی خ
صنفــی، خــود در خانــه دولــت ســاکن هســتند. هرقــدر هــم بخواهنــد مطالبــات کارگــران را پیگیــری کننــد، بــاز هــم 

ــاه ۹۷[.  ــا، ۱۴ فروردین م ــرو هســتند" ]خبرگــزاری ایلن ــی روب ــا محدودیت هــای دولت ب

شورای عالی کار، تعیین حداقل مزد، افزایش دیگر سطح های مزد
ــگاه شــورای عالی کار در تبییــن و تعییــن حداقــل مــزد و  ــد، جای ــد از نظــر پنهــان بمان موضــوع دیگــری کــه نبای
دیگــر ســطح های مــزدی اســت. چنــان کــه دیــده شــد، مالک هــای تعییــن حداقــل مــزد را قانــون تبییــن کــرده 
اســت. بنابرایــن، وظیفــه ایــن شــورا مصــداق ســه جانبه گرایی در وضــع قوانیــن و بخشــنامه های مربــوط بــه آن هــا 
نیســت، بلکــه از مصادیــق مذاکــرات جمعــی اســت. بنابرایــن، نقــش نماینــدگان دولــت در ایــن شــورا تنهــا محــدود 
بــه نظــارت دربــاره چگونگــی پیشــرفت مذاکــرات در چارچــوب قوانیــن اســت. دخالــت نماینــدگان دولــت به ســود 
کارفرمایــان اقدامــی اســت غیرقانونــی و ازایــن روی ایــن حــق بــرای نماینــدگان کارگــران بایــد محفــوظ باشــد کــه 
درصــورت تخطــی دولــت از حــدود وظایــف خــود بــه دادگاه هــای صالحیــت دار و مســتقل از نــوع دیــوان عدالــت 
اداری یــا شــورای داوری شــکایت برنــد. به عــالوه، رابطــه نماینــدگان کارگــران در ایــن شــورا بــا طبقــه کارگــر کشــور 
ــوکالن  ــگاه م ــه دور از ن ــد ب ــورا نمی توانن ــن ش ــران در ای ــدگان کارگ ــت و نماین ــوکل اس ــل و م ــه وکی ــمول رابط مش
خــود، یعنــی کارگــران، بــه زدوبنــد و تبانــی بــا کارفرمایــان و دولــت برآینــد. روشــن اســت کــه آن  جــا کــه نماینــدگان 
ــد.  ــوع کنن ــود رج ــوکالن خ ــه م ــد ب ــانند، بای ــل بپوش ــه عم ــر جام ــه کارگ ــت های طبق ــه خواس ــد ب ــران نتوانن کارگ
بدیهــی اســت کــه در ایــن صــورت، حــق اعتــراض و ازجملــه اعتصــاب سراســری در برابــر تصمیم هــای تحمیلــی 
ــای  ــب مصوبه ه ــا تصوی ــه ب ــد ک ــور می دانن گاه کش ــران آ ــن رو، کارگ ــد. ازهمی ــوظ باش ــران محف ــرای کارگ ــد ب بای
ضدکارگــری ایــن شــورا، مبــارزه کارگــران خاتمــه نمی یابــد و بایــد ایــن بحــث را به طــور مســتقل و از طریــق 
ــی در  ــه اعتصــاب و درخواســت مذاکــرات جمع ــه هــر شــکل ممکــن و ازجمل ســازمان دهی جنبــش اعتراضــی ب
مقیــاس کارگاه و در مقیــاس محلــی، منطقــه ای و سراســری پــی گیرنــد. اعتــراض بــه مصوبــات ضدکارگــری حــق 
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ــت. ــورای عالی کاراس ــرد ش ــا و عملک ــت، تصمیم ه ــی اس ــه غیرقانون ــت و آنچ ــران اس ــروع کارگ مش

ترکیب شورای عالی کار
هم چنیــن، بایــد توجــه داشــت کــه ترکیــب نماینــدگان کارگــران در ایــن شــورا به گونــه ای باشــد کــه ایــن 
نماینــدگان، تمامــی کارگــران و نــه بخــش کوچکــی از آن را نمایندگــی کننــد. نقــش و جایــگاه ســندیکاهای فراگیــر 
و مســتقل ازجملــه در همیــن مناســبات خــود را نشــان می دهــد. برکشــیدن عــده ای از ســوی دولــت و کارفرمایــان 
در مقــام نماینده هــای کارگــران، نقــض حقــوق و آزادی هــای ســندیکایی از ســوی دولت هــا و کارفرمایــان اســت.
گاه تریــن و وفادارتریــن کارگران به منافــع کارگری  از طرفــی، نماینــدگان کارگــران در ایــن شــورا بایــد از زبده تریــن، آ
ــان  ــادی کارشناس ــی و اقتص ــاوره های حقوق ــد از مش ــال، بای ــند و درعین ح ــورا باش ــن ش ــرات ای ــوع مذاک در موض
متعهــد بــه منافــع طبقــه کارگــر بهــره جوینــد. امــا همان طــور کــه از اظهارنظرهــای اعضــای به اصطــالح کارگــرِی 
ــوده  ــراد ب ــن اف ــر به فرمان تری ــن و س گاه تری ــتچین ناآ ــروه، دس ــن گ ــاب ای ــد، انتخ ــورا برمی آی ــن ش ــیده در ای برکش
ــار نمایندگــی کارگــران، به رغــم شــعارهای  ــده و فاقــد اعتب ــن گــروه عقب مان اســت. روشــن اســت کــه خروجــی ای
ــو  ــی، عض ــی خدای ــد. عل ــرمایه داری باش ــزار کالن س ــای کارگ ــه روی از دولت ه ــز دنبال ــد ج ــن، نمی توان دهان پرک
به اصطــالح گــروه کارگــری شــورای عالی کار، خــود بــه عــدم برخــورداری حــق نمایندگــی کارگــران کشــور اذعــان 
ــرض  ــا ف ــی ب ــتند." حت ــری هس ــکل های کارگ ــو تش ــور عض ــران کش ــد از کارگ ــا ١٠ درص ــد: "تنه دارد. او می گوی
صحــت ایــن گفتــه، اگــر در نظــر گیریــم کــه ایــن آمــار تنهــا مربــوط بــه کارگاه هــای رســمی و مشــمول قانــون کار 
ــی  ــور را نمایندگ ــران کش ــد کارگ ــر از ۵ درص ــروه کم ت ــن گ ــت ای ــن حال ــه در بهتری ــرد ک ــی ب ــوان پ ــود، می ت می ش

می کننــد.
گفتیــم کــه در ترکیــب شــورای عالی کار، گــروه کارفرمایــان به نمایندگــی از کارفرمایــان کشــور بایــد تمامــی 
کارفرمایــان و ازجملــه کارفرمایــان خــرد و مدیــران شــرکت های دولتــی را دربرگیــرد. حضــور دولــت در ایــن شــورا 
ــران واحدهــای دولتــی در  ــن دو به دقــت رعایــت شــود؛ نماینــدگان مدی ــد مــرز میــان ای ــه دارد کــه بای جنبــه دوگان
ترکیــب کارفرمایــان جــای دارنــد و نماینــدگان دولــت در مقــام مســئوالن اجرایــی، بایــد تنهــا بــر چگونگــی پیشــبرد 
ــان  ــدگان کارفرمای ــمار نماین ــی، ش ــند. از طرف ــر باش ــور ناظ ــر کش ــذ و معتب ــن ناف ــوب قوانی ــرات در چارچ مذاک
به نمایندگــی از ســوی تمــام کارفرمایــان کشــور، اعــم از نماینــدگان کالن ســرمایه داران، کارفرمایــان خــرد و مدیــران 
ــدگان  ــمار نماین ــش از ش ــد بی ــد و نبای ــرایط نمی توان ــچ ش ــود، در هی ــاص خ ــازمان های خ ــه س ــی ب ــی و متک دولت
کارگــران باشــد. افزایــش شــمار نماینــدگان دولــت در دولــت احمدی نــژاد بــه ۶ نفــر- مســاوی بــا شــمار نماینــدگان 
ــی و وزارت کاِر  ــت روحان ــان در دول ــد مذاکــرات کــه همچن ــارات گســترده در رون ــا اختی ــان- ب کارگــران و کارفرمای
ــژه آنکــه طــی چهــار دهــه  ــه کارگــر" ادامــه یافــت، در زمــرٔه نقــض حقــوق کارگــران اســت. به وی برکشــیده از "خان
ــرمایه داران[  ــوان: کالن س ــان ]بخ ــود کارفرمای ــه به س ــور یک جانب ــور به ط ــن حض ــه ای ــم ک ــاهد بوده ای ــته ش گذش

بــوده اســت.
2.   تضمین مزد

مــزد و تضمیــن پرداخــت آن، از مهم تریــن مباحــث حقــوق کار به شــمار مــی رود. زیــرا در تحلیــل نهایــی، زندگــی 
ــا به موقــع  کارگــران و حقــوق بگیــران وابســته بــه مــزد آنــان اســت و اگــر ایــن مــزد ناچیــز هــم پرداخــت نشــود ی
ــاری  ــگاری و کار اجب ــه بی ــرد و ازآنجاک ــود می گی ــگاری به خ ــاری و بی ــوم کار اجب ــکل و مفه ــود، ش ــت نش پرداخ
مصــداق کار بردگــی اســت، ازجملــه روابــط و مناســبات کاری ای اســت کــه در حقــوق کار از اســاس مــردود شــناخته 
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شــده اســت. قانــون کار کنونــی نیــز آن را در مطابقــت بــا مــاده ۶ منــع کــرده اســت.
ــه پرداخــت آن،  ــر در حمایــت از مــزد و مقــررات مربــوط ب ــا احســاس نیــاز بــه مقــررات جامع ت در ســال ۱۹۴۹، ب
مقاوله نامــه شــماره ۹۵ و توصیه نامــه شــماره ۸۵ مربــوط بــه "حمایــت از مــزد" تصویــب شــد. هم زمــان بــا تصویــب 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــروط کار در قرارداده ــاره "ش ــماره ۸۴ درب ــه ش ــماره ۹۴ و توصیه نام ــه ش ــند، مقاوله نام ــن دو س ای

کارهــای پیمانــی" و دربرگیرنــده مقرراتــی در حمایــت از مــزد به تصویــب رســید.
مقاوله نامــه شــماره ۹۵ کــه دولــت ایــران در ســال ۱۳۵۱ بــدان ملحــق شــده اســت، ابتــدا مــزد را تعریــف می کنــد 
ــبه  ــا محاس ــن ی ــه تعیی ــی ک ــر ترتیب ــزد "به ــه، م ــر مقاوله نام ــردازد. از نظ ــت از آن می پ ــدود حمای ــه ح ــپس، ب و س
می شــود، عبــارت از اجــرت یــا درآمــد قابل اندازه گیــری بــه وجــه نقداســت کــه بــه موجــب قــرارداد اشــتغال بــه کاِر 
ــا انجــام خواهــد شــد، کارفرمــا در وجــه کارگــر  ــا خدمتــی کــه انجــام شــده ی ــل کار ی ــا شــفاهی و در مقاب کتبــی ی
ــه  ــدف مقاوله نام ــود." ه ــن می ش ــی تعیی ــن مل ــق قوانی ــا طب ــن ی ــت طرفی ــا موافق ــغ آن ب ــزان و مبل ــردازد؛ می می پ
از تعریــف مــزد و شــمول گســتردهٔ  آن، حمایــت از درآمــد کارگــر در هرشــکل آن اســت. به عــالوه، مقاوله نامــه بــه 
ضــرورت وضــع مقــررات دقیق تــری دربــاره چگونگــی پرداخــت مــزد، زمــان و مــکان پرداخــت مــزد، ممتــاز بــودن 
طلــب کارگــر از بابــت مــزد، تســویٔه طلــب کارگــر از بابــت مــزد در پایــان مــدت قــرارداد کار و برقــراری ضمانــت اجــرا 
نســبت بــه تخلــف از ایــن مقــررات اشــاره دارد و بــر لــزوم مطلــع شــدن کارگــران از ایــن مقــررات تأکیــد می کنــد. 
توصیه نامــه شــماره ۸۵ هــم دربــاره هــر یــک از موضوع هــای طــرح شــده در مقاوله نامــه، توضیــح و رهنمودهــای 

ــه کــرده اســت.  بیشــتر و کامل تــری ارائ
کنفرانــس بین المللــی کار در ســال ۱۹۴۹، هم زمــان بــا تصویــب مقاوله نامــه مربــوط بــه حمایــت از مــزد، 
از طــرف  منعقــد  قراردادهــای  در  کار  "شــرط های  دربــاره  توصیه نامــه شــماره ۸۴  و  مقاوله نامــه شــماره ۹۴ 
ســازمان های دولتــی" )پیمانــکاری( را از تصویــب گذرانــد. مقاوله نامــه شــماره ۹۴ و توصیه نامــه شــماره ۸۴ هرچنــد 
ــت  ــبب طبیع ــا، به س ــاره ای کاره ــاغل در پ ــران ش ــزد کارگ ــت از م ــه حمای ــا در آن ب ــت، ام ــزد نیس ــه م ــر ب منحص
ــن قبیــل کارهــا معمــواًل به وســیله مقاطعــه کاران انجــام  ــرا می دانیــم کــه ای ــن مشــاغل، توجــه شــده اســت. زی ای
می شــود و اینــان هــم از طریــق مناقصــه برنــده می شــوند و امــکان دارد کــه بــرای برنــده شــدن کار را بــه بهــای 

ــد.                                                       ــام کنن ــر تم ــران ارزان ت ــه کارگ ــاعد ب ــرط هاِی کارِی نامس ــل ش ــن و تحمی ــی پایی ــزد خیل ــت م پرداخ
ــا ســازمان های دولتــی  ــی دولتــی کــه یکــی از مقام هــا ی ــٔه یادشــده، در تمــام قراردادهــای پیمان ــر مقاوله نام براب
ــام  ــٔه انج ــذارد و الزم ــر می گ ــی دیگ ــا حقوق ــی ی ــخص حقیق ــده ش ــام کاری را برعه ــی انج ــوه عموم ــل وج از مح
کار اســتخدام عــده ای کارگــر باشــد، بایــد در قــرارداد ناظــر بــر پیمــان، شــرط هایی گنجانــده شــوند کــه به موجــب 
آن هــا، پیمانــکاران کل و جــزء حقــوق کارگــران را در زمینــه مــزد و مزایــا، ســاعت کار، مرخصی هــا و دیگــر 
مقــررات شــرط های کار رعایــت کننــد، به نحــوی کــه امتیــازات ایشــان از امتیــازات مقــرر در قانــون یــا پیمان هــای 
جمعــی یــا دیگــر مقــررات قانونــی دربــاره کارگــران مشــابه کم تــر نباشــد. مقاوله نامــه همچنیــن بــه ضــرورت وضــع 
ــاره تأمیــن وضعیــت ســالمت و ایمنــی و رفــاه کارگــران اشــاره می کنــد و مقــرر مــی دارد کــه قوانیــن  مقرراتــی درب
مصــوب در اجــرای مفــاد مقاوله نامــه بایــد بــرای اطــالع عمــوم منتشــر شــوند؛ به عــالوه، در ایــن مقاوله نامــه بــر 
ضــرورت ضمانــت اجرایــی ایــن مفــاد نســبت بــه تخلــف از ایــن قواعــد و نیــز امکاناتــی بــرای احقــاق حــق کارگــران 
ــد شــده  ــٔه تضمیــن پرداخــت مــزد، تأکی ــکار به مزل ــه پیمان ــرارداد ب همچــون پرداخــت نکــردن قســمتی از وجــه ق
ــه  ــی ک ــد، دولت های ــا برمی آی ــرای مقاوله نامه ه ــر اج ــر ب ــان ناظ ــیون کارشناس ــزارش کمیس ــه از گ ــت. چنان ک اس
ــود  ــد و وج ــاال را بگنجانن ــرط های ب ــده ش ــای یادش ــد در قرارداده ــوند، موظف ان ــق می ش ــه ملح ــن مقاوله نام به ای
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ــرا  ــن دســته از کارگــران( می شــود، کافــی نیســت. زی ــه ای ــی کار کــه شــامل همــه کارگــران )و ازجمل ــررات کل مق
ــرایط  ــی ش ــای جمع ــق پیمان ه ــت از طری ــن اس ــت و ممک ــل را داراس ــه حداق ــون جنب ــدرج در قان ــازات من امتی
ــن کارگــران کــه  ــن شــرط ها در قراردادهــای یادشــده، از ای ــادآور شــدن ای ــری را در نظــر گرفــت؛ به عــالوه، ی بهت
در معــرض اجحــاف بیش تــری هســتند، حمایــت بیشــتری به عمــل مــی آورد. در توصیه نامــه شــماره ۸۴ کــه 
مکمــل مقاوله نامــه اســت، آمــده اســت کــه در قراردادهــای منعقــد بیــن کارفرمایــان بخــش خصوصــی مشــمول 
ــات  ــا مندرج ــی ی ــررات قانون ــر مق ــد ب ــرط ها بای ــن ش ــوند. ای ــده ش ــابهی گنجان ــرط های مش ــه، ش ــاد مقاوله نام مف
پیمان هــای دســته جمعی در زمینــه مــزد )مــزد پایــه و اضافــی و غیــره(، ســاعات کار روزانــه و هفتگــی و تعطیــالت 

و مرخصــی اســتعالجی ناظــر باشــند.
ــون  ــدر دی ــران در ص ــزد کارگ ــز م ــادٔه ۱۳- نی ــرٔه ۱ م ــی- تبص ــون کار کنون ــه در قان ــم آنک ــفانه و به رغ ــا متأس ام
ممتــازه آمــده اســت، ولــی در عمــل هیــچ تمهیــد و مجازاتــی بــرای انجــام نــدادن آن پیــش بینــی نشــده اســت. 
فاجعــه تــا بــه آن جــا پیــش رفتــه اســت کــه بســیاری از واحدهــای تولیــدی دولتــی یــا "خودمانــی شــده" یــا واگــذار 
شــده بــه ارگان هــا و نهادهــای حکومتــی و پیرامونــی حکومــت و بــه بهانه هایــی واهــی مبتنــی بــر ســودورزی هرچــه 
ــا  ــن بدهی ه ــف آخری ــا آن را در ردی ــد ی ــاز می زنن ــر ب ــران س ــزد کارگ ــع م ــت به موق ــر، از پرداخ ــریع تر و بیش ت س
محســوب می کننــد. حتــی بســیاری از کارفرمایــان بــر اســاس نــگاه کاســب کارانه و جنایتکارانــه حاکــم بــر نظــام، 
تأخیــر در پرداخــت حقــوق کارگــران را بــر اســاس نــرخ بهره هــای بانکــی ازجملــه صرفه هــای اقتصــادی می داننــد. 
در ایــن خصــوص، اگــر فــرض کنیــم کــه حقــوق و دســتمزد ماهانــه کارگاهــی بــا ۱۰۰ کارگــر ۱۵۰ میلیــون تومــان 
ــر ۴۰۰  ــادی براب ــرخ ع ــا ن ــی آن ب ــرٔه بانک ــد، به ــان باش ــارد توم ــه ۲ میلی ــک ب ــا نزدی ــاب مزای ــا احتس ــال ب و در س
ــی نکــردن تضمین هــای الزم  ــی پیش بین ــن نگرش های ــروز چنی ــان می شــود. متأســفانه، زمینه ســاز ب ــون توم میلی
به منظــور پرداخــت به موقــع دستمزدهاســت. توجــه داشــته باشــیم کــه کارفرمــا در زمــان تســویه حســاب، به رغــم 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــردازد. حال آنک ــه می پ ــاب جریم ــدون احتس ــرر را ب ــمی مق ــغ اس ــان مبل ــی، هم ــای طوالن تأخیره

رشــد روزانــه تــورم، هــر روز تأخیــر در پرداخــت دســتمزدها از ارزش واقعــی آن هــا می کاهــد.
به همیــن دلیــل، تمــام بنگاه هــا و به ویــژه بنگاه هــای مدعــی مشــکالت، بایــد صورت هــای مالی شــان را 
به صورتــی شــفاف بــرای اطــالع نماینــدگان کارگــران و ســازمان ها و نهادهــای بازرســی منتشــر کننــد. بررســی های 
میدانــی مــا در بیــش از ۱۰۰ کارگاه متوســط و بــزرگ حاکــی از آن اســت کــه کارفرمایــان بنــا بــر رویــه ایجــاد شــده 

ــن ردیــف پرداخت هــا گذاشــته اند. در ســه دهــه گذشــته عامــدًا پرداخــت دســتمزدها را در آخری
ــج  ــده  رن ــکالتی عدی ــی از مش ــدی و خدمات ــی، تولی ــای صنعت ــری از واحده ــمار کثی ــه ش ــم ک ــز می پذیری ــا نی م
ــه کــدام  ــد ک ــق روشــن کن ــر اســاس گزارش هــای مســتند و دقی ــه ب ــت اســت ک ــه دول ــن وظیف ــی ای ــد. ول می برن
ــود،  ــای موج ــاس گزارش ه ــر اس ــت. ب ــوده اس ــه ب ــا چ ــکالت آن ه ــد و مش ــرو بوده ان ــکل روب ــا مش ــا ب کارگاه ه
می دانیــم کــه دســتمزد مشــکل دســت دهــم ایــن کارگاه هــا هــم نیســت. از ایــن گذشــته، هیچ یــک از مشــکالت 
ــق  ــان مطاب ــته اند. آن ــی نداش ــن نقش ــروز آن کوچک تری ــران در ب ــرا کارگ ــد، زی ــران ندارن ــه کارگ ــی ب ــور، ربط متص
ــان تعییــن شــده اســت.  ــرای آن ــر از انجــام وظایفــی هســتند کــه ب شــرط هایی خــاص اســتخدام شــده اند و ناگزی
ــت های  ــر سیاس ــوند، اگ ــول نمی ش ــا وص ــات واحده ــر مطالب ــند، اگ ــروش نمی رس ــا به ف ــوالت واحده ــر محص اگ
ــت های  ــا سیاس ــر ب ــی و واردات مغای ــی و پول ــت های مال ــوع سیاس ــط از ن ــاد ذی رب ــی و نه ــر دولت کالن ویران گ
حمایــت از تولیــد و محصــوالت داخلــی، واحدهــای تولیــدی و خدماتــی را بــه ســمت تعطیلــی ســوق می دهنــد، اگــر 
ســوِءمدیریت موجــب کمبــود نقدینگــی می شــود، اگــر اختــالس و سوِءاســتفاده ها بــه بــروز بحــران در واحدهــای 
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ــا هــر دلیلــی دیگــر ورشکســته  ــه دالیــل فــوق ی ــد، اگــر واحــد اقتصــادی ب تولیــدی و اقتصــادی منتهــی می گردن
می شــود، ربطــی بــه کارگــران نــدارد. کارگــران مطابــق قــرارداِد کار، کار محــول شــده بــه خــود را انجــام داده انــد و 
در بدتریــن حالــت- یعنــی رکــود کارگاه- وقــت و زندگــی خــود را صــرف کرده انــد. بنابرایــن، اگــر حقــوق کارگــران 
ــا به موقــع پرداخــت نشــود، مســئولیت اصلــی آن برعهــدٔه دولت هــا، دولت هــا همچــون ضامــن  پرداخــت نشــود ی
ــه نهادهــای  ــط و شــرایط کار هســتند. وظیف ــر رواب ــام ناظــران ب پرداخــت مزدهــا و نهادهــای بازرســی کار، در مق
ــی  ــه مراجــع قضای ــن تخلف هــا آن هــا را ب ــه  ای بازرســی اســت کــه به موقــع وارد عمــل شــوند و پــس از رســیدگی ب
ــا  ــد ی ــود ندارن ــری وج ــتقل کارگ ــکل های مس ــه تش ــل ک ــن دلی ــود؟ به ای ــن نمی ش ــرا چنی ــا چ ــد. ام ــاع دهن ارج
ــع از  ــد و مان ــت کنن ــی کار را بی هوی ــا بازرس ــوند ت ــع می ش ــری مان ــکل های کارگ ــکیل تش ــر، از تش ــارت بهت به عب
ارجــاع ایــن تخلف هــا بــه دادگاه هــا و مراجــع قضایــی و نیــز پیگیری هــای بعــدی آن شــوند. بنابرایــن، از هــر منظــر 
کــه نــگاه شــود، متهــم و مجــرم اصلــی در بــروز ایــن فاجعــه، دولت هــا و شــرکای ذی ربــط آن هــا در دســتگاه های 

قضایــی و مقننــه بــوده و هســتند.
ــل  ــری از تعطی ــی و جلوگی ــت صنعت ــون حمای ــی قان ــٔه اجرای ــال ۱۳۹۶ "آیین نام ــاه س ــت در ۳۰ دی م ــت دول هیئ
کارخانههــای کشــور" را تصویــب و بــرای اجــرا ابــالغ کــرد. ایــن آیین نامــه کــه جــز رونوشــت تصویب نامــٔه شــماره 
ــران زده و در  ــای بح ــت کارگاه ه ــر اداره موق ــر ب ــه ناظ ــت ک ــی اس ــه مغشوش ــت، آیین نام ــال ۱۳۴۴ نیس ۱۹۸۵ س
آســتانٔه تعطیلــی از ســوی دولــت اســت. در ایــن آیین نامــه هیــچ کجــا از ضــرورت مشــارکت کارگــران در اداره ایــن 
کارگاه هــا ســخنی به میــان نیامــده اســت. موضــوع اصلــی ایــن آیین نامــه تعییــن تکلیــف امــوال و دارایی هــای ایــن 
کارگاه هــا تــا زمــان واگــذاری یــا تعطیلــی کامــل آن هاســت. ازایــن روی، بــا توجــه بــه سیاســت ها و ســمت گیری های 
ــا ادغــام آن هــا در شــرکت ها و  ــن آیین نامــه واگــذاری ی ــی ای ــوان نتیجــه گرفــت کــه هــدف اصل کالن نظــام می ت
کارگاه هــای بــزرگ یــا تعطیلــی آن هــا جــز به ســود واردات و درنتیجــه در راســتای منافــع کالن تجــار کشــور چیــزی 

دیگــر نخواهــد بــود.

قراردادهای پیمانی دولتی و تضمین مزد
ــادی و  ــاخت های اقتص ــعٔه زیرس ــتغال و توس ــاد اش ــی، ایج ــًا عمران ــی عمدت ــی دولت ــای پیمان ــدف از قرارداده ه
اجتماعــی اســت. واگــذاری ایــن قراردادهــا بــر اســاس تشــریفات قانونــی ای خــاص و ازجملــه برگــزاری تشــریفات 
ــٔه  ــد باشــد. بررســی قیمت هــا در کمیت ــه شــده بای ــکار و بررســی قیمت هــای ارائ ــت پیمان ــد صالحی مناقصــه، تأیی
ــناخت از  ــا ش ــه ب ــن کمیت ــد ای ــه بای ــود، بلک ــه ش ــت پذیرفت ــن قیم ــه کم تری ــت ک ــرای آن نیس ــط ب ــی فق کارشناس
ــد.  ــٔه آن، مناســب ترین قیمت هــا را برگزین ــرای انجــام بهین ــی کــف بهــای تمــام شــده ب ماهیــت طرح هــا و ارزیاب
ــا مشــکل  ــن قیمــت مــالک باشــد، انجــام طــرح ب ــرا اگــر بررســی قیمت هــا کارشناســی نشــده باشــد و کم تری زی
روبــرو خواهــد شــد کــه نتیجــه آن متوقــف مانــدن طــرح یــا خلــع پیمانــکار و واگــذاری بــه پیمانــکار دیگــر خواهــد 
شــد. روشــن اســت کــه در صــورت عــدم وجــود ســازوکار نظارتــی و کارشناســی مناســب، خلــع پیمانــکار نیــز دردی را 

ــرا در هــر دوحالــت پیش گفتــه خســاراتی هنگفــت را متوجــه جامعــه خواهــد کــرد. دوا نخواهــد کــرد. زی
ولــی آنچــه در عمــل اتفــاق می افتــد، واگــذاری ایــن طرح هــا بــه دور از تشــریفات واقعــی مناقصــه بــه 
ــه  ــی ای اســت ک ــی و حقوق ــا نهادهــا، اشــخاص حقیق ــی ی نوســرمایه داراِن برخــوردار از رانت هــای گســترده دولت
انجــام ایــن امــور در صالحیــت و وظایــف آن هــا نیســت. خــارج از ایــن محــدوده واگــذاری ایــن طرح هــا، حلقــه 
ــا  ــی ب ــتگاه های دولت ــر دس ــم ب ــاد حاک ــتر فس ــر بس ــه ب ــد ک ــکیل می دهن ــی تش ــرکت هایی خصوص ــر را ش دیگ
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ــا  ــرت در مناقصه ه ــای پ ــه قیمت ه ــا ارائ ــد و ب ــدی کرده ان ــذ رتبه بن ــه اخ ــدام ب ــوری اق ــدارک ص ــردن م ــم ک فراه
ــت. در  ــران اس ــزد کارگ ــود، م ــی می ش ــه قربان ــش از هم ــش و بی ــه پی ــرت آنچ ــای پ ــوند. در قیمت ه ــده می ش برن
قراردادهــای بســته شــده نیــز کم تریــن نشــان از حمایــت مــزد کارگــران و بازرســی کار به چشــم نمی خــورد و هیــچ 
ســخنی از ضــرورت حضــور تشــکل های کارگــری و حتــی نماینــده کارگــران در کارگاه بــرای انجــام امــور صنفــی و 
دفــاع از منافــع صنفــی کارگــران نمی شــود. نتیجــه آن  اســت کــه کارگاه پیمانــکاری بــه کارگاه هــای بــرده داری بــدل 
شــده اســت. قراردادهــای ســفیدامضا بــر روابــط کار حاکــم اســت، کارگاه هــا ســاعت کار نمی شناســند و کم تریــن 
ــر  ــود و جنایت کارانه ت ــت نمی ش ــه کار رعای ــاز ب ــن آغ ــد. س ــود ندارن ــم وج ــتی ه ــی و بهداش ــی، رفاه ــات ایمن امکان
از همــه اینکــه، همــان مــزد ناچیــز هــم بــه ازای ایــن بردگــی، ماه هــا کــه گاه بــه ســال هــم می رســد کــه پرداخــت 
نمی شــود۴. چــه بســا کارگــراِن مســتأصل به دلیــل هزینه هــای بســیار پیگیــری مطالبــات، از خیــر مطالبــات خــود 
می گذرنــد یــا بــه شــرط های تحمیلــِی صلــح از ســوی کارفرمــا گــردن می نهنــد. از طرفــی فســاد گســترده اداری و 
واگــذاری طرح هــا بــه افــراد بی صالحیــت و عــدم کنترل هــای الزم در ایــن خصــوص، بــه درازا کشــیدن اجــرای 

ــه توقــف آن هــا می انجامــد. طرح هــا و گاه ب
ــت  ــری اس ــوع دیگ ــی موض ــی و امنیت ــٔه نظام ــای جاه طلبان ــای هدف ه ــی در پ ــای عمران ــدن طرح ه ــی ش قربان
کــه پرداخــت نشــدن مطالبــات پیمانــکاران- به ویــژه پیمانــکاران بیــرون از دایــره قــدرت- را بــه موجــب می شــود 

کــه نخســتین قربانــی ایــن پرداخــت نشــدن، مــزد ناچیــز کارگــران یعنــی معیشــت آنــان اســت.
کاهــش روزافــزون دســتمزدها و تضمیــن نشــدن پرداخــت به موقــع آن هــا، در مــورد قراردادهــای برون ســپاری از 

ســوی شــرکت ها و بنگاه هــای دولتــی و خصوصــی نیــز صــادق اســت.
ــای  ــف در واحده ــات مختل ــا و خدم ــذاری بخش ه ــر واگ ــر ب ــی ناظ ــای پیمان ــر، رواج قرارداده ــوع دیگ موض
ــورژوازی  ــوان: ب ــان کاران ]بخ ــه پیم ــهرداری ها ب ــی و ش ــتگاه های دولت ــده و دس ــی ش ــدِی خودمان ــزرگ تولی ب
ــر  ــه  زی ــی ب ــه حمایت ــچ گون ــدان بی هی نوکیســٔه برخــوردار از رانت هــای دولتــی[  و رهــا کــردن کارگــران و کارمن
ــد.  ــش یابن ــا کاه ــود و هزینه ه ــک ش ــت کوچ ــد دول ــه می خواهن ــا ک ــن ادع ــا ای ــان کاران ب ــن پیم ــز ای ــغ تی تی
ادعــای کوچــک کــردن دولــت یــا کاهــش هزینه هــا، اواًل پوششــی اســت بــرای واگــذاری جزیــی و کلــی 
خدمــات دولتــی بــه خودی هــا یــا به عبارتــی بــه بــورژوازی نوکیســٔه بوروکراتیــک و برخــوردار از رانت هــای 
ــدی و  ــزرگ تولی ــای ب ــران واحده ــن کارگ ــه در بی ــاد تفرق ــرای ایج ــت ب ــیله یی اس ــه، وس ــر اینک ــی، و دیگ دولت
ــف در  ــه پیمــان دادن هــای بخش هــا و خدمــات مختل ــن ب ــن کارگاه هــا. ای ــه اســتثمار در ای شــدت بخشــیدن ب
واحدهــای بــزرگ تولیــدی، کوچــک شــدن دولــت و تعدیــل هزینــه در واحدهــای بــزرگ صنعتــی نیســت، بلکــه 
ــزرگ اقتصــادی اســت و  ــاز کــردن دســت واســطه ها و دالل هــا در واحدهــای اداری، خدماتــی و واحدهــای ب ب
ــزوده شــده اســت.  ــرآن اف ــی ســوِد پیمــان کار، ب ــه، یعن ــک هزین ــرا ی ــی در هزینه هــا هــم نیســت، زی صرفه جوی
البتــه، محــل تأمیــن ایــن ســود هــم جــز دســتبردی دیگــر بــه جیــب کارکنــان جــزء ادارات و کارگــران واحدهــای 

ــزرگ تولیــدی، جــای دیگــری نیســت. ب

۴ -  در کارگاه هــا به ویــژه بخــش بــزرگ کارگــران موظف انــد بیــش از ۱۴ ســاعت کار کننــد. آن بخــش از کارگــران غیربومــی هــم کــه در 
ــوِد بازرســی کار به مفهــوم  ــد در خدمــت کارگاه باشــند. آلودگــی کارگاه هــا و نب ــد، ۲۴ ســاعته بای به اصطــالح خوابگاه هــای کارگــری به ســر می برن
واقعــی آن، جــان بســیاری را گرفتــه اســت و همچنــان می گیــرد. سانســور حاکــم بــر انتشــار خبرهــا و رویدادهــا در مناســبات کار، از نقــل و انتشــار 
آمــار کارگــران مبتــال شــده بــه ســرطان و بیماری هــای نــادر در ایــن کارگاه هــا و به ویــژه در کارگاه هایــی از نــوع نفــت و گاز – و ازجملــه در عســلویه، 

ــع می شــود. خــارک- و کارگاه هــای راه ســازی، معــادن، ســاختمانی و جــز این هــا، مان
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سخن پایانی
همان طور که گفته شد:

۱. ســطح دســتمزدها در بــازار کار را نــه کارگاه هــای ُخــرد بلکــه کالن ســرمایه داران تنظیــم و هدایــت می کننــد. 
ازایــن روی، بخــش عظیــم ســود ناشــی از کاهــش دســتمزدها بــه جیــب کالن ســرمایه داران ســرازیر می شــود.

ــه افزایــش قیمت هــا  ــد ب ۲. برخــالف ادعــای ســخنگویان کالن ســرمایه داری، افزایــش ســطح دســتمزدها نبای
منتهــی شــود، زیــرا افزایــش 

دســتمزدها تنهــا کاهــش نــرخ "ارزش اضافــه" و کاهــش ســودهای نجومــی کالن ســرمایه داران را موجــب 
می شــود.

ــه از  ــتمزدها، بلک ــه از دس ــط ن ــرد و متوس ــای ُخ ــژه کارگاه ه ــی و به وی ــدات صنعت ــر تولی ــکالت دامن گی ۳. مش
ــزون  ــورم و بهــای روزاف ــش ت ــه، افزای ــر دســتگاه های اداری کشــور، واردات بی روی ســوِءمدیریت و فســاد حاکــم ب

ــوند. ــی می ش ــی ناش ــح مصرف ــواد و مصال م
ــور  ــد. حض ــارت کن ــا نظ ــت کااله ــن قیم ــر تعیی ــه ب ــت ک ــدگان اس ــت از مصرف کنن ــازمان حمای ــده س ۴. برعه

نماینــدگان تشــکل های واقعــی کارگــری در ایــن ســازمان از مبرم تریــن خواســت های کارگــران اســت. 
۵. افزایــش دســتمزدها بــه ســطِح بایســته تأثیــری بــر کارگاه هــا و کارفرمایــان ُخــرد نمی گــذارد، زیــرا ایــن افزایــش 
بایــد در قراردادهــای برون ســپاری، ُبنکــداری، قطعه ســازی و نظایــر آن منعکــس شــود کــه به ناگزیــر خواهــد شــد. 

ازایــن روی، کارفرمایــان ُخــرد نبایــد اجــازه دهنــد کــه بــه ســپر دفاعــی کالن ســرمایه داران تبدیــل شــوند.
ــه  ــدون تبعیــض شــامل حــال همــٔه کارگــران و ازجمل ــد ب ــاال بدان هــا اشــاره شــد بای ــی کــه در ب ۶. تمــام حقوق
کارگــران و مزدبگیــران شــاغل در دســتگاه های دولتــی و شــرکت ها و مؤسســه های دولتــی و عمومــی و نیــز 

کارگــران مهاجــر شــوند.
۷. افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت زندگی کارگران، علت وجودی کار کودکان را از بین می بر د.

"کارگاه هــای  وضعیــت  و  کســب  بهبــود  موجــب  غیرمســتقیم  و  به طورمســتقیم  دســتمزدها  افزایــش   .۸
شــد. خواهــد  "خانوادگــی"  و  خوداشــتغالی" 

ــد در  ــود خواهــد یافــت، و در نتیجــه، بای ــن اجتماعــی" بهب ــت "ســازمان تأمی ــش دســتمزدها، موقعی ــا افزای ۹. ب
ــود. ــی ش ــر اساس ــادگان تجدیدنظ ــتگان و از کارافت ــتمری بازنشس مس

۱۰. افزایــش دســتمزدهای واقعــی بــر رقابت هــا تأثیــری نخواهــد داشــت، زیــرا تمــام کارگاه هــا را دربرمــی گیــرد. 
ــیر  ــوِءمدیریت ها ِس ــا و س ــا، اختالس ه ــذف ریخت وپاش ه ــش و ح ــت و کاه ــود کیفی ــمت بهب ــه س ــد ب ــت بای رقاب

کنــد.
۱۱. کارگاه هــای ُخــرد و پراکنــده در ســطح شــهرها و روســتاها بایــد در شــهرک ها و مجتمع هــای صنعتــی 
ســامان دهی شــوند. حمایــت از ایــن کارگاه هــای ُخــرد و پراکنــده بایــد بــا کاهــش مالیات هــا، تقویــت تعاونی هــای 

تولیــد، توزیــع مــواد و مصالــح و تأمیــن آن هــا عملــی شــود.
۱۲. کارگاه هــای غیررســمی امــا مجــاز نیــز بایــد مشــمول ســامان دهی موضــوع بنــد ۵ اشاره شــده در بــاال شــوند. 
هرگونــه معاملــه میــان کارگاه هــای رســمی بــا کارگاه هــای غیررســمی بایــد ممنــوع شــود و نقــض آن مشــمول جــرم 

و حتــی قابل تعقیــب کیفــری باشــد.



۷۷ گفتار دوم: مزد و تضمین مزد

۱۳. پرداخــت به هنــگام حقــوق و دســتمزد و تضمین هــای اجرایــی آن بایــد به روشــنی در قوانیــن کشــور منعکــس 
شــده و بــر جبــران خســارت های ناشــی از عــدم پرداخــت به موقــع دســتمزدها از طریــق  ِاعمــال جریمــه و حتــی 

مجــازات کیفــری تأکیــد شــود.
مــا بــر ایــن باوریــم کــه می تــوان بــه تمامــی ایــن خواســت ها دســت یافــت و بــه وضــع ســیاه موجــود پایــان داد. 
امــا تحقــق ایــن خواســت ها نیازمنــد همبســتگی رزم جویانــٔه جبهــٔه فراگیــر و گســتردٔه دفــاع کار از ایــن حقــوق در 

مقیــاس کشــوری اســت.
*





گفتار سوم:
اشتغال کامل، مولد و پایدار





8۱ گفتار سوم: اشتغال کامل، مولد و پایدار

پیش گفتار
ــوق  ــن حق ــای بنیادی ــه بحث ه ــغل ازجمل ــه ش ــاب داوطلبان ــدار و انتخ ــل و پای ــتغال کام ــورداری از اش ــق برخ ح
انسان هاســت کــه در منشــور جهانــی حقــوق بشــر )۱۰ دســامبر ۱۹۴۸( و در میثاق نامــٔه سیاســی و حقوقــی 
ــه  ــندهای  پیش گفت ــع س ــق، به تب ــن ح ــت. ای ــده اس ــد ش ــر آن تأکی ــد۱ ب ــل متح ــازمان مل ــوب س ــی مص بین الملل
ــت  ــوق مل ــاد حق ــل مف ــالمی ذی ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــرای آن، در قان ــا در اج ــی دولت ه ــزام بین الملل و ال
انعــکاس یافتــه اســت. ازایــن رو، اشــتغال کامــل و امنیــت کار دو مقولــه مهــم اقتصــادی- اجتماعــی درهم تنیــده ای 
اســت کــه نه تنهــا از منظــر روابــط کار، بلکــه از دیــدگاه توســعه و امنیــت اجتماعــی حائــز اهمیــت حیاتــی اســت. 
ــار  ــری بی بندوب ــه چپاولگ ــه ب ــدرات جامع ــپردن مق ــی و س ــت اجتماع ــن امنی ــده گرفت ــا نادی ــن آن ه ــده گرفت نادی
اســت. مطابــق بــا مطالعــات بین المللــی، افزایــش هــر درصــِد بیــکاری و ناامنــِی کار موجــب رشــد تصاعــدی ناامنــی 
ــگری، دزدی،  ــاد، پرخاش ــوع اعتی ــی از ن ــز عارضه های ــردگی و نی ــوع افس ــی از ن ــت روان ــزل بهداش ــی و تن اجتماع
قاچــاق، جنایــت و فحشــا می شــود کــه حاصــل آن تراکــم تصاعــدی دعــاوی حقوقــی، انباشــته شــدن زندان هــا 
ــیب های  ــی آس ــود، یعن ــد ب ــدام خواه ــدت و اع ــای طویل الم ــه زندان ه ــی و ازجمل ــن قضای ــکام خش ــدور اح و ص

ــردازد. ــد جامعــه بپ ــاز هــم بای اجتماعــی ای کــه هزینه هــای ســنگین آن هــا را ب
سیاســت های کالن اقتصــادی- اجتماعــی ناظــر بــر تأمیــن اشــتغال فراگیــر و کامــل اگرچــه موضــوع مســتقیم 
ــر آن هــا همچــون تعهــد اجتماعــی دولت هــا  ــر حقــوق کار هســتند و ب ــون کار نیســت، امــا اجــزاِء جدایی ناپذی قان
بایــد در قانــون کار تأکیــد شــود و ســازوکارهایی چــون مراکــز کاریابــی، کارآمــوزی و آموزش هــای فنــی و حرفــه ای 
در امتــداد آن به روشــنی تعریــف شــوند، بــر حمایــت از بیــکاران و ازجملــه بــر حــق برخــورداری آنــان از بیمه هــای 
ــه تأمیــن اشــتغال  بیــکاری تأکیــد شــود. تردیــدی نیســت کــه در تدویــن و تحقــق قوانیــن و برنامه هــای مربــوط ب
و حمایــت از بیــکاران و نیــز نظــارت بــر ســازوکار اجرایــی آن هــا، مشــارکِت ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی 
مســتقل کارگــری به نمایندگــی از ســوی کارگــران- کارگــران در مقــام بزرگ تریــن نیــروی مولــد و آفریننــدٔه 
ــی رشــد و توســعٔه اقتصــادی- اجتماعــی- ضــروری اســت. روشــن اســت  ــان اصل ثروت هــای اجتماعــی و ذینفع
ــه  ــخنی بی مای ــی س ــت اجتماع ــر عدال ــی ب ــِی مبتن ــد اجتماع ــخن از رش ــارت، س ــارکت و نظ ــن مش ــدون ای ــه ب ک
ــه سیاســت های کالن  ــف ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی توجــه ب ــن رو، یکــی از وظای ــود. ازهمی خواهــد ب
ــش  ــه مفهوم بخ ــی ک ــت، توجه ــی آن هاس ــد و بررس ــتغال و نق ــوع اش ــه موض ــی و از آن جمل ــادی- اجتماع اقتص

ســندیکا در مقــام مدرســٔه  اجتماعــی کارگــران اســت. 

۱.  اشتغال زایی و تعهد دولت ها
اشــتغال ازجملــه مباحــث کالن اقتصــادی اســت و برعهــده دولت هاســت کــه بــا برنامه ریــزی اصولــی بــه هدایــت 
و نظم بخشــی بــه بــازار کار باهــدف رفــع بیــکاری و تأمیــن اشــتغال مولــد و پایــدار برآینــد. ازایــن رو، مهم تریــن وظیفــه 
دولت هــا تخصیــص بودجه هــای مناســب عمرانــی از محــل درآمدهــای ملــی، تنظیــم سیاســت مالــی و پولــی ای 
اصولــی بــر بنیــان مالیــات بــر درآمدهــای تصاعــدی و هدایــت پول هــا و ســرمایه ســرگردان بــه ســوی اشــتغال مولــد 

۱ 	  میثــاق بین المللــی حقــوق مدنــی و سیاســی یکــی از عهدنامه هــای ســازمان ملــل متحــد بــر پایــٔه اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر اســت. ایــن 
میثــاق در ۱۶ دســامبر ۱۹۶۶ طــرح و در ۲۳ مــارس ۱۹۷۶ برابــر بــا ۳ فروردین مــاه ۱۳۵۵ الزم االجــرا شــد. دولــت ایــران در تاریــخ ۱۵ فروردین مــاه 
۱۳۴۷ ایــن میثــاق را امضــا و در ۱۷ اردیبهشــت ۱۳۵۴ از تصویــب گذرانــد و به ایــن ترتیــب، بــه آن اعتبــار قانونــی بخشــید و بــه اجــرای آن متعهــد 

. شد
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به منظــور توســعٔه زیرســاخت های اقتصــادی و خدمــات اجتماعــی و دولتــی باهــدف ارتقــای رفــاه عمومــی اســت. 
در ایــن میــان، هماهنگــی تمــام دســتگاه های اداری بــا مراکــز تولیــدی و خدماتــی در تمــام بخش هــای اقتصــادی 
ــر اســاس  ــروی انســانی ب ــه تأمیــن نی ــه ای و کارآمــوزی ب ــی، آمــوزش فنــی، حرف و مراکــز آموزشــی، آمــوزش عال

نیازهــا و امکانــات در راســتای توســعه ســرمایه گذاری ها بــه ســمت اشــتغاِل مولــد، رکــن اساســی اســت.
ــی  ــات عموم ــی و خدم ــای دولت ــازی بنگاه ه ــوازات خصوصی س ــی به م ــای عمران ــزون بودجه ه ــش روزاف کاه
به معنــای واگــذاری »حــل« مشــکل اشــتغال بــه بخــش خصوصــی و بــازار عرضــه و تقاضــای کار اســت. حال آنکــه 
ــی  ــازٔه زمان ــن ب ــود در کم تری ــر س ــه حداکث ــت یابی ب ــه دس ــدٔه آن ک ــل شناخته ش ــر اص ــا ب ــی، بن ــش خصوص بخ
ــی  ــش خصوص ــدارد. بخ ــازده ن ــرمایه َبر و دیرب ــی س ــای زیربنای ــرمایه گذاری در فعالیت ه ــه س ــی ب ــت، تمایل اس
ــرکت های  ــب ش ــی در قال ــا زمان ــعه، تنه ــورهای درحال توس ــژه، در کش ــرمایه داران به وی ــی، کالن س ــا به عبارت ی
ــه فعالیت هــا خواهنــد شــد کــه  کنسرســیوم داخلــی و خارجــی و همچــون شــریک دولت هــا وارد عرصــٔه  این گون
ضمــن برخــورداری از امکانــات و حمایت هــای همه جانبــه مالــی- اداری دولتــی، امتیــاز انحصــاری بهره بــرداری 
از آن هــا را پیشــاپیش کســب کــرده باشــند. بنابرایــن، ازآنجاکــه کالن ســرمایه داری بخــش خصوصــی کشــور نــه 
تمایــل و نــه امکانــی مســتقل بــرای ایــن نــوع ســرمایه گذاری ها دارد، خواهــان مشــارکت بــا ســرمایه های خارجــی 
باهــدف تضمیــن هرچــه بیش تــر امنیــت ســرمایه اســت. بــر ایــن خواســت- خواســتی کــه بــا ســمت گیری نظــام 
در مواجهــه بــا تحریم هــای خارجــی همسوســت- مکــرر از برنامــه ســوم تــا برنامــٔه ششــم »توســعه« بــر ضــرورت 
جــذب ســرمایه گذاری های خارجــی از طریــق تشــکیل کنسرســیوم و اعطــای امتیازهــای بهره بــرداری بلندمــدت 
ــون جــذب و تشــویق ســرمایه گذاری خارجــی، برنامه هــای توســعه  ــه: قان ــد ب ــگاه کنی ــد شــده و می شــود ]ن تأکی
ــان اظهارنظرهــای  ــا، ۱۷ بهمن مــاه ۱۳۹۴[. از می ــد نفتــی- خبرگــزاری ایلن ــا ششــم و قراردادهــای جدی ســوم ت
ــاق  ــس ات ــب رئی ــلطانی، نای ــدرام س ــتدالل های پ ــه اس ــوان ب ــمت گیری می ت ــن س ــح ای ــر توضی ــر ب ــراواِن ناظ ف
بازرگانــی تهــران، رجــوع کــرد: »قراردادهــای درازمــدت ابزارهایــی هســتند کــه مــا در آینــده مجــددًا دســتخوش 
ــه  ــم، لطم ــد بخوری ــی پیون ــٔه جهان ــه جامع ــدر ب ــه هرق ــویم. چراک ــته نش ــای گذش ــل تحریم ه ــی مث بحران های
تحریــم بــه شــرکت های خارجــی و ایــن کشــورها بیشــتر خواهــد بــود، لــذا ایــن شــرکت ها مراقبــت می کننــد کــه 

اتفاقــی بــرای کشــور مــا نیفتــد. ...«                                      
ــا منافــع انحصارهــای  ایــن حــرف تــازه ای نیســت و بیانگــر گره خوردگــی کالن ســرمایه داران کمپــرادور داخلــی ب
جهانــی اســت. »شــاه« در یکــی از ســخنرانی هایش ]روزنامــه اطالعــات، ۱۶ خردادمــاه ۱۳۳۹[ در توضیــح 
ضــرورت تشــکیل کنسرســیوم مختلــط بــا انحصارهــای خارجــی گفتــه بــود: »هرچقــدر ممالــک خارجــی در کشــور 
ــیده  ــی پوش ــه برکس ــوند.« البت ــد می ش ــر عالقه من ــا بیش ت ــتقالل م ــت و اس ــه امنی ــد، ب ــرمایه گذاری کنن ــا س م

ــد. ــالکان بودن ــرمایه داران و م ــود او و بزرگ س ــا«، خ ــور م ــور او از »کش ــه منظ ــت ک نیس
بخــش خصوصــی، بنــا بــر همــان گرایــش پیش گفتــه، بــازار کار کنتــرل شــده را برنمی تابــد و خواهــان اســت کــه 
بــا بهره گیــری از مــازاد جمعیــت کار- بیــکاران- و لغــو تمــام مقــررات حمایتــی از نیــروی کار، از دســتمزدها بکاهــد و 
بــا تعدیــل نیــرو و تشــدید آهنــگ کار بــر شــدت بهره کشــی بیفزایــد. پــس چگونــه می تــوان »حــل« مشــکل بیــکاری 
ــد؟!  ــود را می برن ــترین س ــکاران بیش ــش بی ــا و از ارت ــه و تقاض ــامان عرض ــازار نا به س ــه از ب ــپرد ک ــانی س ــه کس را ب
هــم ازاین روســت کــه حتــی در بهتریــن و باالتریــن درجــه از رونــق اقتصــادی، همچنــان ارتشــی ذخیــره و گســترده 

از بیــکاران را شــاهدیم.                                                                                              
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مراکز کاریابی و آموزش های حرفه ای
ــد.  ــمار می رون ــتغال به ش ــای اش ــرای برنامه ه ــی و اج ــی در هماهنگ ــای اساس ــه  حلقه ه ــی از جمل ــز کاریاب مراک
ــن  ــت. ای ــازار کار اس ــه ب ــان ب ــان و هدایت ش ــت از آن ــکاران و حمای ــایی بی ــی شناس ــز کاریاب ــده مراک ــٔه عم وظیف
ــردی و  ــوان ف ــق از ت ــا شــناخت دقی ــه روز از نیازهــای واحدهــای اقتصــادی و ب گاهــی کامــل و ب ــا آ ــد ب ــز بای مراک
ــه  ــازار کار، ب ــه ب ــتانه ورود ب ــای کاِر در آس ــز نیروه ــکاران و نی ــی بی ــه ای و تحصیل ــی، حرف ــای فن ــطح مهارت ه س
معرفــی ایــن نیروهــا بــه واحدهــای اقتصــادی و درصــورت لــزوم معرفــی بــه مراکــز آموزش هــای فنــی و حرفــه ای 
ــه  ــن نیروهــا ب ــی ای ــن معرف ــدی و اقتصــادی و هم چنی ــاِز واحدهــای تولی ــا نی به منظــور مهارت آمــوزی متناســب ب
ــدام  ــکاری اق ــان بی ــدت زم ــکاری در م ــای بی ــا از بیمه ه ــدن آن ه ــوردار ش ــرای برخ ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی س

کننــد.

دفترهای کاریابی و حقوق بین المللی کار 
ســابقٔه شــرکت های کاریابــی و تأمیــن نیــرو بــه بیــش از یــک قــرن پیــش برمی گــردد. در آن زمــان ســرمایه داری 
بــرای تأمیــن هرچــه ســریع تر و ارزان تــر نیــروی کار بــه تأســیس دفترهــای کاریابــی روی آورد. نخســتین دفاتــر از 
ــن دفترهــای  ــی، ای ــی دولت ــه کار کــرد. برخــالف دفترهــای کاریاب ــوع در ســال ۱۹۰۲ در انگلســتان آغــاز ب ــن ن ای
خصوصــی- همچــون همــٔه دالالن و واســطه ها- بــه ازای یافتــن شــغل بــرای کارگــر مبلغــی را از کارگــر و مبلغــی 
ــرمایه داران در  ــام دالالن س ــرکت ها در مق ــن ش ــد. ای ــت می کردن ــر دریاف ــرارداد کارگ ــرف ق ــرکت های ط ــز از ش نی
ــا اســتفاده از ارتــش ذخیــرٔه بیــکاران ، در ضمــن ربایــش بخشــی از  تأمیــن نیــروی کار ارزان از نقــاط مختلــف و ب
دســتمزد ناچیــز کارگــر، در کاهــش دســتمزد کارگــران نقشــی بــزرگ داشــتند و به همیــن  ســبب بــا تنفــر عمومــی 
ــی  ــرکت های کاریاب ــق ش ــرکت ها، رون ــن ش ــه  ای ــش ب ــری در واکن ــات کارگ ــن اعتراض ــاال گرفت ــا ب ــد. ب ــرو بودن روب
خصوصــی به تدریــج رو بــه افــول نهــاد. از پــی همیــن اعتراض هــا بــود کــه ســازمان بین المللــی کار در نخســتین 
ــارٔه  ــام »درب ــا ن ــال ۱۹۱۹ ب ــود به س ــی خ ــس بین الملل ــتین کنفران ــوب نخس ــماره ۲ مص ــه ش ــند و در مقاوله نام س
ــه  ــی را ک ــه، دولت های ــن مقاوله نام ــد. ای ــاره می کن ــی اش ــای کاریاب ــه ها و دفتره ــوع مؤسس ــه موض ــکاری«، ب بی
ــا  ــارزه ب ــای مب ــکاری و راه ه ــه بی ــوط ب ــات مرب ــع آوری اطالع ــه جم ــبت ب ــد نس ــف می کن ــته اند، مکل ــه  آن پیوس ب
ــر نظــارت یــک اداره مرکــزی  ــگان زی ــی دولتــی رای ــز تأســیس بنگاه هــای کاریاب ــادٔه یــک مقاوله نامــه( و نی آن )م
اقــدام کننــد. همچنیــن مقــرر شــده اســت اگــر در کشــوری دفترهــای دولتــی و خصوصــی کاریابــی وجــود داشــته 
باشــند، بایــد بــا تدبیرهــای الزم بــه هماهنــگ کــردن نحــؤه کار آن هــا اقــدام کــرد. بدیــن ترتیــب، اصــل تأســیس 
ــی  ــی را نف ــی خصوص ــای کاریاب ــود دفتره ــی وج ــور ضمن ــه، به ط ــی ک ــی دولت ــه های کاریاب ــا و مؤسس بنگاه ه
ــا تأســیس  ــود کــه ب ــر آن ب ــی کار اعــالم شــد. خط مشــی ســازمان مبتنــی ب می کــرد، به وســیله ســازمان بین الملل
دفترهــای کاریابــی دولتــی، به تدریــج دفترهــای کاریابــی انتفاعــی و خصوصــی تعطیــل شــوند یــا به نظــم و قاعــده 
درآینــد. حــذف دفترهــای کاریابــی خصوصــی و انتفاعــی یــا نظــارت بــر آن هــا، موضــوع مقاوله نامــه شــماره ۳۴ در 
ســال ۱۹۳۳ )۱۳۱۲ خورشــیدی( بــود. ایــن مقاوله نامــه حــذف همــٔه دفترهــای کاریابــی انتفاعــی را ظــرف مــدت 
ســه ســال از تاریــخ اجرایــی شــدن مقاوله نامــه، بــرای کشــورهایی کــه بــه آن ملحــق می شــدند، خواســتار شــد. در 
ایــن مــدت نبایــد دفترهــای انتفاعــی جدیــدی تأســیس می شــد و دفترهــای موجــود می بایســت زیــر نظــارت مقــام 
ــال ۱۹۴۹  ــه در س ــن مقاوله نام ــد. در ای ــت دارن ــه دریاف ــام اداری حق الزحم ــد و از آن مق ــالح درآین اداری ذی ص
ــر  ــٔه تجدیدنظ ــد. در مقاوله نام ــن آن گردی ــماره ۹۶ جایگزی ــه ش ــد و مقاوله نام ــر ش ــیدی( تجدیدنظ )۱۳۲۸ خورش

شــده، دربــارٔه دفترهــای کاریابــی انتفاعــی همــان دو رهنمــود فــوق ارائــه شــد.    
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ــه مقاوله نامــه شــماره  ــد، کشــورهایی کــه ب ــی کار در تفســیر مقاوله نامــه فــوق خاطرنشــان می کن ــر بین الملل دفت
ــی  ــند. کاریاب ــته باش ــدود داش ــتی مح ــاز برداش ــی غیرمج ــای کاریاب ــوم دفتره ــد از مفه ــده اند نبای ــق ش ۹۶ ملح
ــی  ــی ای را دربرم ــی و حقوق ــخص حقیق ــر ش ــه ه ــود، بلک ــه نمی ش ــی خالص ــای کاریاب ــه دفتره ــا ب ــی تنه انتفاع

گیــرد کــه واســطٔه یافتــن کار بــرای کارگــران شــود.                                                          
ــند  ــن س ــد. مهم تری ــی باش ــی و دولت ــد مجان ــی بای ــام کاریاب ــی کار، نظ ــازمان بین الملل ــدگاه س ــن، از دی بنابرای
مربــوط به ایــن موضــوع، مقاوله نامــه شــماره ۸۸ اســت کــه در ســال ۱۹۴۸ )۱۳۲۷ خورشــیدی( به تصویــب 
ــرای  ــد ب ــوند، بای ــق می ش ــه آن ملح ــه ب ــی ک ــه، دولت های ــن مقاوله نام ــر ای ــید. براب ــی کار رس ــازمان بین الملل س
کاریابــی بــه تأســیس موسســه هایی عمومــی و مجانــی اقــدام کننــد. وظیفــٔه  اساســی ایــن مؤسســه ها، کــه جنبــٔه 
دائمــی دارنــد، ســازمان دهی بــازار کار خواهــد بــود. ایــن وظیفــه، جزئــی از برنامــٔه دولــت دربــاره اشــتغال محســوب 
ــه شــوند و اشــتغال کامــل تحقــق  ــه کار گرفت ــد کشــور ب ــه ای اجــرا شــود کــه نیروهــای مول ــد به گون می شــود و بای
ــا دیگــر ســازمان ها  یابــد. مقاوله نامــه مقرراتــی را دربــاره ســازمان دهی مؤسســه های کاریابــی و همــکاری آن هــا ب
ــا  ــکاری ب ــرورت هم ــر ض ــد و ب ــه می کن ــی ارائ ــتخدام و کاریاب ــٔه اس ــی در زمین ــر کارای ــن حداکث ــور تأمی به منظ
ــا از هــر طریــق دیگــر تأکیــد مــی ورزد.  ــی از طریــق کمیســیون های مشــورتی ی ســازمان های کارگــری و کارفرمای
ــه نحــؤه  ــز ب ــن مؤسســه ها و نی ــان ای ــی، شــرایط کارکن ــف مؤسســه های کاریاب ــه وظای ــن ب در مقاوله نامــه همچنی
ســازمان دهی آن هــا در مناطــق مختلــف کشــور اشــاره می کنــد و اقدام هایــی را کــه بایــد ایــن مؤسســه ها 
ــا تفصیــل بیش تــر بــه ایــن بحــث  انجــام دهنــد، مشــخص می ســازد. توصیه نامــٔه مکمــِل آن، در همــان ســال، ب

ــد.                                       ــه می کن ــز توصی ــری را نی ــی دیگ ــررات تکمیل ــردازد و مق می پ
ــن  ــه ای ــه ب ــکا ک ــی در آمری ــی خصوص ــای کاریاب ــی دوم بنگاه ه ــگ جهان ــس از جن ــال های پ ــن، در س بنابرای
مقاولــه نامه هــا نپیوســته بودنــد رشــد کردنــد. امــا در دیگــر کشــورها و به ویــژه در کشــورهای اروپایــی مؤسســه های 
کاریابــی دولتــی جــای مؤسســه های خصوصــی را گرفــت و مؤسســه های خصوصــی جــز در رشــته هایی معــدود و 

مربــوط بــه مدیریــت و حســابداری فعالیتــی نداشــتند.
ــا  ــر نظام ه ــل تغیی ــالدی، به دلی ــه ۱۹۹۰ می ــال های ده ــی از س ــاس بین الملل ــا در مقی ــوازن نیروه ــر ت ــا تغیی ب
در کشــورهای اروپــای شــرقی، ســرمایه داری جهانــی در هیبــت نولیبرالیســم- اقتصــادی کــه از ســال های پایانــی 
ــا شــعار خصوصی ســازی و "آزادســازی" تهاجمــی  ــود- در مقیاســی جهانــی و ب ــروز و ظهــور یافتــه ب دهــه ۱۹۷۰ ب
ــازی"، آزادی  ــعار "آزادس ــر ش ــرمایه داری، زی ــن س ــازمان داد. ای ــری س ــش کارگ ــتاوردهای جنب ــه  دس ــه  ب همه جانب
بی قیــد و شــرط بنگاه هــای ســرمایه داری را طلــب می کننــد تــا بســته بــه نیــاز ســرمایه نیــروی ارزان تــری را 
ــه قراردادهــای کار خاتمــه دهنــد.  ــدون هیــچ تعهــدی ب جلــب کننــد و هــر زمــان هــم کــه اقتضــا کــرد بتواننــد ب
ــر آزادی عمــل نامحــدود ســرمایه و لغــو تمــام مقــررات  آزادســازی از دیــدگاه نولیبرالیســم، وضــع مقــررات ناظــر ب
ــود  ــرو ب ــن نی ــا نیــروی و سوِءاســتفاده از ای ــاط ب ــدٔه ســرمایه در ارتب ــت  از نیــروی کار و محدودکننــده و بازدارن حمای
ــش  ــا کاه ــت ب ــادل اس ــری آن مع ــش تصدی گ ــت و کاه ــدن دول ــک ش ــم، کوچ ــدگاه نولیبرالیس ــت. از دی و هس
ــت  ــعارها، دول ــن ش ــردن ای ــی ک ــوازات عمل ــم، به م ــه نولیبرالیس ــم ک ــم و می بینی ــرا دیدی ــی. زی ــات اجتماع خدم
ــد.  ــه توســعه و تعمیــق نقــش ســرکوبگرانه و محــدود کــردن آزادی هــای سیاســی و اجتماعــی فرامی خوان هــا را ب
ــز دادن  ــت و پرهی ــرارداد موق ــه ق ــای کار ب ــل قرارداده ــوازات تبدی ــی، به م ــن دوران ــه در چنی ــت ک ــی نیس اتفاق
دولت هــا از سیاســت های اجتماعــی و ازجملــه سیاســت های مربــوط بــه اشــتغال کامــل، رشــِد قارچ گونــه 
ــع  ــن مناب ــکاری تأمی ــا "پیمان ــی" ی ــف "کاریاب ــای مختل ــر عنوان ه ــی زی ــی کاریاب ــای خصوص ــرکت ها و بنگاه ه ش
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ــکاران، تحقــق سیاســت های  ــرٔه بی ــکاری گســترده و ارتــش ذخی ــار بی انســانی" را شــاهدیم. ناامنــی شــغلی در کن
ــد  ــای تولی ــش هزینه ه ــه، کاه ــر و درنتیج ــه ارزان ت ــروی کار هرچ ــه نی ــتیابی ب ــرمایه داری را در دس ــودورزانٔه س س
تســهیل می کننــد. به همیــن دلیــل، بنگاه هــای کاریابــی خصوصــی- به ویــژه در شــکل پیمانــکاری تأمیــن منابــع 
انســانی- به منزلــٔه دالالن و مباشــران انگل صفــت کالن ســرمایه داری و انحصارهــای فراملــی، جــزِء جدایی ناپذیــر 

نولیبرالی انــد.   جهانی ســازی 
در کشــور مــا نیــز به پیــروی از همیــن سیاســت های نولیبرالــی، بــا خصوصی ســازی ها و ازجملــه خصوصی ســازی 
مراکــز کاریابــی، ایــن مراکــز نقــش و محتــوای خــود را از دســت داده انــد و به وســیله یی بــرای بهــره جســتن عده یــی 
ــون  ــه همچ ــز ک ــن مراک ــده اند. ای ــل ش ــای کار، تبدی ــراِن جوی ــان کارگ ــردن به زی ــبی ک ــی و کاس ــای دولت از رانت ه
دیگــر بنگاه هــای داللــی، بی توجــه بــه نیازهــای جوینــدگان کار و نیــاز واحدهــای اقتصــادی و درعین حــال بی بهــره 
ــردن آمارهــای صــوری ســهم  شــان را از رانت هــای دولتــی  ــاال ب ــا ب ــد کــه ب از کیفیــت آموزشــی، تنهــا در پــی آن ان
ــان را نیــز سرکیســه کننــد. ســایت تابنــاک،  ــا "مشــغول داشــتن" جوینــدگاِن کار، آن طلــب کــرده و چنــد صباحــی ب
۲۲ ردیبهشــت ماه ۱۳۹۶، نوشــته اســت: "در صورتــی کــه بنــگاه کاریابــی بتوانــد بــرای فــرد متقاضــی کار، شــغلی 
ــغ در  ــن مبل ــه ای ــد ک ــت می کن ــو دریاف ــال را از کارج ــوب آن س ــوق مص ــل حق ــی از حداق ــت کم نیم ــد دس ــدا کن پی
ــان  ــوان به عی ــال ۱۳۹۶، می ت ــوب س ــی مص ــه کاریاب ــود." در آیین نام ــان می ش ــزار توم ــدود ۵۰۰ ه ــال ۹۶، ح س
ایــن جهت گیــری را دیــد. در ایــن آیین نامــه و در مــادٔه ۲ آن، آمــده اســت: "۲- حق الزحمــه کاریابــی بابــت 
ــر محاســبه و تعییــن  ــرای قراردادهــای یک ســاله و بیشــتر به شــرح زی به کارگمــاری جوینــدٔه کار در داخــل کشــور ب
ــر  ــی کــه از کارجــو دریافــت می گــردد حداکث ــی غیردولتــی داخل می گــردد: ۱-۲- حق الزحمــه به کارگمــاری کاریاب
ــه  ــی ک ــره- در صورت ــد. تبص ــال ۱۳۹۶ می باش ــورای عالی کار در س ــوب ش ــتمزد مص ــل دس ــد حداق ــاه درص پنج
دســتمزد ثابــت به کارگمــارده بیشــتر از حداقــل دســتمزد اعــالم شــده از ســوی شــورای عالی کار باشــد ۳۰ درصــد 
ــه  ــی از کارجــو اضاف ــه حق الزحمــه دریافت ــا حداقــل دســتمزد اعــالم شــده در ســال ۹۶ ب تفــاوت حقــوق کارجــو ب
خواهــد شــد. ۲-۲-  کاریابــی می توانــد حق الزحمــه به کارگمــاری را تــا ســقف یــک مــاه حقــوق دریافتــی کارجــو از 
کارفرمــا دریافــت نمایــد. تبصــره ۱: بــرای قراردادهــای کمتــر از یــک ســال حق الزحمــه بــه نســبت ماه هــای کارکــرد 
محاســبه خواهــد شــد. تبصــره ۲: کاریابی هــا حــق دریافــت حق الزحمــه به کارگمــاری بــرای مــدت اشــتغال کمتــر 
از یــک مــاه را ندارنــد. الزم اســت قبــل از معرفــی کارجــو بــه فرصــت شــغلی در ایــن خصــوص بــه وی اطالع رســانی 
صــورت پذیــرد. تبصــره ۳: درصــورت تمدیــد قــرارداد کار )به کارگمــارده یــا کارفرمــا( تــا ســقف یــک ســال، کاریابــی 
ــان  ــد در زم ــی می توان ــد.۳-  کاریاب ــدام نمای ــه اخــذ مابقــی حق الزحمــه خــود از به کارگمــارده اق ــد نســبت ب می توان
معرفــی کارجــو بــه فرصــت شــغلی، درصــورت تمایــل کارجــو مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰ ]یــک میلیــون[ ریــال را علی الحســاب 

ــد. ..."                                                                                                                                        ــت نماین ــن شــده دریاف ــزان حق الزحمــه به کارگمــاری تعیی ــت از می ــوان پیــش دریاف به عن
روشــن اســت کــه در پــی خصوصی ســازی ایــن مراکــز، کم تــر جوینــده کار را می تــوان ســراغ گرفــت کــه از طریــق 
ایــن مراکــز جــذب بــازار کار شــده باشــند. »دفاتــر کاریابــی کشــور در ســال گذشــته ۲۴ درصــد کل بیــکاران کشــور 
ــایت  ــد« ]س ــت کرده ان ــازار کار هدای ــه ب ــز ب ــور را نی ــکاران کش ــد از کل بی ــدود ۵٫۵ درص ــد و ح ــام کرده ان را ثبت ن
الــف، ۱۹ آبان مــاه ۱۳۹۱[. همچنیــن »در ۷ ماهــه ابتدایــی امســال نیــز از ۳۵۰ هزارنفــری کــه در ایــن مراکــز در 

جســت وجوی کار بودنــد حــدود ۹۳ هــزار نفــر مشــغول بــه کار شــدند« ]ایــران جیــب، ۱۳ دی مــاه ۱۳۹۵[.
یادآور می شویم که مطابق آخرین آمارها، شمار دفترهای کاریابی در کشور بالغ بر ۸۰۰۰ دفتر است.

ــز  ــاال نی ــه در ب ــور ک ــده اند، همان ط ــکیل ش ــارت وزارت کار تش ــر نظ ــه زی ــوق ک ــی ف ــز کاریاب ــته از مراک گذش
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ــا  ــی ب ــی و حقوق ــخاص حقیق ــر از اش ــی دیگ ــیدی گروه ــه ۱۳۷۰ خورش ــن ده ــال های آغازی ــد، از س ــاره ش اش
ــدی در  ــزرگ تولی ــای ب ــی و واحده ــب ادارات دولت ــانی، جن ــروی انس ــن نی ــکاری تأمی ــرکت های پیمان ــوان ش عن
ــدی  ــد« رش ــر و امی ــرورزی« و »تدبی ــات«، »مه ــد و در دولت های«اصالح ــه نهادن ــا به عرص ــازندگی« پ دوران »س
قارچ گونــه  یافتنــد. »کارکــرد ایــن شــرکتها نــه تولیــدی یــا اجرایــی بلکــه فقــط اســتخدام نیــروی کار به نمایندگــی از 
بخشــهای دولتــی یــا خصوصــی یــا شــبهدولتی اســت. ایــن شــرکتها در حقیقــت متخصصــان چانهزنــی در روابــط 
کار هســتند. بخشــی عمــده از صاحبــان ایــن شــرکتها در صنعــت نفــت اصــواًل کســانی بودهانــد کــه به نحــوی از 
انحــا در پیونــد اســتوار بــا مســئوالن ارشــد و کانونهــای قــدرت در وزارت نفــت و وزارت کار و امــور اجتماعــی در ادوار 
گوناگــون قــرار داشــتهاند. خصوصــًا به اتــکای پیوندهــای مســتحکم بــا بخشــهای گوناگــون وزارت کار و به اعتبــار 
تمرکــز تماموقــت بــر صرفــًا فراینــد بهکارگمــاری نیــروی کار از ایــن خصوصیــت بــه حــد اعــال برخــوردار بودهانــد کــه 
به نمایندگــی از کارفرماهــای اصلــی بــه تــدارک بهتریــن نــوع قــرارداد کاری به نفــع کارفرمایــان و به زیــان کارگــران 
مبــادرت ورزنــد. ایــن شــرکتها کمتریــن هزینههــای باالســری را دارنــد و گاه اصــاًل چنــد نفــر هســتند و چنــد خــط 
تلفــن. کارگــران در خیلــی از مــوارد اصــاًل بــا شــرکتهای تأمیــن نیــروی انســانی هیــچ مناســبات حضــوری ندارنــد 
ــا خــود کارفرمــای اصلــی منعقــد میکننــد، امــا طــرف حسابشــان به لحــاظ حقوقــی  و قراردادشــان را نیــز عمــاًل ب
ــا کارفرمــای  ــه ب ــه اختالفنظــر برســد مســئولیت ن همیــن شــرکتهای تأمیــن نیــروی انســانی هســتند و اگــر کار ب
اصلــی بلکــه بــا ایــن شرکتهاســت کــه بــا وزارت کار و قضــات دادگاههــا بهتریــن ارتباط هــا را دارنــد. در ایــن میــان 
ــت.  ــروی کار اس ــون نی ــای گوناگ ــان ردهه ــاًل به زی ــانی کام ــروی انس ــن نی ــرکتهای تأمی ــی ش ــه نقش آفرین البت
مثــاًل، بنــا بــر یــک ارزیابــی، ایــن شــرکتها »درحالیکــه بــرای مهندســان متالــوژی حقــوق هفــت میلیــون تومانــی 
ــد و  ــان پرداخــت میکردن ــه آن ــد، امــا تنهــا حــدود دو میلیــون و پانصــد هــزار تومــان ب ــه کارفرمــا صــورت میدادن ب
در ســایر زمینههــا نیــز متناســب بــا همیــن مبالــغ از حقــوق کارگــران و متخصصــان بــرای خودشــان ســود درنظــر 

ــاه ۱۳۹۱[.   ــن،۴ خردادم ــد« ]خبرآنالی میگرفتن
ــت کم  ــی دس ــتگاه های دولت ــطح دس ــا در س ــانی تنه ــع انس ــن مناب ــکاری تأمی ــمی، پیمان ــای رس ــق آماره مطاب
ــران  ــی از کارگ ــمار عظیم ــالوه، ش ــرد. به ع ــت را دربرمی گی ــان دول ــران و کارکن ــر از کارگ ــزار نف ــا ۶۵۰ ه ۵۵۰ ت
واحدهــای بــزرگ صنعتــی نیــز گرفتــار ایــن نــوع قــرارداد مثلــث کاری شــده اند. روشــن اســت کــه برقــراری چنیــن 
ــت و  ــرده اس ــان« ک ــرکت های »دالل انس ــن ش ــب ای ــم نصی ــودهایی عظی ــه س ــای کار چ ــباتی در محیط ه مناس
ــه  ــت کــرده اســت و ن ــه کوچــک شــدن دول ــه کمکــی ب ــن موضــوع ن ــه شــد، ای ــر هــم گفت همان طــور کــه پیش ت
ــم  ــر ه ــت. اگ ــده اس ــب ش ــی را موج ــش خصوص ــا در بخ ــدٔه کااله ــای تمام ش ــت و به ــای دول ــِش هزینه ه کاه
کاهشــی صــورت گرفتــه باشــد، بــاز هــم به زیــان دســتمزد ناچیــز کارگــران بــوده اســت کــه در چنبــرٔه ایــن مناســبات 

ــد.                         ــار آمده ان ــانی گرفت ضدانس
ازجملــه وظایــف ایــن بنگاه هــای دالل انســان، اختالف افکنــی بیــن نیروهــای کار از طریــق اعمــال تبعیــض و 
رقابــت فرســاینده میــان آنــان اســت. »یکــی از بارزتریــن نــکات قابــل ایــراد در ســاختار ایجــاد شــده تفــاوت فاحــش 
بیــن حقــوق و مزایــای پرداختــی بــه کارکنــان رســمی بــا کارکنــان پیمانــی، قــراردادی و درنهایــت شــرکتی بــود. در 
بیــن نیروهــای هــم ســابقه و دارای شــرایط یکســان از نظــر امتیــاز پرســنلی تفــاوت حقــوق تــا دو برابــر بــوده اســت 
ــغول  ــم و مش ــار ه ــه در کن ــروی کار ک ــن دو نی ــاوت در بی ــن تف ــازمان ها ای ــیاری از س ــه در بس ــب آنک ــه جال و نکت
بــه کاری یکســان اتفــاق می افتــد« و نیــز »اگــر قــرار اســت یــک تصــدی واگــذار شــود، بایــد از صفــر تــا ۱۰۰ آن 
ــات، فضــای  ــی تشــکیل شــده و از امکان ــرو در داخــل دســتگاه اجرای ــن نی ــه اینکــه شــرکت تأمی ــذار شــود، ن واگ
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اداری، آب و بــرق و تجهیــزات دســتگاه اســتفاده کــرده و فقــط واســطه ای بیــن دســتگاه اجرایــی و نیــروی شــرکت 
باشــد کــه ماهانــه مبلغــی بــه جیــب بزنــد« ]عبدالعلــی تاجــی، خبرگــزاری فــارس، ۱۲ تیرمــاه ۱۳۹۱[. 

ــان تنهــا کارگــران ســاده را دربرنمی گیــرد و شــامل کارگــران  قراردادهــای تحمیلــی میــان ایــن بنــگاه و کارفرمای
ماهــر، متخصــص و کارکنــان بــا تحصیــالت عالــی نیــز می شــود. »یکــی از اتفاقاتــی کــه بیــن نیروهــای شــرکتی، 
موقتــی و قــراردادی می افتــد ایــن اســت کــه اکثــرًا دارای تحصیــالت عالیــه هســتند ولــی قانــون دســت و پــای 
آنهــا را بســته و هیچ گونــه ارتقــای شــغلی ندارنــد و در ایــن گیــرودار نگــران آینــده شــغلی، تمدیــد قــرارداد و دوران 

بازنشســتگی هــم هســتند« ]حمیــد نجــف، کارشــناس اقتصــادی، خبرگــزاری ایســنا، ۲۵ شــهریورماه ۱۳۹۶[. 

آموزش حرفه ای و افزایش مهارت شغلی
از دیگــر شــرایط اساســی تأمیــن اشــتغال مناســب و بهبــود شــرایط کار، فراهــم آوردن امکانــات آمــوزش حرفــه ای 
بــرای نوجوانــان و جوانــان و نیــز، امــکان افزایــش مهارت هــای شــغلی بــرای کارگــران در طــول خدمــت اســت. ایــن 
موضــوع، در گذشــته و در کشــورهای صنعتــی، بیشــتر بــه جنبــه کارآموزی در آغــاز کار و در محل کارگاه نظر داشــت 
و شــامل آمــوزش حرفــه ای و افزایــش مهــارت به صورتــی کــه امــروز مطــرح اســت نمی شــد. ازایــن رو، بــا آمــوزش 
عمومــی نیــز ارتباطــی نداشــت. در جهــان معاصــر پیشــرفت ســریع و دائمــی صنایــع و فنــون، آمــوزش حرفــه ای 
ــری  ــوزش نظ ــن، آم ــت. بنابرای ــرده اس ــاب ک ــران را ایج ــغلی کارگ ــای ش ــتمر مهارت ه ــش مس ــداوم آن، افزای و ت
ــر  ــدم ب ــه پیداســت کــه ریشه کن ســازی بی ســوادی، مق ــه اســت. ناگفت ــر یافت ــی انکارناپذی عمــوم کارگــران ضرورت
آمــوزش نظــری و آموزش هــای حرفــه ای اســت. ســازمان بین المللــی کار عــالوه  بــر آن کــه در مقدمــه اساســنامه 
خــود ضمــن برشــمردن پیش شــرط های بهبــود شــرایط کار و ازجملــه »ســازمان دهی آمــوزش حرفــه ای و فنــی«، 
توصیه نامه هایــی متعــدد و دو مقاوله نامــه را در ایــن خصــوص، تنظیــم و تصویــب کــرده اســت )مقاوله نامــه شــماره 
ــی را  ــه معیارهای ــن دو مقاوله نام ــال ۱۳۵۴/۱۹۷۵(. در ای ــماره ۱۴۲ س ــه ش ــال ۱۳۲۶/۱۹۴۷ و مقاوله نام ۱۴۰ س
ــس از  ــماره ۱۴۲ پ ــه ش ــد۲. مقاوله نام ــه می کن ــازمان ارائ ــو س ــورهای عض ــه کش ــی ب ــه ای و فن ــوزش حرف در آم
ــکوفا  ــیلٔه ش ــه وس ــد ک ــی می یاب ــوزش آن گاه کارای ــه آم ــه ای و این ک ــوزش حرف ــر آم ــر ب ــی ناظ ــول کل ــالم اص اع
ــاد  ــرورت ایج ــه ض ــد، ب ــب باش ــغلی مناس ــای ش ــه موقعیت ه ــت یابی ب ــردن راه دس ــوار ک ــتعدادها و هم ــدن اس ش
ــی  ــه های آموزش ــؤه اداره مؤسس ــل نح ــردازد و به تفصی ــورها می پ ــک از کش ــر ی ــه ای در ه ــوزش حرف ــبکه آم ش

و  توصیه نامه هــا  بــه  می تــوان  خصــوص  ایــن  در  کار  بین المللــی  ســازمان  مصــوب  مقاوله نامه هــای  و  توصیه نامه هــا  دیگــر  از   -   ۲
ــه  ــال ۱۹۲۱/ ۱۳۰۰، توصیه نام ــاورزی در س ــی در کش ــوزش فن ــعه آم ــاره توس ــماره ۱۵ درب ــه ش ــرد: توصیه نام ــاره ک ــر اش ــای زی مقاوله نامه ه
ــال ۱۹۳۹/  ــه س ــوزی ب ــه ای و کارآم ــوزش حرف ــال ۱۳۱۶/۱۹۳۷، آم ــاختمان در س ــت س ــه ای در صنع ــوزش فنی وحرف ــه آم ــع ب ــماره ۵۶ راج ش
۱۳۱۸. توصیه نامه هــای شــماره ۵۷  و ۶۰ در زمینــه آمــوزش حرفــه ای و مهــارت شــغلی در ســال های پــس از جنــگ جهانــی دوم و آغــاز مجــدد 
ــماره  ــه ش ــال ۱۹۴۶/ ۱۳۲۵، توصیه نام ــه س ــوردان ب ــه ای دریان ــوزش حرف ــارٔه آم ــماره ۷۷ درب ــه ش ــی کار ، توصیه نام ــازمان بین الملل ــت س فعالی
۹۹ دربــارٔه آمــاده ســازی شــغلی معلــوالن در ســال ۱۹۵۵/ ۱۳۳۴، توصیه نامــه شــماره ۱۰۱ دربــارٔه آمــوزش حرفــه ای در کشــاورزی ســال ۱۹۵۶، 
ــوردان در  ــه ای دریان ــوزش حرف ــماره ۱۳۷ آم ــه ش ــال ۱۹۶۶/ ۱۳۴۵، توصیه نام ــران در س ــه ای ماهیگی ــوزش حرف ــماره ۱۲۶ آم ــه ش توصیه نام
ــارٔه راهنمایــی حرفــه ای بــه ســال ۱۹۴۹/ ۱۳۲۸، توصیه نامــه شــماره ۸۸ مربــوط بــه آمــوزش  ســال ۱۹۷۰/ ۱۳۴۹، توصیه نامــه شــماره ۸۷ درب
حرفــه ای بزرگ ســاالن و ازجملــه معلــوالن در ســال ۱۹۵۰/ ۱۳۲۹، توصیه نامــه شــماره ۱۱۷ دربــارٔه آمــوزش حرفــه ای بــه ســال ۱۹۶۲/ ۱۳۴۱. 
ــماره ۱۴۲  ــه ش ــب مقاوله نام ــش از تصوی ــد و پی ــماره ۵۷ و ۶۰ ش ــای ش ــز توصیه نامه ه ــماره ۸۸ و نی ــه ش ــن توصیه نام ــر جایگزی ــه اخی توصیه نام
مهم تریــن ســند در ایــن زمینــه به شــمار می رفــت. مایــل بــوده و هســتیم کــه بــرای اطــالع بیشــتر فعــاالن ســندیکایی کارگــری مقاوله نامه هــا و 
ــن  توصیه نامه هــای معتبــر ســازمان بین المللــی کار را در مجموعــه طبقه بنــدی شــده ترجمــه و منتشــر کنیــم. امیــد کــه در آینــده ای نزدیــک ای

فرصــت دســت دهــد.  



درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار88

ــرای همــکاری بیــن ســازمان های مختلــف، شــکل های مختلــف آمــوزش در کارگاه،  یادشــده، اقدام هــای الزم ب
ــد۳.  ــان می کن ــتادکاران را بی ــان و اس ــوزش مربی ــی، آم ــای آموزش ــرده، دوره ه ــای فش ــرون از کارگاه، آموزش ه بی
ــای  ــت ها و برنامه ه ــاره سیاس ــل درب ــت، به تفصی ــده اس ــاد ش ــه ی ــل مقاوله نام ــه مکم ــماره ۱۵۰ ک ــه ش توصیه نام
آمــوزش حرفــه ای، آمــوزش پایــه یــا تکمیلــی، در واحدهــای اقتصــادی در روســتاها و دیگــر بخش هــای اقتصــادی 
کــه همــه کارگــران و ازجملــه کارگــران مهاجــر و زنــان را بــا رعایــت اصــل عــدم تبعیــض دربرگیــرد، رهنمودهایــی 

ــد. ــه می کن ــو ارائ ــای عض ــه دولت ه ب
گذشــته از ســازمان بین المللــی کار، ســازمان ملــل متحــد و برخــی از ســازمان های وابســته بــه آن ماننــد یونســکو 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــان آن ه ــه از می ــد ک ــب کرده ان ــه ای تصوی ــوزش حرف ــارٔه آم ــی را درب ــا و توصیه نامه های پروتکل ه
میثــاق بین المللــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و توصیه نامــه ســال ۱۹۷۶/ ۱۳۵۵ یونســکو  اشــاره 
کــرد. بنابرایــن، باتوجــه بــه مفــاد توصیه نامه هــا مقاوله نامه هــای فــوق کــه بازتاب دهنــدٔه  کــف مطالبــات کارگــری 
ــه اســت.  ــه گرفت ــن معیارهــا فاصل ــا چــه حــد از ای ــر نظــام ت ــوان دریافــت کــه سیاســت های حاکــم ب اســت، می ت
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان تهــران )۶ مردادمــاه ۱۳۹۱( می گویــد: »باتوجــه بــه اینکــه ۷۰ درصــد 
افــرادی کــه در ادارات کار ثبت نــام کرده انــد فاقــد مهــارت الزم هســتند و همچنیــن ظرفیــت بــاالی توســعه آمــوزش 
ــن  ــه ای در ای ــد فنــی و حرف ــد ۳۰ مرکــز جدی ــای مهــارت در تهــران، حداقــل بای در تهــران و جمعیــت جــوان جوی
ــا حتــی فارغ التحصیــالن دانشــگاه ها  اســتان راه انــدازی شــود... درصــد بســیاری از کارآمــوزان را دانشــجویان و ی
تشــکیل می دهنــد. ایــن امــر نشــان می دهــد آموزش هــای تئوریــک بــرای آنهــا نتیجــه ای در برنداشــته و نیــاز بــه 
مهارت آمــوزی جهــت ورود بــه بــازار کار دارنــد و در میــان دانشــجویان و فارغ التحصیالنــی کــه بــه مهارت آمــوزی 
ــق  ــد. طب ــکیل می دهن ــی تش ــای کارشناس ــد را دوره ه ــغول اند، ۶۶ درص ــه ای مش ــی و حرف ــگاه های فن در آموزش
ــند و  ــم نمی رس ــه دوره دیپل ــودک ب ــی، ۵۱ ک ــودک ایران ــر ۱۰۰ ک ــده، از ه ــام ش ــال ۸۶ انج ــه در س ــی ک پژوهش
ــال  ــس از ۵ س ــروز پ ــال ۸۶، ام ــدی س ــوادی ۵۱ درص ــد. کم س ــل بازمی مانن ــه تحصی ــف از ادام ــل مختل ــه دالی ب
افزایــش یافتــه اســت... کودکانــی کــه از تحصیــل بازمی ماننــد راهــی جــز مهارت آمــوزی در فنــی و حرفــه ای ندارنــد 
و اگــر ایــن امــکان را بــا توســعه ظرفیــت فنــی و حرفــه ای بــرای آنهــا فراهــم نکنیــم، افزایــش شــغل های کاذب، 
ــی  ــانی کاف ــروی انس ــت. نی ــد داش ــی خواه ــی را در پ ــالت اجتماع ــش معض ــالف و افزای ــای خ ــه کاره ــش ب گرای
در آموزش هــای فنــی و حرفــه ای به عنــوان یکــی از مهم تریــن چالش هــای توســعه مهارت آمــوزی اســت... 
ــاز نداشــته ایم و  ــل کادر آموزشــی موردنی ــد و تکمی ــروی جدی ــرای جــذب نی ــی ب ــارات کاف ــچ گاه اعتب متأســفانه هی
عالوه برایــن، مصوبــه جدیــد بــرای جــذب نیــرو بایــد بــه ســازمان ابــالغ شــود.« او همان جــا در پاســخ بــه اعتــراض 
ــس در آموزشــگاه های فنــی و حرفــه ای گفــت:  ــه تدری ــودن حق الزحم ــی نب ــی بــه کاف نیروهــای حق التدریس
»امســال دســتمزد نیروهــای حق التدریســی ۲۵ درصــد اضافــه شــد و متوســط پرداخت هــای آنــان بــه ۴۵۰ هــزار 
ــد و بســیار پاییــن  ــورم نمی خوان ــا ت تومــان در مــاه رســید امــا قبــول دارم دســتمزدهای نیروهــای حق التدریســی ب

ــر دوش نیروهــای حق التدریســی اســت.« ــه ای ب ــی آموزش هــا در فنــی و حرف ــار اصل اســت و ب

کارآموزی و آموزش حرفه ای
ــن  ــی در حی ــای عمل ــئله آموزش ه ــل، مس ــتغال کام ــث اش ــتای بح ــوق کار در راس ــم حق ــث مه ــر مباح از دیگ

۳ - توصیه نامــه شــماره ۱۳۶ ســال ۱۹۷۰/ ۱۳۴۹ نیــز کــه، بــه برنامه هــای ویــژه جوانــان اختصــاص دارد، بــرآن اســت کــه برنامه هــای آمــوزش 
عمومــی و حرفــه ای ویــژه جوانــان، بایــد بــر تدابیــری متکــی باشــد کــه در پایــان، بــه اشــتغال جوانــان بینجامــد.
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تحصیــل، آمــوزش فنــی و حرفــه ای در راســتای تربیــت نیــروی ماهــر کار در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا نیازهــای توســعه 
ــم از  ــزرگ- اع ــای ب ــن رو، واحده ــت. ازای ــن کار اس ــغلی در حی ــای ش ــن مهارت ه ــی و همچنی ــی و خدمات صنعت
ــی و  ــز علم ــا مراک ــکاری ب ــه هم ــخص در زمین ــی ای مش ــه آموزش ــد برنام ــی- بای ــاورزی و خدمات ــی، کش صنعت
دانشــگاهی، کارآمــوزی و افزایــش مهارت هــای حرفــه ای داشــته باشــند. ازجملــه هدف هــای ایــن برنامــه آموزشــی 
آن اســت کــه کارگــران ســاده بــه کارگــران نیمــه ماهــر و کارگــران نیمــه ماهــر بــه کارگــران ماهــر تبدیــل شــوند، 
یعنــی تدابیــری اتخــاذ شــود کــه زیــر نظــر کمیتــه آمــوزش، جنــب نهادهــای مشــارکتی، هیــچ کارگــر ســاده بــرای 

همیشــه کارگــر ســاده باقــی نمانــد.
ــی و  ــای صنعت ــیاری از کارگاه ه ــه بس ــد ک ــرورت می یابن ــه ای از آن روی ض ــی- حرف ــوزش فن ــز آم ــود مراک وج
خدماتــی چنیــن امکانــی را دراختیــار ندارنــد. پــس، وظیفــه دولت هاســت کــه بــا هماهنگــی مراکــز کاریابــی و بــا 
تأســیس آموزشــگاه های فنــی- حرفــه ای در تمــام نقــاط کشــور، بــه آمــوزش و تربیــت کادر فنــی و ماهــر برآینــد.
ــوزی  ــرای مهارت آم ــهیالت الزم ب ــم آوردن تس ــوزان و فراه ــذب کارآم ــزرگ از ج ــرکت های ب ــاز زدن ش ــر ب س
کارگــران شــاغل، خصوصی ســازی آموزشــگاه ها و آموزشــکده های فنــی– حرفــه ای بــرای دیپلمه هــای فنــی 
کــه بــه دانشــگاه های علمــی– کاربــردی تغییــر نــام یافــت، موجــب تحمیــل هزینه هــای گــزاف تحصیــل و 
مهــارت آمــوزی بــه کارگــران در جســتجوی کار و مهارت آمــوزی کارگــران شــاغل شــده اســت. بدیــن ســبب، ایــن 
ــت نیروهــای  ــی تربی ــد و پیــش و بیــش از آن کــه در پ ــده عمــل می کنن ــر پراکن ــز به صــورت جزای آموزشــگاه ها نی

ــی ســودورزی خــود هســتند.                                                                                       ماهــر و فنــی باشــند، در پ

کارآموز و کارآموزی
در قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۳۷ )مــادٔه ۲( کارآمــوز بــه کســی اطــالق می شــد کــه کمتــر از ۱۸ ســال باشــد و 
بــرای تکمیــل یــا فراگرفتــن حرفــه یــا صنعــت مخصوصــی طــی قــرارداد کتبــی کارآمــوزی بــرای مدتــی معیــن کــه 
نبایــد از دو ســال تجــاوز کنــد، در کارگاه یــا کالس هــای مخصــوص اشــتغال داشــته باشــد. مــاده ۶ همــان قانــون، 
کارآمــوزان را از شــمول قانــون کار خــارج کــرد. در قانــون کارآمــوزی ســال ۱۳۴۹ )مــاده ۳( نیــز کارآمــوزی را بــه 
کارگــران شــاغل بــرای فراگرفتــن تخصــص و افزایــش مهارت هــای خــاص تعمیــم داد. بنابرایــن، ایــن قانــون هــم 
بــا توجــه بــه محــروم بــودن کارآمــوزان از شــمول قانــون کار، موجبــات سوءاســتفاده برخــی از کارفرمایــان را مبنــی 

بــر اطــالق کارآمــوز بــه برخــی کارگــران فراهــم آورد.
در قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۶۹، ایــن ابهام هــا تــا انــدازه ای برطــرف شــده و حکــم هرکــدام جداگانــه 
ــمیت  ــه به رس ــای الزم و ازجمل ــون کار از ضمانت ه ــودن قان ــوردار نب ــل برخ ــی به دلی ــت. ول ــده اس ــخص ش مش
ــا آنکــه بخــش مهمــی از  نشــناختن ســندیکاهای مســتقل کارگــری، ایــن مفــاد نیــز جنبــه اجرایــی ندارنــد. زیــرا ب
نیــروی کار جــوان کشــور زیــر عنــوان کارآمــوز بــه کارتولیــدی اشــتغال دارنــد و نظیــر هــر کارگــر دیگــری بــه خلــق 
ــر حداقــل مــزد،  ــا حقــوق و دســتمزدی زی ارزش هــای مــادی مشــغول اند، امــا در شــرایط تحمیلــی نامناســب و ب
ــر دســتگاه اداری و ازجملــه نهادهــای بازرســی کار و همچنیــن  ــه کار واداشــته می شــوند. وجــود فســاد حاکــم ب ب
نبــوِد امنیــت شــغلی ناشــی از قراردادهــای موقــت کار، جایــی بــرای طــرح و پیگیــری مســئله در کارگاه هــای بــزرگ 
ــون  ــی کــه از شــمول قان ــه کارگاه هــای کوچــک و دیگــر کارگاه های ــا چــه رســد ب ــون کار نمی گــذارد ت مشــمول قان

ــده اند. ــارج ش کار خ
بــر بســتر چنیــن شــرایطی اســت کــه دولــت پیشــین دیگــر نیــازی بــه الپوشــانی نمی بینــد و بــا تصویــب شــیوه نامٔه 
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طــرح »آمــوزش اســتاد- شــاگردی نویــن« در ۱۴ مــاده و یــک تبصــره، مفــاد ایــن فصــل از قانــون کار را به کلــی 
ــون  ــرای بهره کشــی از نیروهــای جــوان و تحصیل کــرده در کارگاه هــای مشــمول قان ــا راه را ب ــد ت ــار می کن بی اعتب
کار همــوار ســازد. بــرای مثــال، در بنــد ۷ مــاده ۵ ایــن شــیوه نامه آمــده اســت: »بدیهــی اســت شــاگردان در مــدت 
زمــان آمــوزش از شــمول قانــون کار و قانــون تأمیــن اجتماعــی و موضــوع در قــرارداد طــرح و تصریــح می گــردد.« 
به عــالوه، در بنــد ۱۰ همیــن مــاده گفتــه می شــود: »هیــچ مبلغــی تحــت هرعنــوان ازجملــه مــزد و حقــوق توســط 
ــون کار،  ــٔه  قان ــض مجرمان ــا نق ــت ب ــه دول ــم ک ــر بگویی ــن، اگ ــود.« بنابرای ــت نمی ش ــاگرد پرداخ ــه ش ــتادکار ب اس
درصــدد احیــای »قانــون کارآمــوزی« پیــش از انقــالب- قانــون مصــوب ســال ۱۳۴۹- و حتــی فراتــر از آن، یعنــی 
ــا  ــه ب ــرح ک ــن ط ــم۴. ای ــزاف نگفته ای ــخن به گ ــت، س ــده اس ــطا برآم ــرون وس ــر ق ــم ب ــبات حاک ــردن مناس ــده ک زن
ــار دیگــر از ســوی علــی ربیعــی وزیــر کار بــرای  مخالفــت و مقاومــت کارگــران روبــرو بــود، پــس از تغییــر دولــت ب
تصویــب بــه مجلــس ارائــه شــد. بــا ایــن حــال، کارگــران دســت از مخالفــت نکشــیدند و ازجملــه ایــن مخالفت هــا، 
می تــوان بــه نامــهٔ  ارســالی کمیتــه راهبــری کارزار ضــد طــرح اســتاد- شــاگردی نویــن در تاریــخ ۹ مهرمــاه ۱۳۹۲ 
ــه علــی ربیعــی آمــده اســت: »کمیتــه راهبــری کارزار، برنامه هــا و اقدامــات  اشــاره کــرد. در ایــن نامــه، خطــاب ب
گاه ســازی افکارعمومــی جامعــه و مســئوالن از عواقــب و تبعــات ایــن طــرح درنظــر  مختلــف و متنوعــی را بــرای آ
ــت  ــن مصــوِب وزارت کار دول ــه اجــرا درخواهــد آورد.  طــرح اســتاد- شــاگردی نوی ــه مرحل ــج ب ــه کــه به تدری گرفت
دهــم اســت و هــر طــرح دیگــری کــه وظایــف دولــت در قبــال قانــون اساســی و قانــون کار را نقــض کنــد از اعتبــار 
ــه  ــت و هرگون ــون کار اس ــت قان ــرای بی کم وکاس ــه اج ــف ب ــت موظ ــت. دول ــی اس ــت قانون ــد وجاه ــاقط و فاق س
تغییــر در قانــون کار بایــد طــی الیحــه پیشــنهادی کــه ضمــِن رعایــت ســه جانبه گرایی و پــس از موافقــت شــرکای 
ــت  ــد، دول ــه ده ــذار ارائ ــس قانون گ ــه مجل ــب ب ــت تصوی ــد را جه ــمیت می یاب ــورای عالی کار رس ــی در ش اجتماع
ــرح  ــد. ط ــت بزن ــوان دس ــر عن ــت ه ــی تح ــون اساس ــون کار و قان ــا قان ــر ب ــات مغای ــب مصوب ــه تصوی ــد ب نمی توان
٬اســتاد شــاگردی نویــن٬ خــالِف اصــِل ۲۸ و ۲۹ قانــون اساســی و مغایــر بــا مقاوله نامه هــای ۱۰۵ و ۱۴۲ ســازمان 
بین المللــی کار اســت کــه دولــت جمهــوری اســالمی ایــران ضمــن پذیــرش، متعهــد بــه اجــرای آن شــده اســت. 
ــکاِر کار  ــِق آش ــه از مصادی ــود ک ــرد می ش ــرد از ف ــی ف ــب بهره کش ــزد را رواج داده و موج ــدون م ــرح، کاِر ب ــن ط ای
ــارٔه کارگــران در هــر  ــن اجتماعــی را درب ــط کار و تأمی ــررات در رواب ــه مق ــن طــرح نقــض هرگون ــاری اســت. ای اجب
شــرایط ســنی قانونیــت بخشــیده و اجــرای آن امنیــت شــغلی و ایمنــی و بهداشــت کار را در واحدهــای کار و تولیــد 

ــرد.« ــن می ب از بی
اگرچــه ایــن شــیوه نامه درنتیجــه مقاومــت و مخالفــت کارگــران ابطــال شــد، امــا ایــن ابطــال مانــع از آن نشــد کــه 
علــی ربیعــی در اقدامــی تــازه ایــن طــرح را باکمــی تغییــر بــار دیگــر بــا نــام »طــرح کارورزی« بــه مجلــس ارائــه کنــد!  
ــه آن جــا پیــش رفــت کــه وزارت  ــا ب ــن طــرح، به رغــم مخالفت هــای گســترده، ت ــر ای ــی ربیعــی ب پافشــاری عل
کار بــار دیگــر- و ایــن بــار بــدون طــرح آن در مجلــس- در فروردین مــاه ۱۳۹۶ آن را در شــورای اشــتغال 
ــرد.  ــالغ ک ــور اب ــتانداران کش ــه اس ــور ب ــر کش ــر کار و وزی ــای وزی ــی آن را به امض ــنامه اجرای ــب و بخش تصوی
ــر  ــه دیگ ــی، از مصوب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــتغال وزی ــی و اش ــعه کارآفرین ــاون توس ــور، مع ــی منص عیس

ــه  ــد، ن ــون باش ــاد قان ــداد مف ــد در امت ــا بای ــوب دولت ه ــنامه های مص ــیوه نامه ها و بخش ــا، ش ــا، تصویب نامه ه ــه آیین نامه ه ــت ک ــن اس ۴  -  روش
ــون بســیاری از آیین نامه هــا،  ــا کن ــم کــرد، ت ــم و خواهی ــل اشــاره کردی ــن نوشــته به تفصی ــی همان طــور کــه در بخش هــای دیگــر ای نفــی آن. ول

ــت!! ــوده اس ــد ب ــون جدی ــع قان ــی، وض ــا به عبارت ــون ی ــض قان ــیلٔه   نق ــا، وس ــوب دولت ه ــیوه نامه های مص ــا و ش تصویب نامه ه
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شــورای عالی اشــتغال مبنــی بــر خــروج کارورزان از شــمول قانــون کار و ســازمان تأمیــن اجتماعــی در واحدهــای 
ــا نظــر رئیس جمهــور  ــرر شــد ب ــزود: »مق ــر داد و اف ــده ]خبرگــزاری ایســنا، ۲۰ اردیبهشــت ماه ۱۳۹۶[ خب پذیرن
ــرای آمــوزش کارورزان از شــمول قانــون کار و تأمیــن  ــده ب ــان ســال ۹۷ هرکســی کــه در واحدهــای پذیرن ــا پای ت
ــا نیــروی مهارت آمــوز جــذب کننــد. در  ــود ت ــد ب ــان آزاد خواهن ــن ترتیــب کارفرمای اجتماعــی خــارج شــوند و بدی
ــه  ــمول بیم ــرح، مش ــن ط ــام در ای ــا ثبت ن ــای کار ب ــان جوی ــکار و جوان ــالن بی ــه فارغ التحصی ــرح هم ــن ط ای
ــد  ــرح را بای ــن ط ــت، ای ــود.« در حقیق ــت می ش ــا پرداخ ــه آنه ــتمزد ب ــل دس ــوم حداق ــده و یک س ــوادث ش ح
ــروی  ــیخته از نی ــی عنان گس ــرمایه داران در بهره کش ــه کالن س ــام ب ــزاران نظ ــوی کارگ ــری از س ــکش دیگ پیش

ــت. ــرده دانس کار تحصیلک
حال آنکــه در حقــوق کار و حتــی در قانــون کار کنونــی، بــا کارگــر کارآمــوزی کــه بــه کار تولیــدی مشــغول اســت، 
ــل  ــر از حداق ــد کمت ــوزان در دوره کارآمــوزی نبای ــزد کارآم ــن رو، م ــار شــود. ازای ــران رفت ــد همچــون دیگــر کارگ بای
مــزد باشــد. افــزون بــرآن کــه، تمــام کارگــران و ازجملــه کارآمــوزان بایــد مشــمول بیمــه اجبــاری ســازمان تأمیــن 
ــالت و  ــتن تحصی ــاغل، داش ــیاری از مش ــرط بس ــه پیش ش ــت ک ــر داش ــد درنظ ــالوه، بای ــند. به ع ــی باش اجتماع
تجربــه معینــی اســت. بنابرایــن، نظــر بــه سیســتم ناکارآمــد آموزشــی کشــور، گذرانــدن دوره هــای آمــوزش عملــی 
بــرای تصــدی ایــن مشــاغل در کارگاه هــا حیــن یــا پــس از تحصیــل ضــروری اســت. روشــن اســت کــه شــرایط و دوره 

ایــن آموزش هــای عملــی متفــاوت از شــرایط و دوره کارآمــوزی کارگــران ســاده اســت.

2.  بیکاری و اشتغال، و آمارهای ساختگی و مخدوش رسمی
ــرخ مشــارکت( و جمعیــت غیرفعــال  ــه عمــدٔه جمعیــت فعــال )ن ــه دو مقول در آمارهــای رســمی جمعیــت کشــور ب
تقســیم می شــود. در گــروه جمعیــت فعــال، شــاغالن )اعــم از اشــتغال کامــل و ناقــص( و بــی کاراِن در جســتجوی 
کار )اعــم از بیــکاران پیش تــر شــاغل و پیش تــر غیــر شــاغل طبقه بنــدی می شــوند و جمعیــت غیرفعــال، 

ــماره ۱ و ۲(: ــدول ش ــرد )ج ــر را دربرمی گی ــدون کار و دیگ ــد ب ــه دار، دارای درآم ــل، خان ــای محص گروه ه
جمعیت ۱0 سال و بیش تر برحسب وضع فعالیت اقتصادی به تفکیک جنس )نفر(

زنمردمرد و زنوضع فعالیت اقتصادی
۲۵۷۹۱۴۵۱۲۰۸۹۸۸۱۶۴۸۹۲۶۳۵جمعیت فعال:

۲۲۵۸۸۰۵۲۱۸۷۰۷۲۴۷۳۸۸۰۸۰۵شاغل
۲۳۳۵۴۷۸۲۱۴۳۵۸۳۱۹۱۸۹۵دارای اشتغال ناقص

۳۲۰۳۳۹۸۲۱۹۱۵۶۸۱۰۱۱۸۳۰بیکار:
۱۷۳۹۴۳۴۱۵۳۰۴۹۶۲۰۸۹۳۸بیکار قبال شاغل طی ۵ سال گذشته

۱۴۶۳۹۶۴۶۶۱۰۷۲۸۰۲۸۹۲بیکار قبالغیر شاغل
۳۹۵۹۳۹۶۲۱۱۷۱۸۰۴۷۲۷۸۷۵۹۱۵جمعیت غیر فعال

۶۵۳۸۵۴۱۳۳۲۶۱۶۸۶۳۳۲۷۶۸۵۵۰جمعیت فعال و غیر فعال
جدول شماره ۱
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 جمعیت ۱0 سال و بیش تر غیرفعال از نظر اقتصادی به تفکیک جنس )نفر(

دارای درآمدخانه دارمحصلجمعمرد و زن
سایربدون کار

۳۹۵۹۳۹۶۲۱۱۵۹۴۵۲۳۲۰۶۴۴۱۲۸۴۸۱۶۴۷۲۲۵۳۸۸۳۷مرد و زن
۱۱۷۱۸۰۴۷۵۹۸۳۳۷۱۶۷۰۶۵۳۸۹۵۷۹۸۱۷۷۱۸۱۲مرد 
۲۷۸۷۵۹۱۴۵۶۱۱۱۵۲۲۰۵۷۷۰۶۳۹۲۰۶۷۳۷۶۷۰۲۵زن

جدول شماره ۲
ــه کار  ــه ب ــاعت در هفت ــک س ــی ی ــه حت ــانی را ک ــام کس ــتغال تم ــه اش ــوط ب ــای مرب ــه آماره ــویم ک ــادآور می ش ی

مشــغول بوده انــد )اشــتغال ناقــص( شــامل می شــود۵.
هم چنیــن، بیــکاران اعــم از بیــکاران پیش تــر شــاغل یــا پیش تــر غیرشــاغل، بــه کســانی اطــالق می شــود کــه در 
۳۰ روز پیــش از آمارگیــری، بــرای جســتجوی کار اقــدام مشــخصی از نــوع ثبت نــام در مراکــز کاریابــی، جســتجو از 

گهی هــای اســتخدام کــرده باشــند. طریــق دوســتان، تمــاس بــا کارفرمایــان و مطالعــه آ
ــرا در  ــه بیــکاران. زی ــوط ب ــه آمارهــای مرب ــه آمارهــای اشــتغال قابل اتکاســت و ن ــد کــه ن ــوان دی ــن، می ت بنابرای
ایــن آمارهــا ســعی شــده اســت بیــکاری پنهــان، اشــتغال ناقــص و اشــتغال ســیاه کــودکان، زنــان و ســالخوردگان 
ــان  ــرده در می ــکاران تحصیل ک ــت بی ــد، جمعی ــان بمان ــی را پنه ــمی و زیرزمین ــک، غیررس ــای کوچ در کارگاه ه
ــان  ــم از زن ــکار- اع ــان بی ــم از زن ــی عظی ــا بخش ــت ت ــده اس ــش ش ــژه، کوش ــد و، به وی ــش ده ــردان را کاه م
ــای  ــاغل در کارگاه ه ــان ش ــا زن ــراه ب ــر و هم ــکاران کس ــت بی ــان- را از جمعی ــر از آن ــی و غی ــالت عال ــا تحصی ب
ــا  ــرده و از نظره ــدی ک ــه دار طبقه بن ــان خان ــروه زن ــا در گ ــا را یکج ــر آن ه ــی و نظای ــاغل خانگ ــمی، مش غیررس

ــد. پنهــان دارن
همچنیــن، بــر اســاس تعریــف ناظــر بــر بیــکاران در جســتجوی کار بســیاری از بیــکاران نومیــد از یافتــن کار به طــور 

خــودکار از جمعیــت فعــال حــذف و بــه جمعیــت غیرفعــال اقتصــادی منتقــل شــده اند.                                              
بــر اســاس داده هــای »نتایــج آمارگیــری نیــروی کار در ســال ۹۵« مرکــز آمــار ایــران، از مجمــوع نزدیــک بــه ۶۵ 
میلیــون و ۳۸۵ هــزار نفــر در گروه هــای ســنی ۱۰ تــا ۶۴ ســاله، نــرخ شــاغالن و بیــکاران )جمعیــت فعــال از نظــر 
ــان ۱۴٫۹  و در  ــرای زن ــرای مــردان۶۴٫۱، ب ــرخ، ب ــن ن ــوده اســت و ای اقتصــادی( در مقیــاس کشــوری ۳۹٫۴  ب

ــه ترتیــب ۳۸٫۹  و ۴۱ درصــد اعــالم شــده اســت. نقــاط شــهری و روســتایی به ب
ــردان و در  ــان و م ــان زن ــکاری در می ــرخ بی ــری ن ــه، نابراب ــای پیش گفت ــاس داده ه ــر اس ــدول ۳ ب ــی، ج از طرف

گروه هــای مختلــف ســنی را نشــان می دهــد:

۵ - »تنهــا ۴۱ درصــد از شــاغالن بــه طــور معمــول بیــش از ۴۹ ســاعت در هفتــه کار مــی کننــد.«  از ایــن گفتــه مــی تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت 
کــه تنهــا  ۴۱ درصــد از نیــروی فعــال کشــور از اشــتغال کامــل برخوردارنــد، امــا آنــان نیــز بــرای تأمیــن زندگــی خانــوار خــود کــه دربرگیرنــده جوانــان 
ــه کار دوم و  ــا روی آوردن ب ــه کار ی ــرش اضاف ــر از پذی ــکاران در جســتجوی کار و ســرخوردگان از جســتجوی کار، ناگزی ــواده اعــم از بی ــکاِر خان بی

حتــی ســوم هســتند.



۹۳ گفتار سوم: اشتغال کامل، مولد و پایدار

توزیع نسبی جمعیت بیکار برحسب گروه های سنی به تفکیک جنس، نقاط شهری و 
روستایی )درصد(

گروه های عمده 
نقاط نقاط شهریزنمردمرد و زنسنی

روستایی

۶۴۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰ ـ ۱۵
۱۵ - ۱۹۵٫۱۵٫۷۳٫۹۴٫۳۸٫۴
۲۰ - ۲۴۲۲٫۱۲۲٫۱۲۲٫۳۲۱٫۱۲۶٫۷
۲۹۳۰۲۶٫۵۳۷٫۷۳۱۲۶٫۲ ـ ۲۵
۱۴٫۵ ۳۴۱۸٫۱۱۷٫۲۲۰٫۲۱۹ ـ ۳۰
۳۹۹٫۵۹٫۶۹٫۵۹٫۵۹٫۵ ـ ۳۵
۴۴۵٫۴۶٫۲۳٫۷۵٫۲۶٫۳ ـ ۴۰
۴۹۴٫۱۵٫۲۱٫۶۴٫۱۳٫۸ ـ ۴۵
۵۴۲٫۸۳٫۷۰٫۸۲٫۹۲٫۱ ـ ۵۰
۵۹۲۲٫۹۰٫۳۲٫۱۱٫۷ ـ ۵۵
۶۴۰٫۷۱۰٫۱۰٫۷۰٫۸ ـ ۶۰

جدول شماره ۳
ــکاراِن در  ــاری، بی ــع آم ــر مناب ــا به تعبی ــکاری ی ــرخ بی ــترین ن ــت، بیش ــده اس ــدول آم ــن ج ــه در ای ــور ک همان ط
جســتجوی کار، متوجــه گروه هــای ســنی ۲۰ تــا ۴۰ ســاله اســت و نــرخ بیــکاری در میــان زنــان بیــش از مــردان 
ــرا مطالعــات تحلیلــی آمارهــای گوناگــون ارائــه  ایــن گروه هــای ســنی اســت۶. امــا ایــن تمــام واقعیــت نیســت. زی
ــکاران  ــمار بی ــش از ش ــی بی ــان بس ــکاری پنه ــاب بی ــدون احتس ــکاران را ب ــمار بی ــکاری، ش ــوص بی ــده درخص ش
اعــالم شــده می داننــد. وزیــر کشــور در گــزارش محرمانــه خــود بــه مجلــس کــه بخش هایــی از آن بــه روزنامه هــا 
درز کــرد، نــرخ بیــکاری در برخــی اســتان ها و شــهرها را تــا ۶۰ درصــد اعــالم کــرد ]خبرگــزاری تســنیم، ۹ مهرمــاه 

  .]۱۳۹۶
هــدف ایــن بخــش از گفتــار آن اســت کــه مخــدوش بــودن آمارهــا را به قصــد کاهــش ابعــاد هولنــاک بیــکاری 
ــد از  ــکاری پنهــان )اشــتغال کاذب و غیرمول ــان تحصیل کــردگان و کارگــران متخصــص از یــک ســو و بی در می
ــان در  ــژه در میــان کــودکان و زن ــز اشــتغال ســیاه به وی ــی صرافــان و دالالن ارز و نی ــوع دست فروشــی و پادوی ن
کارگاه هــای غیررســمی و غیرمجــاز نشــان دهــد. امــا پیــش از وارد شــدن بــه ایــن بحــث الزم اســت ابتــدا نگاهــی 

بــه بازارهــای رســمی و غیررســمی و نقــش کارگاه کوچــک در ایــن بازارهــا بیندازیــم.

ــرای تمــام گروه هــای ســنی و در مقیــاس کشــوری، به ترتیــب از حــدود ۱۲  ــرخ بیــکاری و شــمار بیــکاران، ب ــن آمارهــای رســمی، از ن ۶ -  آخری
درصــد و بالــغ بــر ۳ میلیــون و ۳۶۶ هــزار نفــر ســخن می گوینــد کــه امــروز بی تردیــد رقــم آن فزونــی یافتــه اســت ]خبرگــزاری ایســنا، ۳ اســفندماه 

.]۱۳۹۶
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بازارهای رسمی و غیررسمی
می دانیــم کــه نظریــٔه بــازار کار دوگانــٔه ســاختارگرایان، اقتصــاد را بــه دو بخــش اولیــه )رســمی( و ثانویه )غیررســمی( 
تقســیم می کنــد. در بخــش اولیــه یــا رســمی، کارگــران از پوشــش قانونــی برخوردارنــد و بخــش ثانویــه یــا غیررســمی، 
زیــر پوشــش قانــون نیســتند. ویژگــی مشــاغل بخــش اخیــر، مهــارت کــم، درآمدهــای پایین تــر، ورود آســان، و بــازده 
پاییــن آمــوزش و تجربــه اســت. در ایــن دیــدگاه، اشــتغال غیررســمی می توانــد مکمــل بــازار اصلــی باشــد کــه تأثیــری 
بــر اشــتغال رســمی نــدارد، بلکــه می توانــد بنگاه هــا و کارگــران ایــن بخــش را بــا ارائــه بخشــی از خدمــات کاری بــا 

هزینــه کمتــر به جــای اســتخدام مســتقیم یــا کار به صــورت پیمانــکاری، به طــور غیرمســتقیم به خدمــت گیــرد.
ــه،  ــان داد ک ــال ۱۹۷۲، نش ــعه به س ــورهای درحال توس ــی در کش ــی میدان ــی کار در پژوهش ــازمان بین الملل س
ــه  ــانی ک ــت و کس ــان پاره وق ــاب کارکن ــا احتس ــد، ب ــر آی ــر به نظ ــت کمت ــن اس ــه ممک ــکار اگرچ ــکاری آش ــرخ بی ن
ــن اســت کــه گذشــته  ــن ســخن ای ــد. مفهــوم ای ــش می یاب ــرخ آن افزای ــد، ن ــد کارمــی کنن در زمینه هــای غیرمول
ــد و  ــری دارن ــد کمت ــا درآم ــد ام ــه کار می کنن ــتند ک ــز هس ــری نی ــروه بزرگ ت ــد، گ ــدی ندارن ــه درآم ــکاران ک از بی
ــکاری  ــه بی ــد بیم ــورهای فاق ــه در کش ــود ک ــگاه از آن رو ب ــش ن ــن چرخ ــوند. ای ــده می ش ــتان کار« نامی »تهی دس
ــان مهاجــر روســتایی نمی تواننــد  ــد. بســیاری از جوان ــدازه داراســت کــه یک ســر بیــکار بمان ــه آن ان کمتــر کســی ب
ــی  ــد، بخش ــمی روی می آورن ــش غیررس ــه کار در بخ ــار ب ــوند و به اجب ــذب ش ــادی ج ــدرن اقتص ــای م در بخش ه
کــه فعالیــت آن چنــدان به چشــم نمی آیــد و در آمارهــا منظــور نمی شــود و از مقــررات و حمایت هــای دولــت 
بــه دور اســت. به ایــن ترتیــب، اصطــالح »بخــش غیررســمی« بــه گونــه رســمی در پهنــه بین المللــی بــه کار گرفتــه 
ــا  ــک ی ــای دارای ی ــک، کارگاه ه ــای کوچ ــرای کارگاه ه ــمی را ب ــالح غیررس ــی کار اصط ــازمان بین الملل ــد. س ش
چنــد ویژگــی زیــر تعریــف کــرده اســت: ۱. آزادی ورود و خــروج؛ ۲. وابســته بــه منابــع داخلــی؛ ۳. خانوادگــی بــودن 
ــد؛  ــوژی تولی ــا و تکنول ــد روش ه ــودن تولی ــر ب ــا؛ ۵. کارب ــودن فعالیت ه ــدود ب ــک و مح ــت کارگاه؛ ۴. کوچ مالکی

ــرل.                                                                                                                        ــرون از مــدارس رســمی؛ ۶. وجــود بازارهــای رقابتــی و دور از کنت کســب مهــارت بی
در کشــور مــا هــم چــون بســیاری از کشــورهای درحال توســعه، بــازار کار اصلــی را می تــوان بــه دو بخــش 
کارگاه هــای زیــر پوشــش قانــون کار و کارگاه هــای رســمی زیــر پوشــش محــدود یــا بیــرون از شــمول قانــون کار و 
بــازار غیررســمی را بــه کارگاه هــای مجــاز غیررســمی و کارگاه هــای غیرمجــاز تفکیــک کــرد. مــا بررســی تفصیلــی و 
آمــاری ایــن بازارهــا را بــه گفتارهــای مربــوط بــه جمعیــت کارگــران کشــور و شــمول قانــون کار موکــول می کنیــم. 
ــر  ــا به تعبی ــازار کار ی ــر ب ــا ب ــلط انحصاره ــک در دوران تس ــای کوچ ــگاه کارگاه ه ــش و جای ــه نق ــا ب ــا تنه در این ج

ــم. ــاره می کنی ــمی کار اش ــمی و غیررس ــای رس ــاختارگرایان بازاره س

کارگاه های کوچک
ــش  ــادی و پیدای ــته های اقتص ــی رش ــت در برخ ــذف رقاب ــا ح ــش انحصاره ــن، پیدای ــای لنی ــاس آموزه ه ــر اس ب
تمرکــز را موجــب نمی شــود. ســرمایه های انحصــاری بــه  ایــن رشــته ها روی نمی آورنــد، زیــرا امــکان کســب 
ــن رشــته ها محــدود و دســتخوش نوســانات شــدید  ــن رشــته ها محتمــل نیســت. تقاضــا در ای ــراوان در ای ســود ف
ــر بازارهــای موضعــی ایــن کاالهــا، مشــتریان  ــر آشــنایی خــود ب ــا مالــکان ایــن کارگاه هــا ب اســت. ســرمایه داران ی
ســنتی و کیفیــت خــاص کاالهــای خــود متکــی هســتند و از نوآوری هــای تکنیکــی کم خــرج اســتفاده می کننــد. 
در شــرایط کشــور مــا ایــن نــوع فعالیت هــا را می تــوان در کارگاه هــای تولیــدی ســنتِی خانوادگــی و در کارگاه هــای 

خوداشــتغالی دیــد.
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به عــالوه، بایــد توجــه داشــت کــه عالقــٔه انحصارهــا بــه برانداختــن کارگاه هــای کوچــک شــامل همــه رشــته ها 
نمی شــود. پیشــرفت های علمــی و فنــی، تجزیــه رونــد تولیــد بــه اجــزاِء متعــدد نســبتًا جداگانــه را فراهــم 
ــته از  ــک رش ــام ی ــوند، انج ــرمایه گذاری ش ــل س ــود متحم ــه خ ــدون آن ک ــا ب ــل، انحصاره ــن دلی ــی آورد. به همی م
فعالیت هــای جنبــی و کمکــی تولیــد را بــه مؤسســه های کوچــک و متوســط به ظاهــر مســتقل وامی گذارنــد 
ــود  ــرل خ ــوذ و کنت ــر نف ــپاری زی ــاخت و برون س ــفارش س ــق س ــه ها را از طری ــن مؤسس ــی از ای ــداد روزافزون ــا تع ی
ــه  ــپارند و ب ــت می س ــت سرنوش ــه ها را به دس ــن مؤسس ــاع، ای ــت اوض ــران و وخام ــگام بح ــی به هن ــد. ول درمی آورن
ــای  ــازان، کارگاه ه ــزان، قطعه س ــور از قطعه ری ــا در کش ــن کارگاه ه ــه ای ــد۷. از نمون ــوم می کنن ــتگی محک ورشکس
بافندگــی، دوزندگــی، پیمانــکاران ُخــرد و خدماتــی و نظایــر آن هــا  کــه به ســفارش شــرکت ها و مؤسســه های بــزرگ 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــته اند، می ت ــا وابس ــه انحصاره زیرمجموع
بنابرایــن، نبایــد اســیر ادعاهــا بــود و پنداشــت کــه خــروج کارگاه هــا از شــمول قوانیــن حمایتــی ای از نــوع قانــون 
ــام و  ــای نظ ــه، تصمیم ه ــت. بلک ــرد اس ــد ُخ ــتغال و تولی ــت از اش ــانٔه حمای ــی نش ــن اجتماع ــازمان تأمی کار و س
کارگــزاران آن به پیــروی از سیاســت های نولیبرالیســتی و ســاختارگرایان، حفــظ، کنتــرل و هدایــت ایــن بازارهــای 
ــری و  ــهیل غارتگ ــی و تس ــی های مال ــا و الیگارش ــت ه ــرمایه داران، تراس ــع کالن س ــن مناف ــیر تأمی ــوی در مس ثان
بهره کشــی های آن هاســت. مجموعــٔه قوانیــن، مقــررات، تصویب نامه هــا و آیین نامه هــای مصــوب، به ویــژه از 

ــد. ــان نمی ده ــن را نش ــز ای ــیدی، ج ــه ۱۳۷۰ خورش ــن ده ــال های آغازی س

خصوصی سازِی آموزش و بازارهای کار 
ــه  ــا ب ــذاری آن ه ــی و واگ ــای تحصیل ــام دوره ه ــرورش در تم ــه آموزش وپ ــی و ازجمل ــات عموم ــدگی خدم کاال ش
ــه مؤسســه های آمــوزش  ــرورش[ موجــب رشــد قارچ گون ــر آموزش وپ بخــش خصوصــی ]بخوان:مافیــای حاکــم ب
عالــی- بــدون توجــه بــه نیازهــای جامعــه- در مســیر توســعه شــده اســت. خصوصی ســازی اگرچــه بــرای دارنــدگان 
ایــن مؤسســه های رنگارنــگ ]بخــوان: مافیــای آمــوزش[ ســودهایی کالن به همــراه داشــته اســت، بــرای 
ــِت مــازاد  مــردم جــز انباشــته شــدن روزافــزون جمعیــت بی ســوادان و کم ســوادان در یــک ســو  و تشــکیل جمعی

ــت.  ــته اس ــی نداش ــو، حاصل ــکار در دیگرس ــردگاِن بی تحصیل ک
ــدی و فنا وری هــای ســنتی،  ــه کار ی ــه شــیوه های تولیــد متکــی ب ــا توجــه ب می دانیــم در بازارهــای غیررســمی، ب
امــکان جــذب تحصیل کــردگان و کارگــران متخصــص و ماهــر وجــود نــدارد یــا ناچیــز اســت. از طرفــی، در بازارهای 
ــر فنا وری هــای پیشــرفته تر امــکان  ــه شــیوه های تولیــد مبتنــی ب ــا توجــه ب ــر پوشــش قوانیــن جــاری، ب رســمِی زی
جــذب بی ســوادان و کم ســوادان جــز در مشــاغل غیــر فنــی محدودتــر اســت. روشــن اســت کــه وجــود ایــن ارتــش 
بیــکاران در دو بــازار کار و آزادســازی مقــررات حمایتــی، در تحمیــل قراردادهــای یک ســویه و تحمیلــی و در کاهــش 
روزافــزون دســتمزدها باهــدف بهره کشــی عنان گســیخته تــا چــه حــد دســت کالن ســرمایه داران را بــاز می گــذارد. 

بنابرایــن، از چنیــن منظــری اســت کــه مــا بــه تحلیــل آمارهــای رســمی بــر پایــٔه مالحظــات میدانــی می پردازیــم. 

تحصیل کردگان
طیب نیــا، وزیــر اقتصــاد برگزیــده دوره اول ریاســت جمهــوری روحانــی، دربــارٔه بیــکاری در میــان تحصیل کــردگان 

ــٔه تکامــل ســرمایه داری" نوشــتٔه لنیــن، و "اقتصــاد سیاســی، شــیؤه ســرمایه داری"،  ۷ - نــگاه کنیــد بــه: کتاب هــای "امپریالیســم واپســین مرحل
زیــر نظــر آ. کازلــف، ترجمــٔه م. اخگــر.
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در شــهریورماه ســال ۱۳۹۲، گفــت: »مــا یــک جمعیــت انبــوه آمــاده کار داریــم کــه چیــزی حــدود ۵ میلیــون نفــر 
درحال حاضــر یــا از دانشــگاه فارغ التحصیــل شــده اند یــا درحــال تحصیــل در دانشــگاه ها هســتند و بــه زودی وارد 
بــازار کار خواهنــد شــد کــه مــا بایــد بتوانیــم بــرای ایــن جمعیــت کار مناســب فراهــم کنیــم. همچنیــن حــدود ۳ و 
نیــم میلیــون بیــکار وجــود دارد کــه اگــر ایــن تعــداد را بــه  آن ۵ میلیــون نفــر اضافــه کنیــم معنایــش ایــن اســت کــه 
حــدود ۸  و نیــم میلیــون نفــر در آینــده نزدیــک جویــای شــغل هســتند« ]خبرگــزاری مهــر، ۶ شــهریورماه ۱۳۹۲[.  
ســه ســال بعــد، اقتصــاد نیــوز، ۲۲ مردادمــاه ۱۳۹۵، نیــز نوشــت: »روز گذشــته معــاون اقتصــادی وزیــر تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی گفتــه: اکنــون بیــن شــش تــا هفــت میلیــون نفــر بیــکار در کشــور وجــود دارد کــه ۳۰ درصــد 
ــز  ــتند.« مرک ــارت هس ــوزش و مه ــد آم ــداد فاق ــن تع ــر از ای ــون نف ــار میلی ــد و چه ــکیل می دهن ــان تش آن را جوان
ــران در ســال ۱۳۹۵[ نــرخ مشــارکت – شــاغالن و  پژوهش هــای مجلــس هــم، در گزارشــی تحلیلــی ]اقتصــاد ای
بیــکاران- دارنــدگان تحصیــالت عالــی را در ســال ۱۳۹۴ حــدود ۵۱٫۹  ارزیابــی می کنــد و بالــغ بــر ۵٫۵  میلیــون 

ــد.                                       ــن ســال را از زمــرٔه بیــکاران می دان نفــر از جمعیــت حــدود ۱۲ میلیــون نفــری تحصیل کــرده در ای
امــا در پــی گزارش هــای محرمانــه وزیــر کار ]روزنامــه کیهــان، ۵ اردیبهشــت ماه ۱۳۹۶[ بــه مجلــس درخصــوص 
بیــکاری، علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس، گفــت: »باتوجــه بــه جلســه غیرعلنــی مجلــس درخصــوص وضعیــت 
ــه کــرد، مقــرر شــد ایــن موضــوع در یــک کارگــروه پیگیــری  ــن زمینــه ارائ ــر کار در ای اشــتغال و گزارشــی کــه وزی
ــالح  ــزارش به اصط ــازه – گ ــی ت ــد وزارت کار در اقدام ــدی بع ــه چن ــود ک ــروه ب ــن کارگ ــٔه کار ای ــد نتیج ــود.«  الب ش
ــت:  ــالم داش ــرده، اع ــت تحصیل ک ــترده در جمعی ــکاری گس ــئله بی ــورت مس ــردن ص ــاک ک ــرای پ ــی- ب پژوهش
ــه  ــل ب ــه تمای ــگاهی ک ــگان دانش ــداد دانش آموخت ــار تع ــوص آم ــان درخص ــًا کارشناس ــیون و بعض ــب سیاس »اغل
 حضــور در بــازار کار دارنــد همــواره دچــار خطــا هســتند و می پندارنــد کــه تمــام دانش آموختــگان دانشــگاهی وارد 
ــد  ــرای فعالیــت اقتصــادی ندارن ــی ب ــان تمایل ــژه زن ــان به وی ــادی از آن ــد شــد درحالی کــه تعــداد زی ــازار کار خواهن ب
ــه  ــر ک ــزار نف ــت صد ه ــون و هش ــد. از ۴ میلی ــتغال دارن ــه کار اش ــل ب ــا تحصی ــان ب ــم هم زم ــادی ه ــداد زی و تع
درحــال تحصیــل هســتند حــدود ۸۰۰ هــزار نفــر )۱۷ درصــد( ضمــن تحصیــل دارای فعالیــت اقتصــادی بــوده و 
شــاغل هســتند. همچنیــن بخشــی از جمعیــت درحــال تحصیــل و فارغ التحصیــل دانشــگاهی از نظــر اقتصــادی 
ــون  ــل، ۳.۷ میلی ــی فارغ التحصی ــت ۷ میلیون ــن جمعی ــتند. در بی ــغل نیس ــتجوی ش ــتند و در جس ــال هس غیرفع
ــت  ــالن در جمعی ــر از فارغ التحصی ــون نف ــه ۲.۴ میلی ــن اینک ــتند. ضم ــکار هس ــر بی ــزار نف ــاغل و ۹۰۰ ه ــر ش نف
ــای کار محســوب نمی شــوند« ]خبرگــزاری مهــر،  ــد کــه جــزو جمیعــت بیــکار جوی غیرفعــال اقتصــادی قــرار دارن
۲۴ خردادمــاه ۱۳۹۶[. فــرض کنیــم کــه ایــن ادعــا درســت باشــد و شــاغالن و بیــکاران ایــن دو گــروه در جمعیــت 
ــًا در جمعیــت غیرفعــال باشــند، چــه شــده اند؟  ــد قاعدت ــون نفــر دیگــر کــه بای فعــال آمــده باشــند، امــا ۶٫۴ میلی
بــرای آمارســازان راحــت اســت کــه زنــان  ایــن گــروه از جمعیــت- بــا حــدود ۶۰ درصــد- را در پوشــه زنــان خانــه دار 
طبقه بنــدی کننــد و بــه بایگانــی بســپارند. امــا مــردان ایــن گــروه از جمعیــت و نزدیــک بــه ۳ میلیــون نفــر بــه کجــا 

ــده اند؟ ــده ش ران
ــالت  ــوردار از تحصی ــت برخ ــماره ۶( جمعی ــدول ش ــه ۶۷، ج ــال ۹۵ )صفح ــروی کار در س ــری نی ــج آمارگی نتای
ــت. وزارت کار در  ــرده اس ــالم ک ــزار اع ــون و ۳۸ ه ــر ۱۲ میلی ــغ ب ــرا را بال ــا دکت ــم ت ــع فوق دیپل ــی و از مقط عال
گفتــار به اصطــالح "پژوهشــی" فــوق، مدعــی اســت کــه از ایــن جمعیــت حــدود ۴ میلیــون نفــر درحــال تحصیــل 
ــًا دســته اول بایــد ذیــل مقولــه »محصــل« و دســته دوم ذیــل  و ۸۰۰ هــزار شــاغل درحــال تحصیل انــد کــه قاعدت

ــند. ــده باش ــدی ش ــاغالن« طبقه بن »ش
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ــدول  ــل )ج ــال تحصی ــت درح ــه در آن، جمعی ــد ک ــم دی ــم، خواهی ــروی کار برگردی ــری نی ــج آمارگی ــه نتای ــر ب  اگ
ــر ۱۰  ــل زی ــت محص ــه جمعی ــی ک ــت. در صورت ــده اس ــالم ش ــر اع ــون نف ــار(  ۱۱٫۵  میلی ــن گفت ــماره ۲ همی ش
ــر ۵ میلیــون و ۲۲۵ هــزار نفــر )صفحــه ۶۳، جــدول شــماره ۵( را از آن کســر کنیــم و جمعیــت  ســال ســن و براب
ــه  آن بیفزاییــم، جمعیــت درحــال تحصیــل کشــور  دانشــجویان غیرفعــال از نظــر اقتصــادی در مقاطــع عالــی را ب
برابــر ۱۰ میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر می شــود. مغایــرت ۱ میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفــر از کجــا آمــده و از کــدام گــروه 

جمعیــت بــه گــروه محصــل رانــده شــده اســت؟
از طرفــی مطابــق بــا نتایــج آمارگیــری، جمعیــت فــارغ التحصیــالن در مقاطــع عالــی پــس از کســر دانشــجویان 
درحــال تحصیــل، ۷٫۲  میلیــون می شــود. اگــر ادعــای ایــن گفتــار به اصطــالح "پژوهشــی" را بپذیریــم کــه مدعــی 
ــده اند،  ــور ش ــال منظ ــت فع ــب جمعی ــکار در ترکی ــاغل و بی ــدی ش ــراد در گروه بن ــن اف ــون از ای ــت ۴٫۶ میلی اس
ــان  پرســش ایــن اســت کــه ۲٫۶  میلیــون نفــر بقیــه چــه شــده اند؟ پاســخ روشــن اســت: ۱٫۲ میلیــون نفــر از آن
ــت  ــه جمعی ــگان زن ب ــی دانش آموخت ــی یعن ــل و مابق ــت محص ــرد در جمعی ــگان م ــاد دانش آموخت و به احتمال زی

ــد!                                                                      ــد باش ــن نمی توان ــز ای ــده اند. ج ــده ش ــه دار خوران خان

تحصیل کردگان زن
اگــر از جمعیــت حــذف شــده مــرداِن ایــن بخــش از بیــکاراِن در جســتجوی کار و انتقــال آن بــه جمعیــت محصــل 
بگذریــم، پرســش ایــن اســت کــه زنــان فارغ التحصیــل و برخــوردار تحصیــالت عالــی بــا جمعیتــی بیــش از ۳٫۵ 
میلیــون نفــر چــه رفتــه اســت؟ پاســخ همان طــور کــه گفتــه شــد، روشــن اســت: بــه پوشــه جمعیــت خانــه دار رانــده 

شــده اند تــا صــورت مســئله پــاک شــود!
ولــی آخــر چــه کســی بــاور دارد کــه ایــن زنــان پــس از ســال ها تحمــل رنــج  تحصیــل در شــرایط نابرابــر کشــور 
مــا، آن طــور کــه کارگــزاران نظــام و ازجملــه مســئوالن وزارت کار می گوینــد »تمایلــی به حضــور در بــازار کار نداشــته 

باشــند«؟ موضــوع ایــن نیســت. موضــوع نیافتــن »کار مناســب« و ســرخورده شــدن از جســتجوی آن اســت!
ــادآور می شــویم کــه ذیــل آمارهــای رســمی، بیــکار بــه کســانی گفتــه می شــود کــه در فاصلــه یــک مــاه پیــش  ی
ــدن  ــی، خوان ــه مراکــز کاریاب ــه کارفرمــا، مراجعــه ب ــه یکــی از راه هــای »مراجعــه ب از آمارگیــری آمادگــی خــود را ب
ــی  ــا و حت ــس از ماه ه ــردی پ ــر ف ــه اگ ــت ک ــن اس ــش ای ــند. پرس ــرده باش ــالم ک ــر آن« اع ــای کار و نظای گهی ه آ
ــی اش  ــد و از جســتجوی بیشــتر ســرخورده شــود، معن ســال ها دوندگــی نتوانســته باشــد کار مناســب خــود را بیاب
آن اســت کــه داوطلبانــه تمایلــی به حضــور در بــازار کار نــدارد؟ به عــالوه، ازدواج و تشــکیل خانــواده در ایــن گــروه 
ســنی چــه منافاتــی بــا کار و فعالیــت اجتماعــی دارد؟ اگــر از تمــام دیگــر انگیزه هــای اجتماعــی کــه بگذریــم، کار 

ــرای تأمیــن هزینه هــای کمرشــکن زندگــی فــردی و مشــترک ضــروری اســت.                                                  ــن گــروه دســت کم ب ــرای ای ب
از طرفــی، اگــر بــه آمارهــای ازدواج در منابــع رســمی نگاهــی بیندازیــم، خواهیــم دیــد کــه ادعــای فــوق از اســاس 
ــت ســنی  ــزرگ درصــد کمــی از جمعی ــژه در شــهرهای ب ــش ســن ازدواج به وی ــه افزای نادرســت اســت. »باتوجــه ب
ــور  ــال در کش ــا ۳۴ س ــن ۲۰ ت ــر از س ــون پس ــد. ۱۲ میلی ــکیل می دهن ــه دار تش ــان خان ــال را زن ــا ۳۰ س ــن ۱۵ ت بی
ــًا در ایــن ســن  ازدواج هــا صــورت می گیــرد کــه از ایــن تعــداد ۵ میلیــون و ۶۰۰ هــزار  زندگــی می کننــد کــه عمدت
نفــر از آنــان ازدواج نکردنــد کــه شــامل ۴۶ درصــد از ایــن جمعیــت می شــود. زنــان ۱۵ تــا ۲۹ ســاله در کشــور بیــش 
ــک  ــد کــه نزدی ــر ازدواج نکرده ان ــون و ۸۰۰ هــزار نف ــداد حــدود ۵ میلی ــن تع ــر هســتند کــه از ای ــون نف از ۱۱ میلی
بــه ۴۸ درصــد را تشــکیل می دهنــد« ]خبرگــزاری جمهــوری اســالمی، به نقــل از مدیــرکل دفتــر آمــار جمعیتــی و 
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مهاجــرت ســازمان ثبــت احــوال کشــور، ۲۴ دی مــاه ۱۳۹۱[.  نیــازی بــه توضیــح نیســت کــه ایــن آمــار در فاصلــه 
۵ ســال گذشــته فزونــی یافتــه اســت.

 حــال بــا موشــکافی گفته هــای بــاال، می تــوان دریافــت کــه چــه بخــش بزرگــی از جمعیــت جــوان کشــور را کــه 
تحصیل کــردگان و متخصصــان و به ویــژه تحصیل کــردگان و متخصصــان زن را دربرمی گیــرد، ســرخوردگی و 
ــرای جامعــه به همــراه دارد. بیــکاری و برخــوردار نبــودن از  ــد می کنــد و چــه پیامدهــای ســنگینی ب نومیــدی تهدی
ــب  ــان را موج ــترده از جوان ــر گس ــن قش ــی در ای ــای روح ــدید بحران ه ــواده، تش ــکیل خان ــرای تش ــات الزم ب امکان
ــز  ــد ناچی ــه درآم ــان ب ــن جوان ــای ای ــه هزینه ه ــده ک ــث ش ــود باع ــکارِی موج ــالوه، بی ــد. به ع ــد ش ــده و خواه ش
خانواده هــا تحمیــل شــود. حال آنکــه ایــن جوانــان خــود از تمــام شــرط های الزم بــرای ورود بــه بــازار کار و تشــکیل 

خانــواده مســتقل برخوردارنــد.                                                                                                                                     

بیکاری پنهان و اشتغال سیاه در میان دیگر زنان
موضــوع بیــکاری تنهــا بــه زنــان برخــوردار از تحصیــالت عالــی برنمی گــردد. همان طــور کــه دیــده شــد، تقریبــًا 
ــاده  ــار نه ــازار کار کن ــی از ب ــور تحمیل ــه به ط ــنی ک ــروه س ــن گ ــان در ای ــی زن ــت ۸ میلیون ــی از جمعی ــش بزرگ بخ
شــده اند، از مشــکل بیــکاری و درنتیجــه، از فقــر فزاینــده رنــج می برنــد. آخــر اگــر اضطــرار تأمیــن زندگــی و نیــاز 
ــوند  ــنی وادار ش ــف س ــای مختل ــان در گروه ه ــم از زن ــی عظی ــه جمعیت ــت ک ــری اس ــاز دیگ ــه نی ــد چ ــه کار نباش ب
ــا  ــی ب ــاغل خانگ ــا مش ــمی ی ــای غیررس ــیاه، کار در کارگاه ه ــای س ــه کاره ــی ب ــت  قانون ــه حمای ــه دور از هرگون ــا ب ت
ســفارش بیرونــی تــن دردهنــد؟ و اگــر تنهــا درصــدی از آنــان بــه دور از هرگونــه حمایتــی مجبــور بــه تــن دادن بــه 
کار در مشــاغل غیررســمی شــده اند، درصــد بیشــتر آنــان چــه سرنوشــتی دارنــد؟ کافــی اســت بــه ســخنان برخــی 
از متصدیــان مســئول در ایــن خصــوص رجــوع کنیــم: »بــر اســاس آخریــن رقــم اعــالم شــده توســط وزیــر محتــرم 
ــر دارای  ــون نف ــر(  ١٥  میلی ــون نف ــور )٢٢ میلی ــاغل کش ــت ش ــی از کل جمعی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف وزارت تع
دفترچــه بیمــه هســتند )به معنــای تحــت حمایت هــای قانونــی و اجتماعــی بــودن(. بدیــن ترتیــب ٧ میلیــون نفــر 
کارگــر در بــازار کار غیررســمی فعالیــت می کننــد کــه تحــت پوشــش  حمایت هــای قانونــی  نیســتند. گرچــه صــرف 
داشــتن دفترچــه بیمــه تمامــی ویژگی هــای کار شایســته را تأمیــن نمی کنــد، امــا به هرحــال مشــارکت ٧ میلیــون 
ــازار کار غیررســمی نشــان دهنده ضــرورت سیاســت گذاری های مناســب اســت. از ایــن گــروه ٧ میلیونــی  نفــر در ب
بــر اســاس برآوردهــای صورت گرفتــه ٢٥ درصــد )حــدود ۱.۵ میلیــون نفــر( را زنــان تشــکیل می دهنــد. در میــان 
کل زنــان شــاغل ایــن ســهم به معنــای  اشــتغال ٥٠ درصــد از زنــان شــاغل کنونــی در بخــش غیررســمی و بــدون 
حمایت هــای اجتماعــی و قانونــی اســت« ]خبرگــزاری مهــر، »بررســی گروه هــای مختلــف زنــان شــاغل از ســوی 

معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری«، ۱۹ خردادمــاه ۹۵[. 
ــه در  ــی و ازجمل ــای اجتماع ــان در عرصه ه ــته زن ــته و شایس ــور بایس ــا از حض ــه آن ممانعت ه ــت ک ــن اس روش
عرصــه کار، به معنــای محــروم کــردن جامعــه از نیمــه وجــود انســانی خــود کــه در زایــش و بالــش اجتماعــی نقشــی 
ــائل  ــی مس ــرح اصول ــای ط ــرا به ج ــد. زی ــته باش ــال داش ــم به دنب ــازی هایی را ه ــن آمارس ــد چنی ــد، بای ــزا دارن به س

ــن جمعیت هــا از نظرهــا پنهــان شــوند! به منظــور حــل آن هــا، ســودمندتر آن اســت کــه از اســاس ای

فارغ التحصیالن و دانش جویان ساکن کشورهای خارج
ــت  ــرک تابعی ــوز ت ــه هن ــارج ک ــورهای خ ــاکن کش ــل س ــال تحصی ــجویان درح ــالن و دانش ــگاه فارغ التحصی جای
ــری و در  ــج آمارگی ــه در نتای ــت؟ هنگامی ک ــمی چیس ــای رس ــت، در آماره ــم نیس ــم ک ــان ه ــمار آن ــد و ش نکرده ان
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ــم، در  ــه می کنی ــگاه ها مراجع ــک دانش ــل به تفکی ــال تحصی ــجویان درح ــب دانش ــه ترکی ــاری ب ــالنامه های آم س
هیــچ کجــا نامــی از دانشــجویان درحــال تحصیــل در دانشــگاه های خــارج از کشــور نیامــده اســت. به عــالوه، در 
ترکیــب شــاغالن و بیــکاران نیــز هیــچ اشــاره ای بــه شــاغالن و بیــکاران ســاکن خــارج کشــور نمی شــود. به نظــر 
ــد، از آمارهــای رســمی حــذف  ــق دارن ــه جبهــه کار تعل ــًا ب ــن بخــش از جمعیــت شــاغل کــه عمدت می رســد کــه ای
ــد از زمــره نومیــد شــدگان از یافتــن کار مناســب در کشــور  شــده باشــند۸. حال آنکــه ایــن بخــش از جمعیــت را بای

ــوند. ــده اند و می ش ــارج ش ــورهای خ ــپار کش ــر رهس ــن کار بهت ــد یافت ــه امی ــه ب ــی ک ــت، جمعیت دانس
»حــدود ۲۵ درصــد از کل ایرانیــان تحصیل کــرده هم اکنــون در کشــورهای توســعه یافته زندگــی می کننــد۹. 
ــرای  ــرده ب ــان تحصیل ک ــر از ایرانی ــزار نف ــا ۱۸۰ ه ــن ۱۵۰ ت ــاالنه بی ــول، س ــی پ ــدوق بین الملل ــار صن ــق آم طب
ــعه نیافته  ــعه و توس ــور درحال توس ــن ۹۱ کش ــا در بی ــرار مغزه ــر ف ــران از نظ ــد و ای ــدام می کنن ــران اق ــروج از ای خ
جهــان مقــام اول را از آن خــود کــرده اســت. خــروج ســاالنه ۱۵۰ تــا ۱۸۰ هــزار ایرانــی بــا تحصیــالت عالــی از ایــن 

کشــور معــادل خــروج ۵۰ میلیــارد دالر ســرمایه ســالیانه از ایــن کشــور اســت۱۰.«
نیــازی بــه توضیــح نیســت کــه از عامل هــای اساســی خــروج تحصیل کــردگان از کشــور وضــع اقتصــادی یعنــی 
ــارج  ــص در خ ــک متخص ــوق ی ــزان حق ــه می ــت. هنگامی ک ــی اس ــای زندگ ــن هزینه ه ــکل تأمی ــکاری و مش بی
چندیــن برابــر حقــوق همــان شــخص در ایــران اســت، روشــن اســت کــه بعضــی از متخصصــان بــه فکــر مهاجــرت 
ــن  ــی و همچنی ــای علم ــرای اظهارنظره ــی ب ــی و اجتماع ــای سیاس ــود آزادی و مصونیت ه ــد. نب ــور برآین از کش
حاکــم بــودن گروه هــای ســرکوبگر سیاســی بــر دانشــگاه ها و مراکــز علمــی از دیگــر عامل هــای مهاجــرت 
ــای  ــردن محیط ه ــی ک ــت، امنیت ــراد بی  صالحی ــه اف ــاس ب ــغل های حس ــذاری ش ــت. واگ ــردگان اس تحصیل ک
کار و زندگــی، تطابــق نداشــتن شــغل بــا تخصــص افــراد، بوروکراســی دولتــی و انحصــاری شــدن مشــاغل نیــز از 
دیگــر عامل هایی انــد کــه بــه تشــدید مهاجــرت نخبــگان از کشــور انجامیــده  اســت. آینــده شــغلی مبهــم در میــان 
جوانــان، ســطح نــازل درآمدهــا، نبــود امــکان تشــکیل زندگــی مســتقل، ازدواج، خریــد مســکن و جــز این هــا، بــر 

ــت.                    ــر نیس ــا بی تأثی ــرار مغزه ــز در ف ــور نی ــر کش ــم ب ــی حاک ــدت امنیت ــای به ش ــر می گذارند.فض ــد تأثی ــن رون ای
گاه  ــروه آ ــن گ ــدن ای ــراج در ران ــرکوب و اخ ــت های س ــه سیاس ــکا ب ــا ات ــام ب ــزاران نظ ــه کارگ ــت ک ــن اس روش
اجتماعــی از محیط هــای کار و واداشــتن آنــان بــه مهاجــرت نقــش به ســزایی داشــته و دارنــد. زیــرا منافــع ضدملــی 
آنــان درراســتای تشــدید بهره کشــی، حضــور ایــن "مزاحمــان" را  برنمی تابــد. اخــراج، احضــار، بازداشــت ایــن گــروه 
ــت.  ــم نیس ــز ک ــام نی ــرای نظ ــای آن ب ــا هزینه ه ــته و دارد، ام ــرار داش ــتورکار ق ــواره در دس ــه هم ــی اگرچ اجتماع
ــت.  ــوده اس ــی ب ــت های امنیت ــی از سیاس ــواره یک ــور هم ــرت از کش ــه مهاج ــا ب ــن نیروه ــش دادن ای ــن رو، کی ازای
ــا  تأســف آور اســت کــه به رغــم کمبــود نیروهــای متخصــص و کارآمــد در کشــور، همیــن نیروهــای موجــود نیــز ب

ــد. ــور روی می آورن ــروج از کش ــه خ ــر ب ــوند و ناگزی ــرو می ش ــری و آزار روب ــن بی مه چنی

۸ - نتایــج آمارگیــری نیــروی کار در ســال ۹۵، جمعیــت کشــور را نزدیــک بــه ۷۸٫۵ میلیــون نفــر تقویــم کــرده اســت، حال آنکــه خالصــه نتایــج 
سرشــماری جامــع نفــوس و مســکن در همیــن ســال جمعیــت کشــور را نزدیــک بــه ۸۰ میلیــون نفــر اعــالم کــرده اســت. تفــاوت نزدیــک بــه ۱٫۵ 

میلیــون نفــری از چیســت؟
۹ - ”Iran: Coping With The World’s Highest Rate Of Brain Drain - Radio Free Europe / Radio Liberty©2009“
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۱۰ - ParaPundit: Iran Has Highest Rate Of Emigration Brain Drain
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کودکان کار
از دیگــر گروه هــای پنهــان شــده در آمارهــای رســمی، کــودکان کارنــد. بــر اســاس تعریف هــای معتبــر جهانــی در 
ــه  ــت گرفت ــدار به خدم ــداوم و پای ــورت م ــه به ص ــود ک ــه می ش ــودکان کار به کودکان کارگری گفت ــوق کار، ک حق
ــامل  ــد ش ــودکان می توان ــت. کار ک ــد اس ــرض تهدی ــدت در مع ــان به ش ــی آن ــمی و روح ــالمتی جس ــوند و س می ش
کار در کارخانــه، معــدن، کشــاورزی، کمــک در کســب وکار والدیــن، داشــتن کســب وکار شــخصی )ماننــد فــروش 
ــی  ــتفاده نظام ــکل های کار کودکان اس ــن ش ــد. غیرپذیرفتنی تری ــارف باش ــای نامتع ــپی گری و کاره ــا روس ــذا( ی غ
ــا  ــن شــکل کار کــودکان )ب ــن و به ظاهــر قانونی تری ــه تن فروشــی اســت. عادی تری ــان ب از کــودکان و واداشــتن آن
بعضــی محدودیت هــا( کار کشــاورزی کــودکان در ایــام تعطیلــی مدرســه )کار فصلــی(، کســب وکار خــارج از ســاعات 
ــق  ــودکان کاِر مطل ــل را ک ــازی و تحصی ــروم از ب ــودکان مح ــن ک ــروه از ای ــتین گ ــن، نخس ــت . بنابرای ــه اس مدرس
تشــکیل می دهنــد. بردگانــی کــه مفهــوم کودکــی را از یــاد برده انــد و از ســپیده دم تــا شــام در شــهرها و روســتاها و در 
کارگاه هــای رســمی و زیرزمینــی غیرایمــن و بی بهــره از کمتریــن شــرایط بهداشــتی به جســتجو در میــان زباله هــا، 
ــاق  ــای ش ــی، فعالیت ه ــی و دوزندگ ــای قالی باف ــی در کارگاه ه ــا، بافندگ ــر در کوره پزخانه ه ــل آج ــت زنی و حم خش
ــود و بیمــاری زای معدن هــای  در کارگاه هــای شیشــه گری، ســفالگری، آهنگــری، جــان کنــدن در فضــای غبارآل
شــن و ماســه، پادویــی، باربــری در دخمه هــا، مغازه هــا، کارواش هــا، مســافرخانه ها و دیگــر کارکارگاه هــای آلــوده، 

تاریــک و نمــور بــه ازای چندرغــاز بــه کار واداشــته می شــوند.
ــزارع، در  ــف، در م ــی مختل ــع تحصیل ــل در مقاط ــن تحصی ــه حی ــد ک ــودکان کار، کودکانی ان ــر ک ــش دیگ بخ
کارگاه هــای فامیلــی، در کارگاه هــای کوچــک، در کارگاه هــای غیررســمی بــه کار گرفتــه می شــوند یــا در خیابان هــا 
بــه دستفروشــی، واکس زنــی و کارهایــی از ایــن دســت مشــغول اند. بنابرایــن، بدیهــی اســت کــه به هنــگام 
آمارگیــری دســته اخیــر را بــا هــدف الپوشــانی در گــروه محصــالن جــای دهنــد و دشــواری کار و زندگــی آنــان را از 
دیدهــا پنهــان کننــد. حال آنکــه، هرلحظــه ایــن خطــر وجــود دارد کــه ایــن دســته از کــودکان به دالیــل مختلــف و 
ــه کــودکان کاِر  ــل به طورکامــل ب ــن هزینه هــای تحصی ــرای تأمی ــر و اســتطاعت نداشــتن خانواده هــا ب ــه فق ازجمل

مطلــق بپیوندنــد.
ــگران  ــان و پژوهش ــال، کارشناس ــن ح ــا ای ــد. ب ــاز می زنن ــر ب ــودکان کار س ــمار ک ــه ش ــمی از ارائ ــای رس آماره
اجتماعــی جمعیــت کــودکان کار را در مقیــاس کشــوری از ۳ تــا ۷ میلیــون تخمیــن می زننــد. هرچنــد کــه ایــن گــروه 
ــاک را یک ســر از  ــدٔه دردن ــن پدی ــا آمارســازی ای ــوان ب در مجمــوع، از آمارهــای رســمی حــذف شــده اند، امــا نمی ت
حیــات اجتماعــی بیــرون کــرد. "طبــق آمــار ارائــه  شــده توســط مرکــز آمــار ایــران کــه در ســال ۱۳۸۵ ارائــه شــد، ۱ 
میلیــون و ۷۰۰ هــزار کــودک به صــورت مســتقیم در ایــران درگیــر کار هســتند. همچنیــن ۹۱۵ هــزار کــودک کار 
ــن تعــداد ۹۸٫۹ درصــد دختــر هســتند" ]ســایت تحلیلــی  ــه دار به ثبــت رســیده کــه از ای نیــز به عنــوان کــودک خان

خبــری عصــر ایــران، ۲۲ خردادمــاه ۱۳۹۲[. 
ــر اســاس  ــد. ب ــی یافته ان ــاال نقــل شــد طــی بیــش از ۱۰ ســال گذشــته فزون روشــن اســت کــه ارقامــی کــه در ب
داده هــای آمــاری مربــوط بــه جمعیــت ۷ تــا ۱۸ ســال، بالــغ بــر ۳ میلیــون کــودک از تحصیــل بازمانده انــد. برخــی 
ــژه در حاشــیٔه شــهرها و شــاغل در  کارشناســان اقتصــادی، شــماِر امــروز کــودکان کار در شــهرها و روســتا و به وی
ــادی،  ــی مزدآب ــر محســن طباطبای ــد: "دکت ــن می زنن ــر تخمی ــون نف ــا ۷ میلی کارگاه هــای رســمی و غیررســمی را ت
ــرد  ــر اســاس کنوانســیون حقــوق کــودک، هــر ف ــان اینکــه ب ــا بی ــران، ب ــر انجمــن علمــی اقتصــاد شــهری ای دبی
ــوادآموزی و  ــت از س ــت: محرومی ــود، گف ــوب می ش ــودک کار محس ــخت، ک ــال دارای کار س ــر ۱۸ س ــاغل زی ش
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ــودکان کار  ــه ک ــت ک ــیب هایی اس ــه آس ــی ازجمل ــب... و بی خانمان ــکن نامناس ــب، مس ــادی نامناس ــرایط اقتص ش
ــا ۷  ــن ۳ ت ــران را بی ــودکان کار ای ــار ک ــهری آم ــاد ش ــائل اقتص ــناس مس ــن کارش ــد. ای ــرار می ده ــر ق ــت تأثی را تح
میلیــون عنــوان کــرد و گفــت: امــا به دلیــل اینکــه اغلــب کــودکان کار هیچ گونــه ثبــت هویتــی ندارنــد آمــار دقیقــی 

ــن، ۸ اســفندماه ۱۳۹۵[. ــن زمینــه مشــاهده نشــده اســت" ]خبرآنالی در ای
ــا و ناشــی از  ــالف برآورده ــان را در اخت ــوی کارشناس ــودکان کار از س ــه ک ــوط ب ــای مرب ــٔه  آماره ــالف در ارائ اخت
تفکیــک نکــردن کــودکان کار تمام وقــت و کــودکان مشــغول بــه کار درحــاِل تحصیــل و نیــز در چگونگــی تعریــف 
آنــان از کــودکان کار بایــد دیــد. و امــا اختــالف ایــن آمارهــا بــا آمارهــای رســمی، ناشــی از تــالش آمارســازان بــرای 
ــای  ــران کار در گروه ه ــت پس ــده جمعی ــتن عم ــان داش ــه دار" و پنه ــه "خان ــران کار، در پوش ــردن دخت ــان ک پنه

ــه جمعیتــی اســت! ــان از دوســوی معادل ــداد، حــذف آن "محصــل" و "ســایر"، و اگــر این هــا هــم جــواب ن

سایر و اظهارنشده
در آمارهــای رســمی زیــر جمعیــت غیرفعــال بــه گــروه "ســایر و اظهارنشــده" برمی خوریــم کــه تعریفــی بــرای آن 
ــروه  ــن گ ــده اند. ای ــدی ش ــال طبقه بن ــال و غیرفع ــت فع ــی جمعی ــای اصل ــرون از گروه ه ــت و بی ــده اس ــه نش ارائ

کیان انــد؟
ــوع -  ــی جســتجو کــرد کــه از هیــچ حمایتــی از ن ــان از کارافتادگان ــد در می ــن گــروه را بای دســته نخســت از ای

ــد،  ــه کار دارن ــی ن ــتند، به عبارت ــوردار نیس ــی برخ ــکاری و از کارافتادگ ــای بی ــی و بیمه ه ــای اجتماع بیمه ه
نــه درآمــد و نــه در موقعیتــی هســتند کــه در جســتجوی کار باشــند. ترکیــب جمعیتــی ایــن دســته، عمدتــًا در 

ــد. ــای می گیرن ــال ج ــا کهن س ــال ی ــنی میان س ــای س گروه ه
دســته دیگــر را بایــد کــودکان خیابانــی دانســت. کــودکان و نوجوانانــی کــه برخــالف کــودکان کار کــه - 

ــواده  ــه خان ــان ب ــع حاصــل از کار آن ــا مناف ــز ی ــد ناچی ــد و درآم ــق خانوادگــی خــود را حفــظ کرده ان ــوز تعل هن
ــاس  ــر اس ــغول اند. ب ــردی مش ــه  َگ ــه َپرس ــا ب ــبانه روز در خیابان ه ــد و ش ــی ندارن ــق خانوادگ ــردد، تعل بازمی گ
ــر ۱۸ ســال  ــرادی اطــالق می شــود کــه زی ــه اف ــی ب ــوق کــودک، "کــودک خیابان ــه حق ــاده یک پیمان نام م
هســتند، در خیابــان زندگــی و کار می کننــد؛ خانــواده ندارنــد یــا امــکان دسترســی بــه خانــواده برخــی از آنهــا 
ــز  ــن دســته نی ــواده ممکــن اســت. ترکیــب جمعیــت ای ــه خان ــان ب ــی بازگشــت برخــی از آن ــدارد، ول وجــود ن
نمی توانــد در گروه هــای ســنی بیــش از ۱۸ ســال باشــد." روشــن اســت کــه ایــن دســته از جمعیــت به شــدت 
در معــرض سوِءاســتفاده از ســوی باندهــای قاچــاق، قاچاقچیــان انســان، توزیــع مــواد مخــدر، تکدی گــری 
ــرایط  ــودکان در ش ــن ک ــد ای ــان، ۹۹ درص ــی کارشناس ــتقل و میدان ــای مس ــر پژوهش ه ــا ب ــد. بن و قوادان ان

ــوند. ــزه کار می ش ــی، ب ــت اجتماع ــه حمای ــره از هرگون ــی، بی به کنون
دســته دیگــر از ایــن جمعیــت را بایــد در میــان بزهــکاران، معتــاداِن کنــده یــا رانــده شــده از خانــواده و نظیــر - 

آن هــا جســتجو کــرد.
ــب  ــمی ترکی ــای رس ــایر"، در آماره ــِی "س ــروه جمعیت ــاره گ ــده درب ــه ش ــای ارائ ــض در آماره ــر از تناق صرف نظ
ــروی  ــری نی ــج آمارگی ــه نتای ــه تفکیــک اعــالم نمی شــوند. به عــالوه، درحالی ک ــروه ب ــن گ ــی ای دســته های جمعیت
ــر اعــالم  ــون نف ــر ۲٫۵ میلی ــغ ب ــروه ســنی بال ــِک  گ ــدون تفکی ــی را ب ــروه جمعیت ــن گ کار در ســال ۹۵، شــمار ای
می کنــد. در ســالنامه کشــوری ســال ۹۰ شــمار ایــن گــروه بالــغ بــر ۴ میلیــون نفــر و بــه تفکیکــی گــروه ســنی زیــر 

تقویــم شــده بــود: 
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جمعیت غیر فعال »سایر« به تفکیک گروه های سنی و جنسیتی )هزار نفر(
جمعزنمردگروه سنی

۱۴۱۱۷۱۱۵۲۳۲ ـ ۱۰
۱۹۴۴۸۳۱۰۷۵۸ ـ ۱۴
۲۴۳۶۸۲۷۷۶۴۵ ـ ۲۰
۲۹۲۴۸۱۷۶۴۲۴ ـ ۲۵
۳۴۱۲۹۹۲۲۲۱ ـ ۳۰
۳۹۱۵۰۵۱۲۰۱ ـ ۳۵
۴۴۹۷۳۸۱۳۵ ـ ۴۰
۴۹۸۸۳۲۱۲۰ ـ ۴۵
۵۴۱۲۳۴۰۱۶۳ ـ ۵۰
۵۹۱۲۲۴۶۱۶۸ ـ ۵۵
۶۴۱۰۲۵۸۱۶۰ ـ ۶۰

۶۵۴۶۶۳۷۲۸۳۸ ساله و بیشتر
۲۱۳نامشخص

۲۴۶۰۱۶۰۸۴۰۶۸جمع
پرســش نخســت ایــن اســت کــه ایــن کاهــش از چیســت؟ آیــا حمایت هــای اقتصــادی- اجتماعــی در گروه هــای 
ســنی مختلــف افزایــش و میــزان فقــر کاهــش یافتــه اســت؟ آیــا از شــمار اعتیــاد و جــرم و جنایــت کاســته شــده 
اســت؟ روشــن اســت کــه نــه! زیــرا همــه شــواهد و اظهارنظرهــای کارشناســانه مبتنــی بــر پژوهش هــای میدانــی 

ــد. ــن را می گوین ــز ای ج

آسیب های اجتماعی و رابطه آن با فقر و بیکاری
همان طــور کــه در پیش گفتــار اشــاره کردیــم، رشــد بیــکاری بــا رشــد تصاعــدی آســیب های اجتماعــی و درنتیجــه، 
ــد  ــر، رش ــکاری و فق ــدٔه بی ــد فزاین ــای رش ــه همپ ــت ک ــی نیس ــن، اتفاق ــت. بنابرای ــی اس ــت اجتماع ــش امنی کاه
هولنــاک نابســامانی ها و ســرخوردگی های اجتماعــی، پرخاشــگری، اعتیــاد و جــرم و جنایــت و دیگــر آســیب های 
اجتماعــی را شــاهد هســتیم. ابعــاد ایــن آســیب ها چنــان اســت کــه حتــی مســئوالن نظــام نیــز نمی تواننــد آن هــا 

را کتمــان کننــد. بــه چنــد نمونــه از آن هــا اشــاره می کنیــم.
مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکت های مردمــی شــهرداری اصفهــان )خبرگــزاری فــارس از اصفهــان ۹۶/۴/۲۴( 
ــاه ۹۶[.  ــارس، ۲۴ تیرم ــزاری ف ــت" ])خبرگ ــه اس ــش یافت ــر افزای ــه دو براب ــی ب ــودکان خیابان ــمار ک ــد: "ش می گوی
ــود در  ــات موج ــاس مطالع ــر اس ــود: "ب ــه ب ــودک گفت ــی کار ک ــش اجتماع ــی همای ــاون اجتماع ــن مع ــش از ای پی
شــهر تهــران، ۲۱ درصــد از کــودکان خیابانــی تجربــه جنســی داشــتند کــه از ایــن تعــداد ۱۱٫۳ درصــد آن مربــوط 
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ــا هــر دو جنــس را داشــته اند.  ــه رابطــه جنســی ب ــوده و همچنیــن ۲۴٫۱ درصــد تجرب ــا هم جنــس ب ــاط ب ــه ارتب ب
ــه ۱۲٫۵ ســال و  ــه جنســی نیــز درحال حاضــر در کشــور کاهــش یافتــه به طوری کــه در دختــران ب میانگیــن تجرب
در پســران بــه ۱۳٫۷ ســال رســیده اســت کــه ایــن مســئله در انتقــال بیماری هــای خطرنــاک اعــم از ایــدز، هپاتیــت 

و غیــره بســیار مؤثــر اســت" ]ســایت تابنــاک، ۱۴ مهرمــاه ۱۳۹۴[.  
در ســال ۹۶ برخــی نماینــدگان مجلــس نســبت بــه افزایــش آســیب های اجتماعــی هشــدار می دهنــد: "افزایــش 
طــالق، کارتــن خوابــی، تولــد کــودکان بی هویــت و زنــان خیابانــی ازجملــه آســیب هایی اســت کــه به طورمســتقیم 
از افزایــش معضــل اعتیــاد ناشــی شــده و به گونــه ای مــواد مخــدر را می تــوان مهم تریــن آســیب اجتماعــی کشــور 
ــاد در  ــئوالن، اعتی ــر مس ــق اظهارنظ ــد.  طب ــان نمانده ان ــز از آن در ام ــور نی ــان کش ــی زن ــه حت ــیبی ک ــت آس دانس
کشــور بــه ســمت زنانــه شــدن پیــش مــی رود به گونــه ای کــه شــیوع آن در میــان زنــان از ۴ درصــد بــه ۱۰ درصــد 
افزایــش پیــدا کــرده اســت معضلــی کــه اگــر بــرای حــل آن تدابیــر مناســب اندیشــیده نشــود مشــکالت ناشــی از آن 

جامعــه را بــا خطــرات جــدی مواجــه خواهــد کــرد" ]ســایت خانــه ملــت، ۲۸ شــهریورماه ۹۶[.                                                                
ــه خــارج از کشــور  ــان ب ــان از ســوی باندهــای قــوادی و قاچــاق آن دختــران فــراری و سوءاســتفاده جنســی از آن
ــن سوءاســتفاده نفرت انگیــز  ــا ای ــارزه ب ــی متعــددی اســت. امــا متأســفانه به جــای مب موضــوع گزارش هــای میدان
و حمایــت از قربانیــان آن، دیربــازی اســت کــه از انتشــار ایــن گزارش هــا به بهانــه تهدیــد امنیــت ملــی جلوگیــری 
ــان  ــان نش ــه شناس ــی های جامع ــم: "بررس ــنده می کنی ــا بس ــن گزارش ه ــی از ای ــادآوری نمونه ی ــه ی ــود. ب می ش
می دهــد سرنوشــت بســیاری از دختــران فــراری، اعتیــاد، قاچــاق و وارد شــدن بــه باندهــای ضــد اخالقــی اســت. 
از طرفــی، مراجــع قضایــی از اعتیــاد دختــران فــراری و فعالیــت آنهــا در باندهــای تولیــد و توزیــع مــواد مخــدر خبــر 
می دهنــد. جــدول زیــر، بــه گوشــه ای از واقعیت هایــی دربــاره دختــران فــراری و قاچــاق آنهــا بــه خــارج از کشــور 
ــران فــراری به صــورت خوداظهــاری  ــه شــده کــه دخت ــن آمــار توســط پرسشــنامه هایی تهی ــردازد. برخــی از ای می پ
بــه آن پاســخ داده انــد. آمارهــا تلــخ و نگران کننــده هســتند. ســن فــرار دختــران از ۱۶ ســال بــه ۱۴ ســال کاهــش 
ــد را  ــای ب ــن خبره ــود. ای ــه می ش ــی اضاف ــار قبل ــه آم ــد ب ــا ۲۰ درص ــاله ۱۵ ت ــه هرس ــر اینک ــئله بدت ــه و مس یافت

خبرگــزاری ایســنا منتشــر کــرده اســت" ]خبرآنالیــن، ۲۸ شــهریورماه ۸۹[. 
موضــوع تکان دهنــده دیگــر کاهــش ســن معتــادان بــه مــواد مخــدر بــه ســن کــودکان اســت. معــاون سیاســی 
ــر،  ــد: »درحال حاض ــرد. او می گوی ــالم ک ــالگی اع ــن ۱۴ س ــه س ــاد  را ب ــن اعتی ــش س ــد کاه ــتان دماون شهرس
ــه خانم هــا نیــز ســرایت کــرده اســت و امــروزه ســن آغــاز اعتیــاد بــه ۱۴  ــان ب رویکــرد مصــرف مــواد مخــدر از آقای

ســالگی کاهــش یافتــه اســت« ]آبســرد آنالیــن، تیرمــاه ۹۶[. 
در ایــن میــان، ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر نیــز گفــت: »باتوجــه بــه طرحــی کــه در مرکــز تحقیقــات 
ــم ۳  ــود رق ــده ب ــام ش ــال ۹۲ انج ــت در س ــفارش وزارت بهداش ــه س ــران ب ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــالمت دانش س
میلیــون و ۱۰۰ هــزار نفــر به عنــوان شــیوع اعتیــاد و مصــرف مســتمر مــواد در کشــور اعــالم شــده کــه بــا حضــور 
ــواد مخــدر و  ــا م ــارزه ب ــه، وزارت بهداشــت، ســازمان بهزیســتی، ســتاد مب ــدگان همــه دســتگاه های مربوط نماین
وزارت کشــور کلیــه آمارهــای اعالم شــده بررســی شــد و آمــار مصــرف مســتمر مــواد در طــی یــک ســال گذشــته ۲ 
میلیــون و ۸۰۸ هــزار نفــر به عنــوان آمــار نهایــی و رســمی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر اعــالم شــد. ... باتوجــه بــه 
ــق و بررســی های  ــرای انجــام طــرح ســوِءمصرف مــواد مخــدر نظارت هــای دقی برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی ب
ــن آمــار مصــرف مــواد مخــدر اعــالم می شــود«  مــوردی همــان رقــم ۲ میلیــون و ۸۰۸ هــزار نفــر به عنــوان آخری

]خبرگــزاری ایلنــا، ۳ تیرمــاه ۹۶[.                                         
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ــاد در  ــارٔه اعتی ــن آمارهــا درب ــٔه آخری ــواد مخــدر، از ارائ ــا م ــارزه ب ــز افشــار، ســخنگوی ســتاد مب ــای پروی  چــرا آق
ســال های ۹۵ و ۹۶ طفــره مــی رود و همــان رقــم ســال ۹۲ را به عنــوان آخریــن رقــم اعــالم می کنــد؟ البــد بــرای 
آن کــه آخریــن توافــق بــرای دســت کاری در آمارهــا همیــن رقــم بــوده اســت! بــا ایــن حــال، بــا فــرض صحــت همین 
ــد؟  ــه تعدادن ــم چ ــدگان غیردائ ــار مصرف کنن ــه آم ــیم ک ــدر، می پرس ــواد مخ ــم م ــدگان دائ ــاره مصرف کنن ــار درب آم
ــر از  ــا غیرمســتقیم متأث ــان به طورمســتقیم ی ــا احتســاب اعضــای خانواده هــای آن چــه تعــداد از جمعیــت کشــور ب
نتایــج خانمان ســوز مصــرف دائــم و غیردائــم مــواد مخدرنــد؟ باتوجــه بــه مــراودات اجتماعــی معتــادان، ســاالنه چــه 
تعــداد از جمعیــت کشــور از طریــق تصادفــات، منازعــات، ســرقت و دیگــر جرائــم و جنایــات ناشــی از مصــرف دائــم 
و غیردائــم مــواد مخــدر، به طــور غیرمســتقیم و ناخواســته، قربانــی ایــن بــالی اجتماعــی می شــوند و چــه تعــداد 
ــح  ــار، ترجی ــای افش ــه آق ــخ گویی ب ــای پاس ــا به ج ــود؟ م ــوط می ش ــائل مرب ــن مس ــه ای ــی ب ــای قضای از پرونده ه
می دهیــم کــه او را بــه بازگویــی برخــی واقعیت هــای سرســخت و انــکار ناشــدنی از زبــان دیگــر مســئوالن ارجــاع 
دهیــم: »پاییــن آمــدن آســتانه تحمــل مــردم به علــت مشــکالت معیشــتی، فشــارهای اقتصــادی و روانــی باعــث 
می شــود کــه مــردم بــا جزئی تریــن مــورد تصــادف و اختــالف حرکــت ناخوشــایندی از خــود نشــان داده و به عبارتــی 
دیگــر دســت بــه نــزاع و درگیــری بزننــد. متأســفانه اســتفاده از مشــروبات الکلــی، قرص هــای روان گــردان توســط 
جوانــان در بســیاری از مــوارد آن هــا را مســلوب االختیار کــرده چنانکــه در برخــی از مــوارد ایــن گونــه افــراد بــا ایجــاد 
درگیــری در خیابــان، آرامــش جامعــه را برهــم زده و رعــب و وحشــت ایجــاد می کننــد. بــر اســاس آمارهــای پزشــکی 
قانونــی کشــور روزانــه هــزار و ۶۰۰  پرونــده نــزاع منجــر بــه جــرح در ایــن ســازمان تشــکیل می شــود و ایــن یعنــی 
هــر ســاعت حــدود ۶۶  نفــر بــا هــم درگیــر می شــوند. بــر پایــه گــزارش ســازمان پزشــکی قانونــی، بــاز هــم پایتخــت 
در نــزاع و درگیــری رکورددارتریــن اســتان بــود. به گفتــه ایــن آمــار مراجعــان نــزاع در هفــت مــاه ســال جــاری ۳۶۸ 
هــزار و ۴۳۴ نفــر بودنــد کــه از ایــن تعــداد مصــدوم، ۲۵۵ هــزار و ۷۰۱ نفــر مــرد و ۱۱۲ هــزار و ۷۳۳ نفــر زن بودنــد« 

ــا، ۱۷ اردیبهشــت ماه ۹۷[.                                                   ]خبرگــزاری برن
اعتــراف شــهریاری، معــاون رییــس قــوه قضاییــه و رئیــس مرکــز آمــار و فنــاوری آن، نشــان از همیــن واقعیــت 
دارد: »در ســال گذشــته بالــغ بــر ۱۱ میلیــون و ۵۰۰ هــزار پرونــده تکــراری در گــردش در واحدهــای قضایــی کل 
کشــور وارد شــده اســت کــه از ایــن تعــداد حــدود ۵ میلیــون و ۶۱۲ هــزار پرونــده غیرتکــراری )یکتــا( بــوده اســت 
کــه در مجمــوع ۳٫۳ درصــد شــاهد افزایــش مجمــوع پرونده هــا بوده ایــم« ]خبرگــزاری میــزان، ۵  تیرمــاه ۹۵[.   
اگــر فــرض کنیــم کــه در هــر پرونــده تنهــا ۲ خانــوار درگیــر باشــند، می تــوان دیــد کــه ایــن پرونده هــا زندگــی چــه 

جمعیتــی عظیــم را زیــر فشــار دارد.
به عــالوه، در نشســت قــوه قضاییــه به مناســبت »هفتــه قــوه قضائیــه« در ســال ۹۵، گوشــه هایی دیگــر از وضــع 
اســف بار کنونــی برمــال شــد: »میانگیــن موجــودی زندان هــای کشــور تــا پایــان ســال گذشــته )۱۳۹۴(، ۲۲۸ هــزار 
ــد...  ــی در ازای هــر یک صــد هــزار نفــر جمعیــت، ۲۹۰ نفــر در زندان هــا به ســر می برن و ۲۶۵ نفــر اســت و به عبارت
جمعیــت زندانیــان کشــور در ســال ۹۴ نســبت بــه ســال ماقبــل، ۱٫۷۵ درصــد رشــد داشــته و از مجمــوع زندانیــان، 
ــر ۸۵  ــور درحال حاض ــای کش ــت زندان ه ــد... ظرفی ــکیل می دهن ــان تش ــد را زن ــه درص ــردان و س ــد را م ۹۷ درص
هــزار نفــر اســت و هم اکنــون بیــش از ۲۲۰ هــزار نفــر در زندان هــا محبــوس هســتند، کــه ایــن تعــداد نزدیــک ســه 
برابــر ظرفیــت اســتاندارد اســت و وضعیــت قابــل قبولــی نیســت. ... میانگیــن موجــودی تعــداد محکومــان، ۵٫۳۵  
درصــد رشــد داشــته اســت. بــر اســاس آمارهــای موجــود، مقایســه موجــودی زندانیــان به تفکیــک نــوع جــرم طــی 
ســال  های ۱۳۹۳ و رشــد آن در ســال ۱۳۹۴، حاکــی از رشــد ۹٫۸۹  درصــدی جرائــم علیــه امــوال و مالکیــت، ۱٫۲۸ 
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ــر ضــد عفــت عمومــی، ۰٫۰۴۳ درصــدی  ــم مــواد مخــدر و روان گــردان، ۴٫۴۴ درصــدی اعمــال ب درصــدی جرائ
ــم اســت ...  ــه اشــخاص و ۷٫۸۷ درصــدی ســایر جرائ ــم علی ــر، ۰٫۰۱۶ درصــدی جرائ ــودن مــال غی ســرقت و رب
وضعیــت زندانیــان مطلقــه و بیــوه در ســال ۱۳۹۴ نســبت بــه ســال ماقبــل به ترتیــب، ۱۶٫۷۴ درصــد و ۴۷٫۴ درصــد 
رشــد داشــته اســت... در ســال گذشــته، موجــودی زندانیــان بــا تحصیــالت باالتــر از دیپلــم، ۲۱٫۹۲ درصــد رشــد 
و زندانیــان بــا تحصیــالت ابتدایــی و نهضــت، ۹٫۴۰ درصــد کاهــش داشــته کــه بیانگــر افزایــش میــزان جرائــم در 

میــان اقشــار تحصیل کــرده اســت. ... » ]شــیعه نیــوز، گــزارش وزیــر دادگســتری، ۱۲ مهرمــاه ۹۵[. 

۳.  بیکاری فراگیر و سیاست های کالن اقتصادی- اجتماعی نظام
فقــر فزاینــده و بیــکاری فراگیــر کنونــی را برخــالف ادعاهــای محافــل وابســته بــه نظــام نمی تــوان زادٔه ندانــم کاری 
ــمت گیری ها و  ــر س ــه ناگزی ــر نتیج ــوم و ویرانگ ــای ش ــن پدیده ه ــت. ای ــروه دانس ــرد و گ ــا آن ف ــن ی ــای ای ــا خط ی

ــرا: سیاســت های کالن نظــام اســت. زی
مؤلفه هــای امنیــت ملــی و اجتماعــی جــای خــود را بــه مؤلفه هــای امنیــت نظــام داده انــد و ماجراجویی هــای - 

سیاســی و نظامــی و دامــن زدن بــه تنش هــای بین المللــی، جــای امنیــت ملــی را گرفته انــد؛ دســتگاه های 
ــا  ــی پ ــی و نظام ــای امنیت ــواع نهاده ــد و ان ــد می کنن ــرض رش ــول و ع ــرکوبگر در ط ــی و س ــی، نظام امنیت
ــی  ــی و امنیت ــزات نظام ــن تجهی ــد و تأمی ــرف خری ــه ص ــای جامع ــی از ثروت ه ــش عظیم ــد؛ بخ گرفته ان
می شــود؛ هــرروز بــر عــرض و طــول واحــد حراســت در ادارات و در مراکــز دولتــی در جنــب وزارت اطالعــات 
ــی،  ــم اینترنت ــی، جرائ ــی، قضای ــای انتظام ــواع پلیس ه ــد؛ ان ــوازی می افزاین ــِی م ــای امنیت ــر نهاده و دیگ
نهادهایــی چــون امــر به معــروف و نهــی از منکــر و لبــاس شــخصی های در ســایه، محافظــان "شــخصیت" 
ــی، ائمــه جمعــه و جــز این هــا، کــه کارکــردی جــز محــدود کــردن  هــای دولتــی، نظامــی، امنیتــی، روحان
ــا گرفته انــد و در طــول و عــرض بــر  آزادی هــای طبیعــی مــردم و افزایــش هزینه هــای اجتماعــی ندارنــد، پ
ابعادشــان افــزوده شــده اســت؛ میلیاردهــا ثــروت اجتماعــی صــرف فیلترینــگ، سانســور خبــری، هنــری و 
محــدود کــردن محفل هــا و گرد همایی هــای فرهنگــی و علمــی می شــود؛ کوچک تریــن اعتراض هــا 
ــی،  ــاالن صنف ــان از فع ــکار و نه ــتگاه های آش ــا و بازداش ــوند و زندان ه ــرو می ش ــیانه روب ــرکوب وحش ــا س ب
انباشــته می شــوند؛ فشــارها و ســرکوبگری های  سیاســی، مدنــی و دگراندیشــان عقیدتــی و مذهبــی 
فزاینــده ای کــه بــه خــروج روزافــزون اندیشــمندان، اســتادان، تحصیل کــردگان، متخصصــان، هنرمنــدان، 
کنش گــران سیاســی، اجتماعــی و مدنــِی تأثیرگــذار از کشــور منجــر و درنتیجــٔه آن هــا موجــب ظرفیت هــای 
ــای  ــن هزینه ه ــه ای ــت ک ــی اس ــت. طبیع ــده اس ــرو ش ــزون روب ــر روزاف ــا فق ــور ب ــی کش ــی و فرهنگ علم
ــد،  ــی باش ــد ثروت ــه مول ــد بی آنک ــش می ده ــترده افزای ــاد گس ــی را در ابع ــرف و مصرف گرای ــه مص ــزاف ک گ
ــی  ــی شــدن طرح هــای عمران ــه را به بهــای قربان ســاالنه بخشــی هنگفــت از درآمدهــا و ثروت هــای جامع
ــای  ــه درآمده ــالوه، آن گاه ک ــد. به ع ــه می بلع ــای جامع ــدان ثروت ه ــژه مول ــه و به وی ــی جامع ــاه عموم و رف
ــدن  ــک ش ــود و کوچ ــک ش ــد کوچ ــت بای ــد دول ــد، می گوین ــا را نده ــن هزینه ه ــاف ای ــه کف ــی جامع عموم
ــت،  ــان دول ــراج کارکن ــی، اخ ــات دولت ــرکت ها و خدم ــازی ش ــام، خصوصی س ــزاران نظ ــم کارگ ــت به زع دول
کاهــش حقــوق، ناامــن کــردن مشــاغل از طریــق پیمانــی کــردن اســتخدام ها و بــه پیمــان دادن خدمــات 
ــت.  ــته اس ــال داش ــترده آن را به دنب ــوم گس ــاد اداری به مفه ــا فس ــه تنه ــردی ک ــی رویک ــت، یعن ــی اس دولت
هــدف هــم همیــن اســت؛ آلــوده شــدن بــه فســاد محافظــه کاری و اعتــراض نکــردن را به دنبــال دارد. امــا 
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ــای  ــش هزینه ه ــت و کاه ــری دول ــردن تصدی گ ــک ک ــه کوچ ــود. به بهان ــم نمی ش ــا خت ــن ج ــه  همی کار ب
ــوات و  ــای م ــرور، زمین ه ــی و ض ــانی های عموم ــاورزی، خدمات رس ــی، کش ــزرگ صنعت ــای ب آن، واحده
غیرمــوات شــهری و غیرشــهری و حتــی اســکله های عظیــم ورود و خــروج غیررســمی کاال بــه ایــن نهادهــا 
واگــذار یــا به عبــارت بهتــر "خودمانــی" شــده اســت تــا شــرایط بــرای برخــورداری آن هــا از رانت هــای دولتــی 
ــران  ــیخته از کارگ ــی افسارگس ــه، بهره کش ــازی و البت ــاری، شهرک س ــی، تج ــای دالل ــه فعالیت ه در ورود ب
ــروج  ــدن و خ ــم ش ــد، گ ــود. بی تردی ــهل تر ش ــهل تر و س ــا س ــن خودی ه ــه ای ــده ب ــذار ش ــای واگ در واحده
درآمدهــای ارزی را کــه گاه و بیــگاه در گزارش هــای مختلــف و ازجملــه دیــوان محاســبات عمومــی نیــز بــه 

ــد در همیــن چارچــوب تحلیــل کــرد. آن هــا اشــاره می شــود، بای
ــا آن همــه صــرف هزینــه در فربــه کــردن نهادهــای نظامــی و امنیتــی -  مضحــک آنکــه ســردمداران نظــام ب

و آن همــه ادعــای گــردن کلفتــی و زورمــداری در عرصه هــای نظامــی و امنیتــی، از مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
ــرگ  ــارت م ــن تج ــه ای ــت ک ــدی نیس ــه! تردی ــز؟ ن ــد. عاج ــود، عاجزن ــت می ش ــا یاف ــور در همه ج ــه به وف ک
بــرای نظــام و باندهــای بــزرگ توزیــع آن  کــه از حاشــیه امنیتــی و رانت هــای دولتــی برخوردارنــد، ســودهایی 
ــع، مــواد مخــدر وســیله یی  ــرای باندهــای توزی کالن به همــراه دارد. گذشــته از درآمــد کالن مــواد مخــدر ب
اســت تــا آن جوانانــی را کــه بالقــوه می تواننــد بــه معترض هــای وضــع موجــود تبدیــل شــوند، خنثــی کــرده  
و خانواده هــای آنــان را بــه طاعونــی مبتــال کنــد کــه فرصــت اندیشــیدن بــه مســائل دیگــر را نداشــته باشــند. 
ــان  ــردم در می ــالمت آمیز م ــه و مس ــی حق طلبان ــع اعتراض ــت از تجم ــر صحب ــه اگ ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــیج  ــخصی بس ــاس ش ــاق دار و لب ــی، چم ــی، انتظام ــی، امنیت ــای نظام ــواع نیروه ــوار ان ــد، از در و دی باش

ــد.  ــه کنن ــه خف ــان آن را در نطف ــالح خودش ــا به اصط ــوند ت می ش
بودجه هــای پژوهــش و آمــوزش و درنتیجــه، دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی دولتــی هــرروز کوچک تــر - 

می شــوند؛ آموزش وپــرورش، مؤسســه های آمــوزش عالــی و تخصصــی بــا همــان دســتاویزهای پیش گفتــه 
ــروه  ــش، گروه گ ــوزگاران زحمتک ــگاه ها و آم ــی دانش ــت  علم ــای هیئ ــتادان، اعض ــوند؛ اس ــی می ش خصوص
ــا قراردادهایــی پیمانــی، حق التدریســی و آزمایشــی بــه کار مجبــور  از شــمول قوانیــن اســتخدامی خــارج و ب
ــوند؛ اســتادان و آمــوزگاران بــرای تأمیــن معــاش خــود ناگزیــر از اضافــه کاری و کار توان فرســای  می ش
تدریــس در چنــد مرکــز هســتند. دانشــجویان از کمبــود خوابــگاه و امکانــات آموزشــی، تحقیقــی و رفاهــی رنج 
ــا  ــب ب ــه کاری نامناس ــر ب ــا ناگزی ــد ی ــکاران می پیوندن ــف بی ــه ص ــدن ب ــل ش ــس از فارغ التحصی ــد؛ پ می برن
حداقــل حقــوق تــن می دهنــد یــا آنکــه جــذب کشــورهای دیگــر می شــوند. درحالی کــه "حوزه هــای علمیــه" 
محدودیــت بودجــه ندارنــد و طــالب ایــن حوزه هــا، از همــان بــدو ورود، درصــورت تمکیــن بــه سیاســت های 
ــغل  ــن ش ــرای تضمی ــد و ب ــت می کنن ــوق دریاف ــکن و حق ــوند، مس ــه می ش ــوند، بیم ــیه می ش ــم، بورس حاک
ــر  ــانه ها و دیگ ــی، رس ــی و پژوهش ــز آموزش ــگاه ها، مراک ــف در ادارات، دانش ــت هایی مختل ــرروز پس ــان ه آن
مراکــز و نهادهــای دولتــی، قضایــی و مقننــه تعریــف می شــود؛ امــا چــون ایــن پســت ها در راســتای همــان 
ــی نظــام اســت، ایجــاد آن هــا دیگــر به اصطــالح کوچــک کــردن  سیاســت های امنیتــی، نظامــی و تبلیغات
ــه  ــر هزین ــه بیش ت ــن هرچ ــرای تأمی ــالوه، ب ــت۱۱!؟ به ع ــت اس ــردن" دول ــد ک ــه "کارآم ــت بلک ــت نیس دول

۱۱ - "اســتقالل حــوزه بایــد در ســه ســطح اســتقالل مرجعیــت، اســتقالل در منابــع مالــی و اســتقالل در مدیریــت  و برنامه هــای درســی باشــد. 
ــگاه و  ــد. اگــر حاکمیــت در امــور حــوزه دخالــت نکنــد و حــوزه جای نهادهــای نظامــی و امنیتــی حــق دخالــت در امــور مرجعیــت و حــوزه را ندارن
پایــگاه مردمــی خــود را بازیابــد از نظــر تأمیــن منابــع مالــی نیــز مــردم ایــن نهــاد کهــن دینــی را تأمیــن مالــی می کننــد و نیــازی بــه بودجه هــای 
<<<
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ــای  ــورداری از امتیازه ــی و برخ ــدی دولت ــای تولی ــذاری واحده ــاف واگ ــمول الط ــز مش ــا نی ــا"، آن ه "حوزه ه
تجــاری و رانت هــای دولتــی می شــوند تــا دســتی در کار شــریف تجــارت برآورنــد! حال آنکــه، ایــن حوزه هــا 
ــت،  ــن حال ــه در بهتری ــی ک ــد؛ وجوهات ــرعی برخوردارن ــات ش ــام وجوه ــری به ن ــم دیگ ــد عظی ــع درآم از منب

مفــری بــرای فــرار از مالیــات اســت!  
درحالی کــه کتاب خانه هــا، مرکزهــای فرهنگــی، هنــری و ورزشــی و نظایــر آن هــا مهجــور مانده انــد و - 

فقــر و بیــکاری کارکنــان و کارگــران ایــن مرکزهــا را تهدیــد می کنــد، وارد کــردن مســاجد و مراکــز مذهبــی 
در بودجــه ســاالنه کشــور، آن هــم در شــرایطی کــه مســاجد از درآمــد کالن روزانــهٔ  سرکیســه کــردن مــردم 
ــای کالن  ــز از کمک ه ــوت و نی ــم ف ــزاری مراس ــه برگ ــی و ازجمل ــف مذهب ــم های مختل ــزاری مراس در برگ
"ّخیــران و معتمــدان" بــازاری برخوردارنــد، چــه مفهومــی دارد و چــه هدفــی را دنبــال می کنــد؟ روشــن اســت 
ــی و  ــوذ مذهب ــان ذی نف ــا رقیب ــت ب ــن مراکــز در رقاب ــرل درآوردن هرچــه بیشــتر ای ــر کنت کــه هــدف جــز زی
ــه مراکــز تبلیغــی- امنیتــی در اعمــال قــدرت علیــه مــردم چیــز دیگــری  غیردولتــی و تبدیــل ایــن مراکــز ب

نیســت. 
ــا -  ــگان آن ه ــال رای ــی و ارس ــر مذهب ــوای به ظاه ــریه های بی محت ــا و نش ــا، جزوه ه ــیع کتاب ه ــار وس انتش

ــر  ــی در سراس ــی و رادیوی ــواره ای، تلویزیون ــای ماه ــواع کانال ه ــدازی ان ــز راه ان ــا و ادارات و نی ــرای نهاده ب
ــزاف  ــای گ ــرف هزینه ه ــوازات ص ــه، به م ــی جامع ــای عموم ــل درآمده ــف از مح ــای مختل ــا و به زبان ه دنی
ــی کــه ســالمت مــردم را در معــرض خطــر نهــاده اســت، دســت گشــاده نظــام را  ــرای انتشــار پارازیت های ب
ــن  در حیف ومیــل درآمدهــا و ثروت هــای عمومــی جامعــه در راســتای حفــظ امنیتــش نشــان می دهــد و ای

ــراه دارد. ــادآورده  به هم ــی کالن و ب ــی درآمدهای ــرای عده ی ــال، ب ــه ح ــاده، در هم ــت گش دس
ــان -  ــد؛ دارو و درم ــاز می زنن ــر ب ــی س ــات درمان ــز خدم ــعه مراک ــه توس ــرمایه گذاری در زمین ــا از س دولت ه

مــردم را مشــمول کاالهــای تجــاری کرده انــد؛ بــه خصوصی ســازی مراکــز درمــان و بهداشــت روی 
ــغلی  ــت ش ــره از امنی ــوق و بی به ــن حق ــا کمتری ــز را ب ــن مراک ــتاران ای ــان و پرس ــران، کارکن ــد؛ کارگ آورده ان
ــران  ــه کارگ ــق ب ــًا متعل ــه اساس ــی ک ــن اجتماع ــازمان تأمی ــدوق س ــه صن ــته اند. ب ــا واداش ــوان فرس ــه کارت ب
ــد و در پــی  ــادآورده مــال خــود کرده ان ــا غنیمتــی ب ــان باشــد، همچــون ارث پــدری ی ــد حامــی آن اســت و بای
خصوصی ســازی آن انــد؛ هــرگاه اقتضــا کنــد، بــه بهانه هایــی مختلــف، دســت در آن می کننــد، امــا از 
ــه  ــد ک ــاد برمی آورن ــه فری ــا این هم ــد۱۲؛ ب ــره می رون ــازمان طف ــدوق س ــه صن ــان ب ــت بدهی های ش پرداخ
ایــن صنــدوق دیگــر قــادر بــه پرداخت هــای خــود نیســت و بایــد در قانــون تأمیــن اجتماعــی تجدیدنظــر کــرد، 
یعنــی چــوب حــراج بــه دارایی هــای آن بایــد زد. هــرروز خبــر اختــالس از ایــن صنــدوق بــه گــوش می رســد، 
امــا دولــت هیــچ وظیفــه ای بــرای گــزارش دهــی دربــاره ایــن صنــدوق بــه صاحبــان آن بــرای خــود  قائــل 

نیســت.
بــا خصوصی ســازی و آزادســازی های گســترده و حمایت هــای همه جانبــه از کالن ســرمایه داران در بیــش از - 

مصوب مجلس نیست" ]آیت الله بیات زنجانی، ۸ مهرماه  ۱۳۹۲، سایت یزدان، به نقل از سایت خط امام[.
۱۲ -  بدهی هــای دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی نزدیــک بــه ۱۵۵ هــزار میلیــارد تومــان اعالم شــده بــود. در قانــون ششــم "توســعه" مقــرر 
شــد کــه دولــت ضمــن پرداخــت بدهی هــای ســاالنه آتــی، ایــن بدهــی را طــی ۵ ســال مســتهلک کنــد. امــا بودجــه ســال ۹۶ ایــن موضــوع را 

مســکوت گذاشــت.
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ســه دهــه، مقــدرات کشــور بــه تمامــی در قبضــهٔ  انحصــارات و الیگارشــی های مالــی درآمــده اســت.
ــزاف؛ -  ــودهای گ ــا س ــه آن ب ــع و عرض ــی صنای ــواد مصرف ــا و م ــودورزی در واردات کااله ــامانی و س نا به س

ــت  ــن دس ــی از ای ــر عوامل ــاورزی و دیگ ــی و کش ــی صنعت ــدات داخل ــابه تولی ــل مش ــای بنج واردات کااله
ــده و  ــواری هایی عدی ــا دش ــی را ب ــی های مال ــتقل از الیگارش ــزرگ مس ــک و ب ــای کوچ ــیاری از کارگاه ه بس
ازجملــه، تعطیلــی یــا فعالیــت بــا حداقــل ظرفیــت روبــرو کــرده اســت کــه ایــن خــود، هــرروز برشــمار ارتــش 

ــد. ــزوده و می افزای ــکاران اف بی
ــت -  ــکان کش ــه ام ــی ک ــوع آب و هوای ــع متن ــم وض ــته و به رغ ــوع رش ــه تن ــا آنهم ــروری ب ــاورزی و دام پ کش

ــودورزاِن  ــع س ــه طم ــرروز درنتیج ــت، ه ــم آورده اس ــن فراه ــه میه ــاورزی را در پهن ــوالت کش ــواع محص ان
ــع  ــود؛ مرات ــده می ش ــب ران ــت تری عق ــت پس ــه موقعی ــد و ب ــینی می کن ــران عقب نش ــزرگ دالالن و تاج ب
ــهرها  ــه ش ــالش ب ــه ت ــد از ادام ــتاییان ناامی ــاورزان و روس ــوند؛ کش ــر می ش ــر و فقیرت ــا کوچک ت و جنگل ه
و  انبوه ســازی  مغلــوب  روســتاها  و  شــهرها  در  کشــاورزی  زمین هــای  و  باغ هــا  و  می کننــد  مهاجــرت 

ویالهــای شــخصی می شــوند.
سیاســت های مالــی و پولــی کــه بایــد مبتنــی بــر کنتــرل نقدینگی هــا و هدایــت آن هــا بــه ســمت فعالیت هــای - 

ــا ســیر کــردن بــه ســمت سیاســت هایی ضدملــی و ضدمردمــی بــه رشــد نجومــی  تولیــدی و مولــد باشــد، ب
نقدینگــی و تمرکــز آن در دســت مشــتی کالن ســرمایه دار و دالالن و هدایــت آن هــا بــه ســمت فعالیت هــای 

ویرانگــر داللــی، ســفته بازی، زمین خــواری، غیرمولــد شــده اســت.
ــی -  ــی و مال ــاری، صنعت ــت های تج ــا و تراس ــه کارتل ه ــته ب ــاری وابس ــه های اعتب ــا و مؤسس ــرروز بانک ه ه

ــوند. ــر ش ــر و قوی ت ــی فربه ت ــی های مال ــا الیگارش ــند ت ــر برمی کش ــه وکنار س ــر گوش ــارچ در ه ــون ق همچ
ــه -  ــع عادالن ــدف بازتوزی ــا باه ــر درآمده ــات ب ــی مالی ــذ پلکان ــر اخ ــی ب ــد مبتن ــه بای ــی ک ــت های مالیات سیاس

درآمدهــا باشــد و مالیات هــای اخــذ شــده صــرف فعالیت هــای عمرانــی و تقویــت زیرســاخت های اقتصــادی 
ــرخ  ــش ن ــق کاه ــه از طری ــان جامع ــران و محروم ــه کارگ ــارها ب ــدید فش ــمت تش ــه س ــوند، ب ــی ش و اجتماع
ــات  ــرف و مالی ــر مص ــات ب ــش مالی ــژه افزای ــران و به وی ــات کارگ ــهم مالی ــش س ــا، افزای ــر درآمده ــات ب مالی
ــد  ــی بای ــه پایان ــه در حلق ــی ک ــت؛ مالیات ــرده اس ــش ک ــتقیم چرخ ــای غیرمس ــی مالیات ه ــزوده یعن ارزش اف
مصرف کننــده نهایــی، یعنــی کارگــران و مزدبگیــران بپردازنــد. بااینهمــه، همیــن درآمدهــای هنگفــت 
ــر زحمتکشــان و تولیدکننــدگان نیــز صــرف همــان سیاســت های ویرانگــر  ــی کشــور به بهــای فشــار ب مالیات
ــی،  ــه نظام ــام در عرص ــه نظ ــنیده ایم ک ــام ش ــراز اول نظ ــئوالن ت ــان مس ــا از زب ــود. باره ــه می ش پیش گفت
امنیتــی و تبلیغــی محدودیــت مالــی و بودجــه نمی شناســد. طبیعــی اســت، زیــرا نظامــی کــه معتقــد اســت 
ــه اش کرامــت انســانی  ــدارد کــه در راســتای اهــداف جاه طلبان حفــظ نظــام اوجــب واجبــات اســت، ابایــی ن

ــا نهــد و حتــی نــان شــب را از آنــان بگیــرد. عمــوم ملــت را زیــر پ
ــه درآمدهــا و ثروت هــا  ــا نشــان دهــد کــه چگون همیــن ســیاهه ناقــص از سیاســت های ویرانگــر کافــی اســت ت
ــًا از محفل هــای حکومتــی و برخــوردار از حاشــیه های امــن و رانت هــای دولتــی  در دســت مشــتی انــدک و عمدت
ــژه کارگــران و زحمتکشــان کــرده  ــه وی انباشــته شــده اســت و فقــر و فالکــت را نصیــب انبــوه بی شــمار مــردم و ب
ــوان  ــان می ت ــن، به عی ــتند. بنابرای ــا هس ــن ثروت ه ــی ای ــدٔه اصل ــود آفرینن ــه خ ــانی ک ــران و زحمتکش ــت، کارگ اس
دیــد کــه در کشــور مــا چــه محفل هایــی از "خصوصی ســازی"، "آزادســازی" قوانیــن و مقــررات حمایتــی از نیــروی 
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ــد. ــان می برن ــرده و همچن ــای کالن ب کار، بهره ه
ــه  ــادی و ب ــعه اقتص ــه توس ــون کار ب ــی از قان ــررات حمایت ــذف مق ــازی و ح ــد خصوصی س ــد و می گوین می گفتن
گســترش اشــتغال منجــر خواهــد شــد. می گفتنــد و می گوینــد خــارج کــردن کارگــران از شــمول قانــون کار 
ــه  ــد، بلک ــن نش ــا چنی ــا نه تنه ــت. ام ــتغال اس ــاد اش ــدف ایج ــرمایه گذاری باه ــذب س ــد و ج ــت از تولی ــرای حمای ب
ــًا وابســته بــه الیگارشــی های مالــی در واردات  ــا بازگذاشــتن دســت دالالن و کالن ســرمایه داران تجــاری و عمدت ب
ــزرِگ بیــرون از حــوزه  ــه کاالهــای بنجــل و مشــابه، شــمار کثیــری از کارگاه هــا و کارخانه هــای کوچــک و ب بی روی
تراســت ها و انحصارهــا شــکل گرفتــه را بــه ورشکســتگی و فعالیــت بــا حداقــل ظرفیــت ســوق دادنــد و بــر دامنــه 
ــازد و از قانــون کار هــم جــز نامــی باقــی  بیــکاری افزودنــد. اکنــون کــه سیاســت خصوصی ســازی چهارنعــل می ت
ــترش  ــد و گس ــه رش ــرورزی و ب ــت و مه ــه عدال ــی، ب ــادی و اجتماع ــد اقتص ــه رش ــت ها ب ــن سیاس ــا ای ــت، آی نیس
ــر  ــان نظ ــه عملکردش ــد ب ــان ها بای ــد در داوری انس ــری می گوی ــده و معتب ــناخته ش ــل ش ــد؟ اص ــتعال انجامی اش
داشــت نــه بــه ادعــای آنــان. ازایــن رو، اگــر پوســته شــعارهای پیچیــده شــده در الفــاظ و ژســت های اســالمی و وام 
ــتورالعمل های  ــخه ها و دس ــان نس ــه هم ــم، ب ــق کنی ــا تعم ــم و در عملکرده ــار بزنی ــالمی را کن ــه اس ــه از فق گرفت
ــدوق  ــی، صن ــک جهان ــون بان ــازمان هایی چ ــن"۱۳ و س ــوع "فریدم ــی از ن ــازی نولیبرال ــین های جهانی س تئوریس

بین المللــی پــول می رســیم.
ــور  ــات" کش ــا "راه نج ــت و تنه ــری" اس ــی "ویرانگ ــت دولت ــد مالکی ــد و می گوین ــه می گفتن ــت ک ــه اس ــه ده  س
خصوصی ســازی و آزادســازی اســت. می گوییــم آنچــه در ایــران بعــد از انقــالب رخ داد- به جــز ســال های 
ــا و  ــد. بانک ه ــج ش ــازی رای ــری از خصوصی س ــکل دیگ ــت. ش ــی را نداش ــش اساس ــی نق ــاد دولت ــن- اقتص آغازی
ــًا بــه بنیــاد مســتضعفان و دیگــر بنیادهایــی از ایــن نــوع واگــذار شــد کــه از حاکمیــت  صنایــع مصادره شــده عمدت
دولت هــا خــارج بودنــد. زیــرا ملــی شــدن منابــع و صنایــع و خدمــات زیربنایــی کشــور زمانــی مفهــوم واقعــی می یابــد 
ــدف  ــی باه ــادی و اجتماع ــای اقتص ــعه زیربناه ــرف توس ــردد و ص ــه برگ ــه جامع ــل از آن ب ــای حاص ــه درآمده ک
ــرمایه داری  ــبات س ــع مناس ــی و مداف ــای ضدمردم ــه در نظام ه ــود. حال آنک ــی ش ــاه عموم ــتغال و رف ــش اش افزای
ــرف  ــو و ص ــرمایه داران از یک س ــم کالن س ــت و تحکی ــت تقوی ــی از آن درخدم ــای ناش ــا و درآمده ــن مالکیت ه ای
تقویــت دســتگاه های نظامــی و امنیتــی ســرکوبگِر مدافــع مناســبات ســرمایه داری شــده و می شــود. شــکل گیری 
الیگارشــی های مالــی– صنعتــی و تراســت های تجــاری، صنعتــی و نظامــی به ویــژه از پــی ســال های دهــٔه ۱۳۶۰ 
اتفاقــی نبــود و نیســت. ســرمایه داری کــه بخش هــای مالــی– صنعتــی آن در ابتــدای انقــالب ضربــه دیــد، توانســت 
از طریــق بنیادهــا و کالن ســرمایه داران بــازار به یــاری بــورژوازی بوروکراتیــک نوپــا، به صــورت خشــن ترین و 

ضدانســانی تریــن نــوع آن، احیــا شــود.
ســه دهــه اســت کــه می گفتنــد و می گوینــد دولــت تاجــر خوبــی نیســت. می گوییــم دولــت قــرار نبــود و نیســت 
کــه تاجــر باشــد کــه خــوب و بــدش را بســنجیم. دولــت بایــد در چارچــوب قوانیــن و مقــررات عمــل کنــد و آنــگاه 
تاجــر نخواهــد بــود کــه قوانیــن و مقــررات مردمــی و مبتنــی بــر تصمیم هــای برآمــده از نهادهــای منتخــب مــردم 
در تمــام ارکان حکومتــی حاکــم باشــد کــه، پیش شــرط آن نیــز، نظــارت و مشــارکت ســازمان های مســتقل مردمــی 
و ازجملــه ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی مســتقل در تمــام ســطوح اجتماعــی اســت. بنابرایــن، در تحلیــل 
ــوغ خودکامــگان و آزادســازی جامعــه از ســلطٔه کالن ســرمایه داران  نهایــی، راه نجــات کشــور، رهایــی جامعــه از ی

۱۳ - میلتــون فریدمــن )Milton Friedman (، ۱۹۱۲ - ۲۰۰۶ ، اقتصــاددان آمریکایــی و مدافــع سرســخت نظریه ی بازار آزاد، خصوصی ســازی 
آزادسازی. و 
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اســت، نــه "خصوصی ســازی" ثروت هــا و دارایی هــای عمومــی و "آزادســازی" مقــررات حمایتــی از نــوع قانــون کار 
و تأمیــن اجتماعــی.

ــی  ــن دموکراس ــٔه تأمی ــر پای ــی ب ــت مل ــن حاکمی ــرای تأمی ــالش ب ــر، ت ــت ویرانگ ــن بن بس ــور از ای ــات کش راه نج
ــن ثروت هــای عمومــی و  ــٔه ای ــی کــردن ثروت هــای عمومــی و اجتماعــی اســت. و ازجمل ــر اجتماعــی و مل فراگی
اجتماعــی، واحدهــای بــزرگ صنعتــی، کشــاورزی، بانک هــای وابســته بــه بنیادهــای حکومتــی و خصوصی ســازی 
ــای  ــهٔ  کااله ــی در زمین ــی خارج ــردن بازرگان ــی ک ــار آن، مل ــده اند، و در کن ــی ش ــر خودمان ــارت بهت ــا به عب ــده ی ش
ــای  ــل نیازه ــی از قبی ــای اساس ــن واردات کااله ــی و همچنی ــدات داخل ــع و تولی ــت از صنای ــتراتژیک در حمای اس
ــی  ــی و عموم ــت مل ــر امنی ــور از منظ ــی کش ــای امنیت ــد مؤلفه ه ــالوه، بای ــردم. به ع ــی م ــی و درمان ــی، غذای داروی
ــعه  ــی، توس ــطح های اجتماع ــٔه س ــی در هم ــق دموکراس ــن و تعمی ــًا تأمی ــه عمدت ــی ک ــوند، مؤلفه های ــف ش تعری
ــر می گیــرد. ــه درآمدهــا را درب ــع عادالن ــرای همــه و توزی اقتصــادی و اجتماعــی باهــدف تأمیــن اشــتغال کامــل ب

سخن پایانی
روشــن اســت کــه هــدف از تمــام آن قوانیــن، آیین نامه هــا و ســازوکارهای نظارتــِی ناظــر بــر مهندســی تشــکل های 
ــو،  ــن در کارگاه از دیگرس ــی معی ــف صنف ــدود وظای ــه ح ــکل ها ب ــن تش ــردن ای ــدود ک ــو و مح ــری از یک س کارگ
ــا  ــت ت ــی اس ــد اجتماع ــتقل و قدرتمن ــور مس ــران از حض ــردن کارگ ــروم ک ــد، مح ــاره ش ــا اش ــه آن ه ــر ب ــه پیش ت ک
ــم و می بینیــم، سیاســت های اقتصــادی– اجتماعــی خــرد  همان طــور کــه در دوران پیــش و پــس از انقــالب دیدی

ــرد. ــی به خــود گی ــه و ضدمل و کالن ســیر باژگون
ــداف  ــن اه ــی در ای ــات اجتماع ــا و طبق ــه گروه ه ــش از هم ــش و بی ــکاران پی ــران و بی ــه کارگ ــت ک ــن اس روش
ــا بازگشــایی و تأســیس ســندیکاهای مســتقل، کانون هــای مســتقل  ــد ب اجتماعــی ذی نفــع هســتند و ازایــن رو، بای
بیــکاران و هماهنگــی و همــکاری میــان آن هــا ابتــکار عمــل را در دســت گیرنــد و بــرای رهایــی جامعــه از تنگنــای 

کنونــی کــه کشــور را بــه فروپاشــی ســوق داده اســت، برخیزنــد. هیــچ ناجــی دیگــری وجــود نــدارد.
*
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پیش گفتار
در گفتارهــای پیشــین بــه ســه حــق بنیادیــن کارگــران و به طورکلــی تمامــی مــزد و حقوق بگیــران کــه عبارتنــد از: 
۱.  حــق برخــورداری از اشــتغال کامــل، مولــد و پایــدار )کار شایســته(؛ ۲. حداقــل حقــوق و دســتمزد بــر پایــه ســبد 
هزینه هــای اســتاندارد زندگــی )زندگــی بایســته(؛ ۳. حــق بنیادیــن آزادی هــا و حقــوق ســندیکایی در مقــام زیربنــای 
حقــوق کار، اشــاره کردیــم. در ایــن گفتــار نیــز می کوشــیم بــه دیگــر حــق کارگــران، یعنــی: تضمیــن امنیــت شــغلی، 
اشــاره کنیــم. بــدون تضمیــن امنیــت شــغلی، دیگــر، ســخن گفتــن از حــق برخــورداری از اشــتغال پایــدار و شایســته 

و زندگــی بایســته ســخنی بی مایــه خواهــد بــود.
ــم از  ــا اع ــام کارگاه ه ــد در تم ــه بای ــی ک ــط کار- حقوق ــرایط و رواب ــر ش ــر ب ــی ناظ ــاِن حقوق ــم، بنی ــد می کنی تأکی
خصوصــی و دولتــی به اجــرا گذاشــته شــود- حداقل هــای اســتانداردی اســت کــه در حقــوق بین المللــی کار 
ــای  ــث آزادی ه ــه در بح ــور ک ــا همان ط ــد. ام ــکاس یابن ــورها انع ــن کار کش ــد در قوانی ــت و بای ــه اس ــمیت یافت رس
ســندیکایی ذیــل قراردادهــای دســتجمعی عنــوان کردیــم، نمی تــوان و نبایــد بــه ایــن حداقل هــا بســنده کــرد. بســته 
بــه وضــع منطقــه، نــوع و ســختی کار و دیگــر عامل هــای جغرافیایــی و اقلیمــی، فنــی و نیــز ســطح رشــدیافتگی 

ــد. ــا یابن ــق و ارتق ــد تعمی ــد و بای ــا می توانن ــن حداقل ه ــری، ای ــتقل کارگ ــکل های مس تش
ــوق و  ــدرج در حق ــای من ــدٔه حداقل ه ــه نقض کنن ــود ک ــرارداد آورده ش ــادی در ق ــر مف ــویم: ه ــادآور می ش ــز ی نی

قوانیــن کار باشــد، از درجــٔه اعتبــار ســاقط اســت.

تضمین امنیت شغلی
۱.  قرارداد کار

رابطــٔه کارگــر و کارفرمــا کــه به موجــب آن یــک طــرف نیــروی کار خــود را در اختیــار دیگــری می گــذارد و طــرف 
دیگــر متعهــد می شــود کــه مابــه ازای آن را بپــردازد، از لحــاظ حقوقــی نوعــی قــرارداد اســت. ایــن قــرارداد کــه بــه 
قــرارداد کار موســوم اســت، تــا چــه انــدازه در تعییــن حقــوق و تعهدهــای طرفیــن تأثیــر دارد؟ بــرای تبییــن جایــگاه 

ــه ویژگی هــای آن در گذشــته و اکنــون اشــاره می کنیــم:  قــرارداد کار، نخســت ب
بــا پیدایــش روابــط ســرمایه داری، تــا چنــد دهــه رابطــه کارگــر و کارفرمــا تنهــا بــر اســاس قــرارداد میــان آنــان تعیین 
می شــد. طرفــداران مکتــب اصالــت فــرد و آزادی اقتصــادی )لیبرالیســم(، بــا تکیــه بــر اصــول کلــی قراردادهــا و 

ــه را بهتریــن و مناســب ترین روش می دانســتند. ــر ایــن پای ــژه اصــل "آزادی قــراردادی"، تعییــن شــرط ها ب به وی
اصــل "آزادی قــراردادی" کــه خــود نتیجــه اصــل "حاکمیــت اراده" اســت، تجلــی حقــوق در فلســفٔه لیبرالیســم 
ــل  ــد. اص ــر برابرن ــا یکدیگ ــی ب ــر سیاس ــون و از نظ ــر قان ــراد در براب ــب، اف ــن مکت ــاس ای ــر اس ــی رود. ب ــمار م به ش
برابــری سیاســی و آزادی ناشــی از آن بــا آزادی اقتصــادی همــراه اســت. مطابــق ایــن نظریــه، ازآنجاکــه افــراد بــا 
یکدیگــر برابرنــد، روابــط اقتصــادی آنــان هــم بایــد آزادانــه تنظیــم شــود، چــون هــر شــخص کــه موقعیــت بســتن 
شــرط های قــرارداد را دارد، بــا طــرف دیگــر قــرارداد از نظــر حقوقــی برابــر اســت. پــس توافــق آن دو بهتریــن وســیله 
بــرای تأمیــن منافــع طرفیــن اســت. از دیــدگاه طرفــداران ایــن نظریــه، هرنــوع دخالــت دولــت در روابــط حقوقــی، 
مخالــف اصــل برابــری مــردم محســوب شــده و محکــوم اســت. همین کــه قــرارداد میــان دو طــرف- یعنــی کارگــر و 
کارفرمــا- بــا اصــول کلــی قراردادهــا منطبــق باشــد، کافــی اســت. یعنــی اگــر اراده هریــک به ســبب امــوری ماننــد 

اشــتباه و اکــراه مخــدوش نباشــد، قــرارداد نافــذ اســت.                                      
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ــال  ــدت دنب ــئوالن به ش ــی از مس ــوی جمع ــر از س ــرز فک ــن ط ــد، ای ــون کار جدی ــب قان ــه و تصوی ــان تهی در جری
می شــد. متــن پیش نویــس قانــون کار در ســال ۶۱ کــه بــه قانــون کار توکلــی مشــهور شــد و نیــز، اعــالم شــورای 
نگهبــان درخصــوص مصوبــه ســال ۱۳۶۶ مجلــس دربــاره قانــون بازتــاب دهنــد ایــن دیــدگاه اســت. نولیبرالیســم 
به نوعــی بازتولیــد ایــن اندیشــه ها در شــرایط جدیــد جهانــی و در مناســبات ســرمایه داری زیــر ســیطره انحصــارات 

جهانــی اســت.                                                      
ــا  ــد اجــاره اشــخاص" ی ــم و آن را "عق ــراردادِی محــض چــه بنامی ــای ق ــا را برمبن ــر و کارفرم این کــه رابطــه کارگ
ــان  ــه کار انس ــت ک ــوع این جاس ــد. موض ــت آن نمی ده ــری در ماهی ــم، تغیی ــتأجر" بخوانی ــر و مس ــوان "اجی ــا عن ب
به خودی خــود و جــدا از انســان وجــود نــدارد، امــا ایــن انســان اســت کــه کار می کنــد. کارگــر مــال خــود را بــه تعهــد 
نمی دهــد، شــخص او متعهــد اســت. کار انســان، مــال و کاالی جــدا از شــخصیت او نیســت، جزیــی از شــخصیت 
اوســت. از طرفــی، بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن قراردادهــا کــه دیرتــر از ســوی طرفــداران حمایــت از کارگــران بــا 
نــام "قــرارداد الحاقــی" معــروف شــد، یــک طــرف شــرط های خــود را تعییــن می کنــد و طــرف مقابــل چــاره ای نــدارد 

جــز آنکــه از پذیــرش آن هــا خــودداری کنــد یــا آن هــا را بپذیــرد.
مبــارزات کارگــران در برابــر شــرایط نابرابــر اجتماعــی و اســتثمار عنان گســیخته ســرمایه داران، نظریــه "قــراردادِی 
ــودن قــرارداد کار کــه  ــد. الحاقــی ب ــه عقــب ران ــا به عبــارت بهتــر، "قــرارداد الحاقــی" را در حقــوق کار ب محــض" ی
ناشــی از تفــاوت قــدرت اقتصــادی و وضعیــت اجتماعــی کارفرمــا و کارگــر اســت، از دیگــر دلیل هایــی اســت کــه 
حمایــت از کارگــر را ضــروری کــرده و امــری بــودن قوانیــن کار را اقتضــا می کنــد. ایــن معنــا بــه تبعیــت از حقــوق 
رســمیت یافتــٔه جهانــی کار در مــادٔه ۸ قانــون کار تجلــی یافتــه اســت: "شــروط مذکــور در قــرارداد کار یــا تغییــرات 
بعــدی آن در صورتــی نافــذ خواهــد بــود کــه بــرای کارگــر مزایایــی کمتــر از امتیــازات مقــرر در ایــن قانــون منظــور 

ننمایــد." 
ــن  ــودن طرفی ــرایط ب ــد ش ــتن و واج ــت داش ــرارداد کار، رضای ــار ق ــر اعتب ــر ب ــرط های( ناظ ــروط )ش ــه ش ازجمل
ــتن  ــاری، بس ــای اجب ــد قرارداده ــر، عق ــت. به عبارت دیگ ــرارداد اس ــوع ق ــودن موض ــن ب ــاز و معی ــرارداد، مج ق
ــا  ــا کــودکان(؛ عقــد قراردادهایــی ب ــه بســتن قــرارداد ب ــرای نمون ــا کســانی کــه واجــد شــرایط نیســتند )ب قــرارداد ب
موضوع هایــی غیرمجــاز از نــوع قاچــاق و نظایــر آن، و نیــز بســتن قــرارداد بــدون مشــخص کــردن موضــوع کار، 
از درجــه اعتبــار ســاقطند. بطــالن )باطــل شــدن( و عــدم نفــوذ قــرارداد، ضمانــت اجــرای شــروط اساســی قــرارداد 

ــد نشــده باشــد.                                      ــراردادی منعق ــن ق ــد آن اســت کــه چنی ــرارداد مانن ــی بطــالن ق محســوب می شــود. یعن
پرســش ایــن اســت: آیــا در حقــوق کار، اگــر قــرارداد فاقــد یکــی از شــرط های اساســی باشــد یــا برخــالف قوانیــن 
امــری منعقــد شــده باشــد، باطــل اســت؟ به عبارت دیگــر، آیــا عــدم رعایــت مقــررات امــرِی کار – نظیــر به کارگمــاری 
افــراد زیــر ۱۵ ســال )مــاده ۷۹ قانــون کار( یــا به کارگمــاری افــراد بیگانــٔه فاقــد پروانــه کار )مــاده ۱۸۱ قانــون کار( 
کــه بــرای تضمیــن اجــرای آن هــا مجــازات در نظــر گرفتــه شــده اســت، موجــب ابطــال قــرارداد می شــود؟ در پاســخ 

بــه ایــن پرســش ها و درخصــوص مفهــوم و آثــار بطــالن توضیحــات زیــر ضــروری اســت:
ــر بدانیــم، نتیجــه  ــم و قــرارداد را از ابتــدا فاقــد اث ــه کار بری اگــر بطــالن را به مفهــوم متــداول در حقــوق مدنــی ب
ایــن خواهــد شــد کــه وضــع طرفیــن بایــد بــه وضــع پیــش از قــرارداد برگــردد. روشــن اســت کــه چنیــن نظــری بــا 
فلســفه حقــوق در تعــارض اســت. زیــرا کارفرمــا در همــه حــال موظــف بــه اجــرای مقــررات اســت و رعایــت نکــردن 
آن هــا موجــب مجــازات او خواهــد شــد. بنابرایــن، کارفرمــا نمی توانــد به اســتناد بطــالن قــرارداد از رعایــت مقــررات 
کار شــانه خالــی کنــد. رویکــرد قضایــی بــه تخلــف کارفرمــا در ایــن خصــوص بایــد بــر پایــه ایــن اســتدالل باشــد کــه 
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چــون کارفرمــا به هرحــال، از کار کارگــر به طــور غیرقانونــی بهره منــد شــده اســت، موظــف اســت هنــگام بطــالن 
قــرارداد یــا به تعبیــر دیگــر اخــراج کارگــر، افــزون بــر مــزد، تمــام خســارت هایی را کــه از روابــط کار بــه کارگــر ناشــی 
شــده اســت، بپــردازد. یعنــی، در ایــن رویکــرد، بایــد زیانــی کــه بــر اثــر بطــالن قــرارداد، در نتیجــٔه عمــل کارفرمــا، 
بــه کارگــر وارد شــده اســت جبــران شــود و حتــی کارگــر بایــد از تضمین هــای موجــود دربــاره حــوادث ناشــی از کار 

و دیگــر حمایت هــای تأمیــن اجتماعــی برخــوردار باشــد. 
ــر از  ــی کمت ــتمزد و مزایای ــا دس ــند، ام ــده باش ــت ش ــا رعای ــوق در آن ه ــرط های ف ــه ش ــی ک ــارٔه قراردادهای درب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــد، از درج ــده باش ــه ش ــر گرفت ــری کار در آن در نظ ــن ام ــده در قوانی ــای پیش بینی ش حداقل ه
نیســت، بلکــه آن بندهــای مغایــر بــا قوانیــن، فاقــد اعتبــار اســت و کارفرمــا بایــد نســبت بــه جبــران آن هــا اقــدام 

کنــد.
ــرات بعــدی  ــا تغیی ــود: "... در قــرارداد کار ی ــه نوشــته شــده ب ــون کار، مــاده ۸، این گون در متــن اولیــه الیحــه قان
آن نبایــد بــرای کارگــر مزایایــی کم تــر از امتیــازات مقــرر در ایــن قانــون منظــور نمایــد. شــروط یــا تغییــرات یادشــده 
باطل انــد امــا مبطــل نمی باشــد و در ایــن حالــت طرفیــن تابــع مقــررات ایــن قانــون خواهنــد بــود." ایــن متــن بــه 
تصویــب مجلــس رســید. ولــی شــورای نگهبــان کــه بــه رابطــه کارگــر و کارفرمــا از دیــد رابطــه قــراردادی محــض 
ــت:  ــار داش ــن اظه ــرد و چنی ــد نک ــه را تأیی ــن مصوب ــت، ای ــاره نمی پذیرف ــری را دراین ب ــررات ام ــت و مق می نگریس
"... انعقــاد قــرارداد بــه کم تــر از ایــن امتیــازات ســتمگری و ستم کشــی نیســت و درهرحــال این گونــه شــروط باطــل 

نمی باشــد."

نوِع قرارداد کار
از منظــر حقــوق کار، قراردادهــای کار بــه دو دســتٔه کلــی قراردادهــای مــدت معیــن بــرای کارهایــی معیــن در بــازٔه 

زمانــی محــدود و قراردادهــای دائــم بــرای کارهایــی بــا ماهیــت مســتمر )ادامــه دار( تقســیم می شــوند.
ــت  ــبب طبیع ــدت در آن به س ــر م ــه "ذک ــت ک ــراردادی اس ــی، ق ــاظ اصول ــن به لح ــان معی ــدت زم ــرارداد کار م ق
کار یــا مقتضیــات کارگاه ضــروری باشــد، ماننــد قــرارداد کاِر کارگــر جانشــین یــا قــرارداد مربــوط بــه انجــام 
ــا انجــام فعالیت هایــی کــه جــزِء فعالیت هــای عــادی کارگاه محســوب نمی شــود. "  ــا اتفاقــی ی کارهــای اضافــی ی
ــه قراردادهایــی کــه آغــاز و انجــام آن از نظــر زمانــی به طــور تقریــب  هم چنیــن، برخــی دامنــه ایــن قراردادهــا را ب
ــر آن  ــه مســافت معیــن، ســاخت بنــای معیــن، نصــب ماشــین آالت و نظای مشــخص اســت ماننــد: احــداث راه ب
ــف قراردادهــای  ــن کارهــا در ردی ــرا ســاخت و انجــام ای ــی نادرســت اســت. زی ــد کــه از نظــر اصول تســری می دهن
پیمانــی میــان پیمانــکار اعــم از شــخصیت حقیقــی و حقوقــی بــا مالــک و کارفرمــای اصلــی اســت. اگــر پیمانــکار 
شــخصیت حقوقــی باشــد، قــرارداد پیمانــی او از حــوزٔه قانــون کار خــارج اســت و اگــر پیمــان کار شــخصیت حقوقــی 
باشــد کــه خــود کارگرانــی در اســتخدام دارد، رابطــه او بــا کارگرانــش مشــمول تعریــف کار مســتمر و موقــت خواهــد 
بــود، زیــرا پیمانــکار در مقــام کارفرمــا بــه فعالیــت مســتمر اشــتغال دارد. در ایــن حالــت، قطــع ارتبــاط کاری او بــا 
کارگرانــش به دلیــل تغییــر محــل کار تابــع شــرایط دیگــر )تعلیــق( خواهــد بــود کــه دیرتــر بــه آن خواهیــم پرداخــت. 
بــا ایــن حــال، دربــارٔه قراردادهــای موقــت، اصــل بــر ایــن اســت کــه اگــر ایــن قــرارداد بیــش از یــک بــار تمدیــد یــا 
ــد از  ــود و ســابقه کار کارگــر بای ــع احــکام قراردادهــای مــدت نامحــدود خواهــد ب ــد شــود، روابــط طرفیــن تاب تجدی
تاریــخ ورود او بــه کارگاه منظــور شــود. هــدف از ایــن تعریف هــا آن اســت کــه، قــرارداد مــدت معیــن بــه کارهایــی 
ــر: کارگــری کــه به جــای کارگــری کــه مشــغول  ــد، نظی ــی خــاص آن را ایجــاب می کن محــدود شــود کــه وضعیت
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انجــام وظیفــه اســت و مــدت کار او محــدود بــه دوره انجــام خدمــت وظیفــه کارگــر اصلــی اســت. 
بنابرایــن، در قانــون کار، به تبعیــت از حقــوق کار، بایــد تصریــح شــود کــه اصــل بــر قراردادهــای مــدت نامحــدود 
ــه  ــرط های پیش گفت ــا و ش ــاس تعریف ه ــر اس ــا ب ــن تنه ــی معی ــرای کارهای ــن ب ــدت معی ــای م ــت و قرارداده اس
ــد،  ــه ش ــه گفت ــور ک ــرا همان ط ــود، زی ــد ب ــز خواه ــران نی ــن کارگ ــمول ای ــی مش ــای قانون ــت و حمایت ه ــاز اس مج
ــه  ــاس ب ــوق کار در اس ــه حق ــت و توج ــتمر اس ــه کار مس ــر پای ــدود ب ــای نامح ــر قرارداده ــل ب ــوق کار اص در حق
شــرط های قطــع کار و شــرط های اخــراج کارگــر معطــوف اســت. دیرتــر بــه موضــوع اخیــر نیــز بازخواهیــم گشــت. 
تنهــا یــادآور می شــویم کــه تفــاوت تمدیــد بــا تجدیــد قــرارداد در ایــن اســت کــه، در اولــی قــرارداد بــرای بــار بعــد 

ــا تغییراتــی چنــد منعقــد می شــود.  ــدون تغییــر منعقــد شــده، در دومــی همــان قــرارداد ب ب
2.  تعلیِق قرارداد کار

ــی خــارج  ــرد کــه به دالیل ــی را دربرمی گی ــه ای منســجم در حقــوق کار، حوادث تعلیــق قــرارداد کار همچــون نظری
ــراردادِی  ــد "ق ــد. از دی ــرو می کن ــه روب ــا وقف ــت ب ــور موق ــان را به ط ــدات آن ــرای تعه ــا اج ــا کارفرم ــر ی از ارادٔه کارگ
ــرارداد  ــرای فســخ ق ــل جلوگیــری تلقــی می شــدند و مجــوزی ب ــر و غیرقاب ــن حــوادث، پیش بینی ناپذی محــض"، ای
ــار از انجــام  ــا اراده و اختی ــر- ب ــرارداد – کارگ ــدگاه، هنگامی کــه یکــی از دو طــرف ق ــن دی ــد. از ای به شــمار می آمدن
تعهــد خــود- یعنــی از انجــام کار- خــودداری می کــرد، و بــرای نمونــه بــه جریــان اعتصــاب می پیوســت، به طریــق 
اولــٰی بــه طــرف مقابــل حــق مــی داد کــه قــرارداد کار را فســخ کنــد. امــا به تدریــج و درنتیجــه مبــارزات کارگــران کــه 
حقــوق کار محتوایــی حمایتــی به خــود گرفــت و بــا ایــن مشــخصه در میــان دیگــر رشــته های حقــوق جایــی یافــت، 

ــد. ــمار آمدن ــغلی او به ش ــات ش ــت و ثب ــر و امنی ــتغال کارگ ــق اش ــدٔه ح ــا نقض کنن ــه راه حل ه این گون
ــا آنچــه  در برخــی کشــورهای ســرمایه داری، دادگاه هــا از دیــدگاه امنیــت شــغلی راه حل هایــی ارائــه کردنــد کــه ب
ــرارداد کار در  ــق ق ــی تعلی ــه کل ــج نظری ــا به تدری ــن رویه ه ــت. ای ــابه اس ــوند، مش ــمرده می ش ــق ش ــار تعلی ــروز آث ام

ــیدند. ــکل بخش ــی کار را ش ــوق بین الملل حق
در شــکل گیری ایــن رویه هــا در کشــورهای ســرمایه داری و زیــر فشــار کارگــران، نقــش و تأثیــر کشــورهای 

سوسیالیســتی در حمایــت همه جانبــه از کارگــران خــود را نبایــد از نظــر دور داشــت.
بــا توجــه بــه تنــوع حالت هایــی کــه تعلیــق قــرارداد کار را موجــب می شــوند، ارائــٔه تعریــف عــام و جهان شــمول از 
آن دشــوار اســت. از میــان تعریف هــای ارائه شــده، تعریــف جامع تــر ایــن اســت کــه در حالــت تعلیــق، آنچــه تعلیــق 
می شــود، قــرارداد کار در کل نیســت، بلکــه اجــرای تعهدهــای یکــی از طرفیــن بــه دالیلــی خــارج از اراده یعنــی: 

انجــام کار از ســوی کارگــر یــا فراهــم آوردن امــکان انجــام کار از ســوی کارفرمــا میســر نباشــد.                                                                                                                 

شرط های تعلیق قرارداد کار
برای آنکه قرارداد کار به مفهوم واقعی به حال تعلیق درآید، دو شرط کلی الزم است.

۱.  مانعــی به واســطٔه قــؤه قهریــه و بیــرون از ارادٔه طرفیــن مانــع انجــام تعهــد شــود، نظیــر: حــوادث 
ــازی  ــی و نوس ــازی فن ــه بازس ــون ب ــزام قان ــا ال ــدی ی ــوزی هایی غیرعم ــی و آتش س ــِی طبیع غیرقابل پیش بین
کارگاه کــه در نتیجــٔه آن هــا، تمــام یــا قســمتی از کارگاه تعطیــل شــود و در انجــام تعهــدات کارگــر و کارفرمــا 

مانــع به وجــود آورد.  
۲.  عــدم امــکان اجــرای موقــت تعهــد یکــی از طرفین-کارگــر- همچــون: انجــام خدمــت وظیفــه، مرخصــِی 
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تحصیلــی، مرخصــی بــدون حقــوق، مرخصــی اســتعالجی، مرخصــی دوران بــارداری در زنــان و جــز این هــا، 
ــرکت در  ــر: ش ــر نظی ــای دیگ ــت. در حالت ه ــده اس ــخص ش ــون مش ــا در قان ــان آن ه ــدت زم ــًا م ــه عموم ک

اعتصــاب، بایــد بــا توجــه بــه عــرف، آن هــا را معیــن کــرد.

آثار تعلیق
ــق  ــد بی آنکــه در تعل ــق درمی آی ــد توجــه داشــت کــه اجــرای تعهــدات به تعلی ــرارداد کار بای ــق ق ــت تعلی در وضعی
کارگــر بــه کارگاه تردیــدی باشــد. پرســش اساســی درخصــوص آثــار تعلیــق ایــن اســت کــه آیــا در مــدت تعلیــق مــزد 

یــا وجــه دیگــری بــه کارگــر تعلــق می گیــرد و آیــا مــدت تعلیــق جــزِو ســابقٔه  خدمــت کارگــر محســوب می شــود؟
همان طــور کــه گفتــه شــد، از نظــر رابطــٔه صرفــًا قــراردادی، ازآنجاکــه کاری انجــام نمی شــود، کارفرمــا ملــزم بــه 
پرداخــت مــزد نیســت. بــا ایــن حــال، از نظــر حقــوق کار مبتنــی بــر بنیــان حمایتــی، در برخــی حالت هــا کارگــر بایــد 
تمــام یــا بخشــی از مــزد خــود را از کارفرمــا دریافــت دارد و در برخــی حالت هــا نیــز تمــام یــا بخشــی از مــزد خــود 
را از نهادهــای بیــرون از کارگاه نظیــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی و زیــر عنــوان بیمــه بیــکاری، درمــان اســتعالجی، 
مرخصــی بــارداری و زایمــان دریافــت کنــد. در آن حالت هایــی کــه کارفرمــا بــه پرداخــت مــزد کامــل در تمــام دوران 
تعلیــق مکلــف می شــود، نوعــی ضمانــت اجــرای تخلــف او همچــون آتش ســوزی عمــدی اســت کــه بــا ضمانــت 
اجــرای ابطــال کامــل یــا جزیــی قــرارداد کار درنتیجــه تخلــف کارفرمــا- کــه پیش تــر اشــاره شــد- متفــاوت اســت. 
روشــن اســت کــه هیچ یــک از حالت هــای تعلیــق قــرارداد کار بیــرون از خواســت و اراده کارگــر مانــع از آن 
نمی شــود کــه مــدت تعلیــق در ســابقٔه  خدمــت یــا به تعبیــر قانــون کار، ســنوات خدمــِت او منظــور نشــود. در ایــن 

ــه چنــد حالــت خــاص اشــاره کــرد: خصــوص، الزم اســت ب
۱.  مرخصــی آموزشــی. مرخصــی آموزشــی بــا مأموریت هــای آموزشــی متفــاوت اســت- مرخصــی ای 
ــد.  ــا پرداخــت کن ــای شــغلی کارگــر کارفرم ــا مــزد و دیگــر مزای ــا همــراه ب ــد کارفرم کــه هزینه هــای آن را بای
ــورت  ــر ص ــزد و حقوق بگی ــا م ــر ی ــای کارگ ــون به تقاض ــر، چ ــٔه کارگ ــی به هزین ــی آموزش ــوص مرخص درخص
ــا  ــت کارفرم ــا موافق ــی ب ــن مرخص ــه ای ــا ازآنجاک ــت. ام ــزد نیس ــت م ــه پرداخ ــف ب ــا موظ ــرد، کارفرم می پذی
ــی او در  ــدت مرخص ــد م ــت، بای ــرای کارفرماس ــی ب ــن منافع ــه کار متضم ــت او ب ــرد و بازگش ــورت می پذی ص

ــود. ــور ش ــت منظ ــنوات خدم س
۲.  مرخصــی بــدون حقــوق. دراین بــاره نیــز بــا توجــه بــه آنکــه مرخصــی به درخواســت کارگــر صــورت 
می گیــرد، کارفرمــا تعهــدی در پرداخــت مــزد نــدارد. امــا تکلیــف ســابقه خدمــت او بــه توافــق کارگــر و کارفرمــا 

وابســته ســت.
۳.  توقیــف کارگــر. اگــر توقیــف کارگــر به ســبب شــکایت کارفرمــا نباشــد و از کارگــر رفــع اتهــام شــود، کارگــر 
ــا  ــا اگــر توقیــف کارگــر بن ــود. ام ــا دادگاه خواهــد ب ــران خســارت او ب ــه کار خــود بازگــردد. جب حــق دارد کــه ب
به شــکایت کارفرمــا باشــد و توقیــف منجــر بــه محکومیــت نشــود، کارفرمــا موظــف اســت عــالوه بــر جبــران 

ضــرر و زیــان وارده بــه کارگــر، مــزد و مزایــای کامــل او را در مــدت توقیــف بپــردازد.
۴.  اعتصــاب. ازآنجاکــه اعتصــاب عبــارت اســت از: "قطــع کار به صــورت جمعــی بــرای زیــر فشــار گذاشــتن 
ــندیکایی  ــای س ــوق و آزادی ه ــه حق ــورها ک ــیاری از کش ــود"، در بس ــوق خ ــاق حق ــدف احق ــا ه ــا ب کارفرم
به رســمیت شــناخته شــده اند، ازجملــه مصداق هــای تعلیــق کار کــه بــه قطــع رابطــه کارگــر و کارفرمــا 
نمی انجامــد، به شــمار مــی رود. پرداخــت مــزد روزهــای اعتصابــی تابــع مذاکــرات جمعــی اســت کــه در بحــث 
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روابــط جمعــی کار آن را پــی می گیریــم. امــا در بســیاری از کشــورها نظیــر: فرانســه، رویــه قضایــی ایــن اســت 
ــند و  ــی از کار نمی شناس ــٔه ناش ــد، آن را حادث ــش آی ــر پی ــرای کارگ ــاب ب ــی در دوران اعتص ــر حادثه ی ــه اگ ک

ــد.  ــرون از کارگاه می دانن ــوادث بی ــمول ح مش
ــاب  ــه از واژه اعتص ــذرا و بی آنک ــاره یی گ ــا اش ــم و ب ــکلی مبه ــاب به ش ــارٔه اعتص ــال ۱۳۶۹، درب ــون کار س در قان
ــا  ــام بــرده شــود، در مــاده ۱۴۲، پرداختــه شــده اســت و از تعلیــق قــرارداد کار ســخنی به میــان نیــاورده اســت. ب ن
ایــن حــال، می دانیــم کــه اعتصــاب ازجملــه مصادیــق حقــوق و آزادی هــای ســندیکایی اســت و شــرکت در آن، بنــا 

بــر حقــوق بین المللــی کار، دلیــل موجــه اخــراج نیســت.
توضیــح ایــن نکتــه را نیــز ضــرور می دانیــم کــه اگرچــه در قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۹۶ بخشــی از مفــاد منــدرج 
ــنامه ها،  ــن، بخش ــب قوانی ــه تصوی ــد و ازجمل ــی  چن ــا به دالیل ــت، ام ــه اس ــکاس یافت ــی کار انع ــوق بین الملل در حق
آیین نامه هــا، تصویب نامه هــا و شــیوه نامه های ناقــض حقــوق کار، فراگیــر کــردن قراردادهــای موقــت کار- و 
از همــه مهم تــر: ســرکوب ســندیکاهای مســتقل کارگــری و پیگــرد فعــاالن کارگــری مســتقل- ایــن مفــاد هــرروز 

رنــگ باخته تــر و از دامنــه تأثیــر آن هــا بیشــتر کاســته شــده اســت.                       

۳.  حقوق کار و تضمین شغلی
زمانــی می تــوان از امنیــت شــغلی ســخن گفــت کــه رابطــه کارگــر و کارفرمــا ثبــات داشــته باشــد و به آســانی قطــع 
ــان یافتــن  نشــود. قــرارداد کار تعیین کننــدهٔ  شــرط های برقــراری حقــوق و تعهدهــای طرفیــن و نیــز چگونگــی پای
ایــن رابطــه اســت. اگــر کارفرمــا بتوانــد بــا انعقــاد قــرارداد کوتاه مــدت، کارگــری را به طــور موقــت به خدمــت گیــرد 
ــود  ــه خ ــد رابط ــا بتوان ــا کارفرم ــد ی ــان یاب ــی پای ــریفات و محدودیت ــچ تش ــن بی هی ــه طرفی ــدت، رابط ــان م و در پای
ــاط  ــن ارتب ــوان در ای ــا می ت ــان دهــد، آی ــه آن پای ــل داشــت ب ــه هــرگاه تمای ــد ک ــم کن ــه ای تنظی ــر را به گون ــا کارگ ب
ــوق  ــدٔه حق ــی نقض کنن ــن قراردادهای ــرا چنی ــه. زی ــه ن ــت ک ــن اس ــت؟ روش ــخن گف ــر س ــغلی" کارگ ــت ش از "امنی
ــت،  ــران اس ــتغال کارگ ــق اش ــه ح ــهروندان و ازجمل ــی ش ــوق بین الملل ــر حق ــر ب ــندهای ناظ ــام س ــان ها و تم انس
ــه تبعیــت از الزام هــای بین المللــی در قانــون اساســی جمهوری اســالمی نیــز ذیــل مدخــل حقــوق  حقوقــی کــه ب

ــد.   ــکاس یافته ان ــت انع مل
مبــارزه بــرای تضمیــن شــغل از مهم تریــن عرصه هــای مبــارزه کارگــران اســت و تاریخــی دیرینــه  دارد. از دیــدگاه 
ــد  ــل دهن ــتمزدها را تقلی ــکاران دس ــرٔه بی ــش ذخی ــر ارت ــه ب ــا تکی ــند ب ــه می کوش ــرمایه داران ک ــرمایه داری و س س
ــه  ــردی ک ــت ف ــی اس ــا روابط ــر و کارفرم ــط کارگ ــد، رواب ــل کنن ــران تحمی ــه کارگ ــازل را ب ــرط های کاری ای ن و ش
هــردو آزادنــد بــه قــرارداد میــان خــود، به ویــژه، هنگامی کــه بــدون مــدت باشــد، پایــان دهنــد. ایــن طــرز فکــر در 
گذشــته در بیشــتر کشــوها حاکــم بــود۱. امــا به تدریــج ایــن تفکــر از گفتمــان روابــط کارگــر و کارفرمــا جــای خــود 
را بــه طــرز تفکــری دیگــر داد مبنــی بــر آنکــه، هرچنــد کارفرمــا در اخــراج کارگــر آزاد اســت، ولــی بایــد تصمیــم 

خــود را قبــاًل بــه او اخطــار کنــد و بابــت آن خســارت اخــراج بپــردازد.                                                                             
ــرورت  ــون، ض ــم قان ــرانجام به حک ــی و س ــای جمع ــای توافق ه ــر مبن ــپس ب ــل و س ــدا در عم ــب، ابت ــن ترتی به ای
ــان"  ــل زم ــرط "حداق ــن، ش ــد و در قوانی ــناخته ش ــمیت ش ــرارداد کار به رس ــه ق ــان دادن ب ــرای پای ــی ب ــار قبل اخط

ــد کــه  ــا کنن ــن الق ــی می کوشــند چنی ــردازان و مدافعــان سیاســت های جهانی ســازی نولیبرال ــژه نظریه پ ــز برخــی و به وی ــون نی ۱ - متأســفانه اکن
می تــوان چنیــن راه حلــی را در حقــوق کار اعمــال کــرد، کوششــی کــه معطــوف بــه احیــای بربریــت در مناســبات کار اســت. انطبــاق سیاســت های 

حاکــم بــر نظــام بــا چنیــن اهدافــی اتفاقــی نیســت.
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بــرای اخطــار قبلــی رســمیت یافــت. ایــن حداقــل دربــاره اخــراج، طوالنی تــر از زمــان پیش بینی شــده درخصــوص 
ــرا کارگــر اخراجــی همــواره  ــش یافــت. زی ــه ســابقه کار کارگــر، مــدت آن افزای ــا توجــه ب ــود و ب اســتعفای کارگــر ب
ــا  ــرای کارفرم ــتعفی ب ــر مس ــین کارگ ــردن جانش ــدا ک ــه پی ــد، درحالی ک ــدا کن ــاره  کاری پی ــد دوب ــانی نمی توان به آس
هیــچ دشــوار نیســت یــا دســت کم از پیــدا کــردن کار بــرای کارگــر اخراجــی آســان تر اســت. در پــاره ای کشــورها و 
به ویــژه کشــورهای صنعتــی، بیمــه بیــکاری هــم پدیــد آمــد کــه بــر پایــه آن عــالوه بــر خســارت اخــراج، می بایســت 

تــا مــدت معینــی بــه کارگــر بیــکار شــده مســتمری بیــکاری پرداخــت شــود.
نخســتین بــار مفهــوم ضــرورت ارائــه دلیــل موجــه و توجیــه اخــراج یعنــی پایــان دادن بــه قــرارداد کار، در قانــون 
کار مکزیــک و به ســال ۱۹۱۷ )۱۲۹۶ خورشــیدی( مطــرح شــد کــه دوامــی نیافــت. ســپس در ســال ۱۹۲۲ 
)۱۳۰۱ خورشــیدی( دولــت اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه ایــن مفهــوم در قوانیــن کشــور خــود رســمیت داد. طــی دو 
دهــه بعــد، قوانیــن پــاره ای از کشــورهای اروپایــی و آفریقایــی نیــز ایــن مفهــوم را به رســمیت شــناختند و در برخــی 
ــط  ــته جمعی در رواب ــای دس ــه از راه پیمان ه ــن اندیش ــز ای ــکا نی ــده آمری ــی و ایاالت متح ــر اروپای ــورهای دیگ کش
ــی کار  ــی یافــت و ســازمان بین الملل ــن موضــوع در حقــوق کار مفهومــی بین الملل ــه شــد. ســرانجام، ای کار پذیرفت
در ایــن خصــوص توصیه نامــه شــماره ۱۱۹ را در ســال ۱۹۶۳ )۱۳۴۲ خورشــیدی( تصویــب کــرد کــه زمینــه تأثیــر 
ــت  ــن امنی ــی کار تضمی ــوق بین الملل ــد در حق ــه، هرچن ــم آورد. بااین هم ــف را فراه ــورهای مختل ــوق کش ــر حق ب
ــد و مالحظــات  ــق به شــمار نمی آی ــی از حقــوق کارگــران محســوب می شــود، امــا حــق مطل شــغلی کارگــران جزئ
اقتصــادی و حفــظ منافــع کارفرمــا مانــع آن اســت کــه اخــراج به طورکلــی ممنــوع اعــالم شــود. امــا همان طــور کــه 
گفتــه شــد، جــز در وضعیتــی اســتثنایی ماننــد "تقصیــر عمــده"، حــق اخــراج مجــاز شــمرده نمی شــود. بیســت ســال 

ــب رســید. ــن خصــوص به تصوی ــز در ای ــی نی ــه نامه ی ــه، مقاول ــن توصیه نام ــب ای ــس از تصوی پ
توصیه نامــه شــماره ۱۱۹ ایــن اصــل کلــی را بیــان می کنــد کــه اخــراج کارگــر نبایــد مجــاز تلقــی شــود، مگــر آنکــه 
ــا  ــد: فعالیــت ســندیکایی ی ــدگاه توصیه نامــه ۱۱۹، برخــی دلیل هــا مانن ــه شــود. از دی ــرای آن ارائ ــی موجــه ب دلیل
ــد موجــه شــمرده شــوند و در همــه حــال، کارگــر اخراجــی،  ــر آن هــا، به هیچ وجــه نمی توانن ــد سیاســی و نظی عقای
ــه دادخواهــی  ــام بی طرفــی ب ــزد مق ــد ن ــد بتوان ــد، حــق شــکایت دارد و بای چنانچــه اخــراج خــود را غیرموجــه بدان
بپــردازد. ایــن مقــام نیــز بایــد اختیــار داشــته باشــد کــه دربــارٔه برگشــت کارگــر بــه کار یــا پرداخــت خســارت متناســب 

بــه او، حکــم الزم را صــادر کنــد.
توصیه نامــه ۱۱۹ در ایــن زمینه هــا: مهلــت اخطــار قبلــی، ترتیــب پرداخــت خســارت، برخــورداری کارگــر از فرصــت 
مناســب بــرای پیــدا کــردن  کار، دریافــت گواهــی کار، حمایــت از درآمــد کارگــر اخراجــی، اخــراج به ســبب تقصیــر 
ــر کاهــش کارکنــان  ــه  ایــن اتهــام، شــرایط ناظــر ب مهــم و چگونگــی اثبــات آن، امــکان شــکایت کارگــر نســبت ب

ــد. ــه می کن ــی ارائ ــل رهنمودهای ــته جمعی، به تفصی ــراج دس ــا اخ ــادی ی ــکالت اقتص ــبب مش به س
در ســال های پــس از تصویــب توصیه نامــه شــماره ۱۱۹، تغییراتــی مهــم در قوانیــن و مقــررات کشــورهای 
ــود.  ــب ش ــی تصوی ــطح بین الملل ــر در س ــی جدیدت ــت مقررات ــا داش ــود و ج ــده ب ــد آم ــراج" پدی ــه "اخ ــو در زمین عض
ــید۲.  ــب رس ــه تصوی ــود، ب ــامل می  ش ــادی را ش ــای اقتص ــه بخش ه ــه هم ــماره ۱۵۸ ک ــه ش ــن، مقاوله نام بنابرای

ــک  ــان از ی ــدگان کارفرمای ــا و نماین ــی دولت ه ــدگان برخ ــن نماین ــر بی ــررات اختالف نظ ــن مق ــکل ای ــارٔه ش ــث درب ــگام بح ــه، به هن ۲ - بااینهم
طــرف و نماینــدگان کارگــران از ســوی دیگــر درگرفــت. بدیــن معنــا کــه نماینــدگان کارگــران اصــرار داشــتند کــه مصوبــه کنفرانــس در ایــن زمینــه 
ــر  ــه ب ــا تکی ــان ب ــد. این ــه باش ــورت توصیه نام ــه به ص ــن مصوب ــه ای ــد ک ــد می ورزیدن ــروه اول تأکی ــه دو گ ــد درحالی ک ــه درآی ــورت مقاوله نام به ص
ــر باشــد و  ــاره منعطف ت ــی دراین ب ــررات بین الملل ــر اســت مق ــه بهت ــد ک ــوان می کردن ــررات کشــورها درخصــوص مســئله اخــراج، عن اختــالف مق
<<<
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ایــن مقاوله نامــه مقــرر مــی دارد کــه مفــاد آن بایــد از طریــق قانــون وارد حقــوق کشــورهای عضــو شــود. در بخــش 
ــراج  ــورد اخ ــی در م ــررات تکمیل ــراج و مق ــه اخ ــی در زمین ــررات کل ــب از مق ــه، به ترتی ــن مقاوله نام ــوم ای دوم و س
ــن قســمت مقاوله نامــه را تشــکیل  ــدرج در بخــش دوم کــه مهم تری ــررات من دســته جمعی بحــث شــده اســت. مق
ــد  ــراج بای ــه، اخ ــر مقاوله نام ــا ب ــه بن ــی ک ــن معن ــت. بدی ــراج اس ــه اخ ــادی در زمین ــول بنی ــامل اص ــد، ش می ده
ــا ناشــی از  ــوده ی ــوط ب ــی کارگــر مرب ــا توانای ــار ی ــه رفت ــد ب ــا بای ــل ی ــن دلی ــی موجــه اســتوار باشــد و ای ــه دلیل ــر پای ب
ــندیکایی  ــت س ــارکت در فعالی ــا مش ــندیکا ی ــت در س ــل: عضوی ــی مث ــا دلیل های ــه ام ــد. مقاوله نام ادارٔه کارگاه باش
ــی از  ــای ناش ــام فعالیت ه ــا انج ــران ی ــی کارگ ــرای نمایندگ ــدن ب ــزد ش ــاعات کار، نام ــر س ــا غی ــاعات کار ی در س
نمایندگــی کارگــران، شــکایت از کارفرمــا یــا مشــارکت در اقدام هایــی اعتراض آمیــز علیــه کارفرمــا به ســبب تخلــف 
ــا تجــرد،  ــت تأهــل ی ــگ، جنســیت، وضعی ــژاد، رن ــن مشــارکت کارگــر در اعتصــاب، ن ــررات کار و همچنی او از مق
مســئولیت های خانوادگــی، بــارداری کارگــران زن، مذهــب، عقایــد سیاســی، ســوابق ملــی )کارگــر مهاجــر(، منشــأ 
اجتماعــی )مســائل مرتبــط بــا کاســت(، غیبــت در دورٔه مرخصــی زایمــان یــا غیبــت به ســبب بیمــاری یــا حادثــه را 

ــد. ــرای اخــراج نمی دان ــل موجــه ب دلی
در همیــن بخــش مقرراتــی دربــاره آئیــن مربــوط بــه اخــراج و امــکان شــکایت کارگــر اخراجــی آمــده اســت. بــرای 
ــه دو  ــرد، مقاوله نام ــرار نگی ــر ق ــر دوش کارگ ــرًا ب ــل منحص ــه دلی ــراج و اقام ــودن اخ ــه ب ــات ناموج ــار اثب ــه ب آنک
ــا  ــد ی ــت کن ــم خــود را ثاب ــودن تصمی ــف باشــد موجــه ب ــا مکل ــد. نخســت آنکــه، کارفرم راه حــل پیش بینــی می کن
به عبارت دیگــر، اخــراج موجــه نیســت مگــر آنکــه کارفرمــا بتوانــد آن را ثابــت کنــد. دومیــن راه حــل آن اســت کــه، 
هیئــت رســیدگی کننده بــه شــکایت )دادگاه یــا غیــر آن( بتوانــد بــر مبنــای دلیل هــای ارائه شــده از ســوی طرفیــن 

"یقیــن" یابــد کــه اخــراج موجــه بــوده اســت.
بــر ضــرورت رعایــت اعــالم قبلــی، مهلــت زمانــی ای معقــول و  ایــن بخــش از مقاوله نامــه همچنیــن  در 
پرداخــت خســارت اخــراج تأکیــد شــده اســت، مگــر آنکــه اخــراج به ســبب "تقصیــر مهــِم" کارگــر باشــد. در 
تعریــف تقصیــر مهــم هــم، مقاوله نامــه می گویــد تقصیــری اســت کــه درصــورت ارتــکاب آن نتــوان به طــور 
منطقــی از کارفرمــا خواســت کــه کارگــر را در کارگاه نگــه دارد. در دیگــر حالت هــا نیــز عــالوه بــر خســارت                                                                            
اخــراج، خســارت پایــان کار و دیگــر حمایت هــای مربــوط بــه حفــظ درآمــد کارگــر، از نــوع بیمــه بیــکاری یــا دیگــر 

مســتمری های تأمیــن اجتماعــی نیــز، پیش بینــی شــده اســت.
ســومین بخــش مقاوله نامــه بــا عنــوان مقــررات تکمیلــی، بــه موضــوع اخــراج جمعــی و فــردی- پایــان دادن بــه 
ــزوم  ــر ل ــز ب ــت نی ــن وضعی ــد و در ای ــاره می کن ــاختاری۳  اش ــی و س ــادی، فن ــائل اقتص ــل مس ــرارداد کار- به دلی ق

ــه مقام هــای ذ ی صــالح  تأکیــد مــی ورزد. ــا نماینــدگان کارگــران و اعــالم موضــوع ب مذاکــره ب
ــن  ــر ای ــرای بهت ــت اج ــی جه ــی تکمیل ــا و توصیه های ــمارٔه ۱۵۸، رهنموده ــٔه ش ــل مقاوله نام ــٔه مکم توصیه نام
ــن  ــه س ــد ک ــه می کن ــه اضاف ــراج"، توصیه نام ــه "اخ ــه و ناموج ــای موج ــاره دلیل ه ــه می دهــد. درب ــه ارائ مقاوله نام

ازایــن روی شــکل توصیه نامــه را پیشــنهاد می کردنــد. نماینــدگان کارگــران و برخــی نماینــدگان دولت هــا در  دفــاع از کارگــران، معتقــد بودنــد کــه 
ــا  ــه ب ــه شــد و مقاوله نام ــن نظــر پذیرفت ــرد. ســرانجام ای ــه به خــود گی ــه صــورت مقاوله نام ــر آن اســت کــه مصوب ــت موضــوع، بهت ــه اهمی نظــر ب

ــب شــد. ــدون مخالفــت تصوی ــز ب ــٔه مکمــِل آن نی ــب رســید. به عــالوه، توصیه نام ــی چشــمگیر و مهــم به تصوی اکثریت
۳ - منظــور از تغییــر ســاختاری، تغییراتــی اســت کــه بنــا بــر ضرورت هــای نوســازی و بازســازی، فنــی، بهداشــتی یــا دیگــر عامل هــای قهــری و 

اجتماعــی، جابه جایــی کارگاه یــا تغییــر ســاختاری آن را موجــب شــود.
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ــر  ــا دیگ ــه ی ــام وظیف ــت نظ ــبب خدم ــت او به س ــا غیب ــتگی( ی ــه بازنشس ــوط ب ــررات مرب ــه مق ــه ب ــا توج ــر )ب کارگ
ــوند.  ــمرده ش ــه ش ــی موج ــد دلیل های ــی نمی توانن ــی و مدن ــای مل وظیفه ه

ــد پیــش  ــرآن اســت کــه کارگــر نه تنهــا بای ــد رعایــت شــود ب ــاره تشــریفاتی کــه قبــل از اخــراج بای توصیه نامــه درب
گاهــی یابــد، بلکــه حــق دارد از دلیــل اخــراج خــود به صــورت مکتــوب مطلــع شــود.  از اخــراج از موضــوع اخــراج آ
به عــالوه، توصیه نامــه در زمینــه چگونگــی شــکایت کارگــر، اوقــات آزاِد او در دوران مهلــِت اخــراج به منظــور پیــدا 

ــه می کنــد. ــی ارائ ــان کار، به تفصیــل رهنمودهای کــردن کار و اخــذ گواهــی پای
توصیه نامــه  درخصــوص اخــراج  بــه دالیــل اقتصــادی، فنــی و جــز این هــا نیــز مذاکــره و مشــاوره بــا نماینــدگان 
ــد  ــی کــه موضــوع اخــراج جمعــی کارگــران اســت- الزم می دان ــرات مهــم کارگاه- تغییرات ــارٔه تغیی کارگــران را درب
ــح  ــالوه، تصری ــود. به ع ــدود ش ــی مح ــن تغییرات ــر چنی ــه اث ــود ک ــاذ ش ــی اتخ ــد تدبیرهای ــه بای ــی دارد ک ــرر م و مق
ــا  ــدی و جــز این ه ــابقه، عائله من ــن، س ــون: س ــی چ ــای معیارهای ــد برمبن ــراج بای ــت، اخ ــن حال ــه در ای ــد ک می کن
ــا  ــدم ب ــق تق ــر، ح ــتخدام کارگ ــه اس ــاره کارگاه ب ــاِز دوب ــورت نی ــه درص ــود ک ــاذ ش ــی اتخ ــرد و تدبیرهای ــورت گی ص

ــد.                                                    ــه زمــان معینــی محــدود کن ــار اخــراج دســته جمعی را ب ــا آث کارگــران اخــراج شــده باشــد ت
بنابرایــن، همان طــور کــه مالحظــه می شــود، در حقــوق بین المللــی کار، قــرارداد کار جــز در موضوع هایــی 
ــه های  ــا و مؤسس ــیس بنگاه ه ــدف از تأس ــرا ه ــه دار( دارد. زی ــتمر )ادام ــی  مس ــتثنایی، ماهیت ــیار اس ــاص و بس خ
اقتصــادی عمومــًا فعالیت هایــی موقــت و محــدود بــه بــازهٔ  زمانــی ای  معیــن  نیســت. از همیــن روســت کــه توجــه 
حقــوق بین المللــی کار بــه قــرارداد کار، معطــوف بــه شــرط های فســخ قــرارداد اســت و همان طــور کــه دیــده شــد، 

فســخ آن نیــز در همــه حــال، بــه رعایــت تشــریفاتی قانونــی ای معیــن مشــروط اســت. 

تعرض به امنیت شغلی در ایران 
        امــا برخــالف اصــول فــوق، قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۳۷، حــق فســخ  قــرارداد کار  را  به صــورت 
ــوز  ــود. هن ــل نب ــت شــغل قائ ــرای امنی ــی ب ــچ تضمین ــی هی ــود. یعن ــا داد ب ــه کارفرم ــان، ب ــه و در هــر زم یک طرف
کارگــران و فعــاالن کارگــری آن دوران شــعار لغــِو مــادٔه ۳۳  قانــون کار  را  به منزلــٔه شــعاری ملــی نگاشــته بــر در و 
دیــوار شــهر به خاطــر  دارنــد. امــا به رغــم ایــن خواســت و مبــارزه در راه آن، قانــون کاری کــه در ســال ۱۳۶۹ و  از  
گاه به تصویــب رســید، بــا مبهم گویــی، زمینــه را بــرای زیــر پــا نهــادن  پــی ســرکوب کارگــران و فعــاالن ســندیکایی آ
ــار دیگــر فراهــم  حــق تضمیــن شــغلِی کارگان کــه در مفهــوم بنیادیــن آن به معنــای حــِق زندگــی کــردن اســت، ب
آورد. ذیــل تبصــرٔه ۲ مــادٔه ۷ قانــون ۱۳۶۹، آمــده اســت: "در کارهایــی کــه جنبــٔه مســتمر دارد، درصــورت کــه مدتــی 
ــی در  ــی کــه مدت ــارت معترضــٔه  "در صورت ــن، عب در قــرارداد ذکــر نشــود، قــرارداد دائمــی تلقــی می شــود". بنابرای
قــرارداد  ذکــر  نشــود" راه را بــرای تبدیــِل قراردادهــای دائــم بــه قراردادهــای موقــت کار همــوار کــرد. ایــن تبــه کاری 
بــا تصویــب مــادٔه ۵۱۴  اصالحــی قانــون مدنــی، به پیــروی از قانــون مدنــی ۱۷۸۰ فرانســه۴، به اصطــالح پشــتوانٔه 

"قانونــی" پیــدا کــرد. 
بــا ایــن حــال، ازآنجاکــه قانــون مدنــی جنبــٔه حقوقــی عــام دارد و قانــون کار جنبــٔه خــاص، قانــون اخیــر بــر روابــط 

کار حاکــم اســت.
ــه شــده اســت کــه  ــی در نظــر گرفت ــرای کارهای ــر گفتیــم، قــرارداد کار موقــت در اصــل ب ــه کــه پیش ت همان گون

۴ - این قانون به بهانٔه صیانت از آزادِی رقابت، سندیکاهای کارگری و شرکت کارگران در آن ها را غیرقانونی اعالم کرد.
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ــه  ــد این گون ــا تجدی ــد ی ــورت تمدی ــر آن، درص ــزون ب ــت. اف ــه دار( کارگاه  نیس ــتمر )ادام ــای مس ــزو فعالیت ه ج
قراردادهــا )قــرارداد کار موقــت(، رابطــٔه طرفیــن درحکــم قــرارداد دائــم تلقــی می شــود. بــر ایــن موضــوع، هیئــت 
ــه  ــا اســتناد ب ــد کار هــم ب ــون جدی ــب قان ــس از تصوی ــود و پ ــد کــرده ب ــس از انقــالب تأکی ــی حــل اختــالف پ عال
ــر مدیریــت "کمالــی"- از  ــاگاه وزارت کار زی ــون کار، به همیــن ترتیــب عمــل می شــد. امــا به ن بنــد "د" مــادٔه ۲۱ قان
اعضــای هیئــت  امنــای ]بخــوان: پدرخوانــدگاِن[ "خانــٔه کارگــر"، در اظهارنظــری ایــن شــیوه را نفــی کــرد و در نتیجٔه 
ــوان عدالــت اداری  ــن بخشــنامه، دی ــا  تعبیــر شــکاکی از ای ــا ب ــه از دســتورالعمل جــاری ی ــن وزارت خان شــکایت ای
ــر از  ــی دیگ ــح یک ــض صری ــل آن نق ــه حاص ــت داد ک ــی به دس ــون کار تعریف ــاد قان ــن مف ــی از مهم تری ــارٔه  یک درب
مفــاد بنیادیــن حقــوق کار بــود. وزارت کار طــی نامــه شــمارٔه ۳۵۷۲۲ / ن، ۱۵ اســفندماه ۱۳۷۳،  دربــارٔه تمدیــد یــا 
ــه سیاســت های  ــا توجــه ب ــد: "ب ــردازد و می گوی ــوط می پ ــی نامرب ــه اظهارنظرهای ــد قراردادهــای کار موقــت ب تجدی
وزارت خانــه متبــوع  در زمینــٔه  حفــظ فرصت هــای شــغلی، تنظیــم روابــط کار موقــت بیــن طرفیــن، جلوگیــری از 
ــه ایجــاد فرصت هــای شــغلی  ــن قراردادهــا وجــود دارد و تشــویق ب ــد ای ــی کــه درخصــوص عــدم تمدی نگرانی های
ــد مــدت قراردادهــای کار  ــالغ می شــود: درصــورت تمدی ــر اب ــًا به شــرح زی ــٔه هماهنگــی اخــذ و عین ــد، نظری جدی

ــا به عبارت دیگــر مســتمر نخواهــد شــد." ــرارداد کار، نامحــدود ی ــرای مــدِت معیــن دیگــر، ق موقــت ب
ــه و جــا داده شــده  ــن خان ــران و رئیس هــای برکشــیده از ای ــر و وزی ــٔه کارگ ــی عملکــرد ســران خان ــرای ارزیاب ب
ــالح  ــه اصط ــم ک ــم و ببینی ــر افکنی ــط نظ ــٔه بی رب ــن بخش نام ــه ای ــر ب ــار دیگ ــه ب ــس ک ــن ب در وزارت کار، همی
ــن  ــون کار ســال ۱۳۶۹ ای ــوط می شــود و در قان ــون کار ســال ۱۳۳۷ مرب ــه قان ــرارداد کاِر معیــن و نامحــدود ب ق
ــالوه، وزارت کار  ــده اند. به ع ــده ش ــت نامی ــدِت غیرموق ــت و م ــرارداد کاِر موق ــب: ق ــرارداد به ترتی ــته ق دو دس
ــوان گفــت عــرف روابــط کار  ــٔه بیست وچندســاله مراجــع حــل اختــالف را کــه می ت ــا صــدور ایــن بخشــنامه روی ب
محســوب می شــد، به یک بــاره نفــی و درعمــل اســتقالل مراجــع حــل اختــالف را نقــض کــرد. شــگفت آور آنکــه 
ــاده ۳۲ و تبصــرٔه ۱  ــا م ــد کــه به ظاهــر ب ــه بودن ــی را درپیــش گرفت ــن مراجــع بیســت وچند ســال پیــش راه حل ای
ــه  ــکل روی ــت، به ش ــی داش ــوق کار همخوان ــا حق ــه ب ــا ازآنجاک ــود، ام ــق نب ــون کار )۱۳۳۷( منطب ــادٔه ۳۳  قان م
ــارٔه  ــیار درب ــای بس ــود ادع ــا وج ــال ۱۳۶۹ و ب ــون کاِر س ــِت قان ــی در دوره حکوم ــد، ول ــط کار درآم ــرف رواب و ع
پیشــرفته بــودن ایــن قانــون، وزارت کار ایــن رویــه را نقــض کــرد. شــگفت آورتر آنکــه، به نظــر ایــن وزارت خانــه، 
قــرارداد کاِر مــدت موقــت کــه تمدیــد شــود، قــرارداد غیرموقــت و دائمــی به شــمار نمی آیــد. بخشــنامه یادشــده، 
ــا پایــان یافتــن  حتــی بــه مزایــای پایــان کار برابــر مــادٔه ۲۴ ســکوت می کنــد. یعنــی اکنــون کارفرمــا می توانــد ب
مــدت قــرارداد موقــت دوم، ســوم و حتــی دهــم، بــه رابطــه خــود بــا کارگــر خاتمــه دهــد، بی آنکــه مکلــف باشــد 
دلیــل و توجیهــی ارائــه کنــد یــا دســت کم موافقــت نهادهــای کارگــری و حتــی شــورای اســالمی کار را به دســت 

آورد.
ــان  ــرد و خواه ــکایت می ب ــت اداری ش ــوان عدال ــه دی ــری ب ــال ۱۳۷۵ کارگ ــر، س ــن نظ ــدور ای ــس از ص ــی پ مدت
ــی  ــری ط ــت کارگ ــن اس ــد: "ممک ــود می نویس ــکوائیه خ ــاکی در ش ــر ش ــود. کارگ ــنامه می ش ــن بخش ــال ای ابط
ــا انعقــاد قراردادهــای متعــدد در کارگاهــی شــاغل بــوده و در پایــان مهلــت آخریــن قــرارداد  ســال های متمــادی ب
ــال  ــت احتم ــن اس ــت  ممک ــن جه ــه از ای ــد و درنتیج ــاب نماین ــویه حس ــا وی تس ــرارداد ب ــدت ق ــام م ــل اتم به دلی
تضییــق حــق متصــور گــردد." او بــرای توجیــه لــزوِم  ابطــال ایــن بخشــنامه، بــه مغایــرت آن بــا بندهــای "د" و "ه" 

ــد. ــون کار می خوان ــادٔه ۲۵ قان ــرٔه م ــض تبص ــنامه را ناق ــد و بخش ــاره می کن ــون کار اش ــادٔه ۲۱ قان م
کار  قانــون  تبصره هــای  یــا  مــواد  از  هیچ یــک  "در  کــرد:  اعــالم  شــکوائیه  ایــن  بــه  پاســخ  در  کار  وزارت 
ــا  ــت و ی ــرارداد کار غیرموق ــه ق ــت ب ــدت موق ــرارداد کاِر م ــوع ق ــل ن ــا تبدی ــر ی ــه تغیی ــران ب ــالمی ای جمهوری اس
اصطالحــًا دائــم در نتیجــه نشــده اســت. در مــاده ۲۱ قانــون کار انقضــای مــدت قــرارداد کار مــدت موقــت موجــب 
خاتمــه قــرارداد شــده اســت. ... اســتناد شــاکی بــه بنــد )ه( مــاده ۲۱ و اعــالم نقــض تبصــره مــاده ۲۵ قانــون کار 
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ــادآور  ــد... ی ــر می رس ــق  به نظ ــالف منط ــه و خ ــرارداد غیرموج ــوع ق ــل ن ــد٬  در تبدی ــرش ٬تجدی ــدم پذی ــر ع ــر اث ب
ــاده ۲۵ از  ــره م ــالوه، تبص ــت؛ به ع ــده اس ــاره نش ــر اش ــه تجدیدنظ ــواًل ب ــاده ۲۱ اص ــد )ه( م ــه در بن ــویم ک می ش
ــن قراردادهــا  ــوع ای ــه اختالف هــای ناشــی از ن ــه رســیدگی ب صالحیــت هیئت هــای تشــخیص و حــل اختــالف ب
)قراردادهــای کار بــرای مــدت موقــت یــا بــرای انجــام کار معیــن( حکایــت دارد و اســتنباط تبدیــل قــرارداد مــدت 

ــد. ..."                    ــر می رس ــه به نظ ــت از آن غیرموج ــرارداد غیرموق ــه ق ــت ب موق
دیــوان عدالــت اداری در جلســه هیئــت عمومــی روز ۱۲ مردادمــاه ۱۳۷۵ تشــکیل جلســه داد و بــا رأی اکثریــت 
دســتورالعمل وزارت کار را "خــالف قانــون" تشــخیص نــداد. به ایــن ترتیــب، بــر محرومیــت از حمایت هــای 
ــد نهــاد. شــگفت آور آنکــه،  ــد می شــود، ُمهــر تأیی ــرارداد کار موقت شــان تمدی ــه ق ــی ک ــِم کارگران قراردادهــای دائ
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــدون توجــه بــه موضــوع شــکایت کــه تمدیــد یــا تجدیــد قراردادموقــت بــوده 
ــا امنیــت شــغلی کارگــران  ــاز کــرد کــه در تعــارض ب ــاره ســراغ تبصــره ۲ مــاده ۷ رفــت و راهــی را ب اســت، به یک ب
بــود و هســت. در متــن رأی هیئــت عمومــی ازجملــه آمــده اســت: "مســتفاد از مفهــوم مخالــف تبصــره ۲ مــاده ۷ 
قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۶۹ ایــن اســت کــه درصــورت ذکــر مــدت در قــرارداد کار، قــرارداد تنظیمــی موقــت و 

ــون تشــخیص داده نمی شــود." ــن دســتورالعمِل مــورد اعتــراض خــالف قان ــود. بنابرای غیردائمــی خواهــد ب
بــرای روشــن شــدن موضــوع یــادآور می شــویم کــه تبصــره ۲ در پــی تبصــره ۱ آمــده اســت کــه می گویــد: "حداکثــر 
مــدت موقــت بــرای کارهایــی کــه جنبــه غیرمســتمر دارد توســط وزارت کار تهیــه و به تصویــب هیئت وزیــران خواهــد 
ــوط   ــی مرب ــه فعالیت های ــت ب ــدت موق ــرارداد کار م ــی ق ــور ضمن ــو به ط ــون از یک س ــن قان ــع در ای ــید." درواق رس
دانســته شــده کــه به اقتضــای طبیعــت خــود موقت انــد زیــرا جنبــٔه غیرمســتمر دارنــد و  از ســوی دیگــر به منظــور 
آنکــه از قــرارداد مــدت موقــت بــرای طوالنــی مــدت از کارگــر اســتفاده نشــود، تعییــن حداکثــر مــدت را به وســیلٔه  
مقــررات الزم دانســته اســت. ثانیــًا، بــا توجــه بــه مصوبــه یــک و دوم مجلــس دربــارٔه کارهایــی کــه طبیعــت آن هــا 
جنبــه مســتمر دارد، اصــل بــر دائمــی بــودن و غیرموقــت بــودن رابطــه کار بــوده اســت. در غیــر ایــن صــورت، چــرا 
میــان فعالیــت مســتمر و غیرمســتمر کارگاه تفکیــک قائــل شــده اســت و چــرا دربــاره اخــراج از توجیــه اخراج ســخن 
به میــان آمــده اســت؟ آیــا می تــوان یــک مــاده قانونــی را بــدون توجــه بــه مــواد دیگــر قانــون و به طورکلــی فلســفه 
وجــودی آن قانــون تفســیر کــرد؟ ایــن در حالــی اســت کــه مراجــع عالــی قضایــی دیگــر کشــورها گاه بــا تکیــه بــر 
قانــون اساســی  بــی آنکــه مــاده صریــح و روشــنی در قانــون کار وجــود داشــته باشــد )بــرای نمونــه: دیوان عالــی 
ــک(  ــی بلژی ــه: دیوان عال ــرای نمون ــون )ب ــر قان ــارغ از ظاه ــی و ف ــول حقوق ــه اص ــه ب ــا تکی ــتان( و گاه ب هندوس
ــراغ  ــی س ــچ ضرورت ــا بی هی ــور م ــت اداری در کش ــوان عدال ــا دی ــد. ام ــان داده ان ــران و محروم ــود کارگ ردی به س
ــای  ــل حمایت ه ــر را از حداق ــا کارگ ــه میلیون ه ــرد ک ــی می گی ــف آن نتیجه ی ــوم مخال ــی رود و از مفه ــی م تبصره ی
قانونــی محــروم کنــد. فعــاالن کارگــری به یــاد دارنــد کــه در آن ســال، چگونــه ایــن مصوبــه اعتراض هــای گســترده 
ــان  ــه در می ــا و تفرق ــن اعتراض ه ــف در ای ــرای تخفی ــه وزارت کار ب ــود ک ــن رو ب ــت. ازهمی ــال داش ــری به دنب کارگ
ــع  ــبب تضیی ــن روش س ــاذ ای ــه اتخ ــرد: "ازآنجاک ــالم ک ــه اع ــماره ۱۷۱۹۰، مزوران ــتورالعمل ش ــی دس ــران ط کارگ
حقــوق حقــه کارگــران می گــردد، مؤکــدًا یــادآور می شــود مفــاد دســتورالعمل یادشــده تنهــا قراردادهــای کار موقتــی 
ــه قراردادهــای کار مــدت  ــوده باشــد و به هیچ وجــه ب را شــامل می شــود کــه شــروع قــرارداد بعــد از دســتورالعمل ب
موقــت شــروع شــده در قبــل از ۱۵ اســفندماه ۱۳۷۳ قابــل تســری نمی باشــد. ..." کار بــه همین جــا خاتمــه نیافــت. 
در ســال ۱۳۷۶، کارفرمایــی از دســتورالعمل ۱۷۱۹۰  وزارت کار بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت بــرد و بــا اســتناد 
بــه مــاده ۱۰ قانــون مدنــی و بــا ادعــای آنکــه: "قــرارداد شــرعًا و عرفــًا به طــور موقــت منعقــد شــده اســت و الــزام 
کارفرمــا بــه پذیــرش قراردادهــای کامــاًل برخــالف قوانیــن اساســی، مدنــی و کار و عــرف جــاری اســت" خواســتار 
ــر این کــه مراجــع حــل اختــالف مســتقل  ــن شــکوائیه، ضمــن تأکیــد ب ــه ای ابطــال آن شــد. وزارت کار در پاســخ ب
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ــح داد:  ــا اعــالم نظــر کارشناســی اســت، توضی ــه دســتورالعمل ها تنه ــد و این گون ــور اجتماعی ان از وزارت کار و ام
"به لحــاظ حفــظ حقــوق کارکنانــی کــه پیــش از صــدور دســتورالعمل ســال ۷۳ قــرارداد بســته بودنــد، و بــر اســاس 
گاهــی از آن مبــادرت بــه انعقــاد قــرارداد می نمودنــد و  رویــه معمــول در آن زمــان کــه طرفیــن قراردادهــای کار بــا آ
پــس از تمدیــد رابطــه طرفیــن دائمــی تلقــی می شــد" صــادر شــده اســت ]تأکیــد از ماســت[. دیــوان عدالــت اداری 
ــه فلســفه وضــع مقــررات کار و حمایــت از کارگــران و اشــکاالتی کــه از نظــر اصولــی  ــار نیــز بــدون توجــه ب ایــن ب
ــر شــناخت مفهــوم مخالــف تبصــره ۲ مــاده ۷ قانــون کار وارد اســت، اعــالم کــرد: "مفهــوم مخالــف  و حقوقــی ب
ــن دارد کــه  ــر ای ــت ب ــت نظــام دالل ــون کار مصــوب ســال ۱۳۶۹ مجمــع تشــخیص محصل ــاده ۷ قان تبصــره ۲ م
قــرارداد کار درصــورت ذکــر مــدت در قــرارداد درصــورت ذکــر مــدت موقــت خواهــد بــود. بنابرایــن، مفــاد قســمت 
اخیــر بخشــنامه شــمارٔه ۱۷۱۹۰ مــورخ ۲۶ مردادمــاه ۱۳۷۶ کــه ذکــر مــدت را در تمدیــد یــا تجدیــد قراردادهــای 
ــار  ــد اعتب ــت فاق ــده اس ــم ش ــفندماه ۱۳۷۳ تنظی ــورخ ۱۵ اس ــنامٔه ۳۵۷۲۲/ ن  م ــدور بخش ــل از ص ــه قب کار ک
ــر حکــم قانون گــذار  ــا وجــود تعییــن مــدت دائمــی محســوب کــرده اســت، مغای تلقــی و قراردادهــای مذکــور را ب
به شــرح تبصــره فوق الذکــر تشــخیص داده می شــود و مســتندًا بــه مــاده ۲۵ قانــون دیــوان عدالــت اداری ابطــال 
ــورت  ــکایت های ص ــر ش ــه در براب ــت ک ــت اداری اس ــوان عدال ــر  از  آن، رأی  دی ــردد." تبه کارانه  ت ــذف می گ و ح
گرفتــه به جــای آنکــه ایــن بنــد از قانــون کار را کــه در تناقــض  آشــکار  بــا مفــاد  قانــون اساســی و حقــوق بنیادیــِن  
به رســمیت شــناخته شــدٔه کار اســت، از درجــه اعتبــار ســاقط بدانــد، رأی داد کــه: "مفهــوم مخالــف تبصــره ۲ مــاده 
ــن تفســیر، مجمــع  ــی همی ــود۵." در پ ــن دارد کــه درصــورت ذکــر مــدت، قراردادموقــت خواهــد ب ــر ای ــت ب ۷ دالل
ــان علیــه کارگــران  ــرای تســهیل کار کارفرمای ــٔه قراردادهــای کار موقــت را ب تشــخیص مصلحــت نظــام فــرم نمون
تدویــن و منتشــر کــرد. متأســفانه، ایــن قراردادهــا در دوران اصالحــات شــکل مســلط و عــام یافــت و اکنــون نیــز 
بــا شــدت هرچــه بیشــتر بــر مناســبات کار حاکــم اســت. به عــالوه، قانــون کار بــا ملــزم کــردن قراردادهــا بــه آوردن 
ــه  ــون کار- بی آنک ــادٔه ۱۰ قان ــد )و( از م ــی بن ــد"- یعن ــن باش ــدت معی ــرای م ــه کار ب ــدت کار چنانچ ــارت  "م عب
مشــخص کنــد چــرا بایــد کاری کــه جنبــٔه مســتمر دارد بــه مــدت معیــن محــدود شــود یــا چــه کارهایــی موضــوع 
مــدت معیــن اســت و ایــن عبــارت ناظــر بــر کــدام شــرایط خــاص و اســتثنایی کار اســت، بــه تفســیرهای ضدکارگری 
در رواج قراردادهــای موقــت کار در مقــام شــکل مســلط بــر شــرط های کار میــدان داد، قراردادهایــی کــه هــرروز از 
مــدت آن کاســته شــد و مفــاد و محتــوای آن تحلیــل رفــت تــا جایــی کــه به طــرزی تبه کارانــه  کارگــران  را  به بســتن 

ــد.              ــان وامی دارن قراردادهــای ســفیدامضا واداشــتند و همچن
ــه،  ــدی تبه کاران ــه در فراین ــه چگون ــود ک ــان داده ش ــا نش ــدیم ت ــادآور ش ــت ی ــی را از آن جه ــیر تاریخ ــن س ــا ای م
ــی- در  ــه و قضای ــی، مقنن ــه  قوه هــای اجرای ــا دیگــر نهادهــای  وابســته  ب ــٔه کارگــر"- در همدســتی ب ســران "خان
ــور  ــران کش ــری از کارگ ــزرگ دیگ ــق ب ــادن ح ــا نه ــر پ ــه زی ــام، ب ــت های کالن نظ ــردن سیاس ــی ک ــتای اجرای راس
ــن  ــگاه ای ــش و جای ــد. نق ــدد برآم ــت، درص ــورده اس ــره خ ــان گ ــان و خانوادهای ش ــی آن ــت و زندگ ــا سرنوش ــه ب ک
ــد وضــع موجــود،  ــا آن موضوع گیری هــای آبکــی در نق ــن ی ــه در ای ــد و  ن ــن بزنگاه هــا دی ــد در ای تشــکل زرد را بای
وضعــی کــه ازقضــا هیچ یــک از مســئوالن نظــام  نمی تواننــد از آن  دفــاع کننــد و هــم ازاین روســت کــه هــر کــدام 

۵ - هــدِف تدوین کننــدگان از ایــن عبــارت معترضــٔه ویرانگــر کــه در رفــت برگشــت الیحــه میــان مجلــس و شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص 
مصلحــت بــه متــن الیحــه افــزوده شــد، رســیدن بــه همیــن وضــع موجــود بــود. ســکوت و همراهــی خانــه کارگــر کــه به مــدت ۱۲ ســال عهــده دار 
تصــدی وزارت کار و بیــش از ۱۶ ســال به طــور انحصــاری کرســی های کارگــری شــورای عالی کار را دراختیــار داشــت، درخصــوص ایــن عبــارت 

و تفســیرهای ضدکارگــری خــود گویــای عملکــرد آن اســت.
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ــرش  ــی از پذی ــردم و افکارعموم ــه م ــخ گویی ب ــگ پاس ــود از چن ــان خ ــدن گریب ــور رهانی ــی به منظ ــا فرافکنی های ب
ــت را  ــت و برگش ــن رف ــای وزارت کار در ای ــر ادعاه ــار دیگ ــر ب ــد. اگ ــره می رون ــع طف ــن وض ــورد  ای ــئولیت در م مس
مــرور کنیــم بــه تناقض هایــی آشــکار برمی خوریــم. وزارت کار جایــی مدعــی اســت کــه هیئت هــای حــل اختــالف 
ــد  ــا صــدور دســتورالعملی جدی ــن هیئت هــا را ب ــٔه بیست وچندســالٔه ای ــی دیگــر خــود آشــکارا روی مســتقل  اند و جای
ــانه  ــورت کارشناس ــام مش ــر آن ن ــد و ب ــض می کن ــا نق ــن هیئت ه ــارٔه ای ــردن دوب ــی ک ــر، مهندس ــارت بهت ــا به عب ی
ــت از وزارت  ــا، به تبعی ــن هیئت ه ــری در ای ــالح کارگ ــدگان به اصط ــروز نماین ــه ام ــت ک ــل نیس ــذارد. بی دلی می گ
ــی،  ــین حبیب ــه حس ــت ک ــور اس ــان ش ــده اند. آش آن چن ــدل ش ــان ب ــع کارفرمای ــدور رأی به نف ــین ص ــه ماش کار، ب
دبیــر کانــون هماهنگــی شــوراهای اســالمی کار اســتان تهــران، در برابــر اعتراض هــای جــدی کارگــران می گویــد: 
"اعضــای هیئت هــا توســط کانون هــای کارگــری و کارفرمایــی اســتانی تعییــن می شــوند و بایســتی اســتقالل رأی 
ــود...  ــتی درج ش ــده بایس ــا در پرون ــای هیئت ه ــرات اعض ــون کار نظ ــاده ۱۵۹ قان ــق م ــند؛ وف ــته باش ــل داش کام
بایســتی در نظــر داشــته باشــیم نماینــدٔه اداره کار هــم فقــط یــک رأی دارد و رأی او نســبت بــه نماینــده کارگــران 
و کارفرمایــان برتــری نــدارد. ... نماینده هــای کارگــران اگــر ماشــین امضــاء شــده اند، مســئولیت تمــام مشــکالتی 
ــرای کارگــر رخ داده هســتند؛ درواقــع خیانــت می کننــد و در ایــن شــرایط، کانون هــای اســتانی بایــد هرچــه  کــه ب
ــن  ــز در ای ــا نی ــند، آنه ــاوت باش ــز بی تف ــا نی ــر کانون ه ــد و اگ ــورد کنن ــا برخ ــا آنه ــاری، ب ــر برکن ــالوه ب ــریع تر ع س
ــر  ــا، ۸ آذرمــاه ۱۳۹۶[. ُطرفــه آنکــه، او نگفــت کــه خــود در مقــام دبی ــت شــریک هســتند" ]خبرگــزاری ایلن خیان

ــا کنــون چــه اقدامــی در رفــع ایــن نقیصــه به عمــل آورده اســت؟                                                                 کانــون شــوراهای اســتان ت
ــه و  ــر دامن ــرروزه ب ــروز، ه ــا به ام ــازندگی" رخ داد و ت ــالح "س ــه در دوران به اصط ــه کاری ک ــن تب ــر ای ــکل دیگ  ش
ــران  ــزرگ و واداشــتن کارگ ــف کارگاه هــای ب ــزوده شــده به پیمــان دادن بخش هــا و واحدهــای مختل عمــق آن اف
بــه بســتن قراردادهایــی موقــت بــا پیمانــکاران بــود و همچنــان ادامــه دارد. ایــن شــکل بیشــتر در کارگاه هــای بــزرگ 
صنعتــی اعــم از دولتــی و خصوصــی و به هــدف جلوگیــری از یکپارچگــی کارگــران در برابــر کارفرمــای واحــد رواج  
یافتــه اســت. زیــرا به ایــن ترتیــب، کارگــران یــک کارگاه بــا پیمانــکاران متعــددی در مقــام کارفرمایــان خــود روبــرو 
هســتند. یعنــی  پیمان کارانــی کــه زیــر عنــوان بخــش خصوصــی وظیفه شــان تحمیــل قراردادهایــی ضدانســانی بــا 
شــرط های نــازل کار را برعهــده دارنــد و  از ایــن رهگــذر سهم شــان را از ارزش اضافــی حاصــل از شــدت بخشــیدن 

ــن ادعاســت: ــای ای ــر به خودی خــود گوی ــن تشــدید، طلــب می کننــد. آمــار زی ــه بهره کشــی در مقــام عامــل ای ب
 فتح اللــه بیــات، رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی کشــور، دربــارٔه قراردادهــای موقــت در کار گفــت: 
ــد  ــت می کنن ــن اجتماعــی در کشــور فعالی ــر  بیمه شــدٔه ]ســازمان[ تأمی ــون کارگ "درحال حاضــر بیــش از ۱۳ میلی
کــه حــدود ۱۲ میلیــون نفــر آنهــا دارای قراردادهــای موقــت و پیمانــی هســتند؛ یعنــی حــدود ۹۶ درصــد کارگــران 
ــدود ۴  ــتند... ح ــه هس ــه و ۶ ماه ــا ۳ ماه ــن قرارداده ــر ای ــد. اکث ــی کار می کنن ــت و پیمان ــای موق ــا قرارداده ب
ــه در آســتانٔه  ــران قدیمــی هســتند ک ــد از کارگ ــت می کنن ــم فعالی ــه به صــورت دائ ــران ک ــده از کارگ درصــد باقیمان
ــه  ــت ک ــوان گف ــی می ت ــرایط فعل ــرد. در ش ــد ک ــال ۷۴ رش ــت از س ــای موق ــد. ... قرارداده ــرار دارن ــتگی ق بازنشس
کارگــر جدیــد دارای قــرارداد دائــم در کشــور وجــود نــدارد کــه ایــن یــک معضــل بــرای اقتصــاد و تولیــد کشــور شــده 

ــاه ۱۳۹۶[.   ــاک، ۲ بهمن م ــایت تابن ــت" ]س اس
فاجعــٔه دیگــری کــه آقــای بیــات نیــز بــه  آن اشــاره می کنــد، تغییــر ترکیــب قراردادهــای موقــت و دائــم پیــش و 
پــس از ســال های دهــٔه ۱۳۷۰ یــا به عبــارت بهتــر،  پیــش و پــس از تصویــب قانــون کار، از ۸۰ الــی ۸۵ درصــد بــه 
۴ درصــد اســت. امــا برخــالف نظــر آقــای بیــات کــه علــت بــروز ایــن وضــع را سوِءاســتفادٔه  کارفرمایــان از ارتــش 
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ــت  ــا عل ــد، م ــازار کار- می دان ــه ب ــان ب ــٔه ۱۳۶۰ و ورود آن ــال های  ده ــت در س ــاد جمعی ــی ازدی ــرٔه کار – یعن ذخی
ــا  ــر پ ــام و زی ــوی نظ ــا از س ــاالن آن ه ــرد فع ــری  و پیگ ــتقل کارگ ــکل های مس ــداوم  تش ــرکوب م ــی را در س اصل
گاه و فعــاالن کارگــری مدافــع  نهــاده شــدن حــق اعتصــاب به ســبب ســرکوب خشــن، خونیــن و گســترده کارگــران آ
اصــول و حقــوق بنیادیــن آزادی هــای ســندیکایی در ســال های دهــٔه ۱۳۶۰ و پــس از آن می دانیــم. هرچنــد کــه بــا 
آقــای بیــات نیــز دراین بــاره موافقیــم کــه افزایــش جمعیــت در نبــوِد تشــکل های مســتقل بــه عامــل سوِءاســتفادٔه 

کارفرمایــان در ِاعمــال فشــار مضاعــف بــه طبقــه کارگــر  تبدیــل  شــده اســت.
ــن کار جهــان و از افتخــارات نظــام  ــن  قوانی ــر"  آن را از مترقی تری ــٔه کارگ ــه  "خان ــون کاری ک ــب، قان ــن ترتی به ای
قلمــداد می کنــد، یعنــی قانــون کاری کــه بــدون مشــارکت تشــکل های مســتقل کارگــری و تنهــا بــا همدســتی "خانــه 
ــب  ــون اساســی در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام به تصوی ــا اصــول و مفــاد قان کارگــر" و در تناقــض آشــکار ب
ــیده  ــد پوش ــی نبای ــر کس ــر ب ــد. دیگ ــه آفری ــد ک ــط کار بیافرین ــی در رواب ــی مل ــه فاجعه ی ــت ک ــید، می رف ــی رس نهای
ــٰی بــر  باشــد کــه در بــروز ایــن فاجعــٔه ملــی چــه نقــش وظیفه یــی برعهــدٔه "شــوراهای اســالمی کار" و به طریق اول
عهــدٔه  هیئت امنــا و شــورای مرکــزی "خانــٔه کارگــر"- ایــن داعیــه داران اجــرای قســط اســالمی-  گذاشــته شــده 
بــود. بحــث نیــت و عملکــرد کارگــران عضــو  شــوراهای اســالمی کار  در میــان نیســت، بحــث ایــن اســت کــه بــروز 
ایــن فاجعــٔه ملــی دســت بــر قضــا و اتفاقــی نیســت، بلکــه نتیجــٔه مســتقیم حضــور نداشــتن تشــکل های مســتقل 
کارگــری اســت. بحــث ایــن اســت کــه هنگامی کــه تشــکل های کارگــری از اصــول و محتــوای خــود تهــی شــدند، 
ــرِی  ــتقل کارگ ــکل های مس ــور تش ــورت حض ــه، درص ــت. حال آنک ــد داش ــی نخواهن ــه فرمان ــر ب ــز س ــی ج چاره ی
برخــوردار از نمایندگــی طبقــه کارگــر و متکــی بــه خیــل عظیــم کارگــران، کــدام نیــرو قــدرت دارد ایــن قراردادهــای 
ــٔه  ــی را  باعــث شــود؟ "خان ــه  مل ــن فاجع ــروز ای ــد و درنتیجــٔه آن می توانســت ب ــل کن ــران تحمی ــه کارگ ــن را ب ننگی
ــاس  ــور در مقی ــران کش ــی کارگ ــوان نمایندگ ــه عن ــالمی کار" ک ــوراهای اس ــی ش ــردمداران "کانون عال ــر" و س کارگ
ــخگوی  ــح پاس ــور صری ــد به ط ــند، بای ــیدند و می کش ــدک می کش ــود ی ــا خ ــورای عالی کار را ب ــه ش ــی و ازجمل مل
ــٔه  ــن تجرب ــری از ای ــا درس گی ــری ب ــاالن کارگ ــران و فع ــالوه، کارگ ــند. به ع ــه باش ــن فاجع ــروز ای ــود در ب ــل خ عم
ــکل و  ــا ش ــت آموز را ب ــکل های دس ــن تش ــر ای ــار دیگ ــه ب ــوند ک ــع از آن ش ــف مان ــیاری مضاع ــا هش ــد ب ــوم، بای ش
قواره یــی دیگــر بــه جنبــش کارگــری تحمیــل کننــد. دفــاع از اصــول و حقــوق ســندیکایی بــا مضمــون و محتوایــی 
کــه در فصــل پیش گفتــه شــد، بــرای کارگــران از نــان شــب حیاتی تــر اســت.  درخصــوص ایــن اصــول و حقــوق، 

ــد. ــان باش ــد در می ــد و نبای ــی نمی توان مصلحت اندیش

4.  فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر
ــی  ــدن کابوس ــکار ش ــر بی ــرمایه داری خط ــام س ــد، در نظ ــه ش ــت کار گفت ــوع امنی ــل موض ــه ذی ــور ک همان ط
وحشــتناک اســت کــه مــدام روح کارگــران را مــی آزارد،  زیــرا  اخــراج  و  بیــکاری مــرادف  بی خانمانــی و گرســنگی 
آنــان و خانواده هایشــان اســت. ســرمایه داران بــا اســتفاده از چمــاق  تهدیــد بیــکاری، کارگــران را  زیــر  شــدیدترین  
ــان خــط  ــرای اخــراج آن ــراض از ســوی کارگــران، ب ــن نشــانٔه اعت ــدن کوچک تری ــا دی ــد و ب ــرار می دهن فشــارها  ق
ــن قوانینــی  ــز تدوی و نشــان می کشــند. تــالش کارگــزاران ســرمایه در دولت هــا و نهادهــای قانونگــذار ســرمایه نی

ــد. ــان تفویــض کنن ــه کارفرمای ــه را در جهــت اخــراج  ب ــاری یک جانب اســت کــه چنیــن اختی
در قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۳۷، ننگین تریــن و معروف تریــن مــادٔه  آن یعنــی مــادٔه ۳۳، بــه چگونگــی اخــراج 
ــون  ــادٔه ۳۳  قان ــعار "م ــرٔه ش ــوز خاط ــران آن دوران هن ــری و کارگ ــاالن کارگ ــود. فع ــه ب ــاص یافت ــران اختص کارگ
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ــه شــعار  ــس از انقــالب ب ــه پ ــد،  شــعاری ک ــر دیوارهــای شــهرها را به خاطــر دارن ــردد" نگاشــته  ب ــد گ ــو بای کار لغ
ــرای مــدت نامحــدودی منعقــد  ــل شــد. در مــادٔه ۳۳ آمــده اســت: "هــرگاه قــرارداد کار ب سراســری کارگــران تبدی
شــده باشــد، هریــک از طرفیــن می توانــد بــا ۱۵ روز اخطــار کتبــِی قبلــی آن را فســخ کنــد." در حقیقــت مطابــق ایــن 
ــدون آوردن  ــد، می توانســت ب ــی را کــه به صــورت نامحــدود منعقــد شــده بودن ــی قراردادهای ــا حت ــارات، کارفرم عب
دلیــل بــا اخطــار قبلــی ۱۵ روزه فســخ کــرده و بــه ازای هرســال خدمــت، ۱۵ روز آخریــن مــزد او را پرداخــت کنــد. 
به ایــن ترتیــب، مطابــق ایــن مــاده همــهٔ  قراردادهــا موقــت محســوب می شــدند، آن هــم قراردادهایــی کــه بــه بــازٔه 

زمانــی ای محــدود نبــود.                            
بــر اســاس مــادٔه ۳۳، کارفرمــا می توانســت بــا یــک اخطــار ۱۵ روزه کارگــر را اخــراج کنــد. بــا اســتفاده از همیــن 
مــاده بــود کــه کارگــران بســیار و ازجملــه کارگــران سندیکالیســت از کار بیــکار شــدند. کارگرانــی کــه بیــش از ســه 
مــاه متوالــی یــا ۶ مــاه متنــاوب نــزد کارفرمــا کار کــرده بودنــد، حــق داشــتند ظــرف ۱۵ روز نســبت بــه اخــراج خــود 
شــکایت کننــد تــا موضــوع در "هیئــت حــل اختــالف" بررســی شــود. به ایــن ترتیــب، کارگرانــی کــه کمتــر  از  ســه 
مــاه ســابقٔه  کار داشــتند، اصــواًل حــق اعتــراض و شــکایت نداشــتند. بــا تمســک به ایــن مــاده بــود کــه کارفرمایــان 
ــس از ۸۵ روز  ــتخدام و پ ــدت ۸۵ روز( اس ــی به م ــا حکم های ــواًل ب ــر از ۹۰ روز )معم ــی کمت ــا حکم های ــران را ب کارگ
آنــان را اخــراج می کردنــد. اســتخدام دوبــاره یــا تجدیــد قــرارداد ۸۵ روزه دیگــر بــه رضایــت کارفرمایــان از کارگــران 
اســتخدام شــده  وابســته  بــود. ایــن قانــون حتــی پــس از انقــالب و تــا زمــان تصویــب قانــون کار جدیــد در ســال 

۱۳۶۹ نیــز بــر قــرارداد بســیاری از کارگــران ناظــر بــود.
ــارٔه  قانــون  جدیــد و چگونگــی چرخــش آن بــه ســمت قراردادهــای موقــت و ســفیدامضا در بخــش امنیــت  درب
ــادآور می شــویم کــه  کار به تفصیــل ســخن گفتیــم و تکــرار آن هــا را در این جــا دیگــر ضــروری نمی بینیــم. فقــط ی
قراردادهــای موقــت و ســفیدامضا بــا مفــاد حقــوق به رســمیت شــناخته شــدٔه کارگــری و حتــی بــا قانــون اساســی 

ــر اســت. ــان حکومتــی باشــد، مغای کــه علی االصــول می بایســت مــالک قانونگــذاران و مجری
بنابرایــن، قانــون کار بایــد شــرایط اخــراج کارگــر را بــه ارائــه موجــه از ســوی کارفرمــا وابســته کنــد و دلیل هایــی 
موجــه در آیین نامــٔه خــاِص  اخــراج  به طــور دقیــق آورده  شــود، یــا به عبارتــی دلیل هایــی موجــه طبــق آیین نامه یــی 
کــه بایــد بــا مشــارکت تشــکل های مســتقل کارگــری تنظیــم  شــود و از مبانــی حقــوق بین المللــی کار الهــام گرفتــه 
باشــد. به عــالوه، حــق اعتــراض بــرای تمــام کارگــران از فــردای بســتن قــرارداد کار بایــد به رســمیت شــناخته شــود. 
ــی کار، در  ــر حقــوق بین الملل ــا ب ــز برخــالف قوانیــن کار مصــوب ســال های ۱۳۳۹ و ۱۳۶۹، بن شــکایت کارگــر نی
وهلــٔه  نخســت بایــد بــه کمیتــه حــل اختــالف شــورای کارگاه۶ ارجــاع شــود. اگــر رســیدگی در کارخانــه بــا اعتــراض 
کارگــر روبــرو شــود، بــه موضــوع شــکایت بایــد در هیئــت "حــل اختــالف منطقــه" رســیدگی شــود. اگــر رســیدگی 
در ایــن هیئــت نیــز منجــر بــه صــدور رأی نشــود، کارگــر می توانــد بــه "هیئــت عالــی حــل اختــالف" شــکایت کنــد. 
ــاز می گــردد و مــزد ایامــی را کــه از  ــه ســر کار خــود ب ــی کــه ایــن هیئــت اخــراج را تأییــد نکنــد، کارگــر ب در صورت
کار منفصــل بــوده اســت، دریافــت خواهــد کــرد. در صورتــی کــه هیئــت اخــراج را تأییــد کنــد، حکــم قطعــی اخــراج 
صــادر خواهــد شــد. در طــول مــدت رســیدگی بــه اعتــراض کارگــر  تــا مرحلــٔه صــدور رأی در "هیئــت حــل اختــالف 
منطقــه"، کارگــر بایــد بــه کار خــود ادامــه دهــد، مگــر آنکــه بــا تأییــد تشــکل مشــارکتی کارگاه، حضــور او در محیــط 

۶ -  منظور از شورای کارگاه، همان نهادهای مشارکتی کارگاه، برآمده از مذاکرات جمعی و ناظر بر شرایط کار کارگاه است.
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کار موجــب اختــالل شــود۷. بــه کارگــر اخراجــی بایــد بــه ازای هرســال ســابقٔه  کار و  بســته  بــه ســابقٔه کار او تــا ۴ مــاه 
آخرین مزد وی پرداخت شود؛ به عالوه، کارگر اخراجی باید بالفاصله زیر پوشش بیمه بیکاری قرار گیرد. 

حل اختالف
ازآنجاکــه در تنظیــم روابــط کار، باألخــص در نظــام ســرمایه داری کــه مبتنــی بــر روابــط تعارض آمیــز اســت، بــروز 
اختــالف بیــن کارگــر و کارفرمــا اجتناب ناپذیــر اســت، چگونگــی حــل اختــالف و نظــام مربــوط بــه آن در قانــون کار 

از اهمیتــی ویــژه  برخــوردار اســت.
 در قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۳۹ دو مرجــع رســیدگی بــه اختــالف پیش بینــی شــده بــود، یکــی "شــورای کارگاه" 
ــق  ــالف از طری ــه اخت ــود ک ــعی می ش ــدا س ــون، ابت ــن قان ــادٔه ۳۷ ای ــق م ــالف". طب ــل اخت ــت ح ــری "هیئ و دیگ
ــه اداره کار و امــور اجتماعــی مراجعــه و آن  ــن صــورت طبــق مــادٔه ۳۸، شــاکی ب ــر ای ســازش حــل شــود و در غی
ــود از یــک نفــر نماینــده  ــه شــورای کارگاه ارجــاع می کــرد. شــورای کارگاه مرکــب ب اداره ظــرف ۳ روز موضــوع را ب
وزارت کار و امــور اجتماعــی، یــک نفــر نماینــده کارفرمــا و یــک نفــر نماینــده کارگــر. ایــن شــورا بایــد ظــرف یــک 
ــر  ــزد و اخــراج کارگ ــه م ــوط ب ــش جــز درخصــوص مســائل مرب ــه اختــالف رســیدگی می کــرد و تصمیمات ــه ب هفت
ــخ ابــالغ رأی، ظــرف ده  ــود و از تاری ــه کارفرمــا از طــرف کارگــر، قطعــی و الزم االجــرا ب و جبــران خســارت وارده ب
روز قابــل ارجــاع بــه هیئــت حــل اختــالف بــود. هیئــت حــل اختــالف مرکــب بــود از ســه نفــر نماینــدگان دولــت 
)نماینــده فرمانــدار، رئیــس دادگســتری و رئیــس اداره محــل کار(، ســه نفــر نماینــده از طــرف کارگــران و ســه نفــر 
ــات الزم االجــرا  ــت حــل اختالف ــان. آراء قطعــی صــادره از طــرف شــورای کارگاه و هیئ ــده از طــرف کارفرمای نماین
بــود و می بایســت به وســیلٔه دایــرٔه اجــرای محاکــم دادگســتری به اجــرا گذاشــته شــود. عالوه برایــن مفــاد 
ــاه  ــوب آبان م ــالف" مص ــل اخت ــت ح ــٔه هیئ ــاه  ۱۳۳۸، "آئین نام ــوب مهرم ــورای کارگاه" مص ــٔه ش قانونی،"آئین نام
۱۳۳۸، "آئین نامــٔه انتخــاب نماینــدگان کارگــران و کارفرمایــان در شــورای کارگاه و هیئــت حــل اختــالف" مصــوب 
ــان  ــر جری ــه ب ــتند ک ــی هس ــهریورماه ۱۳۵۷، مقررات ــه در ش ــن آئین نام ــده همی ــر ش ــاه ۱۳۵۳، و تجدیدنظ آبان م
حــل اختــالف کارگــر و کارفرمــا حاکــم بودنــد. ایــن آئین نامه هــا چــه از نظــر حضــور تشــکل های کارگــری و نقــش 
نماینــدگان کارگــران در ایــن هیئت هــا و چــه از نظــر قطعیــت آراء صــادره، آئیــن نامه هایــی ارتجاعــی و ضدکارگــری 
بودنــد. تشــکل های کارگــری کمتریــن نقــش و اداره کار محــل بیشــترین نقــش را در انتخابــات نماینــدگان کارگــران 
بــر عهــده داشــتند. بــرای انتخــاب نماینــده کارگــر  در شــورای کارگاه، در هــر کارگاه داوطلبــان واجــد صالحیــت 
خــود را نامــزد می کردنــد و پــس از"بررســی صالحیــت" آنــان از ســوی ادارٔه کار، می توانســتند در انتخابــات شــرکت 
ــت  ــا برخــوردار از عضوی ــت ی ــز اکثری ــه "تشــخیص وزارت کار" ســندیکای ثبت شــده حائ ــد. در کارگاهــی کــه ب کنن
نصــف به عــالؤه یــک کارگــران آن کارگاه وجــود مــی داشــت، نماینــده کارگــر را ســندیکا معرفــی مــی کــرد. بــرای 
نظــارت بــر انتخابــات، هــر یــک از داوطلبــان دو نفــر کارگــر بــا ســواد و بــا ســابقه را انتخــاب و اداره کار از میــان آن 
هــا دو نفــر را بــرای عضویــت در هیئــت نظــارت انتخــاب مــی کــرد. نماینــدگان کارگــران در هیئــت مرکــزی نظــارت 

ــده اســت؛ در  ــی آم ــوِد آن، موافقــت انجمــن صنف ــت شــورای اســالمی کار و در نب ــه اخــذ موافق ــته ب ــر بس ــراج کارگ ــن یادشــده اخ ۷ - در قوانی
توضیحــات بخش هــای پیشــین بــه ایــن موضــوع اشــاره کردیــم کــه ایــن شــرط زمانــی جنبــه اجرایــی دارد کــه تشــکل های یــاد شــده از ویژگــی 
ــرای تمــام کارگــران و در تمــام کارگاه هــا و واحدهــای تولیــدی و  نمایندگــی برخــوردار باشــند؛ به عــالوه، حضــور تشــکل های مســتقل کارگــری ب
خدماتــی تضمیــن شــده باشــد؛ همچنیــن بایــد  حــدود اختیــارات ایــن تشــکل ها و نحــؤه اخــذ موافقــت آن هــا در ایــن خصــوص، به طــور دقیــق و 

ــا آییــن نامه هــای مربــوط بــه آن تصریــح  شــده باشــد. روشــن در قانــون ی
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بــر انتخابــات را نیــز اداره کار برمــی گزیــد. انتخــاب نماینــدگان کارگــران در هیــأت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات 
نیــز برعهــده اداره کار بــود. از بیــن داوطلبــان یــک عضــو اصلــی و یــک عضــو علــی البــدل بــرای شــورای کارگاه 

ــدگان[. ــاب نماین ــٔه انتخ ــای ۵، ۶ و ۱۲ آئین نام ــدند ]ماده ه ــی ش ــاب م انتخ
انتخاب اعضای هیئت حل اختالف از میان نمایندگان کارگران نیز، به صورت زیر بود:

از نماینــدگان کارگــران در شــورای کارگاه هــا، نماینــدگان اتحادیه هــای کارفرمایــی صنفــی ثبت شــده کــه 
ــری  ــده کارگ ــه ای ثبت ش ــندیکاهای حرف ــدگان س ــد و نماین ــده می بودن ــندیکای ثبت ش ــا دارای س ــران آن ه کارگ
بــرای انتخــاب ســه نماینــده اصلــی و ســه نماینــده علی البــدل دعــوت به عمــل می آمــد؛ درصــورت تأییــد صحــت 

ــرد۸. ــادر می ک ــه ص ــا اعتبارنام ــام آن ه ــاب، اداره کار به ن انتخ
در قانــون یادشــده، گذشــته از آنکــه نماینــدگان از میــان تشــکل ها انتخــاب نمی شــدند، حتــی همــان به اصطــالح 
ــه  ــر پای ــون ب ــن قان ــرا ای ــد. زی ــاع کنن ــع دف ــن مراج ــر در ای ــوق کارگ ــتند از حق ــز نمی توانس ــران نی ــدگان کارگ نماین
نظریــٔه  بورژوایــی مراجــع "ســه جانبه"، یعنــی کارگــر، کارفرمــا و دولــت اســتوار بــود و بدیهــی اســت در چنیــن نظامــی 
حتــی در بهتریــن حالــت، نماینــدگان کارگــر همیشــه یک ســوم آرا را در مقابــل نماینــدگان کارفرمــا و دولــت دارنــد. 

به همیــن دلیــل، قانــون کار بــرای ایــن مراجــع رأی قطعــی و  تجدیدنظرنشــدنی نیــز قائــل بــود.
ــی آن در  ــه ط ــد ک ــب گذران ــده ای را از تصوی ــادٔه  واح ــالب م ــورای انق ــاه ۱۳۵۸،  ش ــالب،  در آذرم ــس از انق پ
قطعیــت آرای صــادره از طــرف هیئت هــای حــل اختــالف تجدیدنظــر و تصویــب شــد کــه آرای صــادره از طــرف ایــن 
هیئت هــا  تجدیدنظرشــدنی اســت و بــرای ایــن کار هیئتــی مرکــب از ۹ نفــر )ســه نفــر مقامــات عالــی دولتــی، ســه 
نفــر نماینــدگان کارگــر، ســه نفــر نماینــده کارفرمــا( بــا عنــوان "هیئــت عالــی حــل اختــالف" پیش بینــی گردیــد. بــا 
آنکــه ایــن قانــون یــک بــار دیگــر امــکان اعتــراض بــه کارگــر مــی داد، ولــی مشــکل همچنــان به قــوت خــود باقــی 

مانــد. زیــرا اگرچــه بــه تعــداد اعضــای هیئت هــا افــزوده شــد، امــا ترکیــب آن تغییــر نکــرد.
ــاال نــداد و همــان روش هــای پیشــین را اخــذ و اعمــال  قانــون کار کنونــی نیــز، تغییــری در کلیــت شــرط های ب
کــرد ]ماده هــای ۱۵۷ تــا ۱۶۶ قانــون کار، مصــوب ســال ۱۳۶۹[، بنابرایــن، نیــازی بــه توضیــح بیشــتری دراین بــاره 

. نیست
همان طــور کــه گفتــه شــد، شــک نیســت کــه چنیــن آیینــی را نمی تــوان بــرای رســیدگی به حــل اختــالف تأییــد 
کــرد، زیــرا نظــام حــل اختــالف در قانــون کار  بایــد  به گونــه ای باشــد کــه تشــکل های کارگــری و نماینــدگان آن هــا 
نقشــی مؤثــر و فعــال در آن داشــته باشــند و بــرای رســیدگی به حــل اختــالف ســه مرجــع مســتقل و نــه مهندســی 
پیش بینــی شــده باشــد: ۱.   در ســطح کارگاه بــا عنــوان "هیئــت حــل اختــالف کارگاه"؛ متشــکل از یــک نماینــده از 
ســندیکا، یــک نماینــده از قســمت محــل کار کارگــر، یــک نماینــده از طــرف مدیریــت کارگاه و یــک نفــر نماینــده از  
نماینــده اداره کار محــل تشــکیل می شــود؛ ۲.   مرجــع بعــدی "هیئــت حــل اختــالف منطقــه" و دربرگیرنــده نماینــده 
نهــاد مشــارکتی کارگاه، دو نماینــده از طــرف ســندیکاهای مســتقل کارگــرِی مربــوط در منطقــه، دو نماینــده از طــرف 
دولــت و مرکــب از یــک نماینــده از اداره کار منطقــه و دیگــری نماینــده از دادگســتری منطقــه و دو نماینــده از طــرف 
ــد؛   ــه موضــوع رســیدگی کــرده و رأی خــود را صــادر می کن ــن هیئــت ظــرف مــدت معیــن ب ــان اســت. ای کارفرمای
۳.   در صورتــی کــه هــر یــک از طرفیــن بــه ایــن رأی اعتــراض داشــتند، موضــوع بــه مرجــع باالتــر یعنــی "هیئــت 
ــارکتی  ــاد مش ــدٔه نه ــر نماین ــک نف ــت از ی ــکل اس ــز متش ــت نی ــن هیئ ــود. ای ــاع می ش ــالف"  ارج ــل اخت ــی ح عال

۸ - پیش تر درباره چگونگی و کیفیت ثبت سندیکاهای زرد در دوران گذشته به تفصیل سخن گفتیم و دیگر به تکرار آن نیازی نمی بینیم.
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مربــوط، ســه نفــر به نمایندگــی از طــرف ســندیکاهای مســتقل کشــوری، دو نفــر نماینــدٔه  دولــت مرکــب از نماینــدٔه  
وزارت کار و وزارت دادگســتری و ســه نفــر به نمایندگــی از ســوی تشــکل های کارفرمایــی کشــوری. رأی ایــن هیئــت 
قطعــی و الزم االجــرا اســت. مع هــذا در تمامــی ایــن مراحــل کارگــر حــق دارد به اســتناد قانــون اساســی، بــه مراجــع 
قضایــی شــکایت و احقــاق حــق کنــد. همچنیــن، در تمــام مراحــل رســیدگی مبنــا آیین نامــٔه  برآمــده  از  مذاکــرات 
جمعــی و ناظــر بــر "اخــراج" بایــد باشــد. ازایــن روی، شــرکت نماینــدگان دولــت در ایــن هیئت هــا بایــد تنهــا منحصــر 
بــه نظــارت بــر رونــد تشــریفات قانونــی و تأییــد آن باشــد. هرگونــه اعمــال نفــوذ از ســوی آن هــا ناقــض حقــوق کار 
ــران  ــدٔه کارگ ــمیت شناخته ش ــوِق به رس ــه حق ــتقل ازجمل ــی مس ــع قضای ــه آن، در مراج ــراض ب ــق اعت ــت و ح اس
اســت. حضــور نماینــده نهــاد مشــارکتی کارگاه در تمــام مراحــل رســیدگی بــه اخــراج از آن نظــر حائــز اهمیــت اســت 
کــه موضــوع اخــراج بــه کارگاه مشــخص و آیین نامــه نافــذ و معتبــر در ایــن کارگاه مربــوط می شــود، نــه در کارگاه 
ــی  ــرات جمع ــده از مذاک ــای برآم ــون و آیین نامه ه ــاد قان ــد مف ــاوت بای ــای قض ــن، مبن ــازی. بنابرای ــی و مج انتزاع
کارگــران باشــد. تنهــا به ایــن ترتیــب اســت کــه می تــوان به شــکل عادالنــه بــه حــل اختــالف بیــن کارگــر و کارفرمــا 

رســیدگی کــرد.
*                                                                                        
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پیش گفتار                                                                                                          
ناگفتــه پیداســت کــه کار انســان، همان گونــه کــه پیش تــر اشــاره شــد، بخشــی از وجــود او و تجلــی توانایی هــای 
جســمی و فکــری اوســت کــه در صــورت به کارگیــری منطقــی و انســانی، بــه شــکوفایی و بهره منــدی دیگــران نیــز، 
منتهــی می شــود. امــا، اگــر بــدون در نظــر گرفتــن محدودیت هــای توانایــی انســان ها و به صــورت اســتثمارگرایانه 
از آن اســتفاده شــود، به نابــودی تدریجــی و گاه قطعــی او می انجامــد. مارکــس در تعریــف نیــروی کار می نویســد: 
ــرار می دهیــم  ــی را مــورد نظــر ق ــات جســمانی و روحان ــوان کار مجمــوع امکان ــا ت ــوان نیــروی کار ی "مــا تحــت عن
کــه در کالبــد و در شــخصیت یــک انســان زنــده وجــود دارد و وی آنــگاه کــه ارزش هــای مصــرف از هــر نوعــی را 
ــول- مســتلزم آن اســت کــه  ــروی کار و پ ــه نی ــن رابطــه – مبادل ــای ای ــدازد... بق ــه کار می ان ــد، آن را ب ــد می کن تولی
مالــک نیــروی کار ایــن نیــرو را همــواره بــرای مــدت معینــی بفروشــد. زیــرا، اگــر وی نیــروی کار خــود را دربســت و 
به طــور قطــع یــک بــار بــرای همیشــه بفروشــد درواقــع شــخص خــود را فروختــه اســت و به جــای شــخص آزاد بــه 
بنــده تبدیــل می شــود.... دومیــن شــرط اساســی بــرای این کــه دارنــده پــول بتوانــد کار را در بــازار بیابــد ایــن اســت 
کــه صاحــب نیــروی کار به جــای آن کــه توانایــی فــروش کاالیــی را داشــته باشــد کــه کارش در آن شــیئت پذیرفتــه 
باشــد، مجبــور شــود خــود نیــروی کارش را کــه فقــط در پیکــر زنــده اش وجــود دارد، به مثابــه کاال عرضــه نمایــد."۱
ــوق  ــان در حق ــت" انس ــق فراغ ــناخت "ح ــه ش ــج ب ــه به تدری ــام کار ک ــان انج ــت زم ــه محدودی ــوط ب ــر مرب تدابی
بین الملــل کار انجامیــده اســت، رعایــت ایمنــی و بهداشــت محیــط کار بــرای پیشــگیری از وقــوع حادثــه و کاهــش 
میــزان ابتــالی کارگــران بــه بیماری هــای شــغلی و حرفــه ای نیــز توجــه بــه ویژگی هــای ســن و جنــس گروه هایــی 
از کارگــران و مقــرر کــردن شــرایط کار مناســب بــرای آنــان، راه کارهایــی بــرای بهبــود شــرایط کار تــا حــد ممکــن 
ــث  ــا و مباح ــان و دولت ه ــای کارفرمای ــه تکلیف ه ــه ازجمل ــا ک ــن و معیاره ــن موازی ــل ای ــد. تفصی ــمار می رون به ش

اصلــی قانــون کار و مذاکــرات جمعــی اســت، موضــوع ایــن گفتــار اســت. 

۱.  اختیارات کارفرما
از دیــدگاه قــراردادِی محــض، اختیــارات کارفرمــا و نماینــدگان آن در ادارٔه کارگاه نامحــدود بــود و نامحــدود 
اســت. در قــرن نوزدهــم و در کشــورهای ســرمایه داری، اختیــارات کارفرمــا مطلــق و بی حدوحصــر بــود، چنان کــه 
می توانســت دربــارٔه اســتخدام، میــزان دســتمزد، نــوع، مــدت زمــان کار یــا اخــراج کارگــر آزادانــه تصمیــم بگیــرد. 
امــا در نتیجــٔه افزایــش مبــارزات کارگــران و قدرت گیــری ســازمان های کارگــری قوانیــن و مقرراتــی در حمایــت از 
کارگــران وضــع شــد کــه از دامنــه اختیــارات کارفرمــا کاســت. متأســفانه در برخــی کشــورها در اثــر ضعــف یــا نبــود 
ــی  ــز تجل ــررات نی ــن و مق ــایی قوانی ــه در نارس ــران ک ــوق کارگ ــع حق ــًا مداف ــوی و واقع ــری ای ق ــازمان های کارگ س
ــادن  ــا نه ــر پ ــی زی ــر از آن یعن ــه فرات ــن و چ ــوب قوانی ــه در چارچ ــم چ ــروز ه ــا ام ــارات کارفرم ــن اختی ــد، ای می یاب

قوانیــن، افزایــش یافتــه اســت. 
ــون کار و  ــه راه هــای محــدود کــردن اختیــارات کارفرمــا جــدا از وضــع قوانیــن امــری- قان ــا ایــن حــال، ازجمل ب
ــه "دموکراســی اجتماعــی" تعبیــر  ــر آن هــا- ِاعمــال اصولــی اســت کــه از آن گاه ب قانــون تأمیــن اجتماعــی و نظای
ــٔه یکــی از ارکان  می شــود یعنــی: در کارگاه نیــز کــه جامعــه کوچــک شــغلی محســوب می شــود، کارگــران به منزل
تشــکیل دهنــده آن، بایــد بتواننــد در مدیریــت کارگاه مشــارکت یــا دســت کم به نحــوی بــر آن نظــارت داشــته باشــند، 
ــده  ــرح ش ــارکتی ط ــی و مش ــای نظارت ــا کمیته ه ــوراها ی ــی کارگاه، ش ــای انظباط ــر آیین نامه ه ــه در براب چنان ک

۱ - کاپیتال، کارل مارکس، ترجمٔه ایرج اسکندری، جلد نخست، ص ۱۸۰، انتشارات حزب تودٔه ایران.
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ــن  ــان ای ــیاری از حقوق دان ــت. بس ــده اس ــادی ش ــای زی ــی کارگاه بحث ه ــای انظباط ــارٔه آیین نامه ه ــت. درب اس
ــه  ــم دوران اســتبداد و آیین نام ــه حاک ــا را ب ــر کارفرم ــی دیگ ــد و گروه ــی خوانده ان ــاری حقوق ــا را ناهنج  آیین نامه ه
تدویــن شــده از ســوی او را "به حضــور قــرون وســطا در قــرن بیســتم" نیــز در قــرن بیســت ویکم تشــبیه کرده انــد و 
مذاکــره بیــن کارفرمــا و ســازمان های کارگــری را در تدویــن آیین نامــه انظباطــی ضــروری می داننــد. ایــن دیــدگاه  

کمابیــش در قوانیــن بســیاری از کشــورهای پیشــرفته صنعتــی تجلــی یافتــه اســت. 
در قانــون کار ســال ۱۳۶۹ به صراحــت از حــق تدویــن "آیین نامــٔه انظباطــی" بــرای کارفرمــا ســخنی نرفتــه اســت، 
ــر  ــراج کارگ ــای اخ ــده و آن را از مجوزه ــور عم ــه قص ــی را ازجمل ــای انظباط ــض آیین نامه ه ــادٔه ۲۷ آن نق ــا م ام
ــی کــه  ــد و در صورت ــرای اخــراج کارگــر الزم می دان ــاده موافقــت شــورا را هــم ب ــن م ــد کــه در ای می شــمارد هرچن
ایــن موافقــت حاصــل نشــود "... بــه هیــأت تشــخیص ارجــاع و در صــورت عــدم حــل اختــالف از طریــق هیــأت 
ــه حالــت  حــل اختــالف رســیدگی و اقــدام خواهــد شــد. در مــدت رســیدگی مراجــع حــل اختــالف، قــرارداد کار ب

ــد."    ــق درمی آی تعلی
 در کشــور مــا، بــا تبعیــت از الزامــات بین المللــی، در مــاده ۱۱۴ قانــون اساســی از ضــرورت تشــکیل شــوراهای 
کار در واحدهــای تولیــدی، صنعتــی و کشــاورزی ســخن رفتــه اســت. امــا در اجــرای ایــن اصــل، شــوراهای کار بــه 
شــوراهای اســالمی کار تغییــر نــام یافــت و قانــون آن پــس از فرازونشــیب بســیار در پایــان دی مــاه ۱۳۶۳ به تصویــب 
رســید. همان طــور کــه پیش بینــی می شــد، ایــن قانــون به دلیــل تســلط دیدگاه هــای ضــِد کارگــری در آن، اختیــار 
ــرکت های  ــوراها "در ش ــکیل ش ــاده ۱۵ آن، تش ــره م ــه تبص ــن آنک ــت، ضم ــر نگرف ــورا در نظ ــرای ش ــی ب چندان
بــزرگ دولتــی از قبیــل شــرکت های تابــع وزارت نفــت، شــرکت ملــی فــوالد، شــرکت ملــی صنایــع مــس و... " را بــه 
آینــده ای نامعلــوم موکــول کــرد. مهم تــر از همــه آنکــه، در فصــل ششــم قانــون کار ایــن شــوراها به یک بــاره جــزو 
تشــکل های کارگــری محســوب شــده اند. به عــالوه، در ایــن قانــون گفتــه می شــود: "کارگــران یــک واحــد، فقــط 
می تواننــد یکــی از ســه مــورد شــورای اســالمی کار، انجمــن صنفــی یــا نماینــده کارگــران را داشــته باشــند." به ایــن 
ترتیــب، میــان وظایــف شــورا- در مقــام مشــاور، همــکار و ناظــر بــر مدیریــت کارگاه- و وظایــف ســندیکا- در مقــام 
ــا تصویــب قانــون شــوراها در ســال ۶۳  ــر ایــن، ب مدافــع منافــع حرفــه ای کارگــران- خلــط مبحــث شــد.  عــالوه ب
ــق  ــر تشــکیل انجمن هــای صنفــی و به طری ــون، راه ب ــن قان ــزرِگ مشــمول ای و تشــکیل شــوراها در کارگاه هــای ب

اولــٰی ســندیکاهای مســتقل بســته شــد.
ــرار  ــم، تک ــخن گفتی ــل س ــاره به تفصی ــندیکایی دراین ب ــوق س ــا و حق ــه آزادی ه ــوط ب ــار مرب ــا در گفت ــه م ازآنجاک
ــن  ــرای شــوراها در ای ــف برشــمرده ب ــادآور می شــویم کــه تمــام وظای آن را در این جــا ضــروری نمی بینیــم و تنهــا ی
ــب  ــه ای؛ ۳. کس ــوزش حرف ــاره آم ــورا درب ــر ش ــب نظ ــزوم کس ــد؛ ۲. ل ــور واح ــر ام ــارت ب ــه: ۱. نظ ــون و ازجمل قان
موافقــت شــورا دربــاره اخــراج کارگــر؛ ۴.  تقاضــای ارائــه آمــار و مــدارک بــه شــورا از ســوی مدیریــت و ۵. ارائــٔه نظــر 
ــد موجــب  ــر آنکــه "اعمــال نظــارت نبای ــه بنــد ۶ مــاده ۱۳ ایــن قانــون مبنــی ب ــا توجــه ب ــه مدیریــت، ب مشــورتی ب
ــه تعهــدات  ــا ب ــر کارفرم ــرا اگ ــد. زی ــل می کن ــد را تعطی ــف نیم بن ــن وظای ــور واحــد گــردد" در عمــل همی توقــف ام
خــود کــه موضــوع مفــاد قانــون کار اســت عمــل نکنــد و بــه درخواســت های شــورا پاســخ نگویــد، چــه ابــزاری بــرای 

ــرای ایــن شــورا وجــود خواهــد داشــت؟ ممانعــت از تخلف هــای کارفرمــا ب
همان طــور کــه در گفتــار پیشــین اشــاره کردیــم، شــورا یــا کمیته هــای مدیریتــی و نظارتــی آن گاه مفهــوم 
ــا هــدف  ــه ســندیکاهای مســتقل کارگــری ب ــه مذاکــرات جمعــی متکــی ب ــر پای ــون و ب ــای قان ــد کــه برمبن می یابن
نظــارت بــر ُحســن اجــرای مفــاد قانــون و توافق هــای ناظــر بــر مناســبات و شــرایط کار شــکل گرفتــه باشــند و در 
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صــورت مشــاهده تخلــف کارفرمــا از مفــاد قانــون و توافق هــای برآمــده از مذاکــرات جمعــی بتواننــد تذکــر قانونــی 
ــری  ــد. راه دیگ ــل جوین ــاب توس ــه اعتص ــت ب ــد و در نهای ــوع کنن ــده رج ــی ش ــی پیش بین ــع قانون ــه مراج ــد، ب دهن

ــدارد. ــود ن ــده وج ــت آم ــای به دس ــون و توافق ه ــض قان ــا از نق ــتن کارفرم ــرای بازداش ب
بنابرایــن، همان طــور کــه پیش تــر هــم اشــاره شــد، نقــض آزادی هــا و حــق ســندیکایی از یــک ســو و مهندســی 
ــا فراگیــر کــردن قراردادهــای موقــت کار، شــرایط بــه محــض  کــردن تشــکل های کارگــری از دیگرســو، همــراه ب

ســیر کــرد.

2.  سن قانونی کار
نخســتین موضــوع در تبییــن شــرایط کار، تعییــن حداقــل ســن کار در قانــون کار اســت. ممنوعیــت اســتفاده از 
کار کــودکان و جلوگیــری از اســتثمار آنــان از مهم تریــن موضوعاتــی بــود کــه جنبــش کارگــری جهــان بــرای آن 
مبــارزه کــرده اســت و مبــارزه  می کنــد. ســرمایه داری، بنــا بــر سرشــت خــود کــه دســت یابی بــه حداکثــر ســود بــر 
پایــه حداکثــر بهره کشــی اســت، از آغــاز عــالوه بــر اســتثمار کارگــران، کــودکان آنــان را نیــز بــه وحشــیانه ترین و 
بی رحمانه تریــن شــکل از دامــان خانــواده می ربــود و بــه کارگاه تولیــدی پرتــاب می کــرد. کار ســخت و توان فرســا 
جایگزیــن بازی هــای کودکانــه و تحصیــل کــودکان شــده بــود. هرچنــد به تدریــج و در پرتــو مبــارزات تشــکل های 
ــو  یافــت، امــا اســتثمار کــودکان و نوجوانــان بنــا  کارگــری، چگونگــی بــه کار گرفتــن کــودکان نظــم و انتظامــی ن
ــودکان و  ــتثمار ک ــت اس ــه دارد. واقعی ــت و ادام ــه داش ــف ادام ــای مختل ــرمایه داری به انح ــام س ــت نظ ــه ماهی ب
نوجوانــان در جامعه هــای عقب مانــده و زیــر ســلطٔه اســتبداد به شــکلی عریان تــر جریــان دارد. مــا نیــز رنــج و کار 
ــاف در کارگاه هــای قالی بافــی و کــودکان خشــت زن در کارگاه هــای آجرپــزی و رنــج و کار صدهــا  کــودکان قالی ب
هــزار کــودک و نوجــوان دیگــر در کارگاه هــای نمــور و تاریــک و در گوشــه کنــار شــهرها را در کشــور خــود همیشــه 
ــد.  ــل  می ش ــا تحم ــور م ــت در کش ــر نمی بایس ــه دیگ ــن ک ــیاه و ننگی ــی س ــی وضعیت ــوده و هســتیم، یعن ــاهد ب ش
ــدت و  ــان، برش ــکار و نه ــا، آش ــی جهت ه ــه از برخ ــت بلک ــه یاف ــا ادام ــف بار نه تنه ــع اس ــن وض ــفانه ای ــا متأس ام

دامنــٔه آن افــزوده شــد.
پیــش از آن کــه بــه تشــریح ســن قانونــی پیشــنهادی بــرای قانــون کار جدیــد بپردازیــم، مــروری گــذرا بــر دالیــل 

ــد.   ــر می رس ــروری به نظ ــی کار ض ــن ارتجاع ــی کار در قوانی ــن قانون ــتن س ــن نگه داش پایی
ــه  ــرای آنکــه ســرمایه ب ــد. ب ــر به همدیگــر مربوط ان در نظــام ســرمایه داری، ســرمایه و کار به شــکلی تفکیک ناپذی
حیاتــش ادامــه دهــد، احتیــاج بــه نیــروی کار دارد. هــر نظــام اقتصــادی ای کــه نتوانــد شــرایط کلــی تولیــدی اش 
را بازتولیــد یــا بازســازی کنــد، دیــری نمی پایــد کــه از بیــن بــرود. ســرمایه داری نیــز بــرای آنکــه بــه حیاتــش ادامــه 
ــا  ــد ب ــن بازتولی ــش ای ــن بخ ــد. عمده تری ــد کن ــز بازتولی ــدی اش را نی ــرایط تولی ــد، ش ــا تولی ــان ب ــد هم زم ــد، بای ده
ــروی کار  ــم نی ــازی ه ــا بازس ــد ی ــن بازتولی ــود ای ــش خ ــن بخ ــت، و عمده تری ــط اس ــده مرتب ــای مول ــِد نیروه بازتولی

اســت.
ــری در  ــدت و دیگ ــی در کوتاه م ــد. یک ــن می کن ــق تأمی ــروی کار را از دو طری ــازی نی ــرمایه داری، بازس ــام س نظ
ــه کارگــر یعنــی تأمیــن حداقــل هزینــه  بلندمــدت. در کوتاه مــدت، بازســازی نیــروی کار از طریــق پرداخــت مــزد ب
ــازی  ــدت، بازس ــود. در بلندم ــم ش ــی اش فراه ــکان دوام زندگ ــل ام ــه حداق ــه ای ک ــی او به گون ــه زندگ ــرای ادام ب
ــی  ــس از آنکــه نســل کنون ــی پ ــر را در بلندمــدت در نظــر دارد، یعن ــٔه کارگ ــد کل طبق ــی بازتولی ــروی کار به عبارت نی
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ــن  ــه جایگزی ــدون بی وقف ــدی ب ــل های بع ــت داد، نس ــه کار را از دس ــکان ادام ــر ام ــی دیگ ــری و ناتوان ــل پی به دلی
آنــان شــوند.

در نظــام ســرمایه داری، کارگــران آینــدٔه کشــور چــه کســانی اند؟ بخشــی از تولیدکننــدگان ُخــرد شــهری و روســتایی 
و به ویــژه تولیدکننــدگان ُخــرد ســنتی کــه بــا رشــد ســرمایه داری امــکان رقابــت بــا آن را ندارنــد و در نتیجــه، بــا از 
دســت دادن مالکیــت کوچــک خــود بــه کارگــر تبدیــل می شــوند. امــا بخــش بــزرگ نیــروی ذخیــره بازســازی طبقــه 
ــاب  ــرمایه داری ایج ــم س ــد. نظ ــکیل می دهن ــتایی تش ــهری و روس ــان ش ــران و زحمتکش ــدان کارگ ــر را فرزن کارگ
می کنــد کــه فرزنــدان کارگــر در اولیــن فرصــت بــه نیــروی کار تبدیــل شــوند. پاییــن نگه داشــتن ســن قانونــی کار 
ــا پرداخــت  ــری کار کــودکان را ب ــر اینکــه امــکان اســتثمار شــدید و به کارگی ــون کار ســرمایه داری، عــالوه ب در قان

مزدهایــی ناچیــز فراهــم مــی آورد، دقیقــًا به همیــن دلیــل اســت.
ــا،  ــد و کار توان فرس ــه کار کنن ــروع ب ــم ش ــنین ک ــوند در س ــار می ش ــان ناچ ــران و زحمتکش ــدان کارگ ــرا فرزن چ
ــتمزد  ــه دس ــوط ب ــش مرب ــه در بخ ــور ک ــرا همان ط ــود؟ زی ــان می ش ــل آن ــه و تحصی ــای کودکان ــن بازی ه جایگزی
دیدیــم، ســرمایه داری، هزینــه حداقــل معیشــت زندگــی کارگــر و خانــواده اش را نمی پــردازد و کارگــر ناگزیــر از وارد 

کــردن اعضــای خانــواده خــود بــه بــازار کار بــرای تأمیــن "کمــک خرجــی" اســت.
در کشــورهای عقب مانــده و وابســته، اســتثمار کــودکان و نوجوانــان به دلیــل ماهیــت نظام هــای حاکــم بــر ایــن 
کشــورها نیــز نبــود یــا ضعــف تشــکل های مســتقل کارگــری صورتــی لجام گســیخته تر دارد. از همیــن رو اســت کــه 
قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۳۷ حداقــل ســن قانونــی کار را دوازده ســال تعییــن کــرده اســت )مــادٔه ۱۶(. در قانــون 
ــران و تشــکل های مســتقل کارگــری در  ــه کارگ ــفانه و به رغــم تالش هــای گســتره و بی وقف ــز متأس ــی نی کار کنون
ســال های نخســت پــس از انقــالب به منظــور افزایــش ســن کار، ســن مشــمول کار ۱۵ ســال تعییــن شــد. البتــه 
ــدی نیســت  ــرد و تردی ــون کار را دربرمی گی ــزرگ مشــمول قان ــز تنهــا کارگاه هــای ب همیــن محدودیــت ســن کار نی
کــه هــزاران کارگاه کوچــک بــدون هیــچ محدودیتــی، صدهــا هــزار کــودک کــم ســن و ســال تر و گاه ۷ تــا ۸ ســاله 

ــد. ــه کار می گیرن ــز ب را نی
ــون کار مســتثنا  ــر ده نفــر را از شــمول قان ــون کار مصــوب ســال ۱۳۳۷ کارگاه هــای زی ــادآور می شــویم کــه قان ی
ــرای  ــال را ب ــر ده س ــای زی ــران کارگاه ه ــت وزی ــه هیئ ــی مصوب ــال ۷۱ ط ــز در س ــی نی ــون کار کنون ــت و قان دانس
ــد شــد. حــال  ــار دیگــر تمدی ــه ب ــن مصوب ــون کار خــارج ســاخت. در ســال ۱۳۸۴ ای مــدت ده ســال از شــمول قان
ــکان  ــدن ام ــم آم ــوق کار، فراه ــن حق ــی از بنیادی تری ــم یک ــران، در حک ــم کارگ ــت های مه ــه خواس ــه ازجمل آنک
ــژه  ــردم و به وی ــارزات م ــٔه مب ــت در نتیج ــن خواس ــت. ای ــوده اس ــان ب ــن فرزندانش ــه رفت ــه مدرس ــدن و ب درس خوان
ــی  ــی ام مبن ــل س ــوم و اص ــل س ــد ۳ اص ــی بن ــت" یعن ــوق مل ــره "حق ــی و در زم ــون اساس گاه، در قان ــران آ کارگ
ــای  ــرکوب نیروه ــه س ــه، در نتیج ــی ک ــت، اصول ــی یاف ــت... " تجل ــه مل ــرای هم ــگان ب ــرورش رای ــر: "آموزش وپ ب
ــن  ــح س ــه تصری ــن، اگرچ ــد. بنابرای ــاده ش ــا نه ــر پ ــتقل زی ــری مس ــازمان کارگ ــه س ــی و ازجمل ــواه و مردم ترقی خ
ــر  ــه در زی ــی ک ــه کیفیت ــال و ب ــر از ۱۶ س ــن کم ت ــل س ــد حداق ــت و نبای ــروری اس ــون کار ض ــل کار در قان حداق
ــٔه  ــوب برنام ــد در چارچ ــت را بای ــن دس ــائلی از ای ــه مس ــت ک ــوار نیس ــه درک آن دش ــود باشــد، بااینهم ــه می ش گفت
ــرا  ــت و اج ــی گرف ــی پ ــای مردم ــری ه ــمت گی ــی برس ــی و مبتن ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــد و توس ــه رش همه جانب
ــرا حداقــل ســن کار تابعــی از  ــن برنامــٔه  همه جانبــه و جــزِء ســلبی آن اســت. زی ــون کار نیــز جزئــی از ای کــرد. قان
ــادی و  ــت های کالن اقتص ــو و سیاس ــک س ــزد از ی ــن م ــب و تضمی ــتمزد مناس ــت کار، دس ــل، امنی ــتغال کام اش
اجتماعــی کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت جامعــه بــر پایــه حمایــت از تولیــد و مولــدان ثروت هــای اجتماعــی 
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ــا  ــد صــرف توســعٔه اقتصــادی و اجتماعــی ب ــز بای از دیگــر ســو اســت. درآمدهــای جامعــه پیــش و بیــش از هرچی
ــه ای  ــد به گون ــی بای ــی و پول ــردن رفــاه عمومــی و تأمیــن عدالــت اجتماعــی شــود؛ سیاســت های مال ــاال ب هــدف ب
ــورداری از  ــای برخ ــد. راه ه ــوق دهن ــرور س ــد و ض ــای مول ــه بخش ه ــرگردان را ب ــای س ــه پول ه ــوند ک ــم ش تنظی
ــر  ــت مگ ــن نیس ــز ممک ــا نی ــن برنامه ه ــرای ای ــن و اج ــوند. تدوی ــدود ش ــد مس ــی بای ــی و حکومت ــای دولت رانت ه
آنکــه مشــارکت و نظــارت مردمــِی متکــی بــه انتخابــات آزاد، مطبوعــات آزاد، آزادی احــزاب، ســازمان های مدنــی 
و اجتماعــی و ازجملــه ســندیکاها و ســازمان های مســتقل کارگــران و کارکنــان دولــت فراهــم شــود. در نبــود ایــن 
مشــارکت و نظــارت اســت کــه ســرمایه داری بوروکراتیــک بــا برخــورداری از رانت هــای اطالعاتــی و حکومتــی رشــد 
نجومــی می یابــد. پول هــای بــادآورده و ســرگردان در بخش هــای غیرمولــد بــه گــردش می افتنــد و تقاضــای 
کاذب می آفریننــد. درآمدهــای ســاالنه در پــای مطامــع دولتمــردان و اهــداف جاه طلبانــه سیاســی- نظامــی آنــان 
و بــا توجیــه حفــظ امنیــت نظــام بــه بــاد داده می شــوند. مــا نقــد و بررســی ایــن سیاســت ها را بــه مقاله هایــی دیگــر 
ــا زندگــی کارگــران در  ــادآور می شــویم کــه تمامــی ایــن مســائل، مســتقیم و غیرمســتقیم، ب وامی گذاریــم  و تنهــا ی
ارتبــاط اســت و بنابرایــن حــق و وظیفــه ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی اســت کــه در تمــام ایــن مســائل وارد 
شــوند و اظهــار نظــر کننــد. روشــن اســت کــه در صــورت فراهــم آمــدن انتخابــات آزاد ســندیکائی ایــن ســندیکاهای 
منتخــب- بــا توجــه بــه کثــرت جمعیــت کارگــران و زحمت کشــان شــهر و روســتا- ایــن موقعیــت را دارنــد کــه بــر 
ســمت گیری مردمــی و اجتماعــی نهادهــای قانون گــذار، چــه از طریــق فراکســیون کارگــری و چــه در ائتــالف بــا 
ــی ترقی خــواه نیــز در نظــارت برحســن اجــرای قوانیــن، ُمهــر و نشــان خــود را  ســایر ســازمان های سیاســی و مدن

بــر جــای  نهنــد.
بنابرایــن، پیش شــرط اجــرای اصــل بــاال بــردن ســن قانونــی کار و ممنوعیــت بــه کار گرفتــن کــودکان و نوجوانــان 
ــوار کارگــری  ــن هزینه هــای واقعــی خان ــود شــرایط کار و زندگــی زحمتکشــان و تأمی ــی، بهب ــر از ســن قانون پایین ت

اســت.
ــن  ــرط هایی معی ــت ش ــا رعای ــم ب ــال آن ه ــر از ۱۶ س ــد کم ت ــل نبای ــور حداق ــون کار کش ــی کار در قان ــن قانون س
باشــد. ایــن شــرط ها مؤیــد آن هســتند کــه ســن کار به طورعــام نبایــد کم تــر از ۱۸ ســال باشــد. ایــن ســنی اســت 
کــه نوجوانــان از پــی تحصیــل در دوره هــای ابتدایــی و راهنمایــی و گذرانــدن دوره هــای آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
ــا  ــر ادامــه تحصیــل ضمــن کار ی ــازار کار شــوند. با این همــه، حــق ایــن کارگــران نوجــوان مبنــی ب می تواننــد وارد ب
بعــد از کار بایــد به رســمیت شــناخته شــود. به عــالوه، پذیــرش آغــاز ســن کار در ۱۶ ســالگی و پیــش از ســن قانونــی 

۱۸ ســال، بایــد ناظــر بــه شــرط های خــاص زیــر باشــد:
۱.  موقتــی بــودن آن تــا فراهــم آمــدن زمینه هــای اجتماعــی بــرای اعمــال قطعــی شــرط حداقــل ســن ۱۸ 

؛ لگی سا
۲.  شــرط های کار نوجوانــان بیــن ۱۶ تــا ۱۸ ســالگی عبارتنــد از: الــف- نیمه وقــت بــودن؛ بدیــن معنــی کــه 
ســاعت کار ایــن نوجوانــان نبایــد از ۴ ســاعت در روز و ۲۲ ســاعت در هفتــه تجــاوز کنــد. ب- تضمیــن ادامــه 
ــدم  ــد. ج- ع ــت دهن ــرکت در کالس را از دس ــدن و ش ــرایط درس خوان ــد ش ــان نبای ــی نوجوان ــل؛ یعن تحصی
ــت  ــه دق ــد ب ــه آن بای ــا )آیین نام ــط کار آن ه ــت محی ــت بهداش ــان آور و رعای ــخت و زی ــای س ــذاری کاره واگ
ــد  ــردازد، بای ــه کار تولیــدی می پ ــی کــه ب ــرا، نوجوان تدویــن شــود(. د- مشــمول حداقــل دســتمزد باشــند؛ زی
ــر نیســت. از حداقــل دســتمزد رســمی بهره منــد شــود، چــرا کــه ارزش کار او از کار یــک کارگــر ســاده کم ت
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۳. کار روزانه
ــوده  ــارزه کارگــران ب ــن موضــوع مب ــه یکــی از دیرینه تری ــرای کاهــش ســاعات کار روزان ــارزه ب از نظــر تاریخــی مب
اســت. ســرمایه داران بــه دو طریــق درجــٔه اســتثمار کارگــران را افزایــش می دهنــد، یکــی از طریــق طوالنــی کــردن 
ســاعات کار روزانــه اســت و دیگــری هــم از طریــق کاهــش زمــان "کار الزم" یعنــی: آن بخــش از کار روزانــٔه کارگــر 

کــه بــرای تأمیــن هزینه هــای خــود و خانــواده اش کافــی اســت.
در آغــاز، ســرمایه داری هیــچ محدودیتــی بــرای طــول ســاعات کار در روز قائــل نبــود و قوانیــن و مقــررات اولیــه 
کار بــر طوالنــی کــردن ســاعات کار مبتنــی بــود. بســط تولیــد ماشــینی و بیــکار شــدن فزاینــده کارگــران شــاغل، 
عامــل فشــاری بــرای واداشــتن کارگــران بــه کار بیش تــر شــده بــود، عامــل فشــاری کــه اســتثمار از طریــق افزایــش 
ــان  ــازمان یابی آن ــر و س ــه کارگ ــی طبق ــی و ِکیف ــد ِکم ــا رش ــا ب ــاند. ام ــن می رس ــر ممک ــه حداکث ــاعات کار را ب س
ــه  ــاعات کار روزان ــش س ــرای کاه ــیعی ب ــارزات وس ــان، مب ــی آن ــی طبقات گاه ــش آ ــی و افزای ــکل های صنف در تش
درگرفــت. ابتــدا ســاعات کار کــودکان و ســپس زنــان و باألخــره مــردان به تدریــج  در کشــورهای صنعتــی آن زمــان 
کاهــش یافــت. در پرتــو ایــن مبــارزات، کاهــش ســاعات کار روزانــه در قوانیــن کار تجلــی یافــت. بــرای نخســتین بــار 
ــن شــعار  ــه ســال ۱۸۸۶( طــرح کــرد. تحقــق ای ــل اول )ژانوی شــعار ۸ ســاعت کار در شــبانه روز را کنگــره بین المل
اولویــت مبــارزه اقتصــادی و سیاســی کارگــران شــد و اینــک در بیشــتر کشــورهای جهــان ۸ ســاعت کار در شــبانه روز 

 رســمیت یافتــه اســت. 
ــه  ــاده ۱۱(، ســاعت کار را ۸ ســاعت در روز و ۴۸ ســاعت در هفت ــون کار مصــوب ســال ۱۳۳۷ )م ــران، قان در ای
ــام  ــر نظ ــون ه ــته، همچ ــم گذش ــرا در رژی ــود. زی ــش نب ــه ای بی ــش فریب کاران ــن، پوش ــا ای ــود، ام ــرده ب ــن ک تعیی
ــن  ــا به ای ــد ت ــه کاری" بودن ــر از "اضاف ــران ناگزی ــر کارگ ــه اکث ــود ک ــن ب ــدر پایی ــر آن ق ــتمزد کارگ ــرمایه داری، دس س
وســیله حداقــل معــاش خــود و خانــواده را تأمیــن کننــد. اضافــه کاری منظــم و دائمــی جــز طوالنــی کــردن ســاعات 
ــول کار  ــاعات معم ــبت س ــه نس ــه ب ــد اضاف ــت ۳۵ درص ــب پرداخ ــا تصوی ــون کار ۱۳۳۷، ب ــت. قان ــه نیس کار روزان
ــرای  ــت را ب ــن فرص ــاده ۱۲( ای ــه در روز )م ــاعت کاِر اضاف ــمردن ۴ س ــاز ش ــه کار و مج ــاعت اضاف ــر س ــرای ه ب
کالن ســرمایه داران فراهــم آورد کــه بخــش بزرگــی از کارگــران تحــت پوشــش قانــون کار را بــه ۱۲ ســاعت کار در 
ــد  ــه درص ــت ک ــون کار را دربرمی گرف ــموالن قان ــا مش ــت تنه ــن محدودی ــه همی ــت ک ــن اس ــد. روش ــزم کنن روز مل
محــدودی از کل نیــروی کار جامعــه را تشــکیل می دادنــد، چراکــه در کارگاه هــای کوچــک صنعتــی، کشــاورزی و 

ــت. ــی نداش ــه محدودیت ــاعت کار روزان ــکاری س ــای پیمان ــٰی در کارگاه ه ــی و به طریق اول خدمات
به یــاد داریــم کــه پــس از انقــالب شــعار ۴۰ ســاعت کار در هفتــه شــعار سراســری کارگــران شــد و شــورای انقــالب 

۴ ســاعت کار کارگــران را در هفتــه کاهــش داد و ۴ ســاعت بــه ســاعات کار کارمنــدان افــزود.
ــی  ــد، ول ــالم می کن ــاعت اع ــی را ۴۴ س ــاعات کار هفتگ ــون ۱۳۳۷، س ــت از قان ــه تبعی ــز ب ــی نی ــون کار کنون قان
ــن موضــوع در متــن همــان  ــرخ ۴۰ درصــد اضافــی را به رســمیت می شناســد. ای ــا ن ــه ۴ ســاعت ب اضافــه کار روزان
عامل هــای پیش گفتــه- یعنــی: مــزد ناچیــز، بیــرون بــودن کارگاه هــای زیــر ۱۰ نفــر از شــمول قانــون کار و خیــل 
عظیــم بیــکاران- وضعــی به مراتــب ناگوارتــر را موجــب شــده اســت. کارگــران عــالوه  بــر آنکــه ناگزیرنــد نیــروی کار 
خــود را بــه ازای مــزدی ناچیــز بفروشــند و تــن بــه اضافه کاری هــای تحمیلــی دهنــد، اغلــب بــرای تأمیــن حداقــل 
ــد.  ــرکارِی شــغل اول روی می آورن ــه کار دوم و ســوم در ســاعات غی هزینه هــای زندگــی خــود و خانواده هایشــان ب
ــز  ــان نی ــان آن ــودکان و نوجوان ــد، ک ــه ش ــه گفت ــور ک ــود و همان ط ــم نمی ش ــا خت ــن ج ــه همی ــع ب ــفانه، وض متأس
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بــرای ادامــه حیــات خــود و خانــواده بــه تــرک تحصیــل و پــا گذاشــتن بــه بــازار ســیاه کار مجبــور می شــوند. ناگفتــه 
پیداســت کــه ایــن وضــع درخصــوص کارهــای زیــان آور و ســخت کــه به خودی خــود فرســودگی زودرس کارگــران 
ــرا ۴۴ ســاعت کار هفتگــی مختــص کارهــای عــادی  ــار باشــد. زی ــد فاجعه ب ــا چــه حــد می توان ــال دارد، ت را به دنب

اســت و بــرای کارهــای ســخت و زیــان آور ســاعات کاری کم تــری بایــد منظــور شــود.                                                             
ــد  ــم شــود کــه ضمــن در نظــر داشــتن شــرایط تولی ــه ای تنظی ــکاری به گون ــد به هــدف کاهــش بی ــون کار بای قان
مــادی و پیشــرفت اجتماعــی جامعــه در هــر مرحلــه، زمــان کار کارگــران و به ویــژه کارگــران شــاغل در واحدهــای 

صنعتــی و معدنــی را کاهــش دهــد.
ــه  ــوط ب ــث مرب ــر در بح ــه پیش ت ــور ک ــت کاری- همان ط ــه کاری و نوب ــه اضاف ــوط ب ــای مرب ــارٔه پرداخت ه درب
ــر  ــی منحص ــتثنایی و موقت ــرایطی اس ــه ش ــد ب ــه کاری بای ــد اضاف ــون کار جدی ــم- در قان ــاره کردی ــدت کار" اش "م
شــود و شــکل مســتمر آن بایــد ممنــوع باشــد. مــزد اضافــه کاری نیــز بایــد چنــان تقویــم شــود کــه کارفرمایــان بــا 
ــد  سوِءاســتفاده از اضافــه کاری پیش بینــی شــده در قانــون، بهره کشــی را از کارگرانــی کــه در اســتخدام خــود دارن
نتواننــد تشــدید کننــد و بدیــن ترتیــب از اســتخدام نیــروی جدیــد متناســب بــا کارهــای در دســت اجــرا ســرباز زننــد. 
ــی ســاعات کار  ــرخ ریال ــم ن ــان از اضافــه کاری، تقوی به اعتقــاد مــا، از راه هــای جلوگیــری از سوِءاســتفاده کارفرمای
ــر اضافــه کاری معمــول اســت )به جــز در شــرایط اســتثنایی و موقــت و آن هــم به شــرط  ــزان بیــش از دو براب به می

ــا نماینــده کارگــران در کارگاه(. جلــب موافقــت ســندیکا ی
بنابرایــن، اضافــه کاری، بــا رعایــت قیــد پیش گفتــه، بایــد ۵۰ درصــد اضافــه بــر مــزد ســاعات عــادی کار را شــامل 
شــود )در قانــون کنونــی ۴۰ درصــد اســت(. مــزد کارگــران نوبتــی )شــیفت کاری( بــرای هــر ســاعت بایــد ۴۰ درصــد 
ــت نباشــد  ــردان" باشــد و ثاب ــد به شــکل "َگ ــت کاری در تمــام کارخانه هــا بای ــه پرداخــت شــود. به عــالوه، نوب اضاف
و اگــر در موردهایــی کامــاًل اســتثنایی در کارگاهــی نوبــت کاری ثابــت ماَنــد، اضافــه دســتمزد ایــن نــوع کار بــرای 
ــت  ــا رعای ــه، ب ــه کار در روز جمع ــرایطی ک ــد. در ش ــش یاب ــد افزای ــزان ۶۰ درص ــه می ــل ب ــد حداق ــب بای ــت ش نوب
ــل در  ــن کارگــران حــق برخــورداری از تعطی ــرای ای ــر آنکــه ب ــد عــالوه ب ــد، بای ــه ضــرورت یاب شــرط های پیش گفت
روزی دیگــر از هفتــه محفــوظ بمانــد، بــه ازای کار در روز جمعــه ۵۰ درصــد  بــه مبلــغ مــزد روزانــٔه عــادی او اضافــه 

شــود. مبلــغ اضافــه کاری موقتــی بــرای کارهــای ســخت و زیــان آور بایــد دو برابــر کارهــای عــادی باشــد.

تعطیالت و مرخصی ها
بخشــی از آنچــه پیــش  از ایــن دربــارٔه "مــدت کار" اشــاره شــد، تعطیــالت و مرخصی هــا را نیــز شــامل می شــود. 
کارگــران کــه به نســبت دیگــر بخش هــای جمعیــت فعــال در ســخت ترین شــرایط کار می کننــد، می بایســت 
ــی  ــان دلیل ــه هم ــرمایه داری ب ــام س ــا در نظ ــند. ام ــد باش ــبی بهره من ــای مناس ــالت و مرخصی ه ــًا از تعطی قاعدت
ــز  ــی نگــه داشــته می شــود، تعطیــالت و مرخصی هــای کارگــری نی ــه حتی االمــکان طوالن کــه ســاعات کار روزان
ــد. به همیــن  ــر بهره کشــی به عمــل آی ــن ترتیــب از نیــروی کار حداکث ــا بدی ــه حداقــل ممکــن کاســته می شــوند ت ب
دالیــل اســت کــه در نظــام ســرمایه داری نیــروی جســمانی و روانــی کارگــر نه تنهــا به خاطــر کار مــداوم و بی وقفــه 
تحلیــل مــی رود، بلکــه عمــاًل از هرگونــه فعالیــت اجتماعــی نیــز بازمی مانــد. کارگــر مجــال و فرصتــی نمی یابــد تــا 
بــه خانــواده اش برســد، از تفریــح و فراغــت الزم برخــوردار شــود، مطالعــه کنــد و در کارهــای سیاســی و اجتماعــی 

و حتــا صنفــی مشــارکت جویــد.                                                      
ــل  ــه تعطی ــی، تنهــا روز جمع ــه طوالن ــار از ســاعات کار روزان ــون کار مصــوب ســال ۱۳۳۷، برکن ــاده ۱۴ قان در م
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ــه ازای  ــر- ب ــه کارگ ــه کاری ب ــاع اضاف ــا ارج ــب ب ــم اغل ــه آن ه ــود ک ــده ب ــن ش ــزد تعیی ــتفاده از م ــا اس ــی ب هفتگ
ــزرگ از کارگــران  ــی کــه روز دیگــری در هفتــه تعطیــل نشــود- در مــورد بخشــی ب پرداخــت ۱۳۵ درصــد در صورت
ــرای  ــه، ب ــت های پیش گفت ــان سیاس ــٔه هم ــون در ادام ــن قان ــن، ای ــته از ای ــد. گذش ــوب می ش روزی کاری محس

ــود. ــل ب ــی قائ ــاه کار، ۱۲ روز مرخص ــه ازای ۱۲ م ــران ب کارگ
در نتیجــه اعتراضــات کارگــران بــه چنیــن وضعــی در ســال های پیــش و پــس از انقــالب بــود کــه قانــون اساســی 
در بنــد ۳ از اصــل چهل وســوم، بــر "تنظیــم برنامــه اقتصــادی کشــور به صورتــی کــه شــکل و محتــوا و ســاعات کار 
چنــان باشــد کــه هــر فــرد عــالوه بــر تأمیــن شــغلی، فرصــت و تــوان کافــی بــرای خودســازی معنــوی، سیاســی و 

اجتماعــی و شــرکت فعــال در رهبــری کشــور و افزایــش مهــارت و ابتــکار داشــته باشــد"، اشــاره می کنــد.
قانــون کار کنونــی اگرچــه بــرای کارگــران بــه ازای کار یــک ســال یــک مــاه یــا ۲۶ روِز کاری مرخصــی قائــل اســت، 
ــرا ناچیــز بــودن دســتمزد، کارگــران را بــه کار در روزهــای تعطیــل  امــا در عمــل حاصلــی بــرای کارگــران نــدارد. زی
به عــالوه، کارگــران در  نیــز مرخصی هــا صــرف رتق وفتــق کارهــای عقب مانــده می شــوند.  وامــی دارد و گاه 
صــورت اســتفاده نکــردن از مرخصــی ســاالنه یــا به عبــارت دقیق تــر، نداشــتن امــکان بهره منــدی از آن )بــه دالیــل 
پیش گفتــه(، تنهــا بــه ذخیــره کــردن ۹ روز از مرخصی هــای اســتفاده نشــده خــود بــرای ســال آتــی مجــاز خواهنــد 
ــد.  ــری اســتفاده کنن ــا حــد امــکان از مرخصــی کم ت ــد کــه کارگــران ت ــن دلیــل، ســرمایه داران مایل ان ــود. به همی ب

ــض در  ــع تبعی ــه و رف ــر هفت ــل آخ ــران دو روز تعطی ــرم کارگ ــت های مب ــر خواس ــالب، از دیگ ــروزی انق ــس از پی پ
مــورد مرخصی هــا و تعطیــالت کارگــری بــود. شــورای انقــالب اگرچــه تعطیــالت کارگــری و کارمنــدی را یکســان 
ــی  ــچ اقدام ــاالنه هی ــتحقاقی س ــی اس ــاره مرخص ــژه، درب ــه و به وی ــر هفت ــالت آخ ــوص تعطی ــا درخص ــرد، ام ک

به عمــل نیــاورد.
ــه  ــت ک ــد داش ــوم تأکی ــل چهل وس ــد ۳ اص ــد، در بن ــاره ش ــن اش ــش از ای ــه پی ــور ک ــی، همان ط ــون اساس قان
ســاعات کار بایــد طــوری تنظیــم شــوند کــه کارگــران عــالوه بــر تــالش شــغلی، فرصتــی کافــی بــرای "خودســازی 
ــاده و  ــاق افت ــه اتف ــا آنچ ــند. ام ــته باش ــور..." داش ــری کش ــال در رهب ــرکت فع ــی و ش ــی و اجتماع ــوی، سیاس معن
ــد وجاهــت  ــن ناقــض آن، فاق ــن رو تمــام قوانی ــون اساســی اســت و ازهمی ــاد قان ــن مف ــًا خــالف ای ــد، دقیق می افت

ــی اســت. اجتماعــی و حقوق
بنابرایــن، قانــون کار بایــد اضافــه کاری مســتمر را به صراحــت ممنــوع کنــد، مگــر در وضعــی اســتثنایی و موقتــی، 
و آن هــم بــر اســاس توافــق طرفیــن در چارچــوب مذاکــرات دســته جمعِی متکــی به حضــور ســندیکاهای مســتقل 
ــار  ــه کــه در گفت ــه همان گون ــد ب ــه ازای کار عــادی بای ــران ب ــزد کارگ ــران در کارگاه. م ــدگان کارگ ــا نماین کارگــری ی
مــزد و تضمیــن مــزد آمــد، چنــان تقویــم شــود کــه نیازهــای ضــروری کارگــران و خانواده هایشــان را تأمیــن کنــد. 
هیــچ کارگــری در وضــع بی نیــازی، بــه اضافــه کاری عالقــه نــدارد. به عــالوه، قانــون کار بایــد به گونــه ای اصــالح 
شــود کــه دو روز تعطیــل پنجشــنبه و جمعــه را بــرای تمــام کارگــران به رســمیت شناســد و ایــن موضــوع بــا هــدف 
۴۰ ســاعت کار در هفتــه کــه پیش تــر مطــرح شــد، منطبــق اســت. گذشــته از آن، کاهــش منطقــی ســاعت های 

ــود.  ــر در جامعــه خواهــد ب ــی از اضافه کاری هــا خــود زمینه ســاز اشــتغال بیش ت ــه کار و ممانعــت اصول روزان

4. تسهیالت رفاهی، بهداشتی و فرهنگی
از مهم تریــن فصل هــای قانــون کار، تأکیــد بــر فراهــم آوردن تســهیالت همه جانبــٔه رفاهــی، بهداشــتی و 
ــان کارگاه هــای  ــان اســت. منظــور مــا از کارفرمــا در اینجــا، صاحب ــت و کارفرمای فرهنگــی کارگــران از ســوی دول
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بــزرگ صنعتــی، کشــاورزی خدماتــی اســت. در کارگاه هــای کوچــک بایــد ایــن خدمــات از طریــق صنــف و 
حمایت هــای دولتــی صــورت پذیــرد. مهم تریــن ایــن تســهیالت مســکن کارگــران اســت. واحدهــای بــزرگ صنعتــی 
بایــد خانه هــای ســازمانی داشــته باشــند و طبــق برنامــه ای خــاِص مبتنــی بــر مذاکــرات دســته جمعی و زیــر نظــر 
ــی  ــت اجاره های ــه ازای دریاف ــد و ب ــش آن درآورن ــر پوش ــران را زی ــج کارگ ــی کارگاه، به تدری ــارکتی و نظارت ــاد مش نه
ارزان، خانه هــای ســازمانی را در اختیــار آنــان قــرار دهنــد. در صورتــی کــه امــکان واگــذاری خانه هــای ســازمانی 
ــی پرداخــت شــود. از نظــر  ــا هزینه هــای واقع ــه مســکن، مناســب ب ــران کمک هزین ــه کارگ ــد ب میســر نباشــد، بای
رفت وآمــد در واحدهــای بــزرگ نیــز، کارفرمــا بایــد تســهیالت الزم را تــدارک ببینــد. و اگــر شــرایط آن هنــوز فراهــم 
ــرات  ــده از مذاک ــای برآم ــج از آن، و تصمیم ه ــی منت ــای اجرای ــون، آیین نامه ه ــاد قان ــا مف ــق ب ــد مطاب ــت، بای نیس

ــود. ــت ش ــان پرداخ ــه آن ــران ب ــد کارگ ــرای رفت وآم ــب ب ــه ای مناس ــته جمعی در کارگاه، کمک هزین دس
ــه یــک وعــده  ــه غذاخــوری کارگــران و ارائ ــه ب ــا نیازهــای کارخان ــد محــل معینــی مناســب ب ــه بای در هــر کارخان
غــذای گــرم و مجانــی اختصــاص یابــد. به عــالوه، هــر کارگاه بایــد از تســهیالت بهداشــتی و ازجملــه دستشــویی، 
ــران  ــاز کارگ ــا نی ــد و ب ــوردار باش ــا برخ ــز این ه ــامیدنی و ج ــزات آب آش ــن و تجهی ــت، رخت ک ــرم، توال دوش آب گ
تناســب داشــته باشــد. به منظــور نگهــداری کــودکان کارگــران زن، بایــد مهدکودکــی مناســب وجــود داشــته باشــد. 
هم چنیــن، هــر کارگاه بایــد تســهیالت فرهنگــی الزم از نــوع کتابخانــه، نمازخانــه بــرای کارگــران مســلمان و ســالن 

اجتماعــات بــرای گردهمایــی کارگــران تــدارک ببینــد.
نظــر بــه اهمیــت تعاونی هــا، به ویــژه تعاونی هــای مســکن، مصــرف و اعتبــار، هــر کارگاه بــزرگ تســهیالتی الزم 
ــم  ــد فراه ــده، بای ــای یادش ــری تعاونی ه ــای سراس ــا اتحادیه ه ــد ب ــا و در پیون ــوع تعاونی ه ــن ن ــاد ای ــور ایج به منظ
ــا کارگاه هــای  ــا اشــتراک کارگاه هــای کوچــک ی ــوف، ب ــدٔه صن ــا کارگاه هــای پراکن آَوَرد. در کارگاه هــای کوچــک ی
ــری  ــای کارگ ــاد تعاونی ه ــه و ایج ــی پیش گفت ــات رفاه ــم آوردن امکان ــه فراه ــد ب ــف، بای ــر صن ــش ه ــر پوش زی
ــه پیــروی از آن هــا نهادهایــی  ــد، ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی مســتقل کارگــری و ب اقــدام کــرد. بی تردی
مشــارکتی، به حکــم وظیفه شــان، در پیگیــری، ســامان دهی و مدیریــت ایــن خدمــات در ســطح کارگاه، صنــوف و 

ــر داشــته باشــند.                                      ــد نقشــی مؤث در مقیــاس محلــی، منطقــه ای و ملــی رفاهــی، می تواننــد و بای
ــگان  ــه تأســیس ورزشــگاه ها و اقامتگاه هــای مســافرتی رای ــدام ب ــر تســهیالت رفاهــی در کارگاه هــا، اق عــالوه ب
ــا ارزان قیمــت در شــهرها و نواحــی مختلــف کشــور از وظایــف دولت هاســت. امــا انــدک امکان هــای موجــود در  ی
ایــن زمینــه نیــز بــه تیــول "خانــه کارگــر" درآمــده اســت و شــرط اســتفاده از آن هــا عضویــت در "خانــه کارگــر" اعــالم 

شــده اســت.
فصــل هشــتم قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۶۹ بــه ایــن بحــث اختصــاص دارد و هرچنــد از برخــی جهــات نســبت 
ــو، ولــی ازآنجاکــه در پیگیــری و اجــرای مفــاد آن هیــچ  ــه جل ــون کار مصــوب ســال ۱۳۳۷ گامــی اســت ب ــه قان ب
ــده  ــی نش ــی پیش بین ــه ای و مل ــی، منطق ــاس کارگاه، محل ــتقل در مقی ــندیکایی مس ــکل های س ــرای تش ــی ب نقش
ــه ای کــه اکنــون به طــور قاطــع  ــه فراموشــی ســپرده شــدند، به گون ــن مفــاد نیــز رفته رفتــه به بوت اســت، اجــرای ای

ــان خــارج شــده اســت.  ــن مفــاد از دســتورکار دولت هــا و کارفرمای ــوان گفــت کــه بخــش اعظــم ای می ت
ــا  ــون کار را ب ــر و ذیــل فصــل هشــتم قان ــان منــدرج در ماده هــای زی کافــی اســت تعهــدات دولت هــا و کارفرمای
ــی  ــوق کار پ ــش از حق ــن بخ ــن ای ــض بنیادی ــه نق ــا ب ــم ت ــاس کنی ــد قی ــاده و می افت ــاق افت ــت اتف ــه در واقعی آنچ

ــم: ببری
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ــن  ــرای کارگــران و کشــاورزان مشــمول ای ــی را ب ــف اســت خدمــات بهداشــتی و درمان ــت مکل ــاده ۱۴۷- دول "م
قانــون و خانــواده آنهــا فراهــم ســازد. مــاده ۱۴۸- کارفرمایــان مشــمول ایــن قانــون مکلف انــد بــر اســاس قانــون 
تأمیــن اجتماعــی نســبت بــه بیمــه نمــودن کارگــران واحــد خــود اقــدام نماینــد. مــاده ۱۴۹- کارفرمایــان مکلف انــد 
ــت  ــکن جه ــد مس ــران فاق ــا کارگ ــتقیمًا ب ــا مس ــن تعاونی ه ــود ای ــدم وج ــورت ع ــکن و در ص ــای مس ــا تعاونی ه ب
تأمیــن خانه هــای شــخصی مناســب همــکاری الزم را بنماینــد و همچنیــن کارفرمایــان کارگاه هــای بــزرگ 
ــا محــل مناســب دیگــر می باشــند. تبصــره ۱: دولــت  ــه احــداث خانه هــای ســازمانی در جــوار کارگاه و ی مکلــف ب
ــایر  ــهرداری ها و س ــازی، ش ــکن و شهرس ــات وزارت مس ــی و امکان ــهیالت بانک ــتفاده از تس ــا اس ــت ب ــف اس موظ
دســتگاه های ذی ربــط همــکاری الزم را بنمایــد. تبصــره ۲: نحــوه و میــزان همــکاری و مشــارکت کارگــران، 
ــد  ــه ای خواه ــن نام ــق آئی ــاده طب ــن م ــمول ای ــزرگ مش ــای ب ــوع کارگاه ه ــت و ن ــتگاه های دول ــان و دس کارفرمای
بــود کــه توســط وزارت کار و امــور اجتماعــی و مســکن و شهرســازی تهیــه و بــه تصویــب هیئــت وزیــران خواهــد 
رســید. مــاده ۱۵۲: در صــورت دوری کارگاه و عــدم تکافــوی وســیله نقلیــه عمومــی، صاحــب کار بایــد بــرای رفــت و 
برگشــت کارکنــان خــود وســیله نقلیــه مناســب در اختیــار آنــان قــرار دهــد. مــاده ۱۵۳: کارفرمایــان مکلفنــد بــرای 
ــایل کار و  ــل، وس ــل مح ــهیالت الزم را از قبی ــود، تس ــران کارگاه خ ــی کارگ ــرکت های تعاون ــور ش ــاد و اداره ام ایج
امثــال این هــا فراهــم نماینــد. مــاده ۱۵۴- کلیــه کارفرمایــان موظفنــد بــا مشــارکت وزارت کار و امــور اجتماعــی و 
ســازمان تربیــت بدنــی کشــور محــل مناســب بــرای اســتفاده کارگــران در رشــته های مختلــف ورزش ایجــاد کننــد. 
مــاده ۱۵۶: دســتورالعمل های مربــوط بــه تأسیســات کارگاه از نظــر بهداشــت محیــط کار ماننــد غذاخــوری، حمــام 
و دستشــویی برابــر آئیــن نامــه ای خواهــد بــود کــه توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تصویــب و 

ــد." ــد آم ــرا درخواه ــٔه اج به مرحل
ــًا  ــا خصوصی ســازِی تقریب ــداده اســت بلکــه  ب ــی نه فقــط توســعه ای رخ ن در بخــش خدمــات بهداشــتی و درمان
تمامــی شــبکه های بهداشــتی و درمانــی، جمعیــت کثیــری از کارگــران و مزدبگیــران از دسترســی بــه ایــن شــبکه 
ــد  ــراف مســئوالن دیگــر هویتــی ندارن ــی به اعت محــروم شــده اند. دفترچه هــای تأمیــن اجتماعــی و خدمــات درمان
ــی، بخشــی از خدمــات  ــا بیمه هــای تکمیل ــه ای ب ــی طــی تفاهم نام ــن اجتماعــی به طــور غیرقانون و ســازمان تأمی
درمانــی را بــه ایــن بیمه هــای خصوصــی آن هــم به بهــای دریافــت تعرفه هایــی قابل توجــه و ارائــه خدمــات محــدود 
ــد و  ــی درنیامده ان ــن اجتماع ــش تأمی ــت پوش ــوز تح ــران هن ــیاری از کارگ ــه بس ــن آن ک ــت، ضم ــرده اس ــذار ک واگ
گــروه گــروه نیــز از شــمول آن خــارج شــده اند. از تعاونــی مســکن کارگــران دیگــر نامــی هــم باقــی نمانــده اســت. 
ــه تعاونی هــای مســکن  زمین هــای مــوات شــهری از ســوی نهادهــا و بنیادهــای ریزودرشــت به جــای واگــذاری ب
کارگــری و کارمنــدی و ســاخت تأسیســات زیربنایــی وارد بــورس زمیــن و بسازبفروشــی شــده اســت و خــود مهم ترین 
عامــل گــران شــدن روزانــه و سرســام آور بهــای زمیــن و ســاختمان، به ویــژه از دهــه هفتــاد شمســی، بــوده اســت. 
وام هــای مســکن نیــز نه تنهــا دردی را دوا نکرده انــد بلکــه بــا وارد کــردن حجــم بزرگــی از نقدینگی هــا و در نتیجــٔه 
آن افزایــش تقاضــا در بــازار آزاد مســکن، بــر رونــق بــورس زمیــن و بسازبفروشــی افــزوده و گرانــی بیشــتر مســکن را 
موجــب شــده اســت. در چنیــن وضعیتــی، مبلــغ ماهانــه ۴۰۰ هــزار ریــال حــق مســکن در ســال ۹۷ ، آن هــم بــرای 

کارگــران مشــمول قانــون کار، مضحکــه ای بیــش نیســت.                                                 
ــز در  ــران- به ج ــال کارگ ــل و انتق ــرویس های نق ــر از س ــون دیگ ــه اکن ــت ک ــیده نیس ــری پوش ــه کارگ ــر جامع ب
معــدود واحدهــای بــزرگ صنعتــی-  خبــری نیســت و هزینــه رفــت و برگشــت بــه و از محیــط کار بــه دوش کارگــران 
ــا  ــب ب ــی متناس ــل عموم ــاوگان حمل ونق ــوط و ن ــودن خط ــازمان  یافته نب ــار س ــوع در کن ــن موض ــت. ای ــاده اس افت
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ــه ســبد هزینــه خانوارهــای کارگــری تحمیــل  ــژه در شــهرهای بــزرگ، هزینه هایــی گــزاف ب توســعه شــهری، به وی
کــرده اســت. توســعه بافــت شــهری بــه دور از پیش بینــی خدمــات عمومــی و ازجملــه خطــوط نــاوگان حمل ونقــل 
عمومــی وابســتگی روزافــزون شــهروندان به وســیله نقلیــه شــخصی را موجــب شــده اســت کــه خــود معضل هــای 
اجتماعــی ای دیگــر و ازجملــه آلودگــی و ترافیــک سرســام آور را به دنبــال داشــته اســت. آیــا ایــن سیاســت ها اتفاقــی 
ــان  ــا چن ــرای آن ه ــیوه های اج ــع آن ش ــت ها و به تب ــن سیاس ــا ای ــاد م ــه! به اعتق ــت؟ ن ــم کاری اس ــر ندان و از س
ــترش  ــور گس ــعه کش ــی توس ــای اساس ــه نیازه ــه ب ــدون توج ــخصی را ب ــای ش ــروش خودروه ــازار ف ــه ب ــت ک اس
داده اســت. سیاســتی کــه در تحلیــل نهایــی، رونــق بــازار واردکننــدگان و صنایــع مونتــاژ خودروســازی وابســته بــه 
ــت  ــت ظرفی ــه می بایس ــت. حال آنک ــده اس ــب ش ــی را موج ــازی ای چندملیت ــت های خودروس ــا و تراس کمپانی ه
ــور در  ــی کش ــای اساس ــه نیازه ــت ب ــه نخس ــه در وهل ــود ک ــازمان دهی ش ــان س ــور چن ــازی کش ــع خودروس صنای
توســعه حمــل نقــل عمومــی پاســخ گویــد. بنابرایــن، اگــر در نظــر گیریــم کــه چــه شــبکه مافیایــی ای گســترده در 
ــت و  ــاژی بی کیفی ــدات مونت ــن تولی ــی خودروســازی- از ای ــا شــرکت های چندملیت داخــل کشــور- در هم ســویی ب
ــه چــرا هــرروز از حجــم توســعه  ــت ک ــوان دریاف ــگاه می ت ــرد، آن ــی چــه ســودی می ب ــر از قیمت هــای جهان گران ت
خدمــات عمومــی در بخــش حمل ونقــل شــهری کاســته و بــر طــول و عــرض صنایــع مونتــاژ خودروهــای شــخصی 

ــود.                                                 ــزوده می ش اف
نکتــه آخــر آن کــه، در ســال های اخیــر، در بســیاری از کارگاه هــای تأســیس شــده اســتانداردهای تعریــف شــدٔه 
ناظــر بــر وجــود غذاخــوری، حمــام و دستشــویی در آن هــا رعایــت نشــده و فاقــد ایــن امکانــات هســتند چــه رســد 
ــده شــده باشــد! از  ــدارک دی ــف ورزش ت ــران در رشــته های مختل ــرای اســتفادٔه کارگ ــی مناســب ب ــه اینکــه محل ب
خدمــات رفاهــی دیگــر و ازجملــه تأســیس مهدکودک هــا و شــیرخوارگاه ها در جنــب کارگاه هــای بــزرگ نیــز دیگــر 
خبــری نیســت. افــزون بــرآن کــه ایــن تأسیســات رفاهــی کــه قبــاًل در بســیاری از واحدهــای صنعتــی بــزرگ وجــود 

ــا کاربــری دیگــری یافته انــد. داشــتند، تعطیــل شــده ی

خدمات رفاهی کارگری و معیارهای بین المللی در حقوق کار
کنفرانــس بین المللــی کار به ســال ۱۹۵۶ توصیه نامــه شــماره ۱۰۲ را تصویــب کــرد کــه معیارهایــی بــرای خدمــات 
ــاورزی و  ــران کش ــتثنای کارگ ــه اس ــه ب ــه ک ــن توصیه نام ــد. ای ــه می ده ــا کارگاه ارائ ــاط ب ــران در ارتب ــی کارگ رفاه
حمل ونقــل دریایــی همــه کارگــران یــدی و فکــری در کارگاه هــای بخــش خصوصــی و بخــش عمومــی را شــامل 
ــا  ــن، آئین نامه ه ــم از قوانی ــات- اع ــن خدم ــق ای ــا در تحق ــاوت روش ه ــی و تف ــات رفاه ــوع خدم ــه تن ــود، ب می ش
ــوری در کارگاه  ــم آوردن غذاخ ــه فراه ــران و ازجمل ــی کارگ ــات رفاه ــاره خدم ــته جمعی- و درب ــای دس و پیمان ه
ــه کارهــای  ــان کارگــر و کســانی کــه ب ــرای زن ــژه ب ــه محــل کارگاه، محــل اســتراحت کارگــران، به وی ــک ب ــا نزدی ی
ســخت اشــتغال دارنــد، نحــؤه اداره ایــن قبیــل محل هــا، تأمیــن بودجــه آن هــا نیــز تســهیالتی بــرای وســایل آمــد 
و رفــت کارگــران در وضعیتــی کــه وســایل نقلیــه عمومــی کافــی موجــود نبــوده یــا اســتفاده از آن هــا مشــکل باشــد، 

به تفصیــل ضوابطــی را به دســت می دهــد.  

مسکن کارگران
در نخســتین ســال های فعالیــت ســازمان بین المللــی کار یعنــی در ســال های دهــٔه ۱۹۲۱، توصیه نامــه ای 
ــی و  ــردی، جمع ــکن ف ــاره مس ــی درب ــامل کلیات ــه ش ــید ک ــب رس ــاورزی به تصوی ــران کش ــکن کارگ ــارٔه مس درب
خانوادگــی ایــن قبیــل کارگــران بــود. ســال ها بعــد کــه موضــوع تهیــه مســکن مناســب بــرای کارگــران در "اعالمیــه 
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ــی  ــای زندگ ــی از عامل ه ــکن را یک ــز مس ــر نی ــوق بش ــی حق ــه جهان ــد و اعالمی ــام درج ش ــور ع ــا" به ط فیالدلفی
مناســب بیــان داشــت، ســازمان ملــل متحــد پیگیــری ایــن امــر، یعنــی برخــورداری کارگــران از مســکن مناســب، را 
برعهــده ســازمان بین المللــی کار واگذاشــت، یعنــی برعهــدٔه ســازمان تخصصــی  ســازمان ملــل در زمینــه مســائل 
کارگــری. در اجــرای ایــن تکلیــف، کنفرانــس بین المللــی کار مســئله مســکن گروه هــای مختلــف کارگــری را طــی 
ــران  ــکن کارگ ــاره مس ــماره ۱۱۵ را درب ــه ش ــال ۱۹۶۱ توصیه نام ــرار داد و در س ــه ق ــرف توج ــی ط توصیه نامه های
به طــورکل تصویــب کــرد. توصیه نامــه هم چنیــن همــٔه کارگــران یــدی و غیــر یــدی و همــه دارنــدگان شــغل 
ــت  ــای سیاس ــوس هدف ه ــه رئ ــد و ب ــاد آن می دان ــمول مف ــوالن را مش ــتگان و معل ــالخوردگان، بازنشس آزاد، س
ــه مســکن  ــه تهی ــوط ب ــو، مســائل مرب ــورهای عض ــط در کش ــئولیت های مقام هــای ذی رب ــکن، مس ــی مس مل
ــا و  ــکن، معیاره ــاخت مس ــه و س ــور  تهی ــه به منظ ــن بودج ــئولیت تأمی ــران، مس ــرای کارگ ــان ب ــرف کارفرمای از ط
ــا  ــای ۱ ت ــق )ماده ه ــتاها و مناط ــع روس ــود وض ــازی و بهب ــازی و شهرس ــکونت، خانه س ــل س ــتانداردهای مح اس

۱۲( اشــاره می کنــد.

اوقات فراغت
ســازمان بین المللــی کار در ســال ۱۹۲۴ توصیه نامــه شــماره ۲۱ را بــا عنــوان: "گســترش تســهیالت بــرای صــرف 
اوقــات فراغــت کارگــران"، معیارهایــی تصویــب کــرد. از دیــدگاه ایــن توصیه نامــه "اوقــات فراغــت" اوقاتــی هســتند 
غیــر ســاعات کار کــه کارگــر طــی آن بتوانــد بــه کارهایــی بپــردازد کــه بــه انجــام آن هــا مایــل اســت. توصیه نامــه از 
اوقــات کار و اوقــات فراغــت ســخن می گویــد و پیشــنهاد می کنــد کــه اوقــات فراغــت تــا حــد ممکــن بایــد تــداوم 
داشــته باشــد. توصیه نامــه بــرآن اســت کــه بــدون برخــورداری از بهداشــت و مســکن و دسترســی بــه مؤسســه های 
ــد می شــود کــه  ــن حــال، در توصیه نامــه تأکی ــا ای ــدارد. ب ــات فراغــت مفهومــی ن ــه، اوق ــن زمین ارزان قیمــت در ای
ــدازد و آزادی  ــر ان ــران" را به خط ــردی کارگ ــد "آزادی ف ــت نبای ــات فراغ ــا اوق ــط ب ــه های مرتب ــتفاده از مؤسس اس
کارگــران بایــد در برابــر روش هــا یــا اقدام هایــی کــه هدفــش تحمیــل مســتقیم یــا غیرمســتقیم اســتفاده از ایــن یــا 

آن مؤسســه اســت، محفــوظ بمانــد. 

سندیکاهای کارگری و تسهیالت رفاهی
روشــن اســت کــه یکــی از عمده تریــن وظایــف ســندیکاهای مســتقل کارگــری پیگیــری امــور رفاهــی کارگــران و 
ســامان دهی تعاونی هــای مســکن و کارگــری در ســطح کارگاه، صنــف، صنعــت و در مقیــاس محلــی، منطقــه ای 
ــت، از  ــای موق ــاه قرارداده ــری و در پن ــتقل کارگ ــندیکاهای مس ــرکوب س ــی س ــام، در پ ــا نظ ــت. ام ــی اس و مل
انجــام وظیفــه خدمات رســانی به ویــژه در زمینــٔه مســکن گریبــان خــود و کارفرمایــان را رهــا کــرد. بی تردیــد 
ــر  ــی ب ــام مبن ــت های نظ ــتای سیاس ــا در راس ــردن آن ه ــت ک ــا و بی هوی ــادره تعاونی ه ــی مص ــر" از پ ــه کارگ "خان
ــر عهــده داشــت. حــال آن کــه  ــت از کالن ســرمایه داران تجــاری و دالالن زمیــن مســکن نقشــی مخــرب ب حمای
ــان در شــهرها  ــر آن ــه جمعیــت عظیــم کارگــری و حضــور مؤث ــا توجــه ب تعاونی هــای مســکن و مصــرف کارگــری ب
و روســتاهای کشــور، در حــل معضــل مســکن و اصــالح سیســتم داللــی ناظــر بــر توزیــع و گــردش کاال، نقشــی 

ــد.                                      ــته باش ــت داش ــت می توانش مثب

5. ایمنی و بهداشت کار
مســئلٔه  ایمنــی و پیشــگیری از حــوادث و بهداشــت کار، از دیگــر مســائل مهــم تمــام واحدهــای صنعتــی، تولیــدی 
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و خدماتــی اســت. حــل مســئلٔه  ایمنــی و  بهداشــت کار مســتلزم صــرف هزینــه اســت و در نظام هایــی کــه به جــای 
توجــه بــه ســالمت و زندگــی کارگــران، ســود ســرمایه داران تنهــا مــالک اصلــی اســت، کارفرمایــان و دولــت بــه حــل 

چنیــن مســئلٔه عظیمــی کــه هــرروز جــان هــزاران کارگــر را به مخاطــره می انــدازد، توجهــی ندارنــد. 
ــورت  ــت کار ص ــی و بهداش ــظ ایمن ــت حف ــی در جه ــرًا پیش بینی های ــال ۱۳۳۷، ظاه ــوب س ــون کار مص در قان
گرفتــه بــود، امــا ازآنجاکــه تشــکل های کارگــری کوچک تریــن نقشــی در نظــارت بــر اعمــال آن نداشــتند و 
ــد.  ــرا درنیامدن ــز به اج ــا نی ــون و آئین نامه ه ــان قان ــود، هم ــده ب ــی نش ــی الزم در آن پیش بین ــای اجرای ضمانت ه
ــای  ــر از مقام ه ــکل از ۷ نف ــی"، متش ــت فن ــورای حفاظ ــام "ش ــورایی به ن ــد ش ــون، بای ــن قان ــاده ۴۷ ای ــق م مطاب
دولــت تشــکیل می شــد کــه هیــچ نماینــده ای از کارگــران در آن وجــود نداشــت. آئین نامــٔه  دیگــری بــرای "کمیتــٔه 
ــن  ــود. در ای ــی کارگاه ب ــت و ایمن ــرایط حفاظ ــی ش ــه آن بررس ــه وظیف ــت ک ــود داش ــوب ۱۳۳۹ وج ــت" مص حفاظ

ــود. ــی شــده ب ــر پیش بین ــده کارگ ــک نماین ــه تنهــا حضــور ی کمیت
ــی  ــاص دارد و از برخ ــت اختص ــی و بهداش ــت فن ــه حفاظ ــا ۹۵ ب ــای  ۸۵ ت ــه ماده ه ــی اگرچ ــون کار کنون در قان
ــر اســت، ولــی به علــت حضــور نداشــتن نماینــدگان واقعــی کارگــران در  ــه قانــون پیشــین کامل ت جهــات نســبت ب

ــت. ــی نیاف ــٔه اجرای ــز جنب ــتگاه های اداری، هرگ ــر دس ــم ب ــاد حاک ــه و فس ــای مربوط کمیته ه
نگاهــی گــذرا حتــا بــه آمارهــای ناقــص و دستکاری شــده موجــود درخصــوص حــوادث و ســوانح کار از یــک ســو و 
آمارهــای مربــوط بــه بیماری هــای ناشــی از شــرایط کار از ســوی دیگــر، نبــوِد هرگونــه نظــارت و پیگیــری روشــمند 

درخصــوص ایمنــی و بهداشــت را به روشــنی نشــان می دهنــد.
ــر  ــر اث ــم ب ــن رق ــر ای ــل ۶  براب ــه و حداق ــی از کار روزان ــوادث ناش ــر ح ــر در اث ــط ۲٫۲ نف ــور متوس ــه به ط "روزان
ــدگان ناشــی از کار ســازمان  ــه دی ــه حادث ــد. پرداخــت غرامــت مســتقیم ب بیماری هــای ناشــی از کار فــوت می کنن
تأمیــن اجتماعــی در ســال ۱۳۹۵ معــادل ۵۸۰  میلیــارد تومــان بــوده اســت" ]اقتصــاد آنالیــن، به نقــل از مدیــرکل 

ــاه ۱۳۹۶[.                                          ــی کار، ۲۹ آذرم بازرس
تردیــدی نیســت کــه ایــن آمــار بســیار پایین تــر از میــزان حقیقــی اســت و سانســورهای خبــری حاکــم بــر مطبوعات 
مانــع از انتشــار آمــار واقعــی اســت. دلیــل دیگــر آن، تعریفــی اســت کــه مطابــق بــا مــادۀ ۶۰  قانــون تأمیــن اجتماعی 
از حادثــه کار شــده اســت. بنــا بــر ایــن تعریــف، حادثــه کار حادثــه ای اســت کــه "در حیــن انجــام وظیفــه و به ســبب 
آن، بــرای بیمه شــده اتفــاق می افتــد." مأخــذ داده هــای حــوادث ناشــی از کار "بــر اســاس گــزارش بازرســی، حادثــٔه 
ثبــت شــده در پرونــدۀ فنــی بیمــه شــدگان" اســت. بنابرایــن، درک ایــن نکتــه دشــوار نیســت کــه آمارهــای داده شــده 
ــرد.  ــی گی ــی را دربرم ــن اجتماع ــون تأمی ــمول قان ــای مش ــزرگ و کارگاه ه ــای ب ــت و کارگاه ه ــش صنع ــًا بخ عمدت
ــون کار خــارج شــده اند  ــی را کــه از شــمول قان ــه حوزه های حــال آن کــه اگــر تمــام بخش هــای اقتصــادی و ازجمل
ــرا بیشــترین  ــود. زی ــم، شــمار حــوادث و ســوانح کار به مراتــب بیــش از آمارهــای ارائه شــده خواهــد ب در نظــر گیری
آمــار حــوادث در ارتبــاط بــا کارگاه هــای کوچــک در شــهر و روســتا و ازجملــه غذاخوری هــا و رستوران هاســت کــه 
از هیــچ پوشــش ایمنــی ای مناســب برخــوردار نیســتند. "کارهــای ســاختمانی، مقنی گری هــا، کارگاه هــای تــازه کار 
و معــادن از آســیب پذیرترین و درعین حــال دارای بیشــترین حــوادث ناشــی از کار می باشــند و متأســفانه هیچ یــک 
از ایــن مشــاغل درحال حاضــر از حمایت هــای فراگیــر تأمیــن اجتماعــی نیــز برخــوردار نیســتند. درحال حاضــر در 
ــه  ــد ب ــی صــورت نگرفتــه اســت کــه متأســفانه برخــی آمارســازی هــا نیــز می توان ــط کار اقدامــات خوب بخــش رواب
ــود"  ــر ش ــد منج ــد می کن ــروی کار را تهدی ــالمت نی ــه س ــای کاری ک ــی در محیط ه ــرات واقع ــدن خط ــان مان پنه
]به نقــل از: ســایت مرجــع متخصصــان ســالمت، ایمنــی و بهداشــت[.هم چنین، بایــد به یــاد داشــت کــه  فاجعــه 
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ــوانح  ــه س ــی در نتیج ــی و جزی ــی کل ــا از کارافتادگ ــو ی ــع عض ــه قط ــود، بلک ــه نمی ش ــر خالص ــرگ کارگ ــا در م تنه
ــران در ســازمان بین المللــی کار  کار خــود فاجعــه دیگــری اســت. جبارعلــی ســلیمیان، نماینــده وقــت کارگــران ای
ــار  ــراردادی، آم ــران ق ــر کارگ ــم ب ــترس حاک ــت اس ــان به عل ــت: "همچن ــرده اس ــراف ک ــر اعت ــز ناگزی )ILO(  نی
حــوادث ناشــی از کار رو به افزایــش اســت. متأســفانه کارگــران قــراردادی مصــدوم، پــس از اتمــام مــدت قراردادشــان 
از ســوی کارفرمــا اخــراج شــده و پــس از آن نیــز به دلیــل عرضــه بیــش از حــد نیــروی کار، قــادر بــه امــرار معــاش 

ــاب، ۱۷ فروردین مــاه ۱۳۸۹[.     نیســتند" ]ســایت آفت
ــد،  ــد می کن ــور را تهدی ــری کش ــه کارگ ــدت جامع ــه به ش ــری ک ــوع دیگ ــوادث کار، موض ــوانح و ح ــته از س گذش
بیماری هــا و عــوارض جســمی و روحــی ناشــی از محیــط و روابــط کار یــا به عبــارت بهتــر مــرگ زودرس و خامــوش 

ــر توجــه کنیــم: ــه گزارش هــای خالصه شــده زی ــن خصــوص، کافــی اســت ب کارگــران اســت. در ای
"چنــدی قبــل در خبرهــا آمــده بــود روزانــه ۱۰ هــزار نفــر در کشــور بــه بیماری هــای شــغلی مبتــال می شــوند کــه 
ــان داده  ــده نش ــات انجام ش ــت. تحقیق ــگیری اس ــی۲ قابل پیش ــول ارگونوم ــت اص ــا رعای ــا ب ــن بیماری ه ــتر ای بیش
اســت حــدود ۶۰ تــا ۹۰ درصــد مراجعــات بــه مراکــز خدمــات بهداشــتی، درمانــی، ناشــی از اســترس های مرتبــط بــا 
کار بــوده کــه متأســفانه اغلــب پنهــان مانده انــد. یــك فــرد در طــول ۲۴ ســاعت، به طــور متوســط ۸ ســاعت، یعنــی 
حــدود ۵۰ درصــد از ســاعات بیــداری خــود را تحــت تأثیــر عوامــل روانــی محیــط کار خــود می گذرانــد و ایــن عوامــل 
ــی موجــود اســت  ــار فقــط در مــورد کارگران ــر می گــذارد. گــر چــه آم ــر روی زندگــی شــخصی و خانوادگــی او تأثی ب
کــه شــامل پرداخــت غرامــت شــده اند و آمــار دقیقــی از بیمــاری شــایع اســکلتی و عضالنــی ناشــی از کار در ایــران 
ــدارد. دکتــر رامیــن مهــرداد، متخصــص  ــران ســخت تر اســت، وجــود ن شــدیدتر اســت، چــون شــرایط کاری در ای
طــب کار و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، معتقــد اســت: بیمــاری شــغلی، بیمــاری ای اســت 
کــه در اثــر کار به وجــود آمــده یــا تشــدید شــود یــا کار نقشــی در به وجــود آمــدن آن داشــته باشــد. ... بیماری هــای 
شــغلی موجــود در ایــران سال هاســت در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته ریشــه کن شــده اند و محیط هــای 
ــه  ــی راجــع ب ــراد اطالعــات خوب ــران در بســیاری از مــوارد، اف ــن بیماری هاســت، امــا در ای کاری آنهــا عــاری از ای
ایــن بیماری هــا ندارنــد. دکتــر علــی فرجــام، روانشــناس اجتماعــی، در مــورد فشــارهای روحــی و روانــی در محیــط 
کار می گویــد: فشــارهای روحــی و روانــی در ســازمان ها موجــب کاهــش بازدهــی و معضــالت رفتــاری کارکنــان و 
تعــارض در انجــام امــور می شــود. وی می افزایــد: نگرانــی نســبت بــه آینــده، ناامنــی شــغلی، دغدغه هــای مربــوط 
بــه خانــواده، مشــکالت اجتماعــی، پیشــرفت فنــاوری و لــزوم دسترســی بــه دانــش روز، از معضالت فراگیری اســت 
کــه آثــار جســمی و روحــی خــود را درگــذر زمــان بــر کارکنــان ســازمان ها برجــای می گــذارد. دکتــر فرجــام یــادآوری 
ــر  ــج تأثی ــان هــر ســازمان اســت کــه به تدری ــر ســالمت کارکن ــر ب می کنــد: شــرایط محیطــی از دیگــر عوامــل مؤث
عمیقــی بــر ســالمت روحــی و جســمی افــراد می گــذارد. روشــنایی و نــور: نــور کــم یــا زیــاد، اثــر منفــی بــر بــازده 
کاری افــراد دارد. تبعــات جســمی ایــن موضــوع روی دســتگاه بینایــی تأثیرگــذار اســت. کار در محیط هــای بســته 
کم نــور و همچنیــن پرنــور، بــا خســتگی و تحریک پذیــری فــرد همــراه اســت. افــرادی کــه در چنیــن محیط هایــی 
کار می کننــد، بــازده کاری مناســبی ندارنــد و اعمــال منفــی از خــود نشــان می دهنــد. ســروصدا: دســتگاه شــنوایی 
انســان بــه دامنــه محــدودی از اصــوات حســاس اســت، به طوری کــه صداهایــی کــه در طیــف بــاالی ایــن دامنــه 
قــرار می گیرنــد، بــرای فــرد آزاردهنــده هســتند. چنیــن صداهایــی، عــالوه بــر ایجــاد مشــکالت شــنوایی در فــرد، 

۲ - بــرای ایــن واژه تــا کنــون برابرنهــادی مناســب پیشــنهاد نشــده اســت، ولــی می تــوان در عرصــه بهداشــت کارکــرد آن را رعایــت کــردن  اصــول 
اســتقرار و فعالیــت فیزیکــی کارگــران و کارمنــدان درمحیــط کارمعنــی کــرد.



۱4۷ گفتار پنجم: شرایط و مناسبات کارگ

تغییــرات جســمی و روحــی دیگــری نیــز به وجــود مــی آورد. از لحــاظ جســمی، فشــردگی عــروق خونــی، تغییــرات 
ــوان مشــاهده  ــاال رفتــن فشــارخون و کشــیدگی عضــالت را می ت ــان قلــب، گشــاد شــدن مردمــك چشــم، ب ضرب
ــری  ــم اضطــراب همــراه اســت. پرخاشــگری، بی اعتمــادی و تحریک پذی ــا عالئ کــرد. چنیــن شــرایطی معمــواًل ب
ــوم  ــد، به روشــنی قابل مشــاهده اســت" ]ســایت مرجــع عل ــرادی کــه در محیط هــای پرســروصدا کار می کنن در اف

ــوان: "افزایــش بیماری هــای شــغلی: وقتــی کار دوست نداشــتنی می شــود"[. ــا عن ــران ب ــت ای مدیری
ــًا  ــد. تقریب ــمار می رون ــور به ش ــغلی در کش ــای ش ــایع ترین بیماری ه ــوی ش ــای ری ــتی و بیماری ه ــات پوس »ضایع
ــا به علــت تهویــه نشــدن  همــه ایــن بیماری هــا کــه می تواننــد ناشــی از نــوع شــغل، نامناســب بــودن محیــط کار ی
آالینــده هایــی در فضــای صنعــت باشــند، قابل پیشــگیری هســتند و درصــورت تشــخیص زودهنــگام می تــوان از 
ــورد  ــر م ــران کمت ــم شــغلی در ای ــرد. آس ــری ک ــودن، جلوگی ــر ب ــه درمان ناپذی ــه مرحل ــا و رســیدن ب ــرفت آن ه پیش
ــود دارد  ــیمیایی وج ــی و ش ــف طبیع ــغلی مختل ــل ش ــش از ۳۰۰ عام ــی بی ــت. به طورکل ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
ــواد  ــم م ــع، آس ــم صنای ــاورزان، آس ــم کش ــان، آس ــم نانوای ــوند. آس ــغلی می ش ــم ش ــدن آس ــود آم ــث به وج ــه باع ک
ــران  ــغلی در ای ــم ش ــواع آس ــایع ترین ان ــی از ش ــع غذای ــم صنای ــاجی و آس ــع نس ــم صنای ــده، آس ــیمیایی پاک کنن ش
ــه  ــر ب ــوینده، منج ــای ش ــه پودره ــرای تهی ــاص ب ــای خ ــی از آنزیم ه ــاق یک ــوینده، استنش ــع ش ــتند. در صنای هس
ــد از  ــدود ۵ درص ــن ح ــود. همچنی ــمت می ش ــاغل در آن قس ــران ش ــد از کارگ ــی در ۲۵ درص ــم تنفس ــاد عالئ ایج
ــم  ــه آس ــد ب ــس کار می کنن ــتکش التک ــه دس ــای تهی ــا کارخانه ه ــات و ی ــگاه های حیوان ــه در آزمایش ــی ک کارگران
شــغلی مبتــال می شــوند. ایزوســیانات ها مــواد شــیمیایی ای هســتند کــه در بســیاری از کارخانه هــا مصــرف دارنــد. 
ازجملــه کارخانه هــای تهیــه رنگ هــای اســپری، مــواد پالســتیکی، کائوچــو و فــوم ممکــن اســت حــاوی ایــن مــواد 
شــیمیایی باشــند. یکــی دیگــر از بیماری هــای ریــوی ناشــی از کار آزبســتوز اســت. ایــن بیمــاری به علــت استنشــاق 
ــن  ــاق زمی ــخت در اعم ــنگ های س ــی درون س ــه کوه ــا پنب ــت ی ــد. آزبس ــود می آی ــوز به وج ــه نس ــار پنب ــرد و غب گ
ــت  ــاد و قابلی ــت زی ــرارت، مقاوم ــر ح ــته ها در براب ــن رش ــت. ای ــدی اس ــای بلن ــته و فیبر ه ــود دارد و دارای رش وج
هدایــت الکتریکــی بســیار کمــی  دارنــد، ازایــن رو در صنایــع بســیاری بــه کار می رونــد. مشــکالت ریــوی، ســرطان  
ریــه، ســرطان  حنجــره و احتمــااًل برخــی ســرطان های مربــوط بــه دســتگاه گــوارش از عــوارض مواجهــه افــراد بــا 
ایــن مــاده اســت. ایــن بیمــاری درمــان خاصــی نــدارد و تنهــا درمــان آن از نــوع حمایتــی ماننــد اکســیژن درمانــی 
و درمــان برخــی عــوارض آن اســت. درمــان اصلــی پیشــگیری از بیمــاری اســت. بیمــاری ســیلیکوزیس یکــی از 
قدیمی تریــن بیماری هــای ریــوی شــغلی اســت کــه هنــوز بــا وجــود افزایــش فناوری هــای جدیــد در عرصــه تولیــد 
ــایع ترین  ــی از ش ــیلیکوزیس یک ــد. س ــرگ می کش ــه کام م ــان ب ــر جه ــر را در سراس ــزاران نف ــالیانه ه ــت س و صنع
پنوموکونیوزهــای شــغلی و غیرقابــل درمــان اســت کــه در اثــر استنشــاق ذرات گــرد و غبــار حــاوی کریســتال های 
آزاد ســیلیس، ایجــاد می شــود. ســیلیس فراوان تریــن مــاده موجــود در پوســته زمیــن اســت کــه به طــور وســیع در 
ــی  ــون و بعض ــن و بت ــنگ و ش ــه س ــی ک ــول عملیات ــود. در ط ــت می ش ــی یاف ــنگ های معدن ــت و س ــن و گرانی ش
ــاز و  ــادن روب ــود. کار در مع ــیلیس آزاد می ش ــار س ــرد و غب ــوند  گ ــرد می ش ــته و خ ــی شکس ــنگ های معدن از س
زیرزمینــی، ســنگ بری و سنگ تراشــی  و عملیــات ســاختمانی و راه ســازی، تولیــد ســیمان و کاشــی و ســرامیک، 
ــی  ــن زن ــات ش ــفالی و عملی ــروف س ــد ظ ــفالگری، تولی ــگ و س ــه، رن ــد شیش ــری، تولی ــه گ ــازی، ریخت ــل س تون
ــرار  ــا ســیلیس کریســتالی ق ) sand blasting( از مشــاغل مهمــی هســتند کــه در آن هــا شــاغلین در  مواجهــه ب
ــی  ــا ســیلیس عبارتنــد از برونشــیت مزمــن، آمفیــزم ،TB ، نفروپات ــد. ســایر بیماری هــای ناشــی از مواجهــه ب دارن
ــار  ــردو غب ــه گ ــط کار ب ــی محی ــت از آلودگ ــیلیکوزیس، ممانع ــگیری از س ــی در پیش ــه اساس ــه. نکت ــرطان ری و س

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/society_health/environmental_health/2011/2/10/155436.html
http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/society_health/environmental_health/2010/5/25/125194.html
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http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=67154
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http://www.tebyan.net/nutrition_health/(foods)/drinks/2009/3/31/88698.html
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ــن[.  ــر معی ــل از دکت ــاه ۱۳۹۰، به نق ــازار کار، ۳۰ خردادم ــایت ب ــد"  ]س ــیلیس آزاد می باش س
ــی از  ــای ناش ــه بیماری ه ــت ک ــوان دریاف ــد، می ت ــول ش ــاال نقل ق ــه در ب ــی ک ــه اظهارنظرهای ــه ب ــا توج ــون ب اکن
محیــط و شــرایط کار تــا چــه انــدازه بــر ســالمتی کارگــران کشــور در تمــام واحدهــای تولیــدی صنعتــی و معدنــی، 
ــته  ــی داش ــر منف ــهری تأثی ــن ش ــهری و بی ــل ش ــات و حمل ونق ــاورزی، خدم ــت و گاز، کش ــیمیایی، نف ــع ش صنای
ــای  ــترده قرارداده ــتر رواج گس ــر بس ــم ب ــد، آن ه ــد می کن ــان را تهدی ــان آن ــالمتی و ج ــدازه س ــه ان ــا چ ــت و ت اس
موقــت کــه دســت کارفرمایــان را در الپوشــانی تمامــی کاســتی ها در زمینــٔه ایمنــی و بهداشــت بــاز گذاشــته اســت 
ــد  ــر درآم ــز ب ــودجویی را نی ــان در س ــدی بی پای ــده از آزمن ــای برآم ــن جنایت ه ــی از ای ــات ناش ــٔه تبع ــٔه هم و هزین
انــدک خانوارهــای کارگــری تحمیــل کــرده اســت. کارفرمایــان بــا اتــکا بــه قراردادهــای موقــت، به محــض مشــاهده 
بیمــاری و اختــالل جســمی در کارگــران، به ویــژه در کارگاه هــای کوچــک کــه هیــچ نظارتــی بــر آن هــا وجــود نــدارد، 
ــد.  ــا می کنن ــدی آن ره ــات بع ــود را از تبع ــان خ ــد و گریب ــرباز می زنن ــرارداد کار س ــد ق ــاز از تمدی ــدم نی ــه ع به بهان
ــا ســالمت کارگــران اســت و بی هیــچ پرده پوشــی  ــازی ب ــده گرفتــن ضوابــط ایمنــی و بهداشــت ب حــال آن کــه نادی

جنایــت اســت!  
ــد افــزود. توجــه داشــته باشــیم کــه  ــژه آلودگــی آب وهــوا را بای ــر این هــا، عامــل آلودگــی محیــط زیســت و به وی ب
کار کارگــران و ازجملــه کارگــران کارگاه هــای پیمانــکاری، خدمــات و حمل ونقــل شــهری در بســیاری از شــهرهای 

ــاز انجــام می شــود.  بــزرگ کــه مــدت زیــادی در ســال هوای شــان آلــوده اســت در محیــط ب
روشــن اســت کــه، هیــچ عامــل تهدیدکننــده ســالمتی را نمی تــوان به کنتــرل درآورد مگــر آن کــه بــه شــناخت آن 
اقــدام شــود. شناســایی، از بازدیــد مقدماتــی بــرای شــناخت ویژگی هــای کلــی شــرایط محیــط کار آغــاز می شــود. 
در بازدیــد مقدماتــی عــالوه بــر اســتفاده از ســوابق موجــود در پرونده هــا، بایــد محیــط و فرایندهــای عملیاتــی تولیــد 
را شــناخت تــا منابــع احتمالــی خطــر را شناســایی کــرد. بدیهــی اســت کــه بــا تغییــر هــر فراینــد یــا اصــالح آن بایــد 
مخاطــرات بالقــوه ناشــی از ایــن تغییرهــا را نیــز ارزیابــی کــرد. تهیــه فهرســتی از مــواد شــیمیایی موجــود در محیــط 
ــد  ــن بازدی ــه کار ای ــد الزم ــی تولی ــول نهای ــا محص ــد ی ــط تولی ــده در خ ــه کار گرفته ش ــیمیایی ب ــه ش ــواد اولی کار و م
مقدماتــی اســت. مطالعــه پرونــده پزشــکی کارگــران نیــز از آن روی حائــز اهمیــت اســت کــه می توانــد بازگوکننــده 
ــِط  کاری  ــرات در محی ــایی مخاط ــه، در کار شناس ــت آن ک ــد. نهای ــط کار باش ــود در محی ــرات موج ــواع مخاط ان
ــد طــرف  ــد و فرایندهــای جانبــی آن بیــش از هرکــس دیگــری بای مفــروض، کارگــران شــاغل در فرایندهــای تولی
گفتگــو باشــند. پــس از ایــن مرحلــه، عومل هایــی ماننــد تعــدد مخاطــرات، شــدت خطــر، تعــداد افــراد درمعــرض 
خطــر، برحســب اولویــت، بایــد طبقه بنــدی شــوند. یعنــی بایــد روشــن کــرد کــه خطــر دارای چــه ماهیتــی اســت: 
ــا ماده هــا ماننــد ترکیبــات شــیمیایِی آالینــده   انــرژی اســت، از نــوع نــور، ارتعــاش، ســروصدا، دمــا و جــز این هــا ی
ــا خطــر چقــدر اســت؟  ــا عامل هــای میکروبی انــد؟ شــدت میــزان مواجهــه ب هــوا نظیــر گــرد و غبــار، دود، مــه، ی
بیــش از مقــدار مجــازی اســت کــه از ســوی ســازمان های ذی صــالح تعییــن شــده یــا خیــر؟ مــدت زمــان مواجهــه 
بــا خطــر چقــدر اســت؟ راه اثرگــذاری خطــر کــدام اســت؟ از راه استنشــاق، پوســت، دســتگاه گــوارش یــا جــز این هــا 
اســت؟ حساســیت پذیری شــاغالن از عامل هــای اشــاره شــده در بــاال، بســته بــه ســابقه پزشــکی ایــن شــاغالن، 

کدام انــد؟ 
ــه  ــا آن ک ــد. ام ــاده تر می کن ــی را س ــرات احتمال ــا خط ــه ب ــای مقابل ــن روش ه ــوق، تعیی ــکات ف ــی از ن گاه آ
ــد، کارگــران  ــا آن هــا را بدان ــه ب ــن مخاطــرات آشــنا شــود و راه هــای مقابل ــا ای ــد ب بیــش و پیــش از هرکســی بای
گاه کــردن کارگــران  شــاغل، ســندیکا و نهــاد مشــارکتی و نظارتــی موجــود در کارگاه اســت. روشــن اســت کــه، آ
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ــی  ــا آن هــا حلقــه نهای ــه ب ــن مخاطــرات و آمــوزش شــیوه های مقابل شــاغل و ســندیکای موجــود در کارگاه از ای
ــه او  ــری ب ــا و وانهــادن تصمیم گی ــه کارفرم ــات تنهــا ب ــن مطالع ــود. واگذاشــتن نتیجــه ای ــد خواهــد ب ــن فراین ای
دربــاره فراهــم آوردن تدبیرهایــی ضــروری به منظــور پیشــگیری از مخاطــرات، بــه بازگذاشــتن دســت کارفرمــا در 
نادیــده گرفتــن ایــن موضــوع حیاتــی به ســبب ســودجویی یــا در بهتریــن حالــت، به ســبب ســهل انگاری خواهــد  
ــندیکاها  ــا س ــی ب ــت و ایمن ــی، بهداش ــای بازرس ــال کمیته ه ــم و فع ــاط دائ ــه ارتب ــت ک ــم ازاین روس ــد. ه انجامی
ــر عامل هــای حادثه ســاز و بیمــاری زا ضــرورت  ــرل مــداوم و مؤث ــا هــدف کنت و نهادهــای مشــارکتی کارگاه هــا ب

دارد.  بی چون وچــرا 
ــه  ــود، بلک ــه نمی ش ــرات خالص ــگیری از مخاط ــور پیش ــی الزم به منظ ــم آوردن تدبیرهای ــه فراه ــا ب ــا کار تنه ام
ضــروری اســت کــه مراکــز بهداشــت کار بــرای مقابلــه بــا خطــر به هنــگام بــروز حادثــه یــا بــروز بیمــاری به ایــن گونــه 
ــه بهداشــت  ــاالی ۵۰۰ نفــر؛ تأســیس خان تأســیس شــود: تأســیس مرکــز بهداشــت کار در واحدهــای کارگــری ب
کارگــری در واحدهــای ۵۰ تــا ۴۹۹ نفــر کارگــر؛ تأســیس پســت امــداد کارگــری در واحدهــای کارگــری بیــن ۲۰ تــا 
۴۹  نفــر کارگــر؛ ادغــام بهداشــت حرفــه ای در نظــام شــبکه بهداشــتی و درمانــی؛ اجــرای طــرح ضربتــی نظــارت و 
پایــش بــر بهداشــت محیــط کار و کارگــری کارگاه هــای زیــر ۲۰ نفــر کارگــر؛ اجــرای طــرح مراکــز ایمنــی و بهداشــت 

در صنــوف و بهداشــتی کــردن کارگاه هــا.
ــداری،  ــی، مرغ ــای قالیباف ــوع کارگاه ه ــاص از ن ــک و خ ــای کوچ ــه کارگاه ه ــژه ب ــه وی ــه توج ــت ک ــن اس روش
ــرح  ــام ط ــت و در تم ــوردار اس ــاص برخ ــی خ ــا، از اهمیت ــودن آن ه ــده ب ــل پراکن ــا، به دلی ــز این ه ــروری و ج دام پ
ــن روی،  ــژه ای باشــند. ازای ــد طــرف توجــه وی و برنامه هــای ایمنــی و بهداشــت حفــظ و پاکیزگــی محیط زیســت بای
حضــور و نقــش مؤثــر نماینــدگان واجــد شــرایط نمایندگــی کارگــری در تمــام مرحله هــا و در تمــام نهادهــای مربــوط 
ــاد  ــف و نه ــورای صن ــی، ش ــت فن ــورای عالی حفاظ ــم از ش ــت، اع ــی و بهداش ــررات ایمن ــن مق ــن و تبیی ــه تدوی ب
ــد از  ــادن، کشــاورزی و کارگاه هــای راه ســازی و ســاختمانی، بای ــع، مع ــف، صنای ــاس صن مشــارکتی کارگاه در مقی
ــون کار پیش بینــی شــده و تضمیــن کــرده باشــد. مقــررات ایمنــی، بهداشــت، مراقبت هــای پزشــکی و  ســوی قان
به ویــژه آئین نامــه ناظــر بــر کارهــای ســخت و زیــان آوِر هــر واحــد بــا مشــارکت تشــکل های کارگــری بایــد تدویــن 
و به اجــرا گذاشــته شــوند. در هــر کارگاه، در جنــب نهادهــای مشــارکتی و نظارتــی "کمیتــه ایمنــی و بهداشــت کار" 
بــرای نظــارت بــر اجــرای مقــررات ایمنــی تشــکیل شــود؛ کارگاه بــه تجهیزاتــی پیش بینــی شــده   به منظــور ایمنــی 
ــه شــود. سیســتم  ــران ارائ ــه کارگ ــای الزم ب ــده و آموزش ه ــز گردی ــه آن مجه ــوط ب ــای مرب ــا آئین نامه ه ــق ب مطاب
ــم  ــا نظــارت دائ ــن فرآینده ــر ای ــا ســندیکاها و نهادهــای مشــارکتی ب ــر ب ــال و مؤث ــاط فع ــد در ارتب بازرســی کار بای

ــوند. ــی ش ــارت پیش بین ــن نظ ــرای ای ــی الزم ب ــای اجرای ــد و ضمانت ه ــته باش داش

حقوق بین المللی کار و حمایت از سالمت کارگران، بهداشت و ایمنی محیط کار
در طبقه بنــدی از معیارهــای بین المللــی در زمینــه ایمنــی و بهداشــت کارگــران و کارگاه هــا برخــی از مقاوله نامه هــا 
و توصیه نامه هــا حمایــت از کارگــران را در برابــر ماده  هایــی معیــن یــا در فعالیت هایــی معیــن مدنظــر قــرار 
ــای  ــه، توصیه نامه ه ــوان نمون ــته اند. به عن ــور داش ــی منظ ــی را به طورکل ــت و ایمن ــر بهداش ــی دیگ ــد و برخ داده ان
ــه حمایــت از ســالمت کارگــران و بهداشــت کار و مقاوله نامه هــای شــماره های ۱۴۸ و ۱۵۵ و  شــماره ۹۷ و ۱۱۲ ب
توصیه نامه هــای مکمــل آن و  "برنامــه بین المللــی بهبــود شــرایط و محیــط کار" نیــز، بــه "محیــط کار" و "ایمنــی و 

ــد.  بهداشــت کارگــران و محیــط کار" می پردازن
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توصیه نامــه شــماره ۹۷ کــه به منظــور حمایــت از بهداشــت و ســالمت کارگــران در برابــر خطــرات محیــط کار در 
ــی کار رســید، اقدام هــای ضــرور مفصــل و مشــروحی را برمی شــمارد  ــب کنفرانــس بین الملل ســال ۱۹۵۳ به تصوی
ــای  ــام آزمایش ه ــن انج ــه همچنی ــن توصیه نام ــد. در ای ــه می کن ــو توصی ــورهای عض ــه کش ــا را ب ــام آن ه و انج
پزشــکی نوبتــی را در خصــوص کارگرانــی کــه در معــرض خطرهایــی خــاص قــرار دارنــد توصیــه کــرده و پیشــنهاد 
ــای  ــه کمک ه ــی ارائ ــه چگونگ ــبت ب ــا، نس ــالم آن ه ــا اع ــوند و ب ــخص ش ــغلی مش ــای ش ــه بیماری ه ــد ک می کن
اولیــه پزشــکی در محــل کار تدبیرهــای الزم درپیــش گرفتــه شــود. هم زمــان بــا تصویــب ایــن توصیه نامــه، 
کنفرانــس بین المللــی کار طــی قطعنامــه ای از دولت هــای عضــو خواســت کــه هــر چــه زودتــر بــه تربیــت پزشــکان 
ــی  ــه، گروه ــن قطعنام ــال ای ــد. به دنب ــازمان دهن ــت کار را س ــات بهداش ــد و خدم ــوزه  کار بپردازن ــص در ح متخص
ــه  ــی را در زمین ــتند اصول ــق داش ــت کار تعل ــی و بهداش ــه ایمن ــوط ب ــه مرب ــه کمیت ــه ب ــور ک ــان ده کش از کارشناس
ســازمان دهی خدمــات بهداشــتی و پزشــکی کار در کارگاه هــا اعــالم داشــتند۳. ازایــن روی، کنفرانــس بین المللــی 
ــات  ــف خدم ــس از تعری ــه شــماره ۱۱۲ پ ــب کــرد. توصیه نام ــه شــماره ۱۱۲ را تصوی کار در ســال ۱۹۵۹ توصیه نام
ــن خدمــات  ــی ای بهداشــتی و پزشــکِی کار و روش هــای اســتقرار آن هــا در کارگاه هــا، به طــور مفصــل خطــوط کل
ــر  ــه ب ــد. توصیه نام ــان می کن ــرور بی ــانی ض ــروی انس ــزات و نی ــر تجهی ــا را از نظ ــازمان دهی آن ه ــی س و چگونگ
ــد  ــان تأکی ــوی پزشــکان متخصــص بهداشــت و پزشــکِی کار از کارگــران و کارفرمای ــی و معن اســتقالل کامــل فن

ــگان باشــد۴.      ــرای کارکنــان رای ــد ب می کنــد و مقــرر مــی دارد کــه اســتفاده از ایــن خدمــات بای
ــی و  گاه ــش آ ــا افزای ــی ب ــت، ول ــوده اس ــرح ب ــش مط ــا پی ــط کار از مدت ه ــه محی ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــا آن ک ب
ســطح تشــکل کارگــران از یــک ســو و    افزایــش خطــرات شــغلی و حرفــه ای در نتیجــه اســتفاده از فراورده هــای 
ــن و شــتاب و ســرعت کار آن هــا از  ــردن ماشــین افزارها و وســایل پیچیــده نوی ــه کار ب ــاک، ب ــد ســمی و خطرن جدی
دیگرســو، هــرروز بــر اهمیــت بهداشــت محیــط کار افــزوده اســت. زیــرا محیــط کار، جایــی کــه کارگــران قســمت 
عمــده ای از زندگــی خــود را در آن می گذراننــد، تأثیــری عمیــق بــر ســالمت و وضــع جســمی و روحــی و اجتماعــی 
ــه در محیــط کار بــر وجــود کارگــر آورده می شــوند،  ایشــان دارد. فشــارهای جســمی و روحــی و عصبــی ای ک
ــا و  ــار، گازه ــرد و غب ــا، گ ــی ج ــد کوچک ــط کار مانن ــادی محی ــکالت م ــد. مش ــف دارن ــواع مختل ــد و ان گونه گون ان
بخارهــای متصاعــد از مــواد، پرتوهــا، ســروصدا و ارتعاشــات، آلودگــی محیــط و جــز این هــا، همــراه بــا مشــکالت 
ــکل ها،  ــر مش ــبانه و دیگ ــداوم کار، کار ش ــرار م ــگ کار، تک ــون آهن ــازمان دهی کار همچ ــوع کار، س ــی از ن ناش
ــد  ــن فشــارهای ناشــی از اصــل کار و شــرایط کار بای ــر ای ــد. ب ــر جســم و جــان کارگــر فشــار وارد می آورن همگــی ب
مشــکالت ناشــی از روابــط کارگــران بــا کارفرمــا را هــم افــزود. این کــه در محیــط کار احتــرام انســانی مراعــات شــود 
یــا نشــود، خــود موضــوع مهمــی اســت کــه بــر ســالمت روحــی و جســمی کارگــر اثــر می گــذارد. ازایــن روی، محیــط 
ــدنی اند۵.  ــکار ناش ــران ان ــر کارگ ــان ب ــا منفی ش ــت ی ــار مثب ــه آث ــت ک ــی اس ــده  از عامل های ــه ا ی پیچی کار مجموع

۳ - بــرای نخســتین بــار در فرانســه دوران جنــگ جهانــی اول بــه خدمــات بهداشــتی و پزشــکی کار، بــه معنایــی کــه امــروز در اســناد ســازمان بیــن 
المللــی کار آمــده اســت، توجــه شــده بــود.

ــر  ــده  تأثی ــه  یادش ــی توصیه نام ــان   فن ــر کارشناس ــاس اظهارنظ ــا براس ــت، ام ــوار اس ــواًل دش ــا اص ــر توصیه نامه ه ــی تأثی ــد ارزیاب ــر چن ۴ -  ه
ــت. ــته  اس ــمگیری  داش چش

۵ - ســازمان بین المللــی کار بــا تصویــب مقاوله نامه هــا و توصیه نامه هــای متعــدد، حداقــل معیارهــا و اســتانداردهای مربــوط بــه ایمنــی و 
بهداشــت کار، ســالم ســازی محیــط، وســایل محافظــت از کارگــران در برابــر خطــرات گوناگــون عرضــه کــرده و بــا انتشــار کتاب هــا و مجموعــه 
ــی دیگــر  ــر ســازمان های بین الملل ــه داده اســت. در ســال های اخی ــف ارائ ــه را در زمینه هــای مختل ــط نمون ــی، حداقــل ضواب رهنمودهــای عمل
<<<
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بی تردیــد پافشــاری نماینــدگان ســازمان های مســتقل کارگــری و دولت هــای ترقی خــواه در طــرح و رســیدگی 
ــوا،  ــای ه ــط کار، آلودگی ه ــاره "محی ــال های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۱ درب ــه در س ــب دو مقاوله نام ــائل، تصوی ــن مس ــه ای ب

ــاره "ایمنــی و بهداشــت کارگــران و محیــط کار" را موجــب شــد.                                                              صوتــی و ارتعــاش" و درب
برابــر تعریــف منــدرج در مقاوله نامــه شــماره ۱۴۸، منظــور از "آلودگــی هــوا" آلودگــی ای اســت کــه هــوا به ســبب 
ــنوایی  ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــوع صدای ــی" هرن ــی صوت ــود از "آلودگ ــد. مقص ــده باش ــاک آلوده ش ــر و خطرن ــواد مض م
صدمــه بزنــد یــا به هــر دلیــل بــرای ســالمتی مضــر یــا خطرنــاک باشــد. اصطــالح "ارتعــاش" نیــز دربرگیرنــده هرگونه 
نوســانی اســت کــه از طریــق ترکیبــات جامــد بــه بــدن انســان منتقــل شــده و بــرای ســالمتی زیــان آور و یــا از جهــات 
ــرد.  ــادی را دربرمی گی ــای اقتص ــای فعالیت ه ــه بخش ه ــه، هم ــمول مقاوله نام ــوزه ش ــد. ح ــاک باش ــر خطرن دیگ
ــا قوانیــن و مقــررات الزم نیــز ضوابــط و معیارهــای فنــی  مقاوله نامــه ۱۴۸، کشــورهای عضــو را مکلــف می کنــد ت
ــده  ــای یادش ــی از عامل ه ــرات ناش ــردن خط ــدود ک ــا مح ــگیری ی ــا پیش ــط ب ــتورالعمل هایی مرتب ــه دس و مجموع
به هــدف تأمیــن ســالمت کارگــران تهیــه و تنظیــم کننــد. در اجــرای ایــن تکلیــف، در ایــن مقاوله نامــه بــر مشــاوره و 
همــکاری بــا ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی تأکیــد شــده اســت. به عــالوه، به منظــور پیشــگیری از مخاطــرات 
ناشــی از آلودگــی هــوا، ســروصدا و ارتعــاش در محیــط کار تدبیرهایــی چنــد و ازجملــه معاینــه کارگــران و نظــارت بــر 
ــی ای معیــن، تهیــه وســایل ایمنــی و حفاظــت فــردی، سالم ســازی محیــط  ســالمت ایشــان در فاصله هــای زمان
کار، دادن اطالعــات و آموزش هــای الزم در خصــوص خطــرات شــغلی ناشــی از عامل هــای یادشــده پیش بینــی 
ــه  ــود، ب ــوط می ش ــان مرب ــه کارفرمای ــه ب ــا ک ــا آن ج ــه، ت ــررات مقاوله نام ــرای مق ــن اج ــور تضمی ــده اند و به منظ ش
ضــرورت مجازات هایــی مناســب اشــاره می شــود. در نظــارت بــر اجــرای ایــن مقــررات و ضوابــط، تعییــن مســئوالنی 

فنــی در کارگاه هــا و بازرســی از کارگاه هــا ضــروری اســت۶.
ــه تصویــب  ــاره ایمنــی و بهداشــت کارگــران و محیــط کار کــه در اجالســیه ۱۹۸۱ ب مقاوله نامــه شــماره ۱۵۵ درب
کنفرانــس بین المللــی کار رســیده اســت، آخریــن معیارهــا در زمینــه ایمنــی و دامنــه شــمول آن اســت، یعنــی تمــام 
فعالیت هــای اقتصــادی در همــه بخش هــای اقتصــادی و ازجملــه مشــاغل عمومــی و دولتــی را شــامل می شــود 
ــط  ــه، محی ــن مقاوله نام ــدگاه ای ــد. از دی ــیع تر یافته ان ــی وس ــت" در آن معنای ــط کار" و "بهداش ــای "محی و مفهوم ه
ــرای انجــام  ــا ب ــد به ســبب کار در آن جــا حاضــر شــوند ی کار همــه مکان هایــی را شــامل می شــود کــه کارکنــان بای
کار بــه  آن جــا برونــد و مســتقیم یــا غیرمســتقیم زیــر نظــر کارفرمــا عمــل کننــد. مفهــوم ســالمت و بهداشــت در 
ــی جســمی نیســت، بلکــه تأثیــری اســت کــه عامل هــای آلودگــی  ــا ناتوان ــز تنهــا بیمــاری نداشــتن ی ــط کار نی رواب
ــت از  ــن برداشــت از مســئله بهداشــت و ایمنــی محیــط کار و حمای ــد. ای ــر ســالمت انســان به جــا نهن ــد ب می توانن
ســالمت کارگــران ســبب شــد تــا مقاوله نامــه ۱۵۵ کشــورهای عضــو را مکلــف کنــد "سیاســتی ملــی و هماهنــگ" 
در زمینــه ایمنــی، بهداشــت کارگــران و محیــط کار را بــا هــدف کاهــش تأثیــر عامل هــای خطرنــاک در محیــط کار 
و پیشــگیری از بــروز حــوادث و عــوارض ناشــی از آن هــا تــا حــد ممکــن به تصویــب رســانند و اجــرا کننــد. سیاســتی 
ــه(. در  ــاده ۲ مقاوله نام ــود )م ــر ش ــد نظ ــور ادواری تجدی ــه ط ــردن، ب ــد ک ــدف روزآم ــا ه ــد در آن ب ــه، بای ــی ک مل
تعریــف و تبییــن ایــن سیاســت همچنیــن دولت هــای عضــو بایــد عــالوه بــر توجــه بــه شــرایط خــاص کشــورخود بــه 

ــد.  ــی بین المللــی اقــدام کرده ان ــه برگــزاری کنفرانس های ــه ب ــن زمین ــن مســأله توجــه داشــته اند و در ای ــه ای ــز ب ــژه ســازمان ملــل متحــد نی و به وی
برنامــه بین المللــی بهبــود شــرایط و محیــط کار نیــز در ایــن رونــد جــای دارد.

ــه پیشــگیری و نظــارت  ــوط ب ۶ - توصیه نامــه شــماره ۱۵۶ مصــوب ســال  ۱۹۷۷ کــه مکمــل ایــن مقاوله نامــه اســت، در زمینــه اقدام هــای مرب
ــد. ــه می کن ــری ارائ ــت از ســالمت کارگــران رهنمودهــای مفصل ت ــر حمای ب
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ــط،  ــف و مســئولیت های مقام هــای دولتــی ذی رب ــد و وظای ــی برآین ــا ســازمان های کارگــری و کارفرمای مشــورت ب
کارفرمایــان، کارگــران و دیگــر گروه هــای اجتماعــی ذی نفــع را از نظــر اجــرای مقــررات ایمنــی، بهداشــت کارگــران 

و محیــط کار بــر مبنــای مفــاد منــدرج در مــاده ۵ مقاوله نامــه ۱۵۵ مشــخص ســازند.                                    
در ایــن مقاولــه نامــه همچنیــن به تفصیــل دربــاره ضــرورت بررســی وضــع محیــط کار، ایمنــی و بهداشــت کارگــران 
در فاصله هــای زمانــی ای مناســب، پیش بینــی تدبیرهایــی ضــروری به منظــور اجرایــی کــردن سیاســت ملــِی 
هماهنــگ، نظــارت بــر اجــرای قوانیــن و مقــررات مربوطــه از طریــق نظــام بازرســی و تعییــن مجــازات درخصــوص 
تخلــف از قانــون یــا مقــررات، تعییــن شــرایط الزم بــرای ایجــاد، تغییــر، انتقــال و اســتفاده از ماشــین آالت و وســایل 
و مــواد الزم بــرای کار، ایجــاد تضمیــن بــرای کارگرانــی کــه در کاری معیــن و به دالئلــی موجــه نگــران ســالمت یــا 
حیــات خودنــد و در اعتــراض بــه آن دســت از کار می کشــند، گنجانــدن آمــوزش ایمنــی در برنامــه آمــوزش حرفــه ای 
ــمت های  ــئوالن قس ــن مس ــی بی ــاد هماهنگ ــا، ایج ــز این ه ــکی و ج ــی پزش ــای فن ــی در حوزه ه ــوزش عال و آم
ــر اجــرای  ــه حفاظــت و ایمنــی، و در صــورت امــکان، ایجــاد یــک ارگان مرکــزی در نظــارت ب ــوط ب مختلــف مرب
آن هــا، تکالیــف کارفرمایــان در مــورد ایمــن کــردن محیــط کار، تهیــه وســائل حفاظــت و ایمنــی و غیــره و نظــارت 

نهادهــای مشــارکتی کارگاه در حســن اجــرای ایــن تکالیــف بحــث می شــود۷.            
ــر مســئله بهبــود کار و محیــط  از طرفــی، کنفرانــس ســازمان بین المللــی کار در قطعنامــه مصــوب ســال ۱۹۷۴ ب
ــف  ــران را از وظای ــاه کارگ ــط کار و رف ــرایط و محی ــود ش ــری بهب ــه دیگ ــی قطعنام ــد ط ــال بع ــرد و س ــد ک کار تأکی

ــد. ــن و دائمــی ســازمان خوان بنیادی

6. بازرسی کار
قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه روابــط کار هماننــد هــر قانــون دیگــری بایــد از ضمانــت اجرایــی قانونــی برخــوردار 
باشــند. ایــن موضــوع از آن رو حائــز اهمیــت اســت کــه بایــد از یــک طــرِف رابطــه کار، یعنــی کارگــر، حمایــت شــود 
تــا بتوانــد در برابــر قــدرت اقتصــادی طــرف خــود، یعنــی کارفرمــا، از شــرایط مســاعدی برخــوردار شــود. بنابرایــن، 
ســازمان و نهــادی بایــد بــرای نظــارت بــر اجــرای مقــررات کار و رعایــت آن هــا وجــود داشــته باشــد۸. نقــش بازرســی 
کار در نظــارت بــر رعایــت مقــررات کار و به ویــژه ضابطه هــای مربــوط بــه ایمنــی و بهداشــت کار انکارناشــدنی اند. 
بحــث دربــاره  وظایــف بازرســی کار و بازرســان کار جزئــی از حقــوق کار اســت. در ایــن مبحــث، ابتــدا بــه بررســی 
ــم  ــه معیارهــای مصــوب ســازمان بین المللــی کار می پردازی ــر پای ــدگاه حقــوق بین المللــی کار و ب ــی آن از دی اجمال
ــی،  ــت و بازرگان ــای صنع ــی کار در بخش ه ــه بازرس ــوط ب ــای مرب ــا و توصیه نامه ه ــب مقاوله نامه ه ــگاه به ترتی و آن

بخــش کشــاورزی و مشــاغل مختلــف دیگــر را مطالعــه می کنیــم.

۷ - توصیه نامــه شــماره ۱۶۴ مصــوب ســال ۱۹۸۱ کــه مکمــل ایــن مقاوله نامــه اســت، به تفصیــل روش هــای فنــی مربــوط بــه اجــرای هماهنــگ 
ــن توصیه نامــه فهرســت ۲۲  ــد. به پیوســت ای ــان می کن ــی را بی ــاس مل ــی و بهداشــت در ســطح کارگاه و در مقی ــر ایمن ــررات ناظــر ب ــط و مق ضواب
ــد، آورده  ــه آن هــا توجــه کنن ــد ب ــی و بهداشــت بای ــه ایمن ــوط ب ــد در اتخــاذ سیاســت مرب ــه  کــه کشــورهای عضــو بای ــه و ۲۱ توصیه نام مقاوله نام

شــده اســت.
۸ - بــه ایــن موضــوع پــس از تصویــب نخســتین قوانیــن کار در کشــورهای صنعتــی توجــه شــد. از اوایــل قــرن نوزدهــم یعنــی ســال ۱۸۳۳ کــه 
نخســتین نهــاد مربــوط بــه بازرســی کار در انگلســتان به وجــود آمــد تــا امــروز کــه در بیشــتر کشــورها چنیــن نهــادی وجــود دارد، راهــی طوالنــی 

پیمــوده شــده اســت.
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بررسی اجمالی معیارهای بین المللی کار در زمینه بازرسی کار
موضــوع بازرســی کار از همــان آغــاز فعالیــت ســازمان بین المللــی کار مــورد توجــه بــود و بــر موضــوع نظــارت بــر 
ــنامه  ــن اساس ــن اولی ــن روی، در مت ــد. از ای ــد می ش ــتقل کاری تأکی ــای مس ــوی گروه ه ــررات کار از س ــرای مق اج
ســازمان بین المللــی کار بــه بازرســی کار اشــاره شــده بــود. در نخســتین کنفرانــس بین المللــی کار مصوبــه مربــوط 
ــه  ــت ک ــب گذش ــتی( از تصوی ــات بهداش ــی کار )خدم ــاره بازرس ــماره ۵ درب ــه ش ــی توصیه نام ــی کار یعن ــه بازرس ب
ــاره ســالمت کارگــران توصیــه می کــرد. پــس از آن در ســال ۱۹۲۳  ایجــاد نظامــی را بــرای بازرســی و نظــارت درب
ــی کار را  ــوع بازرس ــر موض ــی کلی ت ــتر و به صورت ــل بیش ــا تفصی ــماره ۲۰( ب ــه ش ــری )توصیه نام ــه دیگ توصیه نام
ــه  ــش در مقاول ــم و بی ــوای آن ک ــاد و محت ــا مف ــدارد، ام ــار ن ــر اعتب ــه دیگ ــن توصیه نام ــد ای ــر چن ــرد. ه ــرح ک مط
نامــه شــماره ۸۱ کــه در ســال ۱۹۴۷ به تصویــب رســید، همچنــان منعکــس اســت. مقاوله نامــه اخیــر دربرگیرنــده 

معیارهــای اساســی مربــوط بــه بازرســی کار اســت۹.
ــامل  ــی رود ش ــمار م ــی کار به ش ــاره بازرس ــه درب ــن مقاوله نام ــه مهم تری ــماره ۸۱ ک ــه ش ــه نام ــه مقاول ــا ک از آنج
بخــش کشــاورزی نیســت، ضــرورت داشــت کــه دربــاره کار کشــاورزی معیارهایــی جداگانــه  وضــع شــود. ازایــن روی، 
کنفرانــس بین المللــی کار در اجــالس ســال ۱۹۶۹، مقاوله نامــه شــماره ۱۲۹ و توصیه نامــه شــماره ۱۳۳ را در ایــن 

حــوزه از تصویــب گذرانیــد۱۰.                 
ــد، امــا بخــش  ــه مطــرح می کن ــی را طــی دو بخــش جداگان ــع و بازرگان مقاوله نامــه شــماره ۸۱ بازرســی در صنای
اصلــی آن بــه بخــش صنایــع مربــوط اســت کــه به موجــب آن، بازرســی کار در تمــام مؤسســه های صنعتــی 
مأمــور بررســی و حصــول اطمینــان از حســن اجــرای مقــررات قانونــی ناظــر بــر شــرایط کار و حمایــت از کارگــران 
اســت. بخــش دوم مقاوله نامــه ۸۱ کــه در خصــوص مؤسســه های بازرگانــی اســت، مقــرر مــی دارد کــه بــرای ایــن 
مؤسســه ها بایــد نظــام بازرســی کار تــا حــد امــکان منطبــق بــا مقــررات حاکــم بــر بازرســی کار در صنایــع باشــد. از 
لحــاظ مقاوله نامــه ۸۱ هــر کشــوری کــه بــه آن ملحــق می شــود، بایــد بازرســی کار در آن کشــور بــه نظامــی متکــی 
باشــد کــه تأمیــن اجــرای مقــررات قانونــی مربــوط بــه شــرایط کار و حمایــت از کارگــران وظیفه  آن اســت. امــا وظیفه 
ــار  ــی را در اختی ــای فن ــات الزم و رهنموده ــد اطالع ــان کار بای ــود. بازرس ــه نمی ش ــن خالص ــه  همی ــی کار ب بازرس

ــد گفــت کــه پــس از تصویــب توصیه نامــه شــماره ۲۰ چنــد توصیه نامــه دیگــر  ۹ - از نظــر ســیر تاریخــی تصویــب معیارهــای بین المللــی کار، بای
نیــز دربــاره بازرســی کار و دربــاره  دیگــر گروه هــای کارگــری تصویــب شــد کــه عبارتنــد از: توصیه نامــه شــماره ۲۸ ســال ۱۹۲۶ دربــاره بازرســی کار 
)دریانــوردان( و توصیه نامــه شــماره ۵۴ ســال ۱۹۳۷ دربــاره بازرســی کار )در صنایــع ســاختمانی(. عــالوه بــر ایــن توصیه نامه هــا کــه مســتقاًل بــه 
موضــوع بازرســی کار اختصــاص داشــت، در برخــی توصیه نامه هــای دیگــر نیــز بــر ضــرورت وجــود ســازمان مســتقلی جهــت نظــارت بــر اجــرای 
ــا پیشــگیری از حــوادث ناشــی از کار، توصیه نامه هــای شــماره ۳۰ و ۳۱  ــد تعییــن حداقــل مــزد ی ــه آن موضــوع خــاص )مانن ــوط ب مقــررات مرب
ســال های ۱۹۲۶ و ۱۹۲۹( تأکیــد شــده بــود. بااین همــه، ســال ها طــول کشــید تــا نخســتین ســندی کــه به صــورت همه جانبــه موضــوع بازرســی 
کار را مطــرح می کنــد و از ضمانــت اجرائــی بیشــتری برخــوردار باشــد )یعنــی مقاوله نامــه( به تصویــب رســد. بــا آن کــه ایــن موضــوع در دســتور کار 
اجــالس ســال ۱۹۴۰ قــرار داشــت، امــا به ســبب جنــگ و اوضــاع ناشــی از آن مقاوله نامــه شــماره ۸۱ در ســال ۱۹۴۷ به تصویــب رســید. در ایــن 
ــه  ــل( و دو توصیه نامــه- توصیه نام ــاره بازرســی کار )ســرزمین های غیرمتروپ ــه نامــه شــماره ۸۵ درب ــه نامــه مذکــور مقاول ــر مقاول ســال عــالوه ب

ــه بازرســی کار در معــادن و حمل ونقــل- به تصویــب رســیدند. ــوط ب شــماره ۸۱ مکمــل مقاوله نامــه ۸۱ و دیگــری توصیه نامــه شــماره ۸۲ مرب
۱۰ - یــادآور می شــویم کــه در بســیاری از مقاوله نامه هــای ســازمان کــه بــه شــرایط کار )در معنــای وســیع کلمــه( مربــوط می شــود، بــر ضــرورت 
ــه در قطعنامــه ســال ۱۹۴۸  ایجــاد نظــام بازرســی کار تأکیــد شــده اســت. به عــالوه، در قطعنامه هــای صــادر شــده از ســوی کنفرانــس و ازجمل
دربــاره فعالیــت آینــده ســازمان در زمینــه شــرایط و محیــط کار نیــز اهمیــت بازرســِی کار طــرف توجــه خــاص قــرار گرفتــه اســت. در ایــن قطعنامــه 
ــا بــر توانایــی آن در زمینــه تأمیــن اجــرای مقــررات  گفتــه می شــود کــه بــرای بهبــود شــرایط و محیــط کار نظــام بازرســی کار بایــد تقویــت شــود ت

قانونــی افــزوده شــود و بتوانــد اطالعــات و راهنمایی هــای فنــی الزم را ارائــه دهــد.
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کارفرمایــان و کارگــران قــرار دهنــد. به عــالوه، هنگامــی کــه بــا مشــکالت ناشــی از نارســایی قانــون یــا سوءاســتفاده 
ــه  ــر مقاوله نام ــد از نظ ــر چن ــانند. ه ــالح برس ــای ذ ی ص ــالع مقام ه ــه اط ــا را ب ــد آن ه ــوند، بای ــرو می ش از آن روب
ارجــاع وظایــف دیگــر غیــر از وظایــف یــاد شــده نیــز بــه بــازرس کار بالمانــع اســت، امــا ایــن وظایــف نبایــد مانــع 
انجــام تکالیــف اصلــی او شــود یــا بــه قــدرت و بی طرفــی او در انجــام آن هــا لطمــه ای وارد کنــد. ســازمان بازرســی 
کار بایــد زیــر نظــارت یــک قــدرت مرکــزی باشــد، امــا می توانــد بــا مؤسســه های عمومــی و خصوصــی همــکاری 
کنــد نیــز در ارتبــاط فعــال بــا کارگــران و کارفرمایــان و ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی آنــان باشــد. کارکنــان 
ــرایط کار  ــی و ش ــت قانون ــت و از وضعی ــد دول ــد کارمن ــا" بای ــتیاران آن ه ــان کار و دس ــی کار "بازرس ــازمان بازرس س
مناســبی برخــوردار باشــند. بازرســان کار بایــد فقــط بــر اســاس شایســتگی و صالحیــت انتخــاب و اســتخدام شــوند، 
از آمــوزش مناســب برخــوردار شــوند و از همــکاری کارشناســان مطلــع برخــوردار باشــند. زنــان نیــز می تواننــد و بایــد 
در مقــام بــازرس انتخــاب شــوند. تعــداد بازرســان کار بایــد متناســب بــا وظایــف موجــود و کافــی بــرای انجــام ایــن 
تکالیــف باشــد. برابــر مقاوله نامــه ۸۱ وظایــف و اختیــارات بازرســان کار به شــرح زیــر اســت: بازرســان می تواننــد در 
هــر ســاعت از روز یــا شــب کــه الزم باشــد، آزادانــه و بــدون اطــالع پیشــین، بــه کارگاه مشــمول بازرســی وارد شــوند و 
به بازرســی پردازنــد، از کارفرمــا یــا کارکنــان کارگاه، تنهــا یــا بــا حضــور شــاهدان، پرس وجــو به عمــل آورنــد و دفاتــر 
و مــدارک مربــوط را مطالبــه کننــد، از مــواد و مصالــح کار نمونــه بردارنــد و بــرای از بیــن بــردن عامل هــای تهدیــد 
کننــده ســالمت یــا ایمنــی کارگــران اقــدام الزم را انجــام دهنــد. در صورتــی کــه الزم باشــد تغییراتــی در کارگاه داده 
شــود گیــرد، بازرســان می تواننــد دســتور دهنــد کــه ظــرف مهلــت مقــرر ایــن تغییــرات انجــام شــود و در مــوارد خطــر 
فــوری نیــز حــق دارنــد تدبیرهــای اجرایــی ای فــوری اتخــاذ کننــد. اگــر مطابــق روال معمــول در یــک کشــور ایــن 
ــام  ــه مق ــد ب ــازرس کار می توان ــد، ب ــتری( باش ــی دادگس ــاًل قاض ــری )مث ــام دیگ ــت مق ــا در صالحی ــل اقدام ه قبی
ــن  ــر ای ــه، در براب ــن مقاوله نام ــدگاه ای ــود. از دی ــت او ش ــتار دخال ــد و خواس ــه کن ــه مراجع ــن زمین ــالح در ای ذی ص
وظایــف، بازرســان کار بایــد اســرار شغلی شــان را حفــظ و از افشــای آن هــا خــودداری کننــد. بــه عــالوه، بــازرس کار 
ــد بیماری هــای شــغلی  ــد ذی نفــع باشــد. از لحــاظ مقاوله نامــه بای ــردازد نبای ــه بازرســی آن می پ در کارگاهــی کــه ب
ــاذ  ــات اتخ ــا تخلف ــب ب ــم مناس ــق دارد تصمی ــازرس کار ح ــد. ب ــازرس کار برس ــالع ب ــی از کار به اط ــوادث ناش و ح
کنــد، یعنــی می توانــد متخلــف را توبیــخ کنــد یــا بــه او تذکــر دهــد و یــا خواســتار پیگــرد قانونــی او شــود. قوانیــن هــر 
کشــور بایــد بــرای کســانی کــه مانــع انجــام وظیفــه بازرســان کار می شــوند، مجازات هــای الزم را در نظــر گیرنــد. 
مجمــوع ایــن تدابیــر بایــد به گونــه ای باشــد کــه از کارگاه هــای مربوطــه به دفعــات الزم و بــا دقــت کافــی بازرســی 
ــی  ــوق رهنمودهای ــائل ف ــک از مس ــه ۸۹ در هری ــل مقاوله نام ــند مکم ــه س ــه ۸۹ به مثاب ــرد. توصیه نام ــورت گی ص

ــد.                              ــه می کن ارائ
ــوب ۱۹۵۸  ــماره ۱۱۰ مص ــه ش ــد در مقاوله نام ــر چن ــیع آن، ه ــوم وس ــاورزی به مفه ــای کش ــه فعالیت ه در زمین
ــه  ــم ب ــی ه ــت، ماده های ــاورزی اس ــی از کش ــامل بخش ــه ش ــزارع ک ــران م ــاره کارگ ــل آن درب ــه مکم و توصیه نام
بازرســی کار بــر مبنــای خطــوط کلــی مقاوله نامــه ۸۱  اختصــاص داده شــده اســت، امــا هنــوز مســئله بازرســی کار 
و ضــرورت نظــارت بازرســان کار برمجمــوع فعالیت هــای کشــاورزی، وضــع کارگــران کشــاورز و دیگــر کشــاورزاِن 
در معــرض خطــر به طورخــاص، مطــرح نشــده بــود. مقاوله نامــه شــماره ۸۱ هــم، چنان کــه گفتیــم، شــامل 
ــاورزی  ــی کار در کش ــاره بازرس ــه ای درب ــه و توصیه نام ــال ۱۹۶۹، مقاوله نام ــن رو، در س ــود. ازای ــاورزی نمی ش کش

ــید. ــب رس به تصوی
ــه نامــه شــماره ۱۲۹ و توصیه نامــه شــماره ۱۳۳ از معیارهــای منــدرج در مقاوله نامــه و توصیه نامــه شــماره  مقاول
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ــای کار  ــز ویژگی ه ــی نی ــرفت های فن ــال و پیش ــت س ــی بیس ــه زمان ــه فاصل ــه ب ــا توج ــا ب ــد. ام ــام گرفته ان ۸۱ اله
کشــاورزی، در ایــن مقاوله نامــه و توصیه نامــه نکته هایــی تــازه  به چشــم می خورنــد. اصــل کلــی منــدرج در 
مقاوله نامــه آن اســت کــه بــازرِس کاِر کشــاورزی، بــر امــر کارگاه هــای کشــاورزی ای کــه در آن هــا کارگــران مزدبگیــر 
یــا کارآمــوزان بــه کار مشــغولند، نظــارت می کنــد. امــا کشــوری کــه بــه مقاوله نامــه ملحــق می شــود، ایــن نظــارت و 
اعمــال معیارهــای منــدرج در مقاوله نامــه را بــه گروه هــای کارگــران یــا غیرمزدبگیــران شــاغل در کشــاورزی ماننــد 
مســتأجرانی کــه خــود بــدون کارگــر روی زمیــن کار می کننــد، کشــاورزان عامــل در عقــد مزارعــه همچــون افــراد 
خانــواده کشــاورز کــه بــرای او و بــا او کار می کننــد و اعضــای تعاونــی کشــاورزی می توانــد تســری دهــد. عــالوه بــر 
آن، نکتــه دیگــری کــه ایــن مقاولــه نامــه را از معیارهــای مربــوط بــه صنعــت متمایــز می ســازد آن اســت کــه، برابــر 
مقاوله نامــه ۱۲۹، بــه بازرســان کار کشــاورزی نه فقــط نظــارت بــر شــرایط کار بلکــه وظایــف دیگــری ماننــد نظــارت 
بــر اجــرای مقــررات مربــوط بــه شــرایط زندگــی کارگــران کشــاورزی و خانــواده آنــان را هــم می تــوان محــول کــرد. از 
لحــاظ شــغلی هرچنــد اصــل کلــی آن اســت کــه کارکنــان بازرســِی کار بایــد کارمنــد دولــت باشــند، امــا مقاوله نامــه 
ــای  ــدگان گروه ه ــا نماین ــوران ی ــود مأم ــی کار از وج ــه بازرس ــوط ب ــف مرب ــام وظای ــرای انج ــه ب ــد ک ــازه می ده اج
شــغلی کــه فعالیــت آنــان مکمــل فعالیــت کارکنــان دولــت اســت نیــز اســتفاده شــود. در ایــن صــورت، ایــن افــراد نیز 
بایــد هماننــد بازرســان کار از جهــت ثبــات وظیفــه و بی طرفــی و مصــون بــودن از نفــوذ، حمایــت شــوند. برابــر ایــن 
ــا نماینــدگان او اطــالع دهــد،  مقاوله نامــه، بــازرس کار بــه هنــگام سرکشــی بــه کارگاه، نه ٔتنهــا بایــد بــه کارفرمــا ی
بلکــه بایــد کارگــران یــا نماینــدگان آنــان را نیــز مطلــع ســازد، مگــر آنکــه چنیــن اطالعــی بــه مأموریــت او لطمــه وارد 
کنــد. به هــر حــال، نواقــص کار بایــد فــورًا به اطــالع کارفرمــا و کارگــران برســد. توصیه نامــه شــماره ۱۳۳ پیشــنهاد 
ــوط  ــه دیگــر زمینه هــای مرب می کنــد در هــر کشــوری کــه اوضــاع و احــوال اجــازه دهــد، فعالیــت بازرســان کار ب
ــز گســترش  ــه بهبــود زندگــی کشــاورزان ماننــد خدمــات اجتماعــی، آمــوزش حرفــه ای و آمــوزش در مــدارس نی ب
یابــد. در ایــن توصیه نامــه نیــز هــر چنــد توصیــه شــده اســت کــه بــازرس کار بــه عنــوان میانجیگــری و داوری در 
اختالفــات ناشــی از کار دخالــت نکنــد، بااینهمــه، حاالتــی در حکــم اســتثناء در ایــن زمینــه پیش بینــی شــده اند. 
در توصیه نامــه نســبت بــه چگونگــی آمــوزش بازرســان کار کشــاورزی و به طــور کلــی کیفیــت فعالیــت بازرســی کار 

کشــاورزی رهنمودهایــی ارائــه شــده اســت. 
توصیه نامــه شــماره ۲۶ کــه در ســال ۱۹۲۶ تصویــب شــد، بــا توجــه بــه ویژگی هــای کار دریایــی، دربــاره بازرســی 
کشــتی در آب هــای ســاحلی کشــوری کــه مفــاد ایــن توصیه نامــه را پذیرفتــه اســت و در وضعیت هایــی اضطــراری، 
بــرای بازرســی در دریــا رهنمودهایــی ارائــه می دهــد. اصــول مربــوط بــه اختیــارات بازرســان کار و چگونگــی بازرســی 
در ایــن توصیه نامــه شــبیه بــه معیارهــای مصــوب در خصــوص صنعــت اســت، بااین همــه، در ایــن توصیــه نامــه 
خصوصیــات کار دریایــی هــم در نظــر گرفتــه شــده اســت و ازجملــه بــه بــازرس کار اجــازه داده شــده اســت کــه در 
موقعیت هایــی کــه خطــر بزرگــی ســالمت و ایمنــی کارگــران را تهدیــد می کنــد، از حرکــت کشــتی جلوگیــری کنــد. 
روشــن اســت کــه بازرســی کار در خصــوص کار دریانــوردی، مســتلزم تخصــص در امــور دریایــی و کشــتیرانی اســت 
و بــه همیــن ســبب در برخــی کشــورها ایــن بخــش از بازرســی کار تابــع وزارت یــا ســازمان مربــوط بــه کشــتیرانی یــا 

امــور دریایــی اســت.

بازرسی کار و اهمیت آن
ــاد  ــرای مف ــی اج ــی چگونگ ــم های بررس ــن مکانیس ــی کار از عمده تری ــام بازرس ــد، نظ ــده ش ــه دی ــور ک همان ط
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــر مس ــزد و دیگ ــدت کار، م ــط کار، م ــی محی ــت و ایمن ــای حفاظ ــژه در حوزه ه ــون کار، به وی قان
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ــر  ــند، اگ ــوردار باش ــی برخ ــری مترق ــه از ظاه ــم ک ــه ه ــر چ ــا ه ــن و آئین نامه ه ــت. قوانی ــط کار اس ــرایط و رواب ش
به مرحلــه اجــرا در نیاینــد، واجــد ارزش نخواهنــد بــود. بــرای حصــول اطمینــان از اجــرای مفــاد قانــون کار از یــک 
ــد مــدام  ــد پیش بینــی شــود و از ســوی دیگــر چگونگــی اجــرای آن بای ســو ضمانت هــای اجرایــی قانونــی الزم بای
مــورد بررســی و بازرســی قــرار گیــرد. روشــن اســت کــه اگــر درفراینــد بازرســی ها ســازمان های مســتقل کارگــری 
ــته  ــی نداش ــد نقش ــون کار می بینن ــاد قان ــدن مف ــرا نش ــه را از اج ــن صدم ــه عمده تری ــران ک ــی از کارگ به نمایندگ

باشــند، از بازرســی جــز نامــی برکاغــذ باقــی نخواهــد مانــد.

ضمانت اجرای کیفری
ــدی  ــی تردی ــب نهادهــای مشــارکتی و نظارت ــه بازرســی جن ــان کمیت ــم می ــاط دائ گذشــته از ضــرورت وجــود ارتب
ــر نقــض  ــون و مبتنــی ب ــوع توافــق خــالف قان ــودن آن هــا، هــر ن ــر ویژگــی امــری ب ــا ب نیســت کــه قوانیــن کار بن
ــا  ــد. ام ــاقط می دان ــار س ــه اعتب ــان را از درج ــوی کارفرمای ــن کار از س ــران در قوانی ــده کارگ ــی ش ــوق پیش بین حق
تکیــه بــر ایــن ویژگــی به تنهایــی کافــی نیســت؛ از ایــن روســت کــه در ایــن قوانیــن، ضمانت هــای اجرایــی کیفــری 
ــف از  ــازات تخل ــا ۶۳، مج ــای ۵۷ ت ــی ماده ه ــون کار ۱۳۳۷، ط ــیزدهم قان ــل س ــود. فص ــی می ش ــش بین ــز پی نی
مقــررات کار را به صــورت جریمــه نقــدی و حبــس پیش بینــی کــرده و در برخــی زمینه هــا هــم طــی قوانیــن خــاص 
ــی  ــان، مجازات های ــتفاده کارفرمای ــوء اس ــری از س ــون و جلوگی ــرای قان ــر اج ــتر ب ــد بیش ــور تأکی ــری، به منظ دیگ
شــدیدتر تصویــب شــده بــود. بــرای نمونــه، مــاده ۵۹ مکــرر قانــون کار-مصــوب۴ دی مــاه ۱۳۵۲- مجــازات بــه کار 
ــر جــزای نقــدی پیــش بینــی  ــا یــک ســال حبــس افــزون ب ــه کار را از دو مــاه ت ــه فاقــد پروان گمــاردن اتبــاع بیگان
کــرده بــود؛ قانــون "تشــدید مجــازات بــه کارگمــاردن اطفــال کمتــر از دوازده ســال در کارگاه هــای فــرش بافــی"- 
مصــوب دی مــاه ۱۳۴۷- نیــز مجــازات متخلفــان از ایــن قانــون را از شــش مــاه تــا یــک ســال حبــس و در صــورت 
تکــرار، تــا ســه ســال حبــس )نیــز پرداخــت غرامــت( تعییــن کــرده بــود. در فصــل یازدهــم قانــون کار مصــوب ســال 
ــاده  ــر م ــت. براب ــه اس ــاص یافت ــا ۱۸۶- اختص ــای ۱۷۱ ت ــا" – ماده ه ــم و مجازات ه ــه "جرائ ــی ب ــم فصل ۱۳۶۹ ه
۱۷۱: "متخلفــان از تکالیــف مقــرر در ایــن قانــون، حســب مــورد مطابــق مــواد آتــی بــا توجــه بــه شــرایط و امکانــات 
خاطــی و مراتــب جــرم بــه مجــازات حبــس یــا جریمــه نقــدی و یــا هــر دو محکــوم خواهنــد شــد. در صورتــی کــه 
تخلــف از انجــام تکالیــف قانونــی ســبب وقــوع حادثــه ای گــردد کــه منجــر بــه عوارضــی ماننــد نقــص عضــو و یــا 
فــوت کارگــر شــود، دادگاه مکلــف اســت عــالوه بــر مجازاتهــای منــدرج در ایــن فصــل، نســبت بــه ایــن مــوارد طبــق 
قانــون تعییــن تکلیــف نمایــد." در قانــون ســال ۱۳۳۷، به صراحــت پیش بینــی نشــده بــود کــه رســیدگی بــه جرائــم 
و حکــم بــه مجازات هــای منــدرج در قانــون کار بــر عهــده چــه مرجعــی اســت. ولــی بــا اســتناد مــاده ۶۴ و اشــاره 
آن بــه دادگاه و بــا عنایــت بــه ماهیــت دعــوای کیفــری، پذیرفتــه شــده بــود کــه ایــن امــر در صالحیــت دادگاه هــای 
ــم  ــه جرائ ــیدگی ب ــی دارد: "رس ــرر م ــاده ۱۸۵ مق ــان داد و در م ــا پای ــه تردیده ــد ب ــون جدی ــت. قان ــتری اس دادگس
مذکــور در مــواد ۱۷۱ تــا ۱۸۴ در صالحیــت دادگاه هــای کیفــری دادگســتری اســت، رســیدگی مذکــور در دادســرا 
و دادگاه خــارج از نوبــت بــه عمــل خواهــد آمــد." ازایــن رو، قانــون مصــوب ســال ۱۳۶۹ نســبت بــه قانــون مصــوب 
ســال ۱۳۳۷ را از ایــن منظــر می تــوان گامــی بــه جلــو دانســت. ولــی، متأســفانه هــر چنــد آثــار تخلــف از مقــررات 
کار و تجــاوز کارفرمایــان از موازیــن قانونــی گاه فراتــر از آثــار جرائــم عمومــی اســت، هنــوز در کشــور مــا، همچنــان 
ــی" مجــرم  ــه حقــوق کارگــران "مجرمــان اقتصــادی و مال ــن متخلفــان ب کــه در بســیاری از کشــورهای دیگــر، ای
ــرارت  ــح مق ــه اجــرای صحی ــد ب ــی نمی توان ــت اجــرای کیفــری هــم به تنهای ــن، ضمان ــر ای ــا ب تلقــی نمی شــوند. بن
کار کمــک مؤثــری کنــد. کارا  نبــودن ضمانــت اجــرای قوانیــن  و حتــی ضمانــت اجــرای کیفــری )ماننــد جریمــه 
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ــه  ــران ب ــودن کارگ ــنا نب ــه آش ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه از مهم تری ــت ک ــی اس ــای گوناگون ــول عامل ه ــس( معل و حب
حقــوق خــود اشــاره کــرد. عامــل دیگــر، تــرس از اخــراج در صــورت طــرح دعــوا علیــه کارفرماســت، زیــرا کارفرمــا 
ــد  ــود می دان ــاری خ ــق انحص ــمارد و اداره آن را ح ــق کارگاه می ش ــم مطل ــود را حاک ــت، خ ــق مالکی ــتناد ح به اس
ــی و  ــت دســتگاه های قضای ــل نیســت. عامــل اساســی دیگــر حمای ــن خصــوص قائ ــرای کارگــران حقــی در ای و ب
اجرایــی از کارفرمایــان اســت. از همیــن رو، به نــدرت می تــوان دیــد کــه مجازات هــای کیفــری دربــاره کارفرمایــان 
اعمــال شــود. اگــر هــم دیــده شــود، بی تردیــد فشــار جنبــش کارگــری و خشــم کارگــران عامــل آن بــوده اســت.                                                                                                                

ــی و  گاه ــی، آ ــرای قانون ــت اج ــر ضمان ــالوه ب ــران، ع ــت از کارگ ــررات کار و حمای ــرای مق ــن اج ــن، تأمی بنابرای
ــی  ــرای ب ــار اج ــد انتظ ــران نمی توانن ــتگی، کارگ ــی و همبس گاه ــدون آ ــرا ب ــد. زی ــران را می طلب ــتگی کارگ همبس
گاهــی و همبســتگی اســت کــه دولت هــا از یــک ســو و  ــاه چنیــن آ کــم و کاســت قوانیــن را داشــته باشــند. در پن
گاهانــه و  کارفرمایــان از دیگــر ســو، از اجــرای تعهــدات پیش بینــی شــده در قوانیــن ناگزیــر خواهنــد بــود. حضــور آ
متکــی بــه حمایــت توده هــای کارگــران در بازرســی کار کــه از جملــه اهرم هــای تضمیــن قوانیــن کار اســت، اهمیــت 
ــان  ــن کار، بیشــتر متوجــه تخلف هــای کارفرمای ــرر در قوانی ــادآور می شــویم کــه مجازات هــای مق اساســی دارد. ی
ــع  ــود. وض ــوب می ش ــری آن محس ــد ام ــل قواع ــوق کار و مکم ــی حق ــه حمایت ــی از جنب ــع جزئ ــت و در واق اس
ــوع جــرم  ــف و وق ــری از تخل ــه ایجــاد نوعــی "حقــوق کار کیفــری"، بیشــتر به منظــور جلوگی ــش ب مجــازات و گرای

ــده دارد. ــه بازدارن ــن تر، جنب ــارت روش ــت و به عب اس
ــا  ــای ۹۶ ت ــا ماده ه ــق ب ــی مطاب ــون کار کنون ــاده ۵۲ و در قان ــق م ــال ۱۳۳۷، مطاب ــوب س ــون کار مص در قان
ــران در  ــدگان کارگ ــور نماین ــون حض ــر دو قان ــوند. در ه ــاب" می ش ــوی وزارت کار "انتخ ــان کار از س ۱۰۶، بازرس
کمیتــه بازرســی یــا ارتبــاط میــان ایــن کمیتــه بــا نهادهــای مشــارکتی و به طریــق اولــی بــا ســازمان های ســندیکایی 
ــه حفاظــت  ــه بازرســی هــم ماننــد کمیت کارگــری، پیش بینــی نشــده اســت. از همیــن رو، روشــن اســت کــه کمیت
ــه  ــد و آنچ ــی می مان ــذ باق ــم اداری، روی کاغ ــاد حاک ــتر فس ــر بس ــژه ب ــت، به وی ــن حال ــا در بهتری ــت حت و بهداش

ــت. ــران اس ــع کارگ ــود، مناف ــی می ش قربان
پــس بایــد در قانــون کار، ارتبــاط فعــال نهادهــای نظارتــی و مشــارکتی متکــی بــه تشــکل های مســتقل کارگــری 
ــرا وجــود نهادهــای  ــا کمیتــه بازرســی در ســطح کارگاه، شــهر، اســتان و کشــور به صراحــت پیش بینــی شــود. زی ب
ــه  ــی، کمیت ــد. از طرف ــداوم کار باش ــی م ــال بازرس ــت در قب ــئولیت های دول ــده مس ــع کنن ــد رف ــارکتی نمی توان مش
بازرســی دولتــی بــدون همــکاری بــا نهادهــای مشــارکتی کارگاه در انجــام وظایــف خــود، چنــان کــه بایــد، موفــق 

نخواهــد بــود. بنایرایــن، ایــن دو نهــاد بایــد در ارتبــاط فعــال بــا یکدیگــر باشــند.
نکتــه تأســف بارتر آنکــه، در پــی خصوصــی ســازی های گســترده، بازرســی کار نیــز از ســوی وزارت کار مشــمول 
خصوصی ســازی شــده اســت و ایــن وظیفــه بــه پیمانــکاران حقیقــی و حقوقــی واگــذار شــده اســت. از آن جــا کــه 
ــر  ــی کار را به خط ــی بازرس ــل بی طرف ــد، در عم ــت می کنن ــا دریاف ــود را از کارفرم ــه خ ــکاران حق الزجم ــن پیمان ای
افکنده انــد. ازجملــه  دالیــل افزایــش حــوادث و بیماری هــای ناشــی از کار در ســال های اخیــر در صنایــع و معــادن 

بــزرگ از نــوع نفــت، گاز و پتروشــیمی را بایــد در همیــن نکتــه دیــد.                         

۷. شورای عالی کار و ضمانت های اجرایی قانون کار
شورای عالی کار

ــی نیــز مشــارکت کارگــران در تهیــه  ــی برخــی مــواد قانون ــون کار، تهیــه و تنظیــم آئین نامه هــای اجرای پایــش قان
پیش نویــس قوانیــن یــا در صــورت ضــرور اصــالح ایــن یــا آن مــاده از قانــون کار و باألخــره بحــث دربــاره آن بخــش 
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ــف و  ــا وظای ــی ب ــی دائم ــع عال ــک مرج ــود ی ــه وج ــد، ب ــاط می یاب ــوق کار ارتب ــا حق ــه ب ــی ک ــای قانون از الیحه ه
اختیاراتــی معیــن و پیش بینــی شــده در قانــون نیازمنــد اســت. در قانــون کار ایــن مرجــع زیــر عنــوان "شــورایعالی 
کار" پیش بینــی شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت فــوق العــاده ایــن مرجــع و بــا توجــه بــه آن کــه تصمیم هــای ایــن 
نهــاد مســتقیمًا بــر سرنوشــت میلیون هــا کارگــر و نیــز بــر وضعیــت اقتصــادی واحدهــای تولیــدی تأثیــر می گــذارد، 

ترکیــب ایــن شــورا حائــز اهمیــت بســیار اســت.
در قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۳۷، برابــر مــاده ۵۵ "شــورایعالی کار"، از ۹ نفــر- ســه نفــر نماینــده دولــت، ســه 
نفــر نماینــده کارفرمایــان و ســه نفــر نماینــده کارگــران- تشــکیل می شــد. گذشــته از ترکیــب نابرابــر ایــن شــورا بــه 
ضــد کارگــران، چگونگــی انتخــاب نماینــدگان کارفرمایــان و کارگــران در ایــن قانــون درخــورد تأمــل بــود. مطابــق 
بــا ایــن قانــون، بــرای انتخــاب نماینــدگان کارگــران، هــر یــک از ســندیکاهای کارگــری ثبــت شــده، یــک نماینــده 
بــه وزارت کار معرفــی می کردنــد تــا وزیــر کار از میــان آنــان یــا نماینــدگان کارگــر در شــوراهای کارگاه ســه نفــر را در 
مقــام عضــو اصلــی و ســه نفــر علی البــدل "انتخــاب" کنــد. بــه ایــن ترتیــب، بــر طبــق قانــون کار ۱۳۳۷، وزیــر کار و 
نــه کارگــران، نمایندگانــی کارگــر را بــرای عضویــت در شــورای عالی کار انتخــاب می کــرد. پــس از انقــالب، هیئــت 
ــا تشــکیل  ــًا ت ــه "موقت ــار داد ک ــور اجتماعــی اختی ــر کار و ام ــه وزی ــاه ۱۳۵۸ ب ــت در فروردین م ــت موق ــران دول وزی
ــورای عالی کار  ــت در ش ــرای عضوی ــرادی را ب ــود اف ــد خ ــی به صواب دی ــری و کارفرمای ــی کارگ ــندیکاهای واقع س
انتخــاب کنــد". به اســتناد همیــن تصمیــم بــود کــه وزارت کار فعلــی تــا تصویــب قانــون کار کمــاکان به صواب دیــد 

ــرد.                                                ــوب می ک ــورای عالی کار را منص ــای ش ــود اعض خ
در قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۶۹، ذیــل فصــل دهــم و ماده هــای ۱۶۷ تــا ۱۷۰، بــه وظایــف و ترکیــب اعضــای 
ــی  ــب و چگونگ ــه در ترکی ــد ک ــوان دی ــون می ت ــن قان ــاد ای ــق در مف ــا تعم ــت. ب ــه اس ــاره رفت ــورای عالی کار اش ش
ــن  ــران در ای ــدگان کارگ ــاب نماین ــرا انتخ ــت. زی ــورت نگرف ــی ص ــر اساس ــران تجدیدنظ ــدگان کارگ ــاب نماین انتخ
شــورا بــه "کانون عالــی شــوراهای اســالمی کار"، "کانون عالــی انجمن هــای صنفــی" و "مجمــع نماینــدگان 
ــالمی کار  ــوراهای اس ــدگان ش ــاب نماین ــی انتخ ــا و چگونگ ــن کانون ه ــت ای ــاره ماهی ــد. درب ــدار ش ــری" واگ کارگ
ــن  ــه ای ــه را ب ــط توج ــم. فق ــا درمی گذری ــرار آن ه ــم و از تک ــخن گفتی ــین س ــای پیش ــدر در بخش ه ــا ص ــل ت از ذی
ــی  ــده  مبتن ــی ش ــام مهندس ــر نظ ــا ب ــطوح بن ــام س ــوراها در تم ــدگان ش ــاب نماین ــه انتخ ــم ک ــب می کنی ــه جل نکت
ــا  ــوی وزارت کار ی ــوراها از س ــن ش ــدگان" ای ــت نماین ــد "صالحی ــده و تأیی ــش تعیین ش ــاس نامه های از پی ــر اس ب
ــدگان  ــرای "نماین ــتن ب ــری داش ــی کارگ ــی نمایندگ ــرای ویژگ ــی، ب ــتگاه های امنیت ــوی دس ــر از س ــارت بهت به عب

کارگــران" در شــورای عالی کار کــه منتصــب شــده اند و می شــوند، جایــی نمی گــذارد.
ــزد و  ــل م ــه حداق ــوط ب ــای مرب ــری در بحث ه ــب ضدکارگ ــن ترکی ــه ای ــورای عالی کار در نتیج ــرد ش ــه عملک  ب
تصویب نامه هایــی از نــوع خــروج کارگاه هــای زیــر ده نفــر از شــمول قانــون کار نیــز اشــاره کردیــم. در ایــن گفتــار، 
ــه وظایــف و عملکــرد ایــن شــورا می پردازیــم. ولــی پیــش از آن نیــز الزم اســت بــه  در ادامــه نــکات پیش گفتــه، ب
ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه قانــون کار به مثابــه تجلــی نســبی حقــوق کار، از محتــوای حمایتــی برخــوردار اســت، 
ــر تولیــد در جامعه هــای ســرمایه داری  ــر رعایــت حداقــل حقــوق و مطالبــات کارگــران در مناســبات نابراب یعنــی، ب
ناظــر اســت. همان طــور کــه پیــش از ایــن هــم گفتــه شــد، ایــن حداقــل تابعــی از ســطح رشــدیافتگی مناســبات 
گاهــی کارگــران و میــزان توســعه یافتگــی ســازمان های  تولیــدی، تــوازن نیروهــای اجتماعــی و البتــه، ســطح رشــد آ

ــت. ــرمایه داری اس ــای س ــری در جامعه ه کارگ
ــار  ــوزه اختی ــن در ح ــع قوانی ــرا وض ــت. زی ــن نیس ــع قوانی ــورا وض ــن ش ــه ای ــد، وظیف ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
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ــًا متوجــه  مجلس هــای ملــی قانونگــذار اســت. بنابرایــن، گذشــته از وظیفــه پایــش حقــوق و قانــون کار کــه عمدت
ــاق  ــب به اتف ــا قری ــه و در همه ج ــه همیش ــت ک ــن نیس ــات ای ــه اثب ــازی ب ــرا نی ــت- زی ــن شوراس ــری ای ــروه کارگ گ
تخلــف از رعایــت حقــوق و اجــرای قوانیــن کار از ســوی دولت هــا و کارفرمایــان بــوده اســت- دیگــر وظایــف ایــن 
ــر ایــن مذاکــرات طبقه بنــدی و تبییــن شــود. از  ــد در چارچــوب مذاکــرات دســته جمعی و اصــول ناظــر ب شــورا بای
ایــن رو، روشــن اســت کــه کــف ایــن مذاکــرات بایــد قوانیــن و حقــوق به رســمیت شــناخته شــده کارگــران باشــد نــه 
آن کــه ایــن مذاکــرات، حقــوق به رســمیت شــناخته شــده در قانــون را نادیــده گیــرد یــا آن را نقــض کنــد. امــا بــرای 
ــا تشــکل های کارگــری  ــر کارگــری شــورا ب ــه  دفت ــق دبیرخان ــروه کارگــری شــورا از طری ــف، گ ــن وظای ــرد ای پیش ُب
ــا دریافــت  ــا جامعــه کارگــری بــرای دریافــت گزارش هــای تخلــف از قانــون و رســیدگی بــه آن هــا ی و به طورکلــی ب
نظــرات آنــان در خصــوص جمع بنــدی مباحــث کارگــری، موضــوع هــر دســتور جلســه  شــورا، پیــش از برگــزاری آن 
نیــز ارائــه گــزارش از چگونگــی مباحــث و فراینــد تصمیم گیــری در شــورا پــس از برگــزاری آن بــه جامعــه کارگــری 
بایــد باشــد. به عــالوه، ایــن شــورا بایــد پیــش از برگــزاری اجــالس ســاالنه ســازمان بین المللــی کار، دســتور جلســه 
ایــن اجــالس یــا هــر اجــالس مهــم منطقــه ای، قــاره ای و جهانــی کارگــری را بــه اطــالع جامعــه کارگــری بــرای 
ــری  ــه کارگ ــه جامع ــا را ب ــات آن ه ــت ها و مصوب ــن نشس ــزاری ای ــی برگ ــز چگونگ ــاند نی ــا برس ــاره آن ه ــث در ب بح
کشــور گــزارش دهــد. روشــن اســت کــه بــدون چنیــن ارتبــاط فعالــی، حضــور اســمی کارگــران در ایــن شــورا تنهــا 
جنبــه نمایشــی خواهــد داشــت. در پنــاه چنیــن ارتباطــی اســت کــه شــورای عالی کار و به ویــژه گــروه کارگــری ایــن 
شــورا در اعمــال نقــش نظارتــی خــود بــر مفــاد قانــون کار، مقابلــه بــا اقدامــات مربــوط بــه ُدور زدن مفــاد قانــون از 
ســوی کارفرمایــان، دســتگاه های دولتــی و دیگــر نهادهــای حکومتــی در خصــوص مســایلی از نــوع بازرســی کار، 
ــب  ــا تصوی ــی و حت ــن و تبییــن مصوبه هــای غیرقانون ــر، تدوی قرادادهــای کار، ایمنــی و بهداشــت و از همــه مهم ت
قوانیــن مغایــر بــا قوانیــن کار در مجلــس شــورای اســالمی از تــوان الزم برخــوردار خواهــد بــود. به عــالوه، وظیفــه 
ــون کار  ــد کــه در قان ــد اجــرای مذاکــرات جمعــی، ایجــاب می کن ــی و چــه در بع ــد نظارت ــون چــه در بع ــش قان پای
ــرای دادخواهــی،  ــرای کارگــران ایــن حــق پیش بینــی شــود کــه در صــورت مشــاهده تخلــف از قانــون بتواننــد ب ب
در مقیــاس ملــی بــه مراجــع ذی صــالح قضایــی، بــا فــرض اســتقالل قــوه قضاییــه، مراجعــه کننــد. بــدون چنیــن 
ــکوت آن  ــی س ــون کنون ــای قان ــه ضعف ه ــن، از جمل ــت. بنابرای ــد داش ــی نخواه ــت اجرای ــون ضمان ــی، قان حق
ــن اســت کــه  ــن ســکوت، واقعیــت ای ــن کار در شــورای عالی کار اســت. گذشــته از ای ــن حــق بنیادی ــه ای نســبت ب
دولت هــا بــا اتــکا بــه برکشــیدن نماینــدگان دســت آموز از طریــق مهندســی کــردن تشــکل های کارگــری و فراینــد 
ــق آیین نامه هــا و  ــا از طری ــی و پوشــیده کوشــیده اند ت ــدگان کارگــران در همــه ســطوح، به طورضمن انتخــاب نماین
ــی،  ــد. به عبارت ــض کنن ــر از آن، نق ــر و بدت ــون را ُدور زده و آن را بی اث ــی قان ــیوه نامه های اجرای ــا و ش تصویب نامه ه
ــه  ــد. ب ــذاری کرده ان ــه قانونگ ــدام ب ــی اق ــا به طورغیرقانون ــا و تصویب نامه ه ــن آیین نامه ه ــا ای ــه ب ــت ک ــوان گف می ت

ایــن مصوبــات در بخش هــای مربــوط بــه شــمول قانــون کار بازخواهیــم گشــت.           
ــع"،  ــازی صنای ــازی و نوس ــن "بازس ــد قوانی ــی مانن ــرح الیحه های ــق ط ــا از طری ــه دولت ه ــم ک ــالوه، دیدی به ع
"مناطــق آزاد و ویــژه"، "حمایــت از کارگاه هــای قالی بافــی" و جــز این هــا، بخــش بزرگــی از حقــوق و قوانیــن کار را 
ــا  ــت، دولت ه ــیده اس ــورای عالی کار رس ــد ش ــه به تأیی ــا ک ــا و تصویب نامه ه ــته از آیین نامه ه ــد. گذش ــا نهادن ــر پ زی
مدعی انــد کــه ایــن پیش نویس هــا را از تأییــد شــورای عالی کار گذرانده انــد. به اعتقــاد مــا، اینکــه در جلســه 
شــورا طــرح شــده یــا نشــده باشــد، تغییــری در ماهیــت موضــوع نمی دهــد. زیــرا در هــر دو حالــت از ســوی گــروه 
به اصطــالح کارگــری شــورای عالی کار اعتراضــی ندیدیــم. به عبارتــی، ایــن گــروه برآمــده از فرایندهــای مهندســی 
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ــد.   ــا کرده ان ــی شده  شــان را ایف ــن وجــه نقــش پیش بین ــه بهتری ــر انتخــاب آن هــا ب ناظــر ب
ــم  ــه تعییــن حداقــل مــزد، دیدی ــر و ازجمل ــه تعریــف ادواری حداقل هــای متغیی ــوط ب همچنیــن، در مســائل مرب
کــه ایــن شــورا در تمــام ســال های حیــات خــود، بــه معیارهــای تعریــف شــده در قانــون بــرای تبییــن حداقــل مــزد 

اعتنــا نکــرده اســت و فقــط منویــات کارفرمایــان و دولت هــا را بــه کرســی نشــانده اســت.
بنابرایــن، همانطــور کــه گفتیــم، مبنــای تمامــی وظایــف ایــن شــورا بایــد حداقل هــای برشــمرده در قانــون باشــد 
و نمی توانــد شــمول و دامنــه آن را کاهــش دهــد. ذ ی نفــع اصلــی اجــرای تمــام وظایــف برشــمرده نیــز کارگران انــد. 
ــام  ــه از انج ــد ک ــی و کارفرمایان ان ــتگاه های دولت ــن دس ــًا ای ــد، عموم ــن آورده ش ــش از ای ــه پی ــور ک ــرا همان ط زی
تکالیــف خــود ســر بــاز می زننــد و به دالیــل و شــیوه های مختلــف و ازجملــه ســودجویی و فســاد اداری، در اجــرای 
ــد پاســخ گوی اعمــال  ــر ایــن اینــان عمومــًا بای ــا ب ــد. بن مفــاد قانــون اهمــال می کننــد و ســعی در ُدور زدن آن دارن
ــود، از  ــوط می ش ــن کار مرب ــوق و قوانی ــرای حق ــه اج ــه ب ــا ک ــا آن ج ــت ت ــرد دول ــر عملک ــارت ب ــند. نظ ــود باش خ
ــه  ــرا دولــت مجــری قوانیــن اســت ن ــان اســت. زی حقــوق مســلم کارگــران و ســازمان های ســندیکایی مســتقل آن
ــان  ــن، از آن جــا کــه دولت هــا در جامعه هــای ســرمایه داری خــود کســوت کارفرمای ــن. همچنی ــده قوانی وضع کنن
ــن  ــرای قوانی ــن اج ــر حس ــرف ب ــر بی ط ــد ناظ ــد، نمی توانن ــن دارن ــر ت ــی را ب ــی دولت ــدی و خدمات ــای تولی واحده
باشــند. پــس، ترکیــب شــورا بایــد به گونــه ای باشــد کــه اجــرای دســت کم آن حداقل هــای منــدرج در مفــاد قوانیــن 
ــران در  ــدگان کارگ ــداد نماین ــه تع ــت ک ــد یاف ــق خواه ــی تحق ــا زمان ــور تنه ــن منظ ــد. ای ــل آی ــت حاص بی کم وکاس
ــن  ــت باشــد. همان طــور کــه پیــش  از ای ــدگان دول ــان و نماین ــدگان کارفرمای ــر جمــع عــددی نماین ــن شــورا براب ای
هــم اشــاره کردیــم، مدیــران شــرکت های دولتــی در ترکیــب کارفرمایــان جــای می گیرنــد و نماینــده یــا نماینــدگان 
ــر چگونگــی ایــن مذاکــرات در چارچــوب قوانیــن نافــذ و معتبــر نظــارت  ــد بارعایــت بی طرفــی، فقــط ب دولــت، بای
کننــد نــه آن کــه علیــه کارگــران و به ســود کارفرمایــان اعمــال نفــوذ کننــد. عــالوه بــر ایــن، اگــر در ترکیــب و شــرح 
وظایــف ایــن شــورا حــق نظــارت بــر اجــرای قوانیــن و خواســت اجــرای بی کم وکاســت آن هــا در مذاکــرات جمعــی 
ــوای خــود را از دســت  ــی و در نتیجــه محت ــت اجرای ــون کار ضمان از کارگــران ســلب شــود، روشــن اســت کــه قان

خواهــد داد.  

ضمانت اجرای قانون کار
از دیگــر جنبه هــای مهــم قانــون کار آن اســت کــه ضمانــت اجرایــی آن از طریــق وضــع جرائــم و مجازات هــای 
ــن  ــم شــود. روشــن اســت کــه درصــدر ای ــون کار تقوی ــاد هرمــاده از قان ــر تخطــی و تخلــف از مف ــا تأثی متناســب ب
ــت در فعالیت هــای آن  ــتقل و دخال ــز ممانعــت از تشــکیل ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی مس ــات نی تخلف
ــی  ــت اجرای ــی ضمان ــات آن، زمان ــت و در جزئی ــون کار در کلی ــت، قان ــده اس ــده ش ــه دی ــور ک ــا همان ط ــت. ام اس
خواهــد یافــت کــه نظــارت کارگــران بــر آن تأمیــن شــود و ایــن نظــارت بــه تشــکل های مســتقل و فراگیــر کارگــری 
متکــی باشــد. در غیــر ایــن صــورت، تبییــن و تعییــن جرائــم و مجازات هــای ناشــی از تخلفــات احتمالــی بــه همــان 
سرنوشــتی دچــار خواهــد شــد کــه در دوران "آریامهــر" یــا در دوران کنونــی دچــار آن شــد و دچــار آن شــده اســت. 
بگذریــم از آن کــه جرائــم و مجازات هــای پیش بینــی شــده در هــردو قانــون کار از ضعف هــا و کاســتی های 

فــراوان برخــوردار اســت.
گاه در کشــوری کــه ایــن مبــارزات  متأســفانه و به رغــم تالش هــا و مبــارزات گســترده کارگــران و به ویــژه کارگــران آ
و تالش هــا بــا ســرکوب گســترده و خونیــن روبروشــد و هنــوز هــم روبروســت، قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۶۹ بــه 
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ایــن خواســت پاســخ نــداد و بــا مبهم گویــی و ســکوت راه به منظــور تحقــق اهــداف ســرمایه داران در درون و بیــرون 
حکومــت- یعنــی همــان مســیر طــی شــده در رژیــم گذشــته- را همــوار کــرد. آیــا چنیــن همســویی اتفاقــی اســت؟ 
بی تردیــد پاســخ ایــن پرســش منفــی اســت. زیــرا نخســتین تأثیــر حضــور و نظــارت مســتقل و متشــکل و نیرومنــد 
ــای  ــرمایه داران و دولت ه ــیخته  س ــای عنان گس ــود ورزی ه ــا و س ــه غارتگری ه ــردن عرص ــدود ک ــران، مح کارگ
ــن حضــور مســتقل  ــه صراحــت ای ــد ب ــون کار بای ــد کــه قان ــی اقتضــا می کن ــان اســت. منافــع کالن مل کارگــزار آن
ــر سیاســت های ســرکوبگرانه و امنیتــی حضــور  ــر اث ــا نه تنهــا چنیــن نشــد بلکــه هــروز ب را به رســمیت شناســد. ام
مســتقل و متشــکل کارگــران کم رنگ تــر شــد تــا آن جــا کــه در عمــل، از قانــون کار جــز نامــی باقــی نمانــد. تأمــل 
در ترکیــب شــورای عالی کار و چگونگــی عملکــرد آن، از سیاســت های توأمــان ســرکوب گری و فریــب کاری نظــام 

در رویارویــی بــا کارگــران آشــکارا پــرده برمی گیــرد.                                                                             
بــا تصویــب قانــون کار، از همــان ابتــدا روشــن بــود کــه ایــن قانــون بــه دلیــل برخــوردار نبــودن از ضمانــت اجرایــی 
ــر  ــی از آن، عم ــرار و تخط ــای ف ــتن روزنه ه ــاز گذاش ــز ب ــری نی ــتقل کارگ ــکل های مس ــر تش ــتن ب ــکا نداش و ات
چندانــی نخواهــد داشــت و، چنــان کــه نیــز مشــاهده شــد، نخســتین ضربــه از ناحیــه قراردادهــای موقــت وارد شــد. 
ــدود  ــون مح ــمول قان ــری، ش ــای ضدکارگ ــا، آیین نامه ه ــا تصویب نامه ه ــد، ب ــر ش ــک و کوچک ت ــتمزدها کوچ دس
و محدودتــر گشــت. آخریــن از ره رســیده ایــن "بــاغ" نیــز الیحــه "کارورزی" دولــت کنونــی اســت تــا کار و کارگــران 
را در همــه رشــته ها و در همــه ســطوح بــه بــردگان تمــام و کمــال ســرمایه بــدل کنــد. امیــد کــه بــا برآمــد جنبــش 
اعتراضــی کارگــران و درس آمــوزی از حــوادث تلــخ رخ داده در بیــش از ســه دهــه  پیــش، از ادامــه فاجعــه و جنایــت 

ملــی در عرصــه تولیــد و مناســبات کار بتــوان جلوگیــری کــرد و بــه آن هــا پایــان داد.
*
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پیش گفتار
 بحــث مربــوط بــه شــرایط کار زنــان و جایــگاه آن در حقــوق کار را می شــد ذیــل گفتارهــای مربــوط بــه شــرایط و 
مناســبات کار یــا گروه هــای خــاص کارگــری دنبــال کــرد. امــا به دلیــل اهمیــت موضــوع، ترجیــح دادیــم کــه ایــن 

بحــث را در گفتــاری مســتقل پــی بگیریــم.

مبارزه برای بهبود شرایط کار زنان
ــوده و  ــی ب ــاس جهان ــری در مقی ــارزات کارگ ــم مب ــای مه ــان از عرصه ه ــرای زن ــب کار ب ــرایط مناس ــن ش تعیی
هســت. نظــام ســرمایه داری از آغــاز، بــه بی رحمانه تریــن وجهــی بــه اســتثمار زنــان روی آورد و درعین حــال 
ــرای  ــی ب ــادی و اجتماع ــوق اقتص ــل حق ــناختن حداق ــمیت ش ــن کار، از به رس ــرایط ممک ــخت ترین ش ــه ازای س ب
آنــان ســرباز مــی زد. در نظــام ســرمایه داری، زنــان هنــوز هــم بــا کار و رنــج بیشــتر و دریافــت دســتمزد کمتــر تحــت 
اســتثمار شــدیدی هســتند و از آن جــا کــه هنــوز در بخــش بزرگــی از جامعه هــای ســرمایه داری بــار اصلــی کار در 
خانــه نیــز عمــاًل بــر دوش زنــان قــرار دارد، زنــان در ایــن جامعه هــای از اســتثمار دوگانــه، در محــل کار و در محــل 
زندگــی، رنــج می برنــد. مبــارزه در راه کســب حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی برابــر نیــز کســب حقــوق ویــژه، بــا توجــه 
ــارزات جنبــش  ــان، یکــی از محورهــای مب ــه آن ــان و ویژگی هــای جنســیتی و مادران ــت کار زن ــه شــرایط و موقعی ب
جهانــی کارگــری بــوده اســت. تردیــدی نیســت کــه ایــن ســتم دوگانــه مــادام کــه روابــط ســرمایه داری حاکــم اســت، 
پابرجــا خواهــد مانــد. امــا تالش هــا و مبــارزات کارگــران در مقیــاس جهانــی بــه به رســمیت شــناخته شــدن بخشــی 

از حقــوق زنــان در قوانیــن و ازجملــه قانــون کار کشــورها منجــر شــده اســت. 

زنان و "جمعیت فعال و غیرفعال"
ــا ایــن وصــف، از دیــدگاه اقتصــادی و آمارهــای مربــوط  زنــان نیمــی از جمعیــت جهــان را تشــکیل می دهنــد. ب
ــی کار،  ــر بین الملل ــای دفت ــی از گزارش ه ــند. در برخ ــال " نمی شناس ــت فع ــزو "جمعی ــان را ج ــه زن ــه  آن، هم ب
نســبت زنــان بــه کل "جمعیــت فعــال" بیــش از یک ســوم ذکــر شــده اســت. ایــن رقــم نســبت بــه کل جمعیــت زنــان 
ــی "کار" مفهــوم محــدودی دارد و کار  ــان بورژوای ــدگاه اقتصاددان ــد. به عــالوه، از دی ــی به شــمار نمی آی درصــد باالی
خانگــی و مجانــی "کار" تلقــی نمی شــود. حــال آن کــه می دانیــم بخــش مهمــی از نیــروی کار زنــان در بســیاری از 
نقــاط جهــان صــرف امــور خانــه و نگهــداری فرزنــدان می شــود کــه در تحلیــل نهایــی خــود از ماهیــت اجتماعــی 
برخــوردار اســت. ایــن کارهــا مجانــی اســت و زنــان بابــت آن مــزدی دریافــت نمی کننــد؛ ازهمیــن روی، زمان هایــی 
را کــه زنــان و گاه مــردان صــرف خانــه داری می کننــد، در هیچ یــک از محاســبات مربــوط بــه درآمــد ملــی یــا تولیــد 
خالــص ملــی و ماننــد آن وارد نمی شــود. بی جهــت نیســت کــه برابــر محاســبه های انجــام شــده بــر مبنــای برخــی 
ــط حــدود ۵ درصــد  ــان فق ــل متحــد و یونســکو، زن ــی کار، ســازمان مل ــن آمارهــای ســازمان بین الملل از جدیدتری
ــط در ایــن  ــکل کار زنــان فق ــل از: نشــریه "زنــان در کار"۱[.  مش ــت می کننــد ]به نق ــد کل جهــان را دریاف درآم
خالصــه نمی شــود کــه کار "خانــه داری" در محاســبات اقتصــادی به حســاب نمی آیــد و بابــت آن اجرتــی پرداخــت 

نمی شــود، بلکــه زنانــی هــم کــه در خــارج از خانــه بــه کار اشــتغال دارنــد بــا مشــکالت زیــادی روبــرو هســتند۲. 

۱ - نشــریه »زنــان در کار” )“Femmes au travail”( در ســال ۱۹۷۶ همــراه بــا تأســیس دفتــری درخصــوص مســائل کار زنــان انتشــار یافــت و 
از آن زمــان تــا کنــون همه ســاله دو شــماره، یکــی در تابســتان و دیگــری در پاییــز منتشــر می شــود.

۲ - دربــاره زنــان خانــه دار، عــالوه بــر رفــع موانــع اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی درمــورد آنــان، بایــد بــه قواعــد حقوقــی حاکــم بــر 
<<<
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ــا در  ــت، ام ــده اس ــل ش ــر حاص ــان کارگ ــوق زن ــاق حق ــت احق ــرفت هایی در جه ــر پیش ــال های اخی ــه در س باآنک
ایــن جهــت همچنــان راهــی طوالنــی در پیــش اســت. آن دســته از زنــان کــه به غیــر از خانــه داری بــه کار دیگــری 
اشــتغال دارنــد باآنکــه نقشــی مهــم در جامعــه ایفــا می کننــد، امــا حضــور شایســته و بایســته  آنــان در عرصه هــای 
اقتصــادی و اجتماعــی هنــوز بــا مانع هایــی متعــدد روبروســت. در کشــورهای درحال توســعه بیشــتر زنــان در 
ــه ۹۰ درصــد می رســد. برعکــس،  ــی ب ــن نســبت در برخــی کشــورهای آفریقای ــد. ای بخــش کشــاورزی کار می کنن
ــد  ــع هرچن ــش صنای ــغول اند. در بخ ــاورزی مش ــه کار کش ــان ب ــی از زن ــداد کم ــی تع ــورهای صنعت ــتر کش در بیش
تعــداد کارگــران زن در بســیاری از کشــورهای صنعتــی بــه حــدود یک چهــارم تــا یک ســوم کل کارگــران می رســد، 
ــع  ــل صنای ــی از قبی ــت و در صنایع ــر اس ــی کمت ــردان خیل ــه م ــبت ب ــع نس ــاغل در صنای ــان ش ــداد کل زن ــا تع ام
ــه  ــت ک ــن اس ــد. روش ــکیل می دهن ــردان تش ــران را م ــاق کارگ ــت قریب به اتف ــره اکثری ــاختمانی و غی ــی، س معدن
ــاورزی و  ــش کش ــارج از بخ ــت. خ ــدک اس ــیار ان ــع بس ــران زن در صنای ــداد کارگ ــعه تع ــورهای درحال توس در کش
ــورهای  ــه در کش ــعه یافته و چ ــورهای توس ــه در کش ــران زن چ ــداد کارگ ــات، تع ــش خدم ــژه در بخ ــت و به وی صنع
درحال توســعه رو بــه فزونــی دارد، تــا جایــی کــه نســبت عــده زنــان بــه مــردان در حــال افزایــش اســت. بدیــن معنــی 
کــه، در اغلــب کشــورها زنــان در مشــاغل آموزشــی و بهداشــتی و نظایــر آن هــا از اکثریــت برخوردارنــد. بااین حــال، 
در همیــن بخــش انــدک هــم تعــداد زنــان در ســطوح بــاالی مدیریــت بســیار ناچیــز اســت و به طورکلــی در بخــش 
ــزرگ  ــری و منشــی گری و فروشــندگی در فروشــگاه های ب ــدی و کارهــای دفت ــه مشــاغل کارمن ــان ب خدمــات، زن
ــه در  ــازه چ ــاغل ت ــش مش ــا پیدای ــت و ب ــده اس ــش آم ــات پی ــع و خدم ــه در صنای ــی ک ــا تغییرهای ــد. ب ــتغال دارن اش
ــه،  ــرکت های بیم ــد: ش ــات )مانن ــه در خدم ــره( و چ ــک و غی ــع الکترونی ــی، صنای ــع داروی ــد: صنای ــت )مانن صنع
بانک هــا، هتل هــا و غیــره( حضــور زنــان در ایــن مشــاغل هــرروز پررنگ تــر می شــود. امــا به ویــژه در جامعه هــای 
ســرمایه داری و به اصطــالح کشــورهای مبتنــی بــر اقتصــاد بــازار و همچنیــن در کشــورهای درحال توســعه، هنــوز 
ــر تقســیم  ــن کشــورها در کل، اســاس کار ب ــان وجــود دارد و در ای ــرای کار و اشــتغال زن ــی جــدی ب محدودیت های
کار "مردانــه" و " زنانــه" اســتوار اســت. آیــا علــت آن، در شــرایطی کــه هــرروز بــا پیشــرفت های علمــی و فنــی نقــش 
ــردان  ــان و م ــیتی زن ــای جنس ــه تفاوت ه ــط ب ــت، فق ــده اس ــر ش ــا کمت ــیاری از کاره ــام بس ــی در انج ــروی بدن نی
مربــوط می شــود؟ روشــن اســت کــه نــه، زیــرا عامل هــای متعــدد سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و جــز 
این هــا در بــروز ایــن وضــع مؤثرنــد. جــای تردیــد نیســت کــه وظایــف مــادری زن، یعنــی بــارداری، زایمــان و نقــش 
او در تربیــت فرزنــدان خردســال، او را از مــرد متمایــز ســاخته اســت و بــر فعالیت هــای اقتصــادی او اثــر می گــذارد. 
نیــازی بــه یــادآوری ایــن هــم نیســت کــه در جامعه هایــی کــه زنــان حقوقــی مســاوی بــا مــردان ندارنــد نــا برابــری 
حقــوق زن و مــرد بــر نحــوه اشــتغال و کار زنــان اثــر می گــذارد. اعــالم برابــری زن و مــرد از لحــاظ  سیاســی )یعنــی 
حــق شــرکت در انتخابــات( در برقــراری برابــری واقعــی زن و مــرد و تأمیــن حقــوق زنــان کافــی نیســت. چــه بســیارند 
ــا وجــود به رســمیت شــناختن برابــری زن و مــرد از نظــر سیاســی، به ســبب عوامــل اقتصــادی،  کشــورهایی کــه ب

ــن اجتماعــی  ــز تأمی ــی نی ــواده و حقــوق مدن ــر در چارچــوب حقــوق خان ــز بیش ت ــن، راه حل هــای حقوقــی را نی ــط کار توجــه کــرد. باوجــود ای رواب
بایــد جســتجو کــرد نــه در حقــوق کار یــا حقــوق بین المللــی کار. به عبارتــی، بایــد مفاهیمــی چــون نفقــه، چگونگــی تقســیم دارایــی زن و شــوهر 
به هنــگام طــالق یــا قبــول ارزش اجتماعــی کار زنــان خانه دار)درصــورت عــدم امــکان آنــان بــه اشــتغال اجتماعــی( و گســترش تأمیــن اجتماعــی 
و خدمــات درمانــی درمــورد زنــان خانــه دار و زنــان بــدون سرپرســت- یعنــی زنانــی کــه عمــری را در خدمــت خانــواده صــرف کرده انــد و در نتیجــه 
آن در آفرینــش ارزش هــای مــادی و معنــوی اجتماعــی ســهیم بوده انــد- بایــد بــر اســاس طرحــی جامــع بازنگــری کــرد و بــر اســاس ایــن طــرح 

جامــع قوانیــن را نیــز از ایــن منظــر اصــالح کــرد.
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اجتماعــی، فرهنگــی و ســنت ها زنــان و مــردان در اشــتغال برابــر نیســتند و تفاوت هایــی بــارز در مشــاغل مــردان و 
ــرا در ایــن  ــه وضــع کشــورهای درحال توســعه نظــر داشــت. زی ــد ب ــژه بای ــاره به وی ــان نیــز دیــده می شــود. دراین ب زن
ــد. در دوران بحــران اقتصــادی  ــان تأثیــر فــراوان دارن ــا بیــکاری زن جامعه هــا  عامل هــای اقتصــادی در اشــتغال ی
تقریبــًا در همــه کشــورها مســئله برابــری زن و مــرد فرامــوش می شــود و زنــان بیــش از مــردان در معــرض اخــراج 
ــر اســت، ســطح آمــوزش و معلومــات  ــان مؤث ــد. عامــل دیگــری کــه در اشــتغال زن و خطــر بیــکاری قــرار می گیرن
ــته  ــرار داش ــوزش ق ــطح آم ــری از س ــه باالت ــند و در درج ــوردار باش ــری برخ ــات بیش ت ــه از اطالع ــی ک ــت. زنان اس
ــوص  ــتغال در خص ــوزش و اش ــطح آم ــن س ــه بی ــه رابط ــت. درحالی ک ــر اس ــان بیش ت ــکان استخدامش ــند، ام باش
مــردان در قیــاس بــا ایــن امــر در خصــوص زنــان، صادقانــه و روشــن نیســت. عامل هــای یادشــده به همــراه دیگــر 
ــری را شــدت می بخشــند. به عــالوه، در نتیجــه پیش داوری هــای  ــن نابراب ــه ای، ای ــوع آمــوزش حرف عامل هــا از ن
ــن  ــود و ای ــری می ش ــه کمت ــران توج ــه ای دخت ــوزش حرف ــوزش و آم ــه آم ــی، ب ــای اجتماع ــی و عامل ه فرهنگ
ــق عامل هــای سیاســی،  ــران کاهــش می دهــد. برعکــس، تعمی ــرای دخت خــود امــکان اســتخدام و اشــتغال را ب
ــه تقویــت عامل هــای دیگــر و ازجملــه برابــری  ــر در برقــراری تســاوی بیــن زن و مــرد ب اجتماعــی و فرهنگــِی مؤث

امــکان اشــتغال و اســتخدام منجــر می شــود.  

حقوق بین المللی کار و حقوق کارگران زن
ــر  ــال ۱۹۴۴(، ب ــا )س ــه فیالدلفی ــز اعالمی ــی کار نی ــازمان بین الملل ــال  ۱۹۱۹ س ــنامه س ــار اساس در پیش گفت
اصــل تســاوی رفتــار و برابــری حقــوق زنــان و مــردان تأکیــد شــده اســت. ســازمان ملــل متحــد نیــز طــی اعالمیــه 
جهانــی حقــوق بشــر در ســال ۱۹۴۸ بــا اشــاره بــه تســاوی حقــوق زن و مــرد در مقدمــه آن، بــر تســاوی اجــرت در 
ــاق  ــده اســت. در میث ــد ورزی ــاده ۲۵- تأکی ــد ۲ م ــادران- بن ــت از م ــاده ۲۳- و حمای ــد ۲ م ــر کار مســاوی- بن براب
بین المللــی حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ســال ۱۹۶۶ نیــز همیــن اصــول- بنــد الــف مــاده ۷ و بنــد 
۲ مــاده ۱۰- بــا وضــوح بیشــتری اعــالم شــده اســت. به عــالوه، مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در ســال 
۱۹۶۷ در اعالمیــه ای زیــر عنــوان اعالمیــه رفــع تبعیــض از زنــان، بــار دیگــر بــر تســاوی حقــوق زنــان در حیــات 
ــای  ــتخدام، ارتق ــه ای، اس ــوزش حرف ــه آم ــت یابی ب ــل دس ــه کار از قبی ــژه در زمین ــی و به وی ــادی و اجتماع اقتص
ــارداری  ــا ب ــر ازدواج ی ــر اث ــان از کار ب ــد کــرد و خواســتار آن شــد کــه اخــراج زن ــره تأکی شــغلی، تســاوی مــزد و غی
ــا  ــل متحــد ب ــه ای در ســال ۱۹۷۹ در مجمــع عمومــی ســازمان مل ــه، عهدنام ــن اعالمی ــی ای ــوع شــود. در پ ممن
عنــوان: "الغــای هرنــوع تبعیــض در خصــوص زنــان"، به تصویــب رســید کــه برابــر آن، هرنــوع تفــاوت، محرومیــت 
یــا محدودیــت مبتنــی بــر جنســیت کــه نتیجــه یــا هــدف آن به خطــر انداختــن یــا زیرپانهــادن حقــوق و آزادی هــای 
بنیادیــن انســانی دربــاره زنــان باشــد، تبعیــض محســوب می شــود. در ایــن عهدنامــه بــه ضــرورت اتخــاذ اقداماتــی 
از ســوی کشــورهای عضــو ســازمان ملــل متحــد در حــوزه رفــع تبعیــض از زنــان در زمینه هــای مختلــف، به ویــژه 
ــان روســتایی و از  ــواده، حقــوق زن درخصــوص حقــوق زنــان در زمینــه آمــوزش، اشــتغال، بهداشــت، ازدواج و خان
بیــن بــردن فحشــا، تأکیــد شــده اســت. در اجــالس عمومــی ســران کشــورهای عضــو در کپنهــاک- ســال ۱۹۹۵- 

بــار دیگــر بــر رفــع تبعیــض از زنــان در همــه ســطوح اجتماعــی تأکیــد شــد.

سازمان بین المللی کار و زنان کارگر 
ــرد را  ــران زن و م ــان کارگ ــِی کار به یکس ــای بین الملل ــا و توصیه نامه ه ــام مقاوله نامه ه ــًا تم ــه تقریب ــم ک می دانی
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ــاره آزادی هــای ســندیکایی و حقــوق ســندیکایی، آزادی کار،  شــامل می شــوند. آنچــه در فصل هــای پیشــین درب
اشــتغال، امنیــت شــغل، مــزد و دیگــر شــرایط کار توضیــح داده شــد یــا مباحثــی کــه در بخش هــای بعــدی مطــرح 
خواهــد شــد، همــه کارگــران مــرد و زن را شــامل می شــود. بــا ایــن حــال، نظــر بــه ویژگی هــای شــرایط کار زنــان، 
ــژه بــه مســائل خــاص زنــان اختصــاص داده شــده اســت. ایــن مقاوله نامه هــا و  چنــد مقاوله نامــه و توصیه نامــٔه وی
توصیه نامه هــا را می تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد. آن هایــی کــه جنبــه حمایتــی دارنــد و بــر وضــع خــاص زنــان 
از منظــر وظایــف مــادری ناظرنــد و دســته دیگــر مقــررات و معیارهایی انــد کــه بــر رفــع تبعیــض، ایجــاد برابــری و 

برقــراری حقــوق مســاوی بیــن کارگــران مــرد و زن ناظــر اســت.

حمایت از ویژگی کارگراِن مادر
ــارداری و زایمــان و جلوگیــری از عــوارض ناشــی  ــه ضــرورت حفــظ ســالمت کارگــران زن در دوران ب ــا توجــه ب ب
ــی کار  ــس بین الملل ــتین کنفران ــودک، در نخس ــادر و ک ــرای م ــوب آن ب ــار نامطل ــت و آث ــن حال ــردن در ای از کار ک
ــب شــد.  ــان پیــش و پــس از زایمــان" تصوی ــه اشــتغال زن ــوط ب ــوان: "مقاوله نامــه مرب ــا عن مقاوله نامــه شــماره ۳ ب
ایــن مقاوله نامــه فقــط دربرگیرنــده  فعالیت هــای صنعتــی و بازرگانــی بــود. درخصــوص فعالیت هــای کشــاورزی دو 
ســال بعــد، یعنــی در ســال ۱۹۲۱، توصیه نامــه شــماره ۱۲ بــا نــام: "توصیه نامــه مربــوط بــه حمایــت از زنــان شــاغل 
در کشــاورزی، پیــش و پــس از زایمــان" از تصویــب ایــن کنفرانــس گذشــت. در ســال ۱۹۵۲ در مقاوله نامــه شــماره 
۳ تجدیدنظــر شــد و مقاوله نامــه شــماره ۱۰۳ و توصیه نامــه شــماره ۹۵ به مثابــه مکمــل آن بــا عنــوان: "حمایــت از 
ویژگــی مــادری" به تصویــب رســید. مقاوله نامــه ۱۰۳ شــامل همــه فعالیت هــا اعــم از صنعتــی، بازرگانــی، خدماتــی 

و کشــاورزی و حتــا خدمــات خانگــی نیــز می شــود.
ــی،  ــش عموم ــا بخ ــی ی ــش خصوص ــه بخ ــق ب ــای متعل ــران زن در کارگاه ه ــه، کارگ ــر دو مقاوله نام ــدگاه ه از دی
ــوزه  ــه ح ــود. ازآنجاک ــد ب ــه خواهن ــررات مقاوله نام ــمول مق ــرد، مش ــا مج ــل ی ــی، متأه ــر ملیت ــن و از ه ــر س در ه
ــای  ــد کارگاه ه ــوند می توانن ــق می ش ــدان ملح ــه ب ــورهایی ک ــت، کش ــیع اس ــیار وس ــماره ۱۰۳ بس ــه ش مقاوله نام
خانوادگــی را مســتثنا کننــد. امــا کشــور عضــو مقاوله نامــه بایــد همــراه بــا ســند الحــاق ایــن اســتثناها را هــم طــی 
ــررات  ــمول مق ــترش ش ــود را در راه گس ــرفت های خ ــزارش پیش ــاله گ ــند و هرس ــده باش ــر ش ــه ای متذک اعالمی

ــد. ــالم کنن ــده، اع ــر ش ــتثناهای ذک ــز اس ــه، به ج مقاوله نام
ــر  ــن تفــاوت کــه براب ــا ای ــد، ب هــر دو مقاوله نامــه حداقــل مــدت مرخصــی زایمــان را دوازده هفتــه تعییــن کرده ان
ــود.  ــتفاده ش ــد اس ــان بای ــس از زایم ــه پ ــش هفت ــش و ش ــدت پی ــن م ــه از ای ــش هفت ــماره ۳، ش ــه ش مقاوله نام
درحالی کــه طبــق مقاوله نامــه شــماره ۱۰۳ تأکیــد بــر آن اســت کــه دســت کم شــش هفتــه از دوازده هفتــه 
ــر  ــرای کارگ ــه ب ــان چ ــس از زایم ــی پ ــدت مرخص ــال، م ــد. به هرح ــان باش ــد از زایم ــرای بع ــان، ب ــی زایم مرخص
ــان  ــرای زایم ــده ب ــخ پیش بینی ش ــه تاری ــی ک ــد. در صورت ــته باش ــاری داش ــه اجب ــد جنب ــا بای ــرای کارفرم ــه ب و چ
ــا تاریــخ زایمــان ادامــه یابــد، بــدون آنکــه از مــدت مرخصــی اجبــاری پــس  اشــتباه باشــد، مــدت مرخصــی بایــد ت
از زایمــان کــم شــود. مــدت مرخصــی درصــورت بیمــاری زن کــه ناشــی از بــارداری یــا زایمــان باشــد نیــز افزایــش 
خواهــد یافــت. در دوران مرخصــی، کارگــر زن بایــد از چنــان مســتمری نقــدی برخــوردار شــود کــه بــرای اداره زندگــی 
ــی  ــب زندگ ــی مناس ــاعد و به صورت ــتی ای مس ــت بهداش ــد در وضعی ــه بتوان ــا آنک ــد ی ــی باش ــدش کاف ــود و فرزن خ
کنــد. به عــالوه، کارگــر زن بایــد از خدمــات پزشــکی از نــوع خدمــات پیــش و پــس از زایمــان، خدمــات مربــوط بــه 
زایمــان- و درصــورت لــزوم- بســتری شــدن در بیمارســتان مطلــوب خــود بهره منــد شــود. ایــن خدمــات یــا بایــد از 
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ــا از محــل درآمدهــای عمومــی دولــت تأمیــن شــود. هــر دو مقاوله نامــه از اینکــه هزینــه  طریــق بیمــه اجبــاری ی
ــن هزینه هــا  ــادا عهــده دار شــدن ای ــا مب ــد ت ــز دارن ــا گذاشــته شــود، پرهی خدمــات یادشــده فقــط برعهــده کارفرم
ــی کــه  ــد. به عــالوه، در صورت ــاردار، خــودداری کنن ــان ب ــژه زن ــان، به وی ــان از اســتخدام زن موجــب شــود کارفرمای
تأمیــن هزینــه خدمــات فــوق برعهــده کارفرمــا باشــد، ایــن خطــر وجــود دارد کــه منابــع مالــی کافــی بــرای تأمیــن 
ــن  ــون تأمی ــر قان ــا به تعبی ــتمری- ی ــرد. مس ــرار نگی ــع ق ــراد ذی نف ــترس اف ــع در دس ــده به موق ــای یادش هزینه ه
ــر  ــت کم براب ــود و دس ــبه ش ــر محاس ــی کارگ ــای قبل ــه دریافتی ه ــر پای ــد ب ــارداری، بای ــک ب ــران- کم ــی ای اجتماع
بــا دوســوم دریافتــی او باشــد. در مــواردی کــه مــادر، کــودک خــود را شــخصًا شــیر می دهــد، حــق برخــورداری از 
فرصــت الزم بــرای شــیر دادن کــودک را دارد کــه جــزو ســاعات کار محســوب شــده و بایــد بــرای آن مــزد پرداخــت 
ــت کم  ــار دس ــر ب ــه و ه ــه دو مرتب ــاعات کار روزان ــی س ــد ط ــا بای ــن فرجه ه ــماره ۳، ای ــه ش ــر مقاوله نام ــود. براب ش
نیــم ســاعت باشــد. مقاوله نامــه شــماره ۱۰۳ در ایــن زمینــه انعطــاف بیشــتری دارد و اجــازه می دهــد کــه جزئیــات 
موضــوع را قانــون و مقــررات کشــور عضــو یــا پیمــان دســته جمعی حاکــم بــر روابــط کار تعییــن کنــد. آخریــن نکتــه 
ــارداری کارفرمــا  مهــم دیگــری کــه در هــر دو مقاوله نامــه به چشــم می خــورد، آن اســت کــه در دوران مرخصــی ب

حــق اخــراج کارگــر زن را نــدارد.
ــاعدتر را در  ــی مس ــد، تدبیرهای ــب ش ــماره ۱۰۳ تصوی ــه ش ــا مقاوله نام ــان ب ــه هم زم ــماره ۹۵ ک ــه ش توصیه نام
مــورد مرخصــی بــارداری و زایمــان پیشــنهاد می کنــد کــه عبارتنــد از: افزایــش مــدت مرخصــی بــارداری و زایمــان 
از ۱۲ هفتــه بــه ۱۴ هفتــه، تعییــن مســتمری )کمــک بــارداری( معــادل صــد در صــد دریافتــی پیشــین کارگــر زن، 
ــق ممنوعیــت  ــت از اشــتغال مــادران از طری ــه مــادران شــیرده به نفــع کــودک شــیرخوار، حمای ــوط ب مقــررات مرب
اخــراج از تاریــخ اعــالم حالــت بــارداری بــه کارفرمــا و همچنیــن ارائــه خدمــات پزشــکی، حمایــت از ســالمت کارگــر 

ــارداری. زن در دوران ب

مقررات ویژه درباره شرایط کار زنان 
مصوبــات ســازمان بین المللــی کار در ایــن زمینــه، ممنوعیــت کار زنــان در ســاعات شــب و در کارهــای ســخت 
ــه  ــه ای ک ــه نام ــش مقاول ــی از ش ــی کار یک ــس بین الملل ــالس کنفران ــتین اج ــرد. در نخس ــان آور را دربرمی گی و زی
ــد  ــود. بای ــع ب ــان در ســاعات شــب در صنای ــه ممنوعیــت کار زن ــوط ب ــب رســید، مقاوله نامــه شــماره ۴ مرب به تصوی
یــادآور شــویم کــه در ایــن مرحلــه مقــررات مربــوط بــه ممنوعیــت کار زنــان در ســاعات شــب بــا مقــررات مربــوط بــه 
همیــن ممنوعیــت در مــورد کــودکان مشــابه بــود. در مقاوله نامــه شــماره ۴ دو نوبــت بــا هــدف انعطــاف بیشــتر در 

مقــررات و کاســتن محــدوده ممنوعیــت تجدیــد نظــر شــد.
مقاوله نامــه شــماره ۴۱ کــه در ســال ۱۹۳۴ از تصویــب کنفرانــس بین المللــی کار گذشــت، ضمــن حفــظ اصــل 
ممنوعیــت کار زنــان در ســاعات شــب و دیگــر مقــررات منــدرج در مقاوله نامــه شــماره ۴، مفهــوم شــب را هرچنــد 
ــن اصــل را  ــد، امــا تخلــف از ای ــا ۵ صبــح می دان ــه ۱۰ شــب ت ــده فاصل ــی و دربرگیرن ــازده ســاعت پی درپ شــامل ی
ــه بیــن ۱۰ شــب و ۵ صبــح.  ــه ده ســاعت و در فاصل به صــورت موقــت ماننــد محــدود کــردن مــدت ممنوعیــت ب
جایــز می شــمارد. عــالوه بــر آن، ایــن مقاوله نامــه زنانــی را کــه در مشــاغل مدیریــت هســتند و بــه کار یــدی مشــغول 
نیســتند، از شــمول ایــن ممنوعیــت مســتثنا کــرده اســت. بااین همــه، مقاوله نامــه تجدیدنظــر شــده هــم بــا انتقــاد 
ــا تجدیدنظــر در آن در ســال ۱۹۴۸، مقاوله نامــه شــماره ۸۹ بــه تصویــب رســید. ایــن مقاوله نامــه از  روبــرو شــد و ب
لحــاظ تعریــف مــدت "شــب" هماننــد مقاوله نامــه  پبشــین اســت، زیــرا برابــر مــاده ۲ ایــن مقاوله نامــه، واژه "شــب" 
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به معنــای مدتــی اســت کــه دســت کم یــازده ســاعت متوالــی بیــن ۱۰ شــب تــا ۷ صبــح را شــامل شــود. تعییــن ایــن 
فاصلــه نیــز تغییــر آن در خصــوص ســاعات کار در مناطــق، صنایــع، کارگاه هــا یــا رشــته هایی از صنایــع مختلــف، 
بــا مقــام صالحیــت دار هــر کشــور اســت و البتــه ایــن مقــام پیــش از تصمیم گیــری دربــاره تعییــن ســاعات شــب کــه 
نبایــد دیرتــر از ســاعت یــازده شــب شــروع شــود بایــد بــا ســازمان های کارگــری و کارفرمایــی مربــوط مشــورت کنــد. 
ــت را شــامل  ــان شــاغل در پســت های مدیری ــد مقاوله نامــه شــماره ۴۱ زن ــر آنکــه همانن ــن مقاوله نامــه عــالوه  ب ای
نمی شــود، زنانــی را هــم کــه در خدمــات بهداشــتی و رفــاه عمومــی کار می کننــد و بــه کار یــدی مشــغول نیســتند، 

از شــمول خــود مســتثنا می کنــد.

تحول موضوع ممنوعیت کار زنان در ساعات شب و اختالف نظرهای موجود، درحال حاضر
ــادی  ــورهای زی ــتقبال کش ــا اس ــب ب ــاعات ش ــان در س ــت کار زن ــه ممنوعی ــوط ب ــای مرب ــد مقاوله نامه ه هرچن
ــه  ــا و چ ــن معیاره ــب ای ــان تصوی ــه در زم ــب، چ ــاعات ش ــان در س ــت کار زن ــف ممنوعی ــن وص ــا ای ــد، ب ــرو ش روب
پــس از آن، بــا انتقادهایــی مواجــه شــده اســت. از دیــدگاه اقتصــادی، نظریه پــردازان ســرمایه داری، به ویــژه 
ســرمایه داری نولیبرالــی، بــر آننــد کــه ایــن ممنوعیت هــا- به خصــوص در جهــان ســوم کــه کمبــود ســرمایه مانــع 
ــروی  ــه نی ــراوان و ارزان، از آن جمل ــروی کار ف ــتفاده از نی ــا اس ــا ب ــت- تنه ــادی اس ــای اقتص ــترش فعالیت ه گس
کار زنــان، می تــوان فرآورده هــای ایــن کشــورها را بــا محصــوالت کشــورهای صنعتــی قابــل رقابــت کــرد. در قــاره 
ــا اصــل  ــر نظام هــای ســرمایه داری در جنوب شــرقی ایــن قــاره، مخالفــت ب آســیا، به ویــژه در کشــورهای مبتنــی ب
ممنوعیــت کار زنــان در ســاعات شــب، بــر پایــه اصــل برابــری زن و مــرد قــرار داده شــده اســت و ترویــج  دهنــدگان 
ــاره ای  ــان در پ ــه خــودداری از اســتخدام زن ــان و ازجمل ــد چنیــن ممنوعیتــی نوعــی تبعیــض به ضــرر زن آن معتقدن

ــود.  ــث می ش ــا را باع کاره

 ممنوعیت کارهای خطرناک و زیان آور 
ــل  ــادن به عم ــان در مع ــه از کار زن ــتفاده هایی ک ــز سوءاس ــادن و نی ــختی کار در مع ــقت و س ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــی کار در اجالســیه ســال ۱۹۳۵ خــود مقاوله نامــه شــماره  می آمــد و اســتثمار شــدید ایشــان، کنفرانــس بین الملل
ــن مقاوله نامــه، هیــچ  ــر ای ــوع معــدن" از تصویــب گذرانیــد. براب ــان در زیرزمیــن و در هرن ــاره "اشــتغال زن ۴۵ را درب
زنــی، در هــر ســنی کــه باشــد، نبایــد در کارهــای زیرزمینــی در معــادن بــه کار گمــارده شــود. منظــور از معــدن، از 
دیــدگاه مقاوله نامــه ۴۵، هــر کارگاهــی اســت کــه بــه اســتخراج مــواد موجــود در زیرزمیــن بپــردازد، خــواه متعلــق 
بــه بخــش خصوصــی باشــد خــواه متعلــق بــه بخــش عمومــی. بــا ایــن وصــف، زنانــی کــه پســت مدیریتــی داشــتند 
بودنــد و کار یــدی نمی کردنــد نیــز کســانی کــه در خدمــات بهداشــتی و اجتماعــی بــه کار اشــتغال دارنــد، مشــمول 
ــادن  ــی را در مع ــرای کارآمــوزی مدت ــد ب ــل بای ــی کــه ضمــن آمــوزش و تحصی ــد. به عــالوه، زنان ــه نبودن مقاوله نام
ــمت های  ــه قس ــی ب ــور اتفاق ــغول اند و به ط ــادن مش ــر از کار در مع ــی غی ــه کارهای ــه ب ــانی ک ــد و کس ــر برن به س

ــد. ــه خارج ان ــمول مقاوله نام ــوزه ش ــد، از ح ــی می کنن ــدن سرکش ــی مع زیرزمین
ــت کار  ــی و بهداش ــائل ایمن ــاره مس ــه درب ــی کار ک ــای بین الملل ــا و توصیه نامه ه ــر از مقاوله نامه ه ــی دیگ در برخ
ــه شــماره ۱۳  ــه شــماره ۴ و مقاوله نام ــه، توصیه نام ــم  )ازجمل ــب شــده اند و در گذشــته از آن هــا بحــث کردی تصوی
دربــاره منــع اســتعمال ســفیداب ســرب و توصیه نامــه شــماره ۱۱۴ دربــاره پرتوهــای یون ســاز کــه بــه کار گمــاردن 
ــت  ــر حمای ــت( ب ــرده اس ــوع ک ــی ممن ــد به کل ــروکار دارن ــا س ــا پرتوه ــواد ی ــن م ــا ای ــه ب ــی ک ــان را در فعالیت های زن
ویــژه از زنــان تأکیــد شــده اســت. همچنیــن مقاوله نامــه شــماره ۱۲۷ و توصیه نامــه ۱۲۸ دربــاره حمــل بــار، مقــرر 
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می دارنــد وزن بــاری کــه زنــان مجازنــد بــا دســت و بــدون وســایل حمــل کننــد، بایــد اصــواًل محــدود بــه بارهــای 
ســبک و به مراتــب کمتــر از وزن بــاری باشــد کــه مــردان اجــازه دارنــد بــدون وســایل مکانیکــی حمــل کننــد.

دیگر حمایت های مربوط به کار زنان 
به مــوازات ایــن مقاوله نامه هــا و توصیه نامه هــای خــاص، در برخــی مقاوله نامه هــا و توصیه نامه هــای دیگــر 
کــه جنبــه عــام دارنــد، بــه شــرایط کار زنــان از برخــی جهــات دیگــر توجهــی ویــژه  شــده اســت، ازجملــه آن هــا بــه 
مقاوله نامه هــای مربــوط بــه اســتخدام و اشــتغال، لغــو کار اجبــاری، کاهــش ســاعات کار در مشــاغلی کــه نیــروی 
ــز  ــی کار و ج ــر، بازرس ــران مهاج ــرایط کار کارگ ــزد، ش ــل م ــن حداق ــد، تعیی ــکیل مٰیدهن ــان تش ــًا از زن کار را عموم

ــرد.  ــاره ک ــوان اش ــا، می ت این ه

 حمایت در جهت برقراری تساوی شرایط کار زنان و مردان
نخســتین گام در راه ایجــاد شــرایط کار برابــر در مــورد مــردان و زنــان آن اســت کــه هرنــوع تبعیــض بــر اســاس 
جنســیت ممنــوع شــود. ایــن اصــل در مقاوله نامــه شــماره ۱۱۱ موردتوجــه و تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. در ســال های 
اخیــر کمیســیون کارشناســان مســتقل نســبت بــه چگونگــی رعایــت اصــول ایــن مقاوله نامــه از ســوی کشــورهایی 
ــر و  ــدان ملحــق شــده اند از خــود حساســیت خاصــی نشــان می دهــد. بااین همــه، برقــراری شــرایط کار براب کــه ب
ــن مــزد کارگــران  ــم کــه بی ــی کافــی نیســت. ســال ها اســت شــاهد آنی ــع تبعیــض در اســتخدام به تنهای اصــل من
مــرد و زن تفاوت هــای زیــادی وجــود دارد و همچنیــن شــاهد آن هســتیم کــه چگونــه مســئولیت تربیــت و پــرورش 
فرزنــدان کــه در بســیاری از جامعه هــا عمدتــًا برعهــده زنــان اســت، موجــب می شــود زنــان نتواننــد بــه کار مناســب 

ــه، دو مقاوله نامــه و چنــد توصیه نامــه به تصویــب رســیده اســت. ــن دو زمین ــد. در ای اشــتغال ورزن

اصل تساوی مزد کارگر زن و مرد در برابر کار مساوی
ــد کشــورهایی کــه  ــی اســتوار اســت کــه بای ــن اصــل کل ــر ای مقاوله نامــه شــماره ۱۰۰ و توصیه نامــه مکمــل آن ب
بــه آن ملحــق می شــوند در اجــرای اصــل پرداخــت اجــرت مســاوی- بــر پایــه روش هــای معمــول در آن کشــور- 
ــا ترکیبــی از آن هــا را  ــای بنــد باشــند. ایــن روش هــا می تواننــد قوانیــن، آئین نامه هــا، پیمان هــای دســته جمعی ی پ
شــامل شــوند و بــر پایــه اصــل اجــرت مســاوی بــرای همــه کارگــران اجــرا شــود. مقاوله نامــه ۱۰۰ از مفهــوم "اجــرت 
ــا مفهــوم "کار مســاوی" اندکــی متفــاوت و از آن  ــد کــه ب ــا ارزش مســاوی" اســتفاده می کن ــر کار ب مســاوی در براب
ــت نداشــته باشــد و اجــرت  ــی آن اســت کــه جنســیت کارگــر در تعییــن مــزد دخال وســیع تر اســت و مقصــود اصل
بــر اســاس کار تعییــن شــود نــه بــر مبنــای جنســیِت انجــام دهنــدٔه کار. از دیــدگاه ایــن مقاوله نامــه "اجــرت" شــامل 
حداقــل مــزد یــا مــزد پایــه یــا مبنــا و همــه مزایــای دیگــری می شــود کــه از ســوی کارفرمــا مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
ــر  ــن ب ــه هم چنی ــود. در مقاوله نام ــت می ش ــبت کارش پرداخ ــر به مناس ــه کارگ ــدی ب ــا غیرنق ــدی ی ــورت نق به ص
همــکاری دولــت بــا ســازمان های کارفرمایــی و کارگــری ذی نفــع به منظــور اعمــال ایــن اصــل تأکیــد شــده اســت. 
عــالوه بــر ایــن مقاوله نامــه، توصیه نامــه شــماره ۹۰ کــه مکمــل ایــن مقاوله نامــه محســوب می شــود، بــا تفصیــل 
ــا  ــه آن ه ــر پای ــه ب ــمارد ک ــری را برمی ش ــد و تدابی ــه می ده ــی ارائ ــده توصیه های ــائل یادش ــه مس ــتری در زمین بیش
ــد  ــه عبارتن ــن توصیه نام ــر ای ــن تدابی ــود. مهم تری ــن ش ــاوی تأمی ــر کار مس ــاوی در براب ــرت مس ــل اج ــرای اص اج
ــر دو  ــرای ه ــی ب ــغلی و کاریاب ــی ش ــه ای و راهنمای ــوزش حرف ــه آم ــابه در زمین ــا مش ــر ی ــهیالت براب ــاد تس از: ایج
جنــس، ایجــاد خدمــات اجتماعــی و رفاهــی الزم بــرای کارگــران زن، فراهــم ســاختن زمینــه دســتیابی بــه مشــاغل 
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و کارهــای مختلــف به طــور مســاوی بــرای زنــان و مــردان. نکتــه مهــم دیگــری کــه طــرف توجــه ایــن توصیه نامــه 
خــاص اســت، فراهــم آوردن شــرایط ذهنــی و عینــی در اجــرای ایــن اصــل از طریــق انتشــار کتــاب، نشــریات یــا 

هــر وســیله مقتضــی دیگــر )رادیــو و تلویزیــون( اســت.
امــا مهم تریــن مشــکل در اجــرای کامــل ایــن اصــل، ســودجویی ســرمایه داران در نظام هــای ســرمایه داری اســت 
ــان  ــان صرف نظــر کننــد و غالبــًا چنیــن عنــوان می کننــد کــه بازدهــی زن کــه مایــل نیســتند از نیــروی کار ارزان زن
ــی  ــا بازده ــاس ب ــدان در قی ــت فرزن ــان و تربی ــارداری و زایم ــه ب ــوط ب ــائل مرب ــی و مس ــای خانوادگ ــا گرفتاری ه ب
ــرای  ــی کار و اج ــکالت بازرس ــود مش ــا وج ــل، ب ــن اص ــرای ای ــر اج ــارت ب ــالوه، نظ ــت. به ع ــر اس ــردان، کمت م
ــی  ــیون جهان ــه فدراس ــت ک ــن روس ــت. از همی ــاده  نیس ــدان س ــف، کاری چن ــورت تخل ــب در ص ــازات متناس مج
ــان در فعالیت هــای ســندیکایی، نمایندگی هــای ســندیکایی و ازجملــه  ــر جلــب مشــارکت زن ســندیکایی کارگــری ب

ــد.  ــد می کن ــی کار تأکی ــه بازرس ــوط ب ــای مرب در فعالیت ه

زنان کارگر و مسئولیت های خانوادگی 
ــکالت  ــل مش ــه به دلی ــرای همیش ــود ب ــغل خ ــت دادن ش ــه، از دس ــرک کار و درنتیج ــه ت ــان ب ــدن زن ــور ش مجب
زندگــی خانوادگــی و تربیــت فرزنــدان، بــه تصویــب توصیه نامــه شــماره ۱۲۳ در ســال ۱۹۶۵ منجــر شــد. اصــل کلــی 
ــد سیاســتی را  ــه اســتوار اســت کــه هــر یــک از کشــورهای عضــو ســازمان بای ــن پای ــر ای منــدرج در توصیه نامــه ب
دنبــال کننــد کــه بــر پایــه آن، زنانــی کــه در خــارج از خانــه کار می کننــد و درعین حــال مســئولیت های خانــواده را 
بــر دوش دارنــد بتواننــد حقــوق و تکالیــف خانوادگــی خــود را به خوبــی اجــرا کننــد بــدون آنکــه در معــرض ناراحتــی 
و تبعیــض قــرار گیرنــد. مقام هــای صالحیــت دار در هــر کشــور بایــد نهادهایــی را به وجــود آورنــد یــا ایجــاد آن هــا را 
تســهیل و تشــویق کننــد کــه بــه چنیــن زنانــی امــکان دهــد بیــن وظایــف ناشــی از کار و مســئولیت های خانوادگــی 
ــی و  ــر مقتض ــت تدابی ــده اس ــفارش ش ــه س ــر توصیه نام ــای دیگ ــد. در بخش ه ــد آورن ــازگاری پدی ــی و س هماهنگ
ــر همــه  ــا اینکــه اهمیــت موضــوع ب مناســبی در زمینــه پخــش اطالعــات و آمادگــی ذهنــی مــردم اتخــاذ شــود ت
ــه  ــن در توصیه نام ــد. همچنی ــود آی ــف به وج ــای مختل ــب همکاری ه ــکان جل ــردد و ام ــن گ ــت اندرکاران روش دس
بــر تأمیــن خدمــات بهداشــتی و ایجــاد مؤسســه های مربــوط بــه نگهــداری کــودکان تأکیــد شــده اســت. در بخــش 
دیگــری از توصیه نامــه در زمینــه تأمیــن اشــتغال زنانــی کــه دارای مســئولیت خانوادگــی هســتند )از طریــق آمــوزش 
ــرورش  ــان پــس از زایمــان و پ عمومــی، آمــوزش حرفــه ای و ماننــد آن( و امــکان ادامــه کار مجــدد ایــن قبیــل زن
ــا و  ــه راهنمایی ه ــه، ب ــش توصیه نام ــن بخ ــت. در آخری ــده اس ــد ش ــی مؤک ــنهادها و توصیه های ــز پیش ــودک نی ک
ــد  ــا مهــد کــودک می توانن ــه هماهنگــی ســاعات کار و ســاعات مدرســه ی ــم کــه در زمین ســفارش هایی برمی خوری
مورداســتفاده قــرار گیرنــد و بــه وســایلی نیــز اشــاره شــده کــه بــرای ســبک و آســان کــردن مســئولیت های خانوادگی 

و کارهــای مربــوط بــه اداره خانــه می تواننــد بــه کار گرفتــه شــوند. 
ــال  ــه ۱۶۵ در س ــا توصیه نام ــراه ب ــماره ۱۵۶ هم ــه ش ــوق، مقاوله نام ــه ف ــب توصیه نام ــس از تصوی ــال پ ــد س چن
۱۹۸۱، بــا نگرشــی نــو بــه موضــوع رابطــه مســئولیت خانوادگــی بــا وظایــف شــغلی و کار خــارج از خانــه بــا عنــوان 
ــا  طوالنــی: "به منظــور تأمیــن برابــری واقعــی فرصت هــا بیــن کارگــران مــرد و زِن دارای مســئولیت خانوادگــی و ب

دیگــر کارگــران"، تصویــب شــد.
ایــن مقاوله نامــه و توصیه نامــه شــامل همــه کارگــران مــرد و زنــی می شــود کــه دارای مســئولیت خانوادگــی باشــند 
ــان در فعالیت هــای اقتصــادی محــدود گــردد. منظــور از  ــن مســئولیت ســبب شــود کــه امــکان مشــارکت آن و ای



۱۷۳ گفتار ششم: زنان کارگرگ

ــدان خردســال نیســت، بلکــه شــامل مســئولیت نگهــداری  مســئولیت خانوادگــی هــم فقــط مســئولیت اداره فرزن
ــه ملحــق  ــن مقاوله نام ــه به ای ــک از کشــورهای عضــو ســازمان ک ــک دیگــر هــم می شــود. هــر ی خویشــاوند نزدی
ــا  ــد ت ــن امــر هــم توجــه داشــته و تدابیــری اتخــاذ کنن ــه ای ــد در بیــن هدف هــای سیاســت ملــی خــود ب شــوند بای
ایــن قبیــل افــراد بتواننــد بــه دور از تبعیــض بــه یافتــن شــغل موفــق شــوند و در حــد امــکان ترتیبــی داده شــود کــه 
ــری  ــای دیگ ــه راه حل ه ــوق ب ــه ف ــرد. در مقاوله نام ــرار نگی ــارض ق ــی در تع ــئولیت های خانوادگ ــا مس ــان ب کارش
ــه  ــک ب ــودکان، کم ــداری ک ــه نگه ــوط ب ــه های مرب ــتی، مؤسس ــات بهداش ــه های خدم ــیس مؤسس ــل تأس از قبی
ــطح  ــور در س ــات کش ــر و امکان ــای کارگ ــه نیازه ــه ب ــا توج ــوان ب ــه می ت ــود ک ــاره می ش ــا، اش ــز این ه ــواده و ج خان
گاهــی آنــان  منطقــه و شــهرها و روســتاها تأســیس کــرد. در مقاوله نامــه بــر ضــرورت آمــوزش مــردم و بــاال بــردن آ
بــرای جلــب توجــه عمومــی بــه اهمیــت چنیــن راه حل هایــی تأکیــد و توجــه خاصــی بــه لــزوم آمــوزش حرفــه ای و 
ــن اســت کــه مســئولیت های خانوادگــی  ــن مقاوله نامــه ای ــه مهــم دیگــری در ای مهــارت شــغلی شــده اســت. نکت
ــبب  ــر به س ــد کارگ ــر، نبای ــود. به عبارت دیگ ــر ش ــراج کارگ ــه کار و اخ ــان رابط ــب پای ــود موج ــه خودی خ ــد ب نبای
مســئولیت خانوادگــی و فقــط بــه ایــن ســبب اخــراج شــود. توصیه نامــه شــماره ۱۶۵ نیــز در هــر یــک از زمینه هــای 

ــد.  ــه می ده ــی ارائ ــل رهنمودهای ــده به تفصی یادش

حقوق زنان و چگونگی انعکاس آن در قانون کار 
در کشــور مــا، قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۳۷، در فصــل چهــارم آن، بــه شــرایط کار زنــان و کــودکان در یــک جــا 
اشــاره می کنــد کــه ایــن خــود، بیانگــر درک تحقیرآمیــز آن رژیــم نســبت بــه زنــان زحمتکــش میهــن بــود. در ایــن 
قانــون بــه عــدم تبعیــض بیــن زن و مــرد کارگــر و ضــرورت حقــوق مســاوی اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی آنــان 
اشــاره ای نشــده و تنهــا بــه برابــری مــزد زنــان و مــردان، ممنوعیــت کار زنــان در شــب - مــاده ۲۲- و عــدم ارجــاع 

کارهــای ســخت و زیــان آور بــه آنــان- مــاده  ۲- و نیــز شــرایط دوران بــارداری اشــاره شــده اســت..
ــوق  ــود و حق ــض ش ــع تبعی ــان رف ــون کار از زن ــه قان ــن و ازجمل ــه در قوانی ــت ک ــار می رف ــالب، انتظ ــس از انق پ
ــور  ــر به ط ــان کارگ ــام و زن ــور ع ــادری به ط ــای م ــر ویژگی ه ــر ب ــوق ناظ ــر حق ــالوه ب ــان، ع ــی آن ــن اجتماع بنیادی
ــا  خــاص و در مقــام نیمــی از جمعیــت فعــال جامعــه، به رســمیت شــناخته شــود. امــا به رغــم ایــن انتظــار، زنــان ب
ــم  ــبات حاک ــت از مناس ــز به تبعی ــون کار نی ــد و قان ــه بوده ان ــز مواج ــری و تبعیض آمی ــای قش ــدیدترین برخورده ش
بــر جامعــه و قوانیــن متناظــر بــا آن، نه تنهــا گــره ای از مشــکالت زنــان کارگــر نگشــود، بلکــه بــا بازگذاشــتن امــکان 
ــمول  ــرد مش ــران م ــون کارگ ــم چ ــز ه ــان را نی ــری، آن ــات ضدکارگ ــا و مصوب ــق آیین نامه ه ــون از طری ُدور زدن قان
"الطــاف"- امــا "الطــاف مضاعــف"- خــود کــرد. قانــون کار فعلــی، ذیــل فصــل ســوم، مبحــث چهــارم و مــواد ۷۵ تــا 
۷۹، هرچنــد نســبت بــه قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۳۷ از برخــی جهــات بــه حقــوق کارگــران زن توجــه بیشــتری 
ــق  ــون از طری ــن قان ــدن همی ــه ش ــی و مثل ــای اجرای ــودن از ضمانت ه ــوردار نب ــل برخ ــا به دلی ــت، ام ــرده اس ک
ــه  ــلیمیان ک ــی س ــه جبارعل ــت. به گفت ــده اس ــی نمان ــی از آن باق ــز نام ــل، ج ــا، در عم ــا و تصویب نامه ه آیین نامه ه
ــات  ــت: "تبع ــده داش ــی کار را برعه ــازمان بین الملل ــت( در س ــوی دول ــران را )از س ــران ای ــی ۱۸ دوره کارگ نمایندگ
قراردادهــای موقــت کار را نمی تــوان نادیــده گرفــت؛ ضمــن آن کــه معضالتــی از قبیــل افزایــش ســن ازدواج، نبــود 
امنیــت شــغلی، اخراج هــای بی رویــه و دســته جمعی، عــدم به کارگیــری کارگــران متأهــل، اخــراج کارگــران مجــرد 
ــان از  ــوق قانونی ش ــت حق ــدم پرداخ ــور ع ــدن به منظ ــاردار ش ــض ب ــر به مح ــان کارگ ــراج زن ــض ازدواج، اخ به مح
ــدان و بســیاری مــوارد دیگــر، ریشــه در  ــار فرزن قبیــل شــیرخوارگاه و مهد کــودک و ســاعات حضــور مــادران در کن

سوءاســتفاده از قراردادهــای موقــت کار دارنــد." 
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ایــن برخوردهــا در وضعــی حاکــم اســت کــه در سی ســاله گذشــته تغییرهــای کمــی و کیفــی ای جــدی در بافــت 
و ســاختار جمعیتــی کشــور رخ داده اســت. جمعیــت زنــان باســواد در قیــاس بــا ســال ۱۳۳۵ از ۳۵ درصــد بــه ۸۲ 
ــه  ــال های ۱۳۶۱ و  ۱۳۹۰[، درحالی ک ــاری س ــالنامه های آم ــه: س ــد ب ــگاه کنی ــت ]ن ــه اس ــش یافت ــد افزای درص
جمعیــت زنــان باســواد در ســال ۱۳۵۵ عمدتــًا در ســطح تحصیــالت ابتدایــی بــود و فقــط ۲٫۶ درصــد از جمعیــت 
ــه  ــش یافت ــد افزای ــه ۱۷٫۴ درص ــون ب ــبت اکن ــن نس ــی داد و ای ــکیل م ــی تش ــالت عال ــا تحصی ــان ب ــان را زن آن
ــدن  ــوردار ش ــز برخ ــان و نی ــای آن ــای خانواده ه ــاه حمایت ه ــان- در پن ــه زن ــارزات حق طلبان ــد، مب ــت. بی تردی اس
ــی  ــت نقش ــن موقعی ــه ای ــن ب ــان میه ــت یابی زن ــور- در دس ــواه کش ــای ترقی خ ــه  نیروه ــتیبانی مبارزه جویان از پش
ــا  ــر اســت. ب ــی کــه به رغــم تمــام مانع هــا و کارشــکنی ها، درخــورد ســتایش و تقدی اساســی داشــته اســت، مبارزان
ــان از ۱۲٫۹ درصــد در  ــرخ مشــارکت اقتصــادی زن ــان، ن ــن تغییرهــای جــدی در وضــع زن ــن حــال و به رغــم ای ای
ــده،  ــه ش ــق آمارهــای ارائ ــالوه، مطاب ــت. به ع ــه اس ــال ۱۳۹۰ کاهــش یافت ــه ۱۲٫۶ درصــد در س ــال ۱۳۵۵  ب س
از ایــن ۱۲٫۶ درصــد جمعیــت فعــال، ۲٫۶ درصــد آن نیــز بیــکاراِن در جســتجوی کار هســتند. همچنیــن، ســهم 
زنــان در مشــاغل مدیریتــی و برنامه ریــزی بســیار ناچیزتــر اســت. روشــن اســت کــه بــرای دســت یابی بــه جامعــه ای 
ــر  ــت مگ ــن نیس ــن ممک ــد و ای ــردان را بیابن ــا م ــر ب ــود و براب ــته  خ ــی شایس ــد جایگاه ــان بای ــده، زن ــادل و بالن متع
آنکــه حضــور آنــان در تمامــی عرصه هــای مدیریتــی و نظارتــی، قانونگــذاری، قضایــی، برنامه ریــزی و اجرایــی، در 
مقیــاس محلــی، منطقــه ای و ملــی تســهیل و همــوار شــود. بــدون آن، هرگونــه ســخن از برابــری و رفــع تبعیــض 
بــه شــعاری بی محتــوا بــدل خواهــد شــد. جــدا از سیاســت های زن ســتیزانه و خشــونت های عریــان ِاعمــال شــده 
ــان را در مدیریــت کالن ذکــر  ــه کافــی نداشــتن زن ــان، یکــی از دالیــل ایــن تبعیــض را مهــارت و تجرب ــر ضــد زن ب
ــان  ــی کــه راه حضــور زن ــا زمان ــی معیــن درســت باشــد، امــا ت ــن ســخن در حوزه های می کننــد. می گوییــم شــاید ای
در عرصه هــای مدیریتــی بــه بهانه هایــی از ایــن دســت مســدود شــود، ایــن نابرابــری به قــوت خــود باقــی خواهــد 
ــن  ــه ای باشــد کــه در اســرع وقــت ای ــد به گون ــن روی، ســمت گیری های اجتماعــی و برنامه ریزی هــا بای ــد. ازای مان
برابــری به طــور اساســی تأمیــن شــود. زیــرا همان طــور کــه گفتــه شــد، بــدون حضــور شایســته و بایســته زنــان در 
تمامــی عرصه هــای اجتماعــی رشــد اقتصــادی و اجتماعــی – اگــر بتــوان آن را رشــد نامیــد- نامتعــادل و نامــوزون 

خواهــد بــود.
ــد  ــون کار بای ــان" بســنده کــرد. در قان ــع تبعیــض از زن ــی "رف ــارت کل ــط به عب ــد فق ــوان و نبای ــون کار نمی ت در قان
بــه رفــع تبعیــض نســبت بــه زنــان در تمامــی حوزه هــای کار و ازجملــه دســتمزد مســاوی بــه ازای کار برابــر، تأکیــد 
شــود، بایــد کارهــای ســنگین و زیــان آور را بــرای زنــان ممنــوع اعــالم کــرد، بایــد از تکلیــف کــردن کار شــبانه بــه 
آنــان- جــز در مشــاغل درمانــی و خــاص آن هــم همــراه بــا مقرراتــی ویــژه- مانــع شــد، بایــد بــه ویژگــی مادرانــه 
ــن  ــاص در ای ــوع خ ــر موض ــرای ه ــی الزم را ب ــای اجرای ــت و ضمانت ه ــه داش ــد توج ــه بای ــراِن زن چنان ک کارگ
ــان در میــان هیئت هــای نمایندگــی  کارگــری  ــر حضــور زن ــد ب ــون کار بای زمینــه پیش بینــی کــرد. به عــالوه، در قان
و در همــه نهادهــای برآمــده از حقــوق کار و ازجملــه نهادهــای مشــارکتی و نظارتــی در ســطح کارگاه و در مقیــاس 
ــر  ــر ب ــای ناظ ــی، در کمیته ه ــای بازرس ــالف، در کمیته ه ــل اخت ــای ح ــی، در هیئت ه ــه ای و مل ــی، منطق محل
ایمنــی و بهداشــت، در طــرح طبقه بنــدی مشــاغل، در تأمیــن اجتماعــی، کاریابــی و آموزش هــای هــای حرفــه ای 
و دیگــر نهادهــای مربــوط، تصریــح و تأکیــد شــود. بــدون حضــور زنــان کارگــر در ایــن نهادهــا، نمی تــوان از رفــع 
تبعیــض و رعایــت حقــوق ویــژه زنــان ســخن گفــت. واقعیــت امــر ایــن اســت کــه در نتیجــه تغییرهــای عمیــق رخ 
داده در بافــت جمعیتــی و جنســیتی نیــروی کار و حضــور گســترده زنــان در تمامــی عرصه هــای اجتماعــی، دیگــر 
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ــد از رفــع  ــان بســنده کــرد. رفــع تبعیــض را بای ــه" در تأمیــن و حمایــت از حقــوق زن ــه "نــگاه خیرخواهان ــوان ب نمی ت
تبعیــض در حضــور مســتقل زنــان در همــه عرصه هــای اجتماعــی و به ویــژه در مجامــع کارگــری آغــاز کــرد. روشــن 
اســت کــه ســندیکاها و ســازمان های ســندیکایی بایــد پیشــگام ایــن عرصــه باشــند و راه حضــور زنــان را در تمــام 
فعالیت هــای ســندیکایی از طریــق حضــور آنــان در همــه ارکان و کمیته هــای ســندیکایی کارگــری همــوار ســازند. 
کارگــران به ویــژه، بایــد از نــگاه مردســاالرانه حاکــم بــر جامعــه و از نــگاه ابــزاری بــه زنــان فاصلــه گیرنــد و در وجــود 
زنــان نیمــه کامل کننــده بشــریت را بنگرنــد. زنــان نــه رقیــب، بلکــه در همــه حــال، هــم رزم و هم اندیــش و در ســیر 
ــچ مــرد  ــد. همان طــور کــه هی ــدان مردان ان ــادران، همســران، خواهــران و فرزن تطــور زندگــی، تجلی گــر وجــود م
ــر یــک نیمــه  و زنــی بــدون همراهــی نیمــه دیگــر وجــود بشــری اش هویتــی نــدارد، جامعــه نیــز نمی توانــد تنهــا ب
وجــود بشــریت تکیــه کنــد. چنیــن جامعــه ای اگــر هــم بتوانــد بــه بقــای خــود ادامــه دهــد، بی تردیــد، جامعــه ای 

ناقــص و بیمــار اســت.
مــا در گفتــار اشــتغال بــه وضــع اســف بار شــرایط کار زنــان کارگــر و شــاغل در کارگاه هــای رســمی، غیررســمی و 
حتــا زیرزمینــی و مشــاغل خانگــی نیــز بــه بیــکاری گســترده در میــان زنــان و ازجملــه زنــان برخــوردار از تحصیــالت 
ــه  ــه ب ــم ک ــده نمی دانی ــی از فای ــا خال ــم. ام ــا نمی بینی ــرار آن ه ــه تک ــازی ب ــا نی ــم و در این ج ــاره کردی ــی اش عال
ــا در جســتجوی کار و چالش هــای  ــان شــاغل ی ــاره ســه گــروه اجتماعــی از زن ــی درب ــدی نشســت مطالعات جمع بن
ــروار"-  ــه خ ــت نمون ــون "مش ــوری و همچ ــت جمه ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ــت ام ــل معاون ــان در مح ــاروی آن روی

ــاره کنیم: ــاه ۱۳۹۵- اش ــنا، ۱۸ خردادم ــزاری ایس ــل از خبرگ به نق
کمبود فرصت های شغلی به دلیل زن بودن؛	 
محدودیت در انتخاب شغل؛	 
فزونی نرخ بیکاری در میان آنان؛	 
مواجه با قراردادهای موقت حتی برای کار مستمر؛	 
عدم بهره مندی از حداقل دستمزد قانونی؛	 
عدم امکان چندان برای ارتقای شغلی؛	 
فقیر بودن در دوران بازنشستگی به دلیل دستمزدهای کم؛	 
مواجه با ساعت طوالنی تر کار بدون دریافت اضافه کار؛	 
عدم امکان برخورداری از بیمه بیکاری به دلیل نوع قراردادها؛	 
ارجحیت زنان کارگر مجرد بر متأهلین؛	 
عدم برخورداری زنان شاغل در کارگاه های کوچک کار از حمایت های اجتماعی و قانونی؛	 
عقد قرارداد و اخذ برگه های سفید امضای تسویه حساب از سوی کارفرمایان؛	 
عــدم توجــه بازرســی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه مشــکالت زنــان کارگــر در راســتای احقــاق 	 

حقــوق آنــان؛
مــا برآنیــم کــه بــرای پایــان دادن به ایــن چالش هــا، نابرابری هــا و بی اعتنایی هــا بــه حقــوق زنــان کارگــر، 
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ــی الزم  ــی و مذهب ــی، مل ــی، قوم ــی، عقیدت ــیتی، سیاس ــای جنس ــه دور از تفاوت ه ــران ب ــام کارگ ــتگی تم همبس
اســت. در ایــن میــان  بــر کارگــران و شــاغالن زن اســت کــه خــود پیشــگام ورود همه جانبــه در ایــن عرصــه شــوند. 
ــه  ــد. ب ــدی جوین ــارکت ج ــا مش ــا در کارگاه ه ــب آن ه ــان در جن ــای زن ــندیکاها و کمیته ه ــازی س ــا و نوس در احی
ــد در  ــر بای ــدی نیســت کــه مــردان کارگ ــد. تردی ــکاران همــت گمارن ــه ای و بی ــی، منطق تأســیس کانون هــای محل
تمــام فعالیت هــای ســندیکایی جایــگاه شایســته زنــان را در مقــام هم ر زمــان خــود محفــوظ دارنــد. همچنیــن، بــر 
تمــام نیروهــای ملــی و مردمــی و ازجملــه حقوق دانــان، پژوهشــگران مقولــه کار و مدافعــان حقــوق کار اســت کــه 
گاه ســازی و تشــکل یابی در راســتای دســت یابی آنــان بــه حقــوق و مطالبات شــان  زنــان کارگــر و حقوق بگیــر را در آ

یــاری دهنــد.
*
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پیش گفتار
ــا کار  ــی ی ــرایط زندگ ــه ش ــری ک ــای کارگ ــی گروه ه ــوص برخ ــه درخص ــدیم ک ــادآور ش ــین ی ــای پیش در بخش ه
ــژه ای  ــای وی ــی کار معیاره ــوق بین الملل ــت، در حق ــاوت اس ــی متف ــران صنعت ــی و کار کارگ ــرایط زندگ ــا ش ــان ب آن
وضــع شــده اســت. ازجملــه ایــن گروه هــای کارگــری می تــوان بــه پرســتاران، دریانــوردان و مالحــان، ماهیگیــران، 

کارگــران کشــاورزی، کارگــران ســالمند و کارگــران مهاجــر اشــاره کــرد.

۱.  کارگران سالمند
گــروه بزرگــی از کارگــران را کارگــران میان ســال و بــاالی ۵۰ ســال و در آســتانه بازنشســتگی تشــکیل می دهنــد. 
ایــن گــروه از کارگــران را می تــوان بــه پنــج دســته تقســیم کــرد: کارگــران و حقوق بگیــران شــاغل مشــمول 
ــمول  ــت و مش ــرارداد کار موق ــمول ق ــران مش ــران و حقوق بگی ــاری؛ کارگ ــای اجب ــی و بیمه ه ــای دائم قرارداده
ــران شــاغل  ــاری؛ کارگ ــران شــاغل مشــمول قراردادهــای کار موقــت و بیمه هــای اختی ــاری؛ کارگ بیمه هــای اجب
مشــمول قراردادهــای موقــت و فصلــی  و بی بهــره از هرگونــه  تأمیــن اجتماعــی؛ کارگــران بیــکار و بی بهــره از بیمــه 
بیــکاری. همان طــور کــه در گفتارهــای پیشــین نیــز اشــاره کردیــم، کارگــران و حقوق بگیــران دســته اول عــده ای 
ــن  ــوع ای ــا موض ــد. ام ــکیل می دهن ــور را تش ــری کش ــت کارگ ــب جمعی ــد از ترکی ــه ۴ درص ــک ب ــمار  و نزدی کم ش
اســت کــه بســیاری از ایــن کارگــران نیــز حقــوق و دستمزدشــان در لیســت های بیمــه ارســالی از ســوی کارفرمایــان 
بــا مبلــغ کم تــری گــزارش می شــود، بــا ایــن وعــده کــه در دو ســال آخــر اشــتغاِل آنــان تــا بازنشســتگی ایــن رقــم 
بــه ســطح حقــوق و دســتمزد واقعــی افزایــش یابــد. مصوبــه ضــد کارگــری »برنامــه پنجــم توســعه« برخــالف عــرف و 
رویــه معمــول طــی ســال های متمــادی، مقــرر داشــت کــه میانگیــن دســتمزد پنج ســاله آخــر تــا زمــان بازنشســتگی 
و درصــورت جهــش ناگهانــیِ دســتمزدها در ۵ ســال گذشــته، میانگیــن ده ســاله آخــر دســتمزدها مبنــای محاســبه 
حقــوق بازنشســتگی اســت، ایــن مصوبــه ، جامعــه کارگــری و به ویــژه ایــن بخــش از کارگــران میان ســاِل در آســتانه 
بازنشســتگی را بــا مشــکالت روحــی ای جــدی روبــرو کــرد. هرچنــد ایــن مصوبــه درنتیجــه اعتراض هــای کارگــری 
در »برنامــه ششــم توســعه« لغــو شــد، امــا در آن بــازه زمانــی ۵ ســاله، موجــب کاهــش هرچــه بیش تــر درآمــد ناچیــز 
کارگــران مشــمول بازنشســتگی شــد و آینــده آنــان را در تاریکــی و ابهــام هرچــه بیش تــری فروبــرد. مــا برآنیــم کــه 
ــد، خســارت پرداخــت  ــان دیده ان ــه زی ــه کارگرانــی کــه از ایــن مصوب ــد ب ــه کافــی نیســت و بای تنهــا لغــو ایــن مصوب

شــود.
دســته دوم کارگرانــی هســتند کــه به دلیــل کنــدی و فرســودگی ناشــی از ســال ها کار بیــش از همــه در معــرض 
تهدیدهــای ناشــی از قراردادهــای کار موقت انــد. زیــرا درصــورت اخــراج، یافتــن کار بــرای آنــان دشــوار اســت و حتــا 
اگــر بیمــه بیــکاری نیــز بــه آنــان تعلــق گیــرد، دردی از آنــان دوا نخواهــد کــرد. چــرا کــه، پرداخــت بیمــه بیــکاری 
بســته بــه ســنوات بیمــه آنــان اســت و ایــن بیمــه تنهــا ۷۰ درصــد آخریــن دستمزدشــان را پوشــش می دهــد. روشــن 
ــِر مبلــغ حقــوق و دســتمزدها در لیســت های بیمــه از  ــه کم ت ــازل دســتمزدها از یک ســو  و ارائ اســت کــه ســطح ن
ســوی کارفرمــا از جانــب دیگــر، ایــن گــروه را هــم بــا همــان مشــکالت گــروه نخســت روبــرو کــرده اســت و می کنــد.
دســته ســوم، یعنــی کارگرانــی کــه مشــمول بیمــه اختیاری انــد، بــا وجــود ســطح نــازل دســتمزدها در صورتــی کــه 
قــدرت پرداخــت بیمــه اختیــاری را داشــته  باشــند، از حداقــل بیمــه اســتفاده می کننــد. روشــن اســت کــه در شــرایط 
ــه  ــل بیم ــد و حداق ــتفاده کنن ــد اس ــکاری نمی توانن ــه بی ــوند از بیم ــکار ش ــه بی ــی ک ــی در صورت ــامان کنون نابه س
درمانــی آنــان نیــز قطــع می شــود. به عــالوه، در صورتــی کــه بخــت یــار آنــان باشــد و بتواننــد از بیمــه بیــکاری یــا 
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از کارافتادگــی بهره منــد شــوند، حقــوق بازنشســتگی و از کارافتادگــی آنــان بــه میزانــی نیســت کــه بتوانــد نیازهــای 
آنــان را پاســخ دهــد.

دســته چهــارم، یعنــی کارگــران شــاغل بی بهــره از بیمــه بیــکاری و اختیــاری کارگرانــی هســتند کــه ضمــن برخوردار 
ــنی در  ــده روش ــچ آین ــی هی ــا ازکارافتادگ ــکاری ی ــورت بی ــی درص ــی و درمان ــش اجتماع ــه پوش ــودن از هیچ گون نب

ــان و خانواده هایشــان نیســت. انتظــار آن
دســته پنجــم، یعنــی کارگــران بیــکاِر بی بهــره از هرگونــه پوشــش اجتماعــی، کارگرانــی هســتند کــه بایــد ســال های 

پایانــی عمــر خــود را در تنگــی معیشــت و عســرت هرچــه تمــام ســپری کننــد.
ــر پوشــش  ــد خاتمــه داد و تمــام کارگــران اعــم از شــاغل و بیــکار زی ــار بای ــن وضــع فاجعه ب ــه ای مــا برآنیــم کــه ب
بیمه هــای اجتماعــی و بــا کیفیتــی کــه در بحــث مزدهــا بــه آن اشــاره شــد، درآینــد. راه هــای تقلــب و سوءاســتفاده 

ــد مســدود شــوند. ــه لیســت های غیرواقعــی بای ــان در ارائ کارفرمای
کارگران و حقوق بگیران بازنشسته

ــای  ــش صندوق ه ــر پوش ــر زی ــر و حقوق بگی ــون کارگ ــم میلی ــر چهارونی ــغ ب ــمی، بال ــای رس ــا آماره ــق ب مطاب
بازنشســتگی و ازکارافتادگــی هســتند. بخــش قریــب به اتفــاق ایــن کارگــران و حقوق بگیــران کــه بــه حقــوق 
ــرایط  ــن ش ــا تحمیلی تری ــم ب ــاره، آن ه ــن کار دوب ــا از یافت ــازل حقوق ه ــطح ن ــل س ــته اند، به دلی ــتگی وابس بازنشس
و نازل تریــن امکانــات، ناگزیرنــد. به همیــن دلیــل، شــمار کثیــری از آنــان را حتــا در ســنین باالتــر از هفتــاد ســال 
ــا به طــور  ــه کار مشــغول اند ی ــد کــه در آموزشــگاه ها، آژانس هــا، مؤسســات و شــرکت های خصوصــی ب ــوان دی می ت

ــد. ــهری روی آورده ان ــل ش ــوع حمل ونق ــی از ن ــی و فعالیت های ــه مسافرکش ــخصی ب ش
امــا دســته دیگــری از کارگــران و حقوق بگیــران کــه ســال ها از مــرز بازنشســتگی گذشــته اند، همچنــان بی بهــره 
ــرای  ــا زدن در کارهایــی ســیاه ب ــه حمایــت اجتماعــی به رغــم کهولــت و فرســودگی محکــوم به دســت و پ از هرگون

کســب کم تریــن درآمــد ممکــن هســتند.
ــمول  ــران مش ــام کارگ ــد تم ــیاه بای ــت س ــن وضعی ــه ای ــان دادن ب ــرای پای ــه ب ــم ک ــا برآنی ــد، م ــه ش ــه گفت چنان ک
بازنشســتگی شناســایی شــوند و زیــر پوشــش بیمه هــای اجتماعــی قــرار گیرنــد. بی تردیــد، ایــن اقدامــی اســت کــه 
عــالوه بــر کاهــش نابرابــری و فقــر در جامعــه، در ایجــاد اشــتغال بــرای کارگــران جــواِن بیــکار نیــز مؤثــر و مفیــد 

خواهــد بــود.
کارگران سالمند و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار

ازآنجاکــه بــا بــاال رفتــن ســن گاه در زمینــه کار بــرای کارگــران مشــکالتی پدیــد می آیــد و گاه در گــذار بــه مرحلــه 
ــه  ــاره کارگــران ســالمند و ب ــرو می شــوند، در توصیه نامــه شــماره ۱۶۲ کــه درب ــا مشــکالتی روب بازنشستگی شــان ب
ســال ۱۹۸۰ بــه تصویــب رســید، به تفصیــل در زمینــه تســاوی رفتــار و فرصــت نیــز حمایــت از کارگــران ســالمند و 
آمــاده کــردن آنــان بــرای بازنشســتگی رهنمودهایــی ارائــه شــده اســت. از نظــر توصیه نامــه یادشــده، بایــد مســائل 
مربــوط بــه اشــتغال کارگــران ســالمند، در متــن برنامه هــای کلــی و متعــادل در زمینــه اشــتغال کامــل، بــا در نظــر 
گرفتــن وضــع تمــام گروه هــای ســنی بررســی شــود. کشــورهای عضــو ســازمان بین المللــی کار بایــد تدابیــری اتخــاذ 
کننــد کــه در زمینــه اشــتغال و اســتخدام از هرنــوع تبعیــض ناشــی از وضــع ســنی کارگــران ســالمند جلوگیــری شــود 
ــای  ــررات و رویه ه ــن و مق ــد. قوانی ــارکت یابن ــت مش ــن سیاس ــرای ای ــی در اج ــری و کارفرمای ــازمان های کارگ و س
ــران ســالمند و  ــن، کارگ ــق داده شــوند. همچنی ــوق تطبی ــا سیاســت ف ــا ب ــی شــده ت ــد بازبین موجــود در کشــور بای
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ــای  ــا تبعیض ه ــض ی ــوص تبعی ــان درخص ــد شکایت هایش ــد بتوانن ــوط بای ــه ای مرب ــری و حرف ــازمان های کارگ س
ــرای  ــر الزم ب ــه تدابی ــه ب ــری از توصیه نام ــش دیگ ــد. در بخ ــه دهن ــط ارائ ــای ذی رب ــه نهاده ــده را ب روا داشته ش
ــا  ــن دســته از کارگــران امــکان اشــتغال ب ــرای ای ــد کــه ب ــه می کن ــردازد و توصی ــت از کارگــران ســالمند می پ حمای
ــه پیــری زودرس  ــی کــه ب ــت از کارگــران ســالمند، فعالیت های ــد درحمای شــرایطی رضایت بخــش فراهــم شــود. بای
ــق  ــا تطبی ــا آن ه ــود را ب ــد خ ــختی می توان ــالمند به س ــر س ــه کارگ ــی ک ــا فعالیت های ــوند ی ــر می ش ــران منج کارگ
ــم آیــد. توصیه نامــه،  ــوند و امکانــات مربــوط بــه بهبــود شــرایط و محیــط کار آنــان فراه ــد، مشــخص ش ده
ــد.  ــه می کن ــی ارائ ــا مــزد و کار نیمه وقــت رهنمودهای ــاره ســاعات کار، مرخصــی ســاالنه همــراه ب همچنیــن، درب
ازجملــه ایــن رهنمودهــا، پرداخــت مــزد نــه بــر اســاس ســرعت کار، بلکــه بــر اســاس تجربــه و مهــارت اســت. بخش 
دیگــر توصیه نامــه دربــاره آمــاده کــردن کارگــران ســالمند بــرای بازنشســتگی اســت. توصیه نامــه بــرآن اســت کــه 
بازنشســتگی بایــد جنبــه ارادی داشــته باشــد. قطــع یک بــاره کار و بازنشســتگی تحمیلــی در ایــن گــروه از کارگــران 
ــاس  ــه احس ــف و ازجمل ــوارض مختل ــد ع ــد، می توان ــپری کرده ان ــط کار س ــری را در محی ــه عم ــران ک و حقوق بگی
بیهودگــی و افســردگی را در پــی داشــته باشــد. توجــه بــه  ایــن شــرط ها در گــذار بــه بازنشســتگی، از اهمیتــی خــاص 
برخــوردار اســت. به عــالوه، امکانــات رفاهــی، تفریحــی، ورزشــی و گردشــی ازجملــه مســائلی اســت کــه در حقــوق 
بین الملــِل کار بــرای ایــن گــروه از کارگــران و حقوق بگیــران توصیــه می شــود. متأســفانه، در قانــون کار ]در 

ایــران[ بــه مشــکالت ایــن گــروه از کارگــران و حقوق بگیــران توجهــی نشــده اســت.

2.  پرستاران و اهمیت خدمات آنان
پرســتاران بزرگ تریــن گــروه از کارکنــان نظــام ســالمت را تشــکیل می دهنــد و نقــش مؤثــری در جامعــه و 
حیــات اجتماعــی آن دارنــد. پرســتاری بــا گرایش هــای مختلــف درمانــی، بهداشــت روانــی، آمــوزش و پیشــگیری، 
ــام  ــان و در تم ــت و درم ــای بهداش ــه عرصه ه ــژه، در هم ــای وی ــکی و مراقبت ه ــای پزش ــی، فوریت ه توان بخش
ــش  ــژه در بخ ــتاری، به وی ــر دارد. پرس ــی و مؤث ــی حیات ــالمندی نقش ــا س ــوزادی ت ــان از ن ــی انس ــای زندگ مرحله ه

ــت. ــژه اس ــای وی ــد حمایت ه ــن روی، نیازمن ــی رود، ازای ــمار م ــخت به ش ــیار س ــغل هایی بس ــان، از ش درم
کمبود پرستار و فشار مضاعف بر آنان

ــه ازای هــر تخــت بیمارســتانی حداقــل ۳ و در بخــش عمومــی ۵ پرســتار  ــد ب ــی بای ــر اســتانداردهای جهان ــا ب "بن
ــر  ــا ۹ نف ــه حــدود ۷ ت ــکا تعــداد پرســتاران ب ــادا و آمری ــی، اســترالیا، کان وجــود داشــته باشــد. در کشــورهای اروپای
می رســد. در کشــور مــا، مطابــق آمارهــای رســمی، تعــداد پرســتاران در حــدود ۱۱۳ هــزار نفــر اعــالم شــده اســت. 
تعــداد آمــار ثبــت شــده گــروه پرســتاران در کشــور ۱۱۳ هــزار و ۶۶۴ نفــر اســت کــه ۱۸ هــزار و ۳۸۵ بهیــار، ۹۴۲ 
ــتاری و ۲۵۹  ــد پرس ــناس ارش ــزار و ۷۵۹ کارش ــه ه ــتاری، س ــناس پرس ــزار و ۳۱۹ کارش ــتاری، ۹۰ ه کاردان پرس
دکتــرای پرســتاری را دربرمی گیــرد. آمــار ثبــت شــده پرســتاران در رده هــای مختلــف در ســازمان نظــام پرســتاری 
ایــران شــاغالن، بازنشســته ها و شــاغالن در امــور دیگــر را نیــز شــامل می شــوند" ]نــگاه کنیــد بــه: ســید منصــور 

ــاه ۱۳۹۴[. ــن، ۱۰ آذرم ــوم پزشــکی، ســالمت آنالی ــان آموزشــی دانشــگاه های عل رضــوی، در نشســت معاون
ــر تعــداد  ــا دو براب ــر تعــداد پزشــکان ی ــر اســاس اســتانداردهای جهانــی، می بایســت تعــداد پرســتاران ســه براب "ب
ــبت در  ــن نس ــد. ای ــته باش ــود داش ــتار وج ــه پرس ــت، س ــر جمعی ــزار نف ــر ه ــه ازای ه ــا ب ــتانی ی ــای بیمارس تخت ه
بخــش داخلــی و جراحــی بــه ازای هــر ۴ تــا ۶ بیمــار یــک پرســتار اســت. در ایــران، ایــن نســبت یــک بــه ۱۲ اســت. 
بــار عمــده خدمــات بهداشــتی- درمانــی بــر دوش پرســتاران اســت. بــر اســاس پژوهشــی در ایــران، ۳۳ درصــد از 
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ــد. بســیاری از پرســتاران پــس از ۱۲  ــرو بوده ان ــا همراهــان او روب ــا مشــکل خشــونت از جانــب بیمــار ی پرســتاران ب
ســال کار مــداوم، ســالمت خــود را از دســت می دهنــد و بــه یکــی از انــواع بیمارهــای روحــی، روانــی، اســکلتی، 
ــوه مراجعــان و  ــا انب ــا هپاتیــت دچــار می شــوند. پرســتاران ب ناراحتــی معــده، ســتون فقــرات، اختــالالت خــواب ی
ــار  ــا ۲۵ بیم ــا ۲۰ و گاه ت ــه ۱۲ ت ــت ب ــه خدم ــال ارائ ــان درح ــتار هم زم ــک پرس ــه ی ــد، به طوری ک ــاران مواجه ان بیم
ــه ۱  ــژه ۱ ب ــه ۵ و در بخــش وی ــه بیمــار در بخــش عمومــی ۱ ب ــی کــه اســتاندارد نســبِت پرســتار ب اســت. در صورت
اســت. متأســفانه، طبــق آخریــن آمارهایــی کــه وزارت بهداشــت اعــالم کــرده اســت، کشــور مــا ۲۰۰ هــزار پرســتار 
ــتاران  ــادی را پرس ــاعت زی ــان س ــی همچن ــز درمان ــتان ها و مراک ــتار در بیمارس ــود پرس ــل کمب ــود دارد. به دلی کمب

ــاه ۱۳۹۶[. ــن، ۲ بهمن م ــه فعالیــت هســتند" ]تجــارت آنالی مشــغول ب
مهاجــرت جمعــی پرســتاران از کشــور فاجعــه اســت، فاجعــه ای کــه بــر بهداشــت روان و ســالمت جســمانی جامعــه 
تأثیــر جبران ناپذیــری دارد »شــغل پرســتاری بســیار پراســترس اســت... در تمــام دنیــا بــرای شــغل های این چنینــی 
ــه  ــد و ب ــل می کنن ــواده را تحم ــج دوری از خان ــتاران رن ــه پرس ــی ک ــی از دالیل ــد. یک ــاد می کنن ــی ایج جذابیت های
ــه  ــت. آنچ ــده اس ــی نش ــتاری توجه ــه پرس ــا ب ــور م ــه در کش ــت ک ــن اس ــد ای ــرای کار می رون ــر ب ــورهای دیگ کش
ــح  ــتند، ترجی ــض هس ــه تبعی ــاهد این هم ــتاران ش ــی پرس ــت. وقت ــض اس ــده، تبعی ــتاران ش ــش پرس ــث رنج باع
ــتارانی  ــش از آمــار پرس ــتند بی ــین هس ــتارانی کــه خانه نش ــد. آمــار پرس ــوند و کار نکنن ــین ش می دهنــد خانه نش
ــور  ــف از کش ــکال مختل ــتار به اش ــزار پرس ــدود ه ــاالنه ح ــی س ــور تقریب ــد. ... به ط ــرت می کنن ــه مهاج ــت ک اس
ــر  ــتاران در دیگ ــت. درحالی که پرس ــت اس ــئوالن وزارت بهداش ــی مس ــم توجه ــت آن ک ــه عل ــوند ک ــارج می ش خ
ــن در  ــز برخــوردار هســتند. همچنی ــگاه اجتماعــی نی ــد بلکــه از جای ــد مناســبی دارن ــا نه تنهــا درآم کشــورهای دنی
سیســتم بهداشــت و درمــان بســیاری از کشــورها همــه در قالــب یــک تیــم کار می کننــد امــا پرســتاران در کشــور مــا 
در سیســتمی کار می کننــد کــه ســنگینی بــار آن بــر جامعــه پرســتاری اســت و پرســتاران بیشــترین خدمــات را ارائــه 
می دهنــد، امــا پولــش در جیــب کســانی دیگــر مــی رود. اختــالف در پرداخــت کــه در سیســتم بهداشــت و درمــان 
کشــور مــا وجــود دارد در هیــچ جــای دنیــا ســابقه نــدارد و در کشــورهای مختلــف اختــالف پرداخــت بیــن دســتمزد 
پرســتار و پزشــک بســیار پاییــن و در کشــوری ماننــد عربســتان ســعودی ۱٫۵ برابــر اســت، درحالی کــه در کشــور مــا 
در برخــی مــوارد ایــن تفــاوت در پرداخــت دســتمزدها بــه ۶۰ برابــر، ۷۰ برابــر و تــا ۱۰۰ برابــر نیــز می رســد« ]نــگاه 

ــه پرســتار، ســایت تعــادل، ۱۰ خردادمــاه ۱۳۹۷[. ــه: شــریفی مقدم، دبیــرکل خان کنیــد ب
ــان  ــتاران و کارکن ــتناک از پرس ــتثمار وحش ــه در اس ــت و از آن جمل ــالمت و بهداش ــش س ــه در بخ ــاد فاجع ابع
ــان آن  ــدرت کتم ــز ق ــت اندرکاران نی ــئوالن و دس ــا مس ــه حت ــت ک ــان اس ــه چن ــش از جامع ــن بخ ــش ای زحمتک
ــر  ــل دیگ ــه دالی ــب ازجمل ــتی نامناس ــع معیش ــاری و وض ــای اجب ــرو، اضافه کاری ه ــدید نی ــود ش ــد. »کمب را ندارن
ــزان  ــود، می ــور می ش ــف از کش ــن صن ــرت ای ــث مهاج ــه باع ــی ک ــن دالیل ــت. از مهم تری ــتاران اس ــرت پرس مهاج
ــواده ای  ــت خان ــن اس ــود. ... ممک ــه می ش ــر گرفت ــر درنظ ــورهای دیگ ــتاران در کش ــرای پرس ــه ب ــت ک ــی اس رفاه
چهارنفــره بــرای اداره زندگــی خــود بــه پنــج میلیــون تومــان نیــاز داشــته باشــد. پرســتار اگــر بخواهــد ایــن ســطح از 
درآمــد را داشــته باشــد بایــد دو و گاهــی ســه شــیفت کار کنــد. در حــال حاضــر میانگیــن پرداختــی بــه پرســتاران در 
بیمارســتان های بخــش دولتــی بیــن دو تــا ســه میلیــون تومــان همــراه بــا کارانــه اســت. آنهــا اگــر بخواهنــد ایــن 
درآمــد را بــه پنــج میلیــون تومــان برســانند، بایــد دو شــیفت و معــادل ۳۸۰ ســاعت در مــاه در بخش هــای دولتــی و 
خصوصــی کار کننــد. گاهــی نیــز مجبــور می شــوند ســه شــیفت در مــاه کار کننــد. در ایــن صــورت خطــا اجتنــاب 
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ــاه ۱۳۹۶[. ــن، ۲ بهمن م ــارت آنالی ــت« ]تج ــر اس ناپذی
گذشــته از کار دشــوار، ســاعات طوالنــی کار و دســتمزد ناچیــز، بایــد بــه عــدم امنیــت شــغلی پرســتاران نیــز اشــاره 
ــز مشــمول قراردادهــای  ــر ۹۰ درصــد پرســتاران کشــور و شــاغل در بیمارســتان های خصوصــی نی ــغ ب کــرد؛ »بال
موقــت هســتند و از هیــچ امنیــت شــغلی برخــوردار نیســتند. به عــالوه، شــرکت های پیمانــی در بعضــی از حوزه هــای 
ــی- کــه گــه گاه پرســتاران را هــم شــامل می شــود- ناهنجاری هــای  بیمارســتانی و در برخــی از رســته های درمان
ــون کار و  ــع قان ــی تاب ــتان های خصوص ــد. بیمارس ــاد کرده ان ــی ایج ــای گروه ــا و آیتم ه ــوع قرارداده ــادی در ن زی
ــود. در  ــرا می ش ــص اج ــتان ها ناق ــیاری از بیمارس ــون در بس ــن قان ــفانه، ای ــا متأس ــتند، ام ــی هس ــن اجتماع تأمی
بخــش دولتــِی درمــان شــاهد قــرارداد پیمانــی هســتیم. پاییــن بــودن دســتمزد مشــکالتی از قبیــل چنــد شــیفت 
بــودن پرســتاران و خســتگی آن هــا و به تبــع آنهــا، کاهــش کیفیــت ارائــه خدمــات و آســیب های روحــی و روانــی بــه 
پرســتاران و خانواده هــای آنــان را پدیــد مــی آورد؛ پرســتاران تــازه فارغ التحصــل به دلیــل کمبــود دســتمزد، تمایــل 
چندانــی بــه کار در بخــش خصوصــی ندارنــد. جایگزیــن مناســبی بــرای بازنشســتگان پرســتاری بخــش خصوصــی 

وجــود نــدارد« ]خبرگــزاری ایلنــا، رئیــس انجمــن صنفــی پرســتاران[.
ایــن درحالــی اســت کــه به گفتــه رئیــس نظــام پرســتاری: »بــر اســاس اعــالم دبیــر اجرایــی شــورای بین المللــی 
ــت  ــی به عل ــتند، ول ــا هس ــون روز در رده ۴ دنی ــوم و فن ــری عل ــش و فراگی ــر دان ــران از نظ ــتاران ای ــتاران، پرس پرس
موانــع متعــدد در نــوع ارائــه خدمــت از کشــورهای آخــر دنیــا هســتیم« ]واحــد مرکــزی خبــر، ۲۶ مهرمــاه ۱۳۹۱[.
در صحــت بخــش نخســت ایــن گفتــار حتــا اگــر غلــو شــده باشــد، تردیــد نمی تــوان کــرد، زیــرا وجــود دالالن و 
واســطه ها و اصــرار آن هــا بــرای جــذب پرســتاران بــه کشــورهای خارجــی همیــن را نشــان می دهــد. ولــی دربــاره 
بخــش دوم ایــن گفتــار و ناظــر بــر نامطلوبــی ارائــه خدمــات چــه می تــوان گفــت؟ نظــام بــرآن بــوده و هســت کــه 
ــرمایه داران و  ــب کالن س ــز در جی ــا نی ــل آن ه ــد ح ــت و کلی ــازی اس ــی س ــکالت خصوص ــن مش ــام ای ــل تم راه ح
دالالن! اکنــون دیگــر بــر همــگان روشــن اســت کــه خصوصی ســازی و بازگذاشــتن دســت دالالن و واســطه ها در 
موضــوع حیاتــی بهداشــت و درمــان نــه حــل مشــکل کــه تیــغ دادن به دســت زنگــی مســت بــود! خصوصی ســازی 
بیمارســتان ها از یک ســو و بــه پیمــان دادن واحدهــای بیمارســتان های دولتــی، فاجعــه  دیگــری اســت کــه جامعــه 
پرســتاری به ویــژه، زنــان پرســتار و به طــور کل، ســالمت جامعــه را تهدیــد می کنــد. مطابــق آمارهــای رســمی بیــش 
از ۸۰ درصــد پرســتاران و کارکنــان بیمارســتان ها را زنــان تشــکیل می دهنــد. دســتبرد هرچــه بیش تــر بــه دســتمزد 
حقیــر ایــن جامعــه زحمتکــش نیــز از پیامدهــای ناگزیــر خصوصی ســازی اســت کــه حیــات و ســالمت جامعــه را 
ــالمت  ــش س ــازی در بخ ــوع خصوصی س ــا، موض ــور م ــائل در کش ــر از مس ــی دیگ ــد: »یک ــرده و می کن ــد ک تهدی
اســت. درحال حاضــر اولیــن عاملــی کــه مــا را تهدیــد می کنــد، بحــث خصوصی ســازی در ســالمت اســت. امــروزه 
ــک  ــا ی ــش ی ــک بخ ــتان ها، ی ــی بیمارس ــه در بعض ــده، به طوری ک ــی ش ــز خصوص ــیاری از مراک ــالمت در بس س
سیســتم از آن بــه بخــش خصوصــی و افــراد غیرمتخصــص ســپرده شــده و ایــن موضــوع ضربــات جبران ناپذیــری 
ــا اســتانداردهای جهانــی داریــم« ]ســایت آفتــاب[. )تأکیــد از  ــادی ب ــه زی ــه نظــام ســالمت وارد مــی آورد.  فاصل ب

ماســت(.
ــدای ســال های دهــه ۱۳۷۰ و اجــرای طــرح  ــا آغــاز خصوصی ســازی گســترده از ابت ــن اســت کــه ب واقعیــت ای
ــق  ــور تعمی ــکی کش ــالمت و پزش ــه س ــری در جامع ــض و نابراب ــد تبعی ــتان ها«، رون ــن اداره اموربیمارس ــام نوی »نظ
و گســترش یافــت. تــا پیــش از اجــرای ایــن طــرح، اختــالف درآمــد پزشــک و پرســتار در مراکــز درمانــی عمومــی 
ــن اداره امــور بیمارســتان ها، درآمــد  ــا پــس از اجــرای طــرح نظــام نوی ــود. ام ــر ب ــر از ۲ براب به طــور میانگیــن کمت
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پزشــکان بــا تفــاوت ۵ تــا ۱۰ برابــر نســبت بــه درآمــد پرســتاران رســید. ایــن مســئله نارضایتی شــدید پرســتاران و کادر 
درمانــی را به دنبــال داشــت. دشــواری حاکــم بــر شــرایط کار پرســتاران و کارکنــان خدمــات درمانــی و اعتراضــات 
چندســاله آنــان درخصــوص شــرایط و روابــط کار خــود و ازجملــه خواســِت ارائــٔه تعریــف دربــاره تعرفه هــای پرســتاری 
یــا به عبارتــی، طــرح طبقه بنــدی یــا رتبه بنــدی مشــاغل، بــه آن جــا منتهــی شــد کــه دولــت در ســال ۱۳۷۹ مــاده 
واحــده ای را بــا عنــوان: »ارتقــای بهــره وری کارکنــان بالینــی نظــام ســالمت« بــه مجلــس ارائــه کنــد. بنــد ۱ و ۲ 
ــش  ــز در بخ ــکری و نی ــوری و لش ــم از کش ــی اع ــای دولت ــی را در بخش ه ــات درمان ــان خدم ــه، کارکن ــن الیح ای
خصوصــی، مشــمول مقــررات مربــوط به ســختی کار و مــواد ۶۷ و ۶۸ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و بنــا بــر 
ــا حــدی نشــان دهنــده عقب نشــینی  ــن دو مــاده اگرچــه ت ــد. ای ــت اعــالم می کن ــان دول ــط رتبه بنــدی کارکن ضواب
ــا به خودی خــود مشــکلی را حــل  ــه پرســتاری کشــور اســت، ام ــر اعتراض هــا و خواســت های جامع ــت در براب دول
نمی کنــد. زیــرا بــا تــداوم قراردادهــای موقــت و وجــود شــرکت ها و پیمانــکاران واســط در مراکــز خدمــات درمانــی 
دولتــی ایــن دو مــاده از ضمانــت اجرایــی الزم برخــوردار نخواهنــد بــود. همچنیــن، از آن جــا کــه حداقــل حقــوق و 
دســتمزد کارکنــان و کارگــران مشــمول قوانیــن »مدیریــت خدمــات کشــوری« و »کار«، به منزلــه مبنــای محاســبات 
ــر  ــی ب ــر چندان ــاغل تأثی ــدی مش ــدی و طبقه بن ــت، رتبه بن ــی اس ــای زندگ ــبد هزینه ه ــر از س ــیار کم ت ــدی، بس بع

دیگــر ســطوح حقــوق و دســتمزدها نخواهــد داشــت.
 از طرفــی، ایــن الیحــه، کارکنــان خدمــات درمانــی و ازجملــه پرســتاران را کــه زنــان بخــش بــزرگ ایــن کارکنــان 
ــخت و  ــای س ــت کاره ــر ممنوعی ــر ب ــررات ناظ ــی مق ــون کار یعن ــاده ۷۵ قان ــمول م ــد، از ش ــکیل می دهن را تش
زیــان آور مســتثنا کــرده اســت. به عــالوه، طبــق مــاده ۳ ایــن الیحــه، ســاعات کار پرســتاران بــا احتســاب اضافــی 
ــی و  ــع غیرقانون ــه وض ــه ب ــود ک ــی آن ب ــه در پ ــر، الیح ــود. به عبارت دیگ ــاعت در روز می ش ــی، ۱۲ س کارِی الزام
ضــد انســانی حاکــم بــر مراکــز درمانــی کشــور صــورت قانونــی بخشــد. تصویــب ایــن طــرح به رغــم فرازونشــیب و 
ــای  ــرح، وزارت خانه ه ــن ط ــب ای ــی تصوی ــاد. در پ ــق افت ــاه ۱۳۸۶ به تعوی ــخ ۶ تیرم ــا تاری ــدی ت ــای ج عقب گرده
ــدک«  ــرح قاص ــد و »ط ــرباز زدن ــی آن س ــه اجرای ــن آیین نام ــه آن، از تدوی ــودن بودج ــن نب ــه تأمی ــئول به بهان مس
ــر  ــی ب ــتورالعمل مبتن ــد. در دس ــن آن کردن ــتان ۱۳۹۳ جایگزی ــرد( را در زمس ــر عملک ــی ب ــت مبتن ــرای پرداخ )اج
ــبات در  ــن روش محاس ــت: »در ای ــده اس ــی آم ــتان های دولت ــک در بیمارس ــاغِل غیرپزش ــان ش ــرد کارکن عملک
ــاِن  ــه کارکن ــع ب ــل توزی ــد قاب ــش، درآم ــر بخ ــرد ه ــاس عملک ــر اس ــطح اول ب ــرد؛ در س ــورت می گی ــطح ص دو س
غیرپزشــک شــاغل در آن بخــش محاســبه می گــردد؛ در ســطح دوم، بــر اســاس عملکــرد هــر یــک از کارکنــان و 

ــردد.« ــن می گ ــرد تعیی ــر ف ــهم ه ــبه س ــازات مکتس امتی
شــمس، عضــو شــورای عالی نظــام پرســتاری، دراین بــاره می گویــد: »اکثریــت جامعــه پرســتاری پیــش از ایــن نیــز 
مخالــف اجــرای طــرح پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد بودنــد امــا اعضــای شــورای عالی و ســازمان نظــام پرســتاری 
تأکیــد داشــتند کــه ایــن فرصــت را بــه وزارت بهداشــت بدهنــد تــا بــه وعده هایــش عمــل کنــد. مــا در شــورای عالی 
نظــام پرســتاری بــا اتــکا بــه اصــل اعتمــاد بــر ایــن تصــور بودیــم کــه تعرفه هــای پرســتاری و بســته های خدمتــی 
پرســتاری اجــرا می شــود و طــرح مبتنــی بــر عملکــرد نیــز بــر اســاس تعرفه هــا و بســته های خدمتــی اجــرا 
می شــود، امــا حــال کــه ایــن موضــوع اجــرا نشــده و تعرفه هــای خدمــات پرســتاری مصــوب نشــده اســت، اصــاًل 
پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد معنــا و مفهومــی نــدارد. وقتــی مــا بســته خدمتــی و تعرفــه خدمــات نداریــم، کــدام 
عملکــرد پرســتاری را می خواهنــد بســنجند تــا بــر اســاس آن پرداختــی صــورت گیــرد. متأســفانه بعــد از گذشــت ۹ 
ســال هماننــد بســیاری از مشــکالت الینحــل بهداشــت و درمــان، ایــن قانــون هــم مســکوت باقــی مانــده اســت و 



۱85 گفتار هفتم: سایر گروههای خاص کارگریگ

عمــاًل نه تنهــا پرســتاران طــی ایــن ســالیان از حــق مســلم خــود برخــوردار نشــده اند بلکــه همــراه بــا طــرح تحــول 
نظــام ســالمت ایــن اختــالف درآمــدی بــه ۴۰ برابــر و در بعضــی مــوارد تــا ۱۰۰ برابــر رســیده اســت... بایــد توجــه 
داشــت از زمانــی کــه تفــاوت درآمــدی بیــن یــک تیــم کاری شــکل می گیــرد خودبه خــود نگاه هــا عــوض می شــود 
و نــگاه از بــاال بــه پاییــن و نــگاه ارباب رعیتــی می شــود. قــرار نیســت پرســتاران مــدام چشــم انتظــار باشــند. جامعــه 
پرســتاری از ایــن پــس از طریــق دیگــری مطالبــات و خواســته های خــود ازجملــه تعرفه گــذاری خدمــات را پیگیــری 

می کننــد و تصمیمــات دیگــری اتخــاذ خواهنــد کــرد« ]مخبــر نیــوز، ۱۶ اســفندماه ۱۳۹۶[. 
ــام  ــان در نظ ــران و کارکن ــکل کارگ ــترده تر مش ــی گس ــتاری و به مفهوم ــه پرس ــکل جامع ــه مش ــت ک ــن اس روش
ــا  ــی کشــور، ب ــات زیربنای ــه یکــی از رشــته های خدم ــه مفهــوم وســیع آن و به مثاب ــی ب بهداشــت و خدمــات درمان
ــازمان های  ــندیکاها و س ــورداری از س ــق برخ ــناختن ح ــمیت ش ــن به رس ــت. ضم ــدنی نیس ــا حل ش ــن اقدام ه ای
ــن  ــان متخصــص در ای ــران و کارکن ــرای تمامــی کارگ ســندیکایی مســتقل، مذاکــرات دســته جمعی و اعتصــاب ب
رشــته، بایــد بــه بســتن قراردادهــای موقــت پایــان داد و دســت واســطه ها- اعــم از پیمانــکار و شــرکتی- از 
ــا نهادهــای مشــارکتی  ــا پیش بینــی شــوراهای کار ی ــاه کــرد. ب ــد کوت واحدهــای خدمــات بهداشــت و درمــان را بای
در ایــن مراکــز، امــکان مشــارکت کارگــران و متخصصــان ایــن واحدهــا را در نظــارت بــر حســن اجــرای توافقــات 
ــد فراهــم آورد. جامعــه پرســتاران، کارگــران و کارکنــان کشــور در مــورد همــه مســائل  ــات آن بای و پیگیــری مصوب
مربــوط بــه برنامه هــای خدمــات بهداشــتی و درمانــی و چگونگــی اجــرای آن بایــد طــرف مشــورت باشــند. حداقــل 
حقــوق و دســتمزد آنــان به عنــوان مبنــای محاســبه دیگــر ســطوح حقــوق و دســتمزد بایــد بــا مشــارکت ایــن جامعــه 
به گونــه ای تعریــف شــود کــه پاســخ گوی ســبد هزینه هــای زندگــی باشــد. تنهــا از ایــن طریــق اســت کــه پرســتاران 
ــد،  ــه کشــورهای دیگــر کــه نیمــی از جمعیــت پرســتاران کشــور را تشــکیل می دهن ــکار، ســرخورده و مهاجــر ب بی
ــی  ــزان پیش بین ــتاری به می ــرور پرس ــدن کادر ض ــم آم ــا فراه ــد ت ــوان و بای ــالوه، می ت ــرد. به ع ــذب ک ــوان ج می ت
ــت.  ــاری جس ــبک تر ی ــای س ــرای کاره ــت و ب ــورت پاره وق ــتگان به ص ــی، از بازنشس ــتانداردهای جهان ــده در اس ش
ــزی  ــز برنامه ری ــی نی ــا اســتانداردهای جهان ــن مشــاغل و متناســب ب ــرای ای ــی درخــورد ب ــل شــدن امتیازهای ــا قائ ب
ــرد.  ــدام ک ــوان اق ــت کادر الزم می ت ــذب و تربی ــه ج ــی ب ــات عال ــگاه ها و مؤسس ــب در دانش ــی ای متناس آموزش
بی تردیــد اگــر درآمدهــای کشــور به جــای حیف ومیــل کــردن و اتــالف آن هــا در مســیر اهــداف جاه طلبانــه و ضــد 
مردمــی نظــام صــرف امــور مهمــی از ایــن دســت می شــد، کشــور مــا بــرای تأمیــن کادر مناســب خدمــات بهداشــت 
و درمــان خــود تــا مرحلــه تکمیــل آن می توانســت به طــور موقــت بــه جــذب نیــروی متخصــص از دیگــر کشــورها 
برآیــد، نــه آنکــه همیــن کادر موجــود را فرســوده و روانــه خــارج کنــد. بدیهــی اســت کــه انجــام ایــن خواســت ها از 
عهــده دولــت و نظــام غــرق شــده در فســاد و ســودجو خــارج اســت و مبــارزه مســتقل کارگــران و کارکنــان ایــن رشــته 
و حمایــت عمومــی جامعــه و به ویــژه حمایــت جامعــه کارگــری را در سراســر کشــور نیازمنــد اســت. ایــن وظیفــه ای 
ــدو  ــژه ســالمت کارگــران و زحمتکشــان از ب ــرا ســالمت جامعــه و شــهروندان آن و به وی ملــی و میهنــی اســت. زی
تولــد تــا ســالمندی در گــرو حفــظ و توســعه ایــن بخــش اســت. کارگــران کشــور بایــد ایــن نــگاه تحمیــل شــده بــه 
ــان  ــا و در هرزم ــری را در هرکج ــه کارگ ــکالت جامع ــد و مش ــس زنن ــود« را واپ ــه کار خ ــس ب ــر ک ــی »ه ــان یعن آن

مشــکل خــود بداننــد. اتحــاد و همبســتگی ضــرورت مبــارزه طبقاتــی کارگــران و مزدبگیــران اســت.
 پرستاران و حقوق بین المللی کار

ــد  ــر تردی ــروز دیگ ــردم، ام ــت م ــالمت و بهداش ــن س ــه تأمی ــتاران در زمین ــی پرس ــا حیات ــی و حت ــش اساس در نق
ــتگی دارد و  ــتاران بس ــکاری پرس ــه هم ــادی ب ــیار زی ــد بس ــا ح ــی ت ــات درمان ــت خدم ــت. موفقی ــوان داش نمی ت
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ــت  ــده اس ــبب ش ــرایط س ــد ش ــتاران واج ــود پرس ــورها کمب ــیاری کش ــت. در بس ــان اس ــه آن ــام وظیف ــون انج مره
ــان  ــودگی زودرس آن ــب فرس ــه موج ــتثماری ک ــند، اس ــرو باش ــز روب ــتثماری نفرت انگی ــا اس ــود ب ــتاران موج ــا پرس ت
پیگیــری  نتیجــه  در  کار،  بین المللــی  ســازمان  ازایــن روی،  می کاهــد.  کارایی شــان  از  به ســرعت  و  می شــود 
نماینــدگان گروه هــای کارگــری مســتقل، ضــروری دانســت کــه بــرای پرســتاران معیارهایــی ویــژه  در نظــر گرفتــه 
ــا همــکاری ســازمان جهانــی بهداشــت در مقاوله نامــه شــماره ۱۴۹ و توصیه نامــه شــماره  شــود، معیارهایــی کــه ب

ــت. ــی یاف ــال ۱۹۷۷ تجل ــوب س ۱۵۷ مص
برابــر مقاوله نامــه ۱۴۹، کشــورهایی کــه بــدان ملحــق می شــوند بایــد در چارچــوب برنامــه کلــی بهداشــت و بــا در 
نظــر گرفتــن امکانــات بالفعــل آن کشــور، سیاســتی درخصــوص خدمــات پرســتاری اتخــاذ کننــد که باالترین ســطح 
بهداشــت را بــرای مــردم تأمیــن کنــد و شــرایط کار پرســتاران، آمــوزش علمــی و عملــی، اشــتغال و آینــده شــغلی و 
مــزد و مزایــای شــغلی آنــان، انگیزه بخــش خدمــت پرســتاری باشــد. بایــد تمهیداتــی اندیشــیده شــود کــه انگیــزه 
ــزی خدمــات پرســتاری را تقویــت کنــد و موجــب شــود ســازمان های  مشــارکت و همــکاری پرســتاران در برنامه ری
ــرایط کار  ــه ش ــت ک ــرآن اس ــه ب ــن مقاوله نام ــد. ای ــارکت یابن ــوط مش ــای مرب ــاذ تصمیم ه ــان در اتخ ــه ای آن حرف
و اشــتغال پرســتاران بایــد از طریــق مذاکرات جمعــی ســازمان های صنفــی- حرفــه ای آنــان بــا کارفرمایــان 
تعییــن شــود و درصــورت اختــالف، موضــوع از طریــق میانجیگــری، نهادهــای داورِی اختیــاری حل وفصــل شــود. 
به عــالوه، هــر یــک از کشــورها درصــورت لــزوم بایــد بکوشــند مقــررات موجــود در زمینــه بهداشــت و ایمنــی کار را 
بــا توجــه بــه ویژگی هــای کار پرســتاران اصــالح کننــد. ســرانجام، مقاوله نامــه یادشــده بــرآن اســت کــه شــرایط کار 
پرســتاران در زمینــه ســاعات کار )ســاعات روزانــه، اضافــه کار، کار نوبتــی( تعطیــالت هفتگــی، مرخصــی ســاالنه، 
ــورداری از  ــز برخ ــزد نی ــتفاده از م ــا اس ــتعالجی ب ــی اس ــان، مرخص ــارداری و زایم ــی ب ــی، مرخص ــی آموزش مرخص
ــا شــرایط دیگــر کارگــران باشــد. توصیه نامــه  ــر از شــرایطی معــادل ب ــد در هیــچ حالــت کم ت تأمیــن اجتماعــی نبای
شــماره ۱۵۷ و پیوســت آن نیــز در هــر یــک از زمینه هــای مربــوط بــه سیاســت خدمــات پرســتاری، آموزشــی علمــی 
ــتاران و  ــالمت پرس ــت از س ــتراحت، حمای ــل و اس ــای تعطی ــاعات کار، روزه ــزد، س ــغلی، م ــت ش ــی، فعالی و عمل

ــد. ــه می ده ــی ارائ ــی مفصل ــنهادهای اجرای ــا و پیش ــا، رهنموده ــان در تصمیم گیری ه ــارکت آن مش

۳. دریانوردان و مالحان
بــر اســاس مقاوله نامه هــای بین المللــی، مــالح و دریانــورد بــه تمــام کســانی اطــالق می شــود کــه صرف نظــر از 

ــد. ــغول به کارن ــر روی آب مش ــتی رانی و ب ــرکت های کش ــان در ش ــغل و تخصص ش ش
ــی  ــه روی کشــتی ها و در آب هــای بین الملل ــورد ب ــی، در کشــور مــا دســت کم ده هــا هــزار دریان  در شــرایط کنون
بــرای شــرکت های کشــتی رانی اعــم از دولتــی و خصوصــی بــه کار مشــغول اند. یکــی از بزرگ تریــن ایــن شــرکت ها 
ــی و  ــری دریای ــرکت تراب ــران، ش ــالمی ای ــتی رانی جمهوری اس ــت. کش ــالمی اس ــتی رانی جمهوری اس ــرکت کش ش
ــن  ــد کشــتی، بزرگ تری ــی حــدود ۱۷۰ فرون ــار داشــتن ناوگان ــا در اختی ــون ب ــی اســت، کــه هم اکن کشــتیرانی ایران
ــغ  ــال ۱۳۹۲ بال ــرکت در س ــن ش ــان ای ــمار کارکن ــود. ش ــوب می ش ــه محس ــتی رانی خاورمیان ــات کش ــرکت خدم ش
بــر ۷ هــزار نفــر اعــالم شــد. از دیگــر شــرکت های مهــم کشــتی رانی می تــوان بــه شــرکت »کشــتیرانی والفجــر«، 
ــتیرانی  ــران«، »کش ــاره ای ــالت ق ــت ف ــرکت نف ــه«، »ش ــر خاورمیان ــد وات ــی تای ــرکت دریای ــوتر«، »ش ــرکت ایرس »ش
بنیــاد«، »شــرکت صنعتــی دریایــی ایــران«، »شــرکت آریــا بنــادر ایرانیــان« و »شــرکت تعاونــی افــق« اشــاره کــرد.

بنابرایــن، بــا آن کــه آمــار دقیقــی از کارگــران دریانــورد در دســت نیســت، می تــوان به جرئــت گفــت کــه ده هــا هــزار 
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دریانــورد به طورمعمــول از ســاعت ۶ صبــح تــا ۸ شــب کار می کننــد و مقــررات ناظــر بــر شــب کاری و شــیفت کاری 
نیــز مشــمول آنــان می شــود، ضمــن آنکــه آنــان در ســاعات غیــرکاری هــم  اغلــب همچنــان دور از خانــه و کاشــانه 

ــد. ــوس به ســر می برن ــا و اقیان ــر دری در کشــتی ها و ب
ــات  ــم اعتراض ــه به رغ ــت ک ــاغل اس ــدی مش ــرح طبقه بن ــور ط ــوردان کش ــی دریان ــت های اساس ــی از خواس یک
دیرینــه دریانــوردان هنــوز تحقــق نیافتــه اســت. "نزدیــک بــه ۱۷۰۰ مهنــدس کشــتی و کارگــر دریانــورد هســتیم 
کــه مطابــق قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی بــرای کشــتی رانی جمهوری اســالمی کار می کنیــم. درحالی کــه 
ــاغل  ــدی مش ــرح طبقه بن ــد ط ــر بای ــاالی ۱۰۰ نف ــای ب ــی در کارگاه ه ــن اجتماع ــررات کار و تأمی ــن مق ــر همی براب
ــرای  ــدن اج ــکوت مان ــود. مس ــرا نمی ش ــا  اج ــورد م ــون کار در م ــررات قان ــش از مق ــن بخ ــا  ای ــد، ام ــرا درآی به اج
ــا  طــرح طبقه بنــدی مشــاغل در مــورد جمعیــت ۱۷۰۰ نفــری کارگــران و مهندســان کشــتی باعــث شــده اســت ت
درآمــد ایــن گــروه از مزدبگیــران در حــد و انــدازه حداقل هــای قانونــی باقــی بمانــد. بــر اســاس مــاه ۵۰ قانــون کار، 
چنانچــه کارفرمایــان مشــمول ایــن قانــون در مهلت هــای تعیین شده مشــاغل کارگاه هــای خــود را ارزیابــی نکــرده 
باشــند، وظیفــٔه پیگیــری اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل بــر عهــدٔه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســت. 
ــورد  ــران  دریان ــرای کارگ ــاغل ب ــدی مش ــرح طبقه بن ــرای ط ــدن اج ــکوت مان ــورد مس ــئوالن وزارت کار در م مس
ــی  ــن صنف ــو انجم ــی، عض ــی اهرم ــا زنگ ــتند" ]غالمرض ــخگو نیس ــالمی پاس ــتی رانی جمهوری اس ــرکت کش ش

ــاه ۱۳۹۴[. ــا، ۱۷ تیرم ــزاری ایلن ــل از: خبرگ ــارس، به نق ــز خلیج ف ــالمی مرک ــوردان جمهوری اس ــری دریان کارگ
پیــش از ایــن نیــز، رئیــس انجمــن صنفــی کارگــری دریانــوردان جمهوری اســالمی مرکــز خلیج فــارس، بــا ارســال 
نامــه ای بــه وزیــر کار از اجــرا نشــدن قانــون طبقه بنــدی مشــاغل از ســوی شــرکت کشــتی رانی جمهوری اســالمی 
ــورد شــرکت کشــتی رانی  ــه نامه هــای مکــرر کارگــران دریان ــا اشــاره ب ــن نامــه انتقــادی، ب ــود. در ای ــاد کــرده ب انتق
ــان از شــرکت کشــتی رانی درخصــوص  ــه مقام هــای مســئول اســتان هرمــزگان و شــکایت آن جمهوری اســالمی ب
اجــرا نشــدن قانــون طبقه بنــدی مشــاغل، ازجملــه گفتــه بــود: »عــدم اجــرای قانــون طبقه بنــدی مشــاغل موجــب 
ــتی رانی  ــرکت کش ــر )ش ــرکت فوق الذک ــت. ش ــده اس ــتی رانی ش ــرکت کش ــورد ش ــران دریان ــوق کارگ ــع حق تضیی
جمهوری اســالمی( از اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل اســتنکاف ورزیــده و هیچ گونــه مزایایــی در ایــن 
خصــوص بــه پرســنل شــاغل و بازنشســته پرداخــت نکــرده اســت و معلــوم نیســت چگونــه مبــادرت بــه صــدور احکام 
ــه  ــدام کــرده اســت. نظــر ب ــه پرســنل اق ــر در دســتمزد کلی ــدون تغیی ــدی شــده، ب ــی طبقه بن ــا عناوین ــی ب کارگزین
ــح  ــان از ۶ صب ــدت کار آن ــد و م ــا می باش ــوق در دری ــرکت ف ــاوگان ش ــر روی ن ــران ب ــن کارگ ــت کار ای ــه ماهی اینک
ــی اســت  ــه و در آب هــای بین الملل ــز خــارج از محیــط خان ــی ۸ شــب به صــورت مــداوم و در مابقــی ســاعات نی ال
ــزان محاســبه  ــر از می ــب کمت ــه پرســنل پرداخــت می شــود به مرات ــر روی کشــتی ب ــت کارکــرد ب ــی کــه باب و مزایای
نوبــت کاری و اضافــه کار پرســنل بــوده اســت، تاکنــون شــرکت مذکــور محاســبه مــوارد مذکــور در حقــوق پایــه را 
ــداده و نیــز طــرح طبقه بنــدی کلیــه پرســنل اعــم از بازنشســته و غیــر بازنشســته در  ــرای کلیــه پرســنل انجــام ن ب
بخــش کارگــری آن شــرکت انجــام نشــده و شــرکت مذکــور بــا تغییــر شــرکت کشــتی رانی بــه شــرکت کشــتی رانی 
ــود.  ــل خواهــد ب ــام شــرکت قب ــد قائم مق ــون کار شــرکت جدی ــاده ۱۲ قان ــق م ــرو کــه آن هــم طب ــن نی KSL تأمی
لــذا بــر اســاس دســتورالعمل مربــوط بــه نحــوه اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل، کارگــران مشــمول قانــون کار 
چنانچــه کارفرمایــان در مهلت هــای تعییــن شــده از طــرف وزارت کار و امــور اجتماعــی، مشــاغل کارهــای خــود را 
ارزیابــی نکــرده باشــد وزارت کار انجــام ایــن امــر را بــه یکــی از دفا تــر مؤسســات مشــاور فنــی ارزیابــی و یــا اشــخاص 

ــاه ۱۳۹۱[. ــه، ۲۷ آبان م ــایت کلم ــل از س ــرد« ]به نق ــد ک ــذار خواه ــت واگ ــب صالحی صاح
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ــا از آن  ــد. ام ــب ش ــال ۱۳۸۶ تصوی ــوردان در س ــاغل دریان ــدی مش ــرح طبقه بن ــون ط ــه قان ــویم ک ــادآور می ش ی
زمــان تــا کنــون ایــن قانــون اعمــال نشــده اســت و مســئوالن شــرکت های کشــتی رانی از اجــرای آن شــانه خالــی 

ــد. ــت نکرده ان ــته پرداخ ــاغل و بازنشس ــوردان ش ــه دریان ــت آن ب ــی باب ــه مزایای ــد و هیچ گون کرده ان
ــوردان  ــراض دریان ــی و اعت ــای بین الملل ــه نرخ ه ــبت ب ــور نس ــوردان کش ــوق دریان ــر حق ــرخ پایین ت ــته از ن گذش
ــه ایــن موضــوع کــه همچنــان ادامــه دارد، در ماه هــای پایانــی ســال ۱۳۹۱ حــق مأموریــت دریانــوردان  نســبت ب

ــت.  ــر یاف ــی تغیی ــه ریال ــرخ ارزی ب ــن حــق از ن ــی، ای ــی و بین الملل ــای قانون ــام مصوبه ه ــز برخــالف تم نی
ــان اســت.  ــوردان کشــور بیــکاری پنهــان و آشــکار و دســتمزدهای انــدک آن به عــالوه، ازجملــه مشــکالت دریان
»پیچیدگی هــای اشــتغال در جهــان پرشــتاب امــروز توجــه بســیاری از سیاســت گذاران، دولتمــردان و کارشناســان 
ــرورت  ــان کار، ض ــیل متقاضی ــور و س ــوان کش ــت ج ــب جمعی ــت ترکی ــی اس ــت. بدیه ــرده اس ــب ک ــود جل را به خ
پرداختــن بیشــتر بــه ایــن مســئله را توســط مســئولین در تمامــی بخش هــای صنعتــی کشــور ایجــاب می کنــد کــه 
صنعــت دریایــی بــا توجــه بــه ظرفیــت باالیــی کــه در بحــث اشــتغال زایی دارد از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. یکــی 
از معضالتــی کــه مدتــی اســت گریبان گیــر جامعــه دریایــی مــا شــده بیــکاری دریانــوردان ایرانــی باتجربــه و متعهــد 
به دلیــل ورود بیــش از حــد دریانــوردان خارجــی بــه نــاوگان دریایــی کشــور از ملیت هــای مختلــف اعــم از هنــدی، 
فیلیپینــی، میانمــاری، بنگالدشــی، پاکســتانی، روســی و غیــره اســت کــه بــر روی شــناورهایی بــا تنــاژ زیــر ۵۰۰ و 
ــزرگ و کوچــِک بخــش خصوصــی و دولتــی  ــن و حتــی کشــتی های اقیانوس پیمــا در شــرکت های ب ــر ۳۰۰۰ ت زی
ــه دالیلــی ماننــد عــدم پرداخــت بیمــه تأمیــن  ــا ب ــه کار هســتند. اکثریــت مالکیــن شــناورهای ایرانــی بن مشــغول ب
ــع، دســتمزد  ــوق به موق ــی مناســب، پرداخــت نکــردن حق ــه غذای ــه نکــردن آذوق ــروی خارجــی، تهی اجتماعــی نی
بســیار پاییــن، عــدم پرداخــت عیــدی و ســنوات، نیــاز نداشــتن بــه مرخصــی حیــن قــرارداد یک ســاله و نیــاز نداشــتن 
بــه هزینــه ایاب وذهــاب و دالیــل دیگــر، به کارگیــری نیروهــای خارجــی را بــه نیروهــای داخلــی ترجیــحمیدهنــد. 
ــه  ــان به صرف ــی برای م ــروی ایران ــد نی ــالم می کنن ــد. اع ــروی ایرانی می کنن ــذف نی ــه ح ــدام ب ــل اق ــن دلی به همی
ــی کــه  ــا جای ــرده ت ــاال ب ــدازه ب ــه کار را، بیش ازان ــاده ب ــی آم ــوردان ایران ــکاری دریان ــار بی ــن موضــوع آم نیســت و ای
ــراوان و  ــکالت ف ــا مش ــختی و ب ــه( به س ــوان موتورخان ــوان دک و مل ــن )مل ــای پایی ــوردان رده ه ــرای دریان ــر ب دیگ
دســتمزد پاییــن کار پیــدا می شــود. مالکیــن بــا توجــه بــه ایــن موضــوع از رد کــردن بیمــه دریایــی امتنــاع ورزیــده 
و بــا عنایــت بــه اینکــه شــغل دریانــوردی جــزو مشــاغل ســخت محســوب می شــود بیمــه تأمیــن اجتماعــی را نیــز 
ــت  ــردن لیس ــًا از رد ک ــد و بعض ــرات رد می کنن ــرای نف ــختی ب ــود، به س ــکی می ش ــرات خش ــال نف ــامل ح ــه ش ک
ــه  ــر خارجــی اســت ک ــان نف ــراض جایگزین ت ــد درصــورت اعت ــرده و می گوین ــغ ک ــز دری ــن اجتماعــی نی بیمــه تأمی
ــوق  ــتر حق ــی بیش ــاه و گاه ــا ۴ م ــر ۳ ی ــا تأخی ــی ب ــورد ایران ــه دریان ــرکت ها ب ــر ش ــت.  اکث ــما اس ــر از ش باصرفه ت
پرداخــت می کننــد. البتــه آن هــم گاهــًا و بــا شــکایت بــه مقامــات بنــدری، اداره کار و دادگاه. البتــه ایــن را نیــز بایــد 
ذکــر کــرد کــه اداره کار یــا دادگاه از قوانیــن و حقــوق دریایــی در رده هــای مختلــف هیچ گونــه اطالعاتــی نداشــته 
ــه نشــده  ــه آنهــا ارائ ــی ب ــرا قوانیــن حقوقــی و مرخصــی... از هیــچ ارگان و به ســختی مالــک محکــوم می شــود؛ زی
اســت و درصــورت شــکایت، هــم بایــد ســاعت ها از وقــت کار زده شــود و هــم چندیــن مــاه به دنبــال حق وحقــوق 
خــود بــود. آیــا دریانــوردان کــه شــغل آنــان جــزو مشــاغل ســخت بــه شــما مــی رود و ماه هــا از خانــه و خانــواده خــود 
ــا خشــکی یکســان  دور هســتند بایــد در مــاه ۲٫۵ روز مرخصــی داشــته باشــند؟ یعنــی مرخصــی نفــرات دریایــی ب
اســت؟ آیــا بعــد از چندمــاه دوری از خانــواده زمــان برگشــت بــه مرخصــی )انــدک( کــه خانــواده چشــم بــه راه اوســت 
بــا دســت خالــی و بــدون حقــوق و شــرمندگی دوران چنــدروزه مرخصــی را ســپری کنــد؟ آیــا دریانــورد بعــد از چندیــن 
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ســال کار کــردن در دریــا بــا بیمــه تأمیــن اجتماعــی کــه آن هــم به طــور منظــم رد نمی شــود و روزهــای مرخصــی 
ــه ذکــر اســت کــه  ــد بازنشســته شــود؟ در اینجــا الزم ب ــه می توان نیــز اکثــرًا جــزو بیمــه محســوب نمی شــود چگون
دریانــوردان ایرانــی بــرای دریافــت گواهینامــه و مــدرک دریایــی خــود بعــد از گذرانــدن ماه هــا دوره هــای مختلــف 
ــی  ــات و دریافــت مــدارک دریای آموزشــی، صــرف وقــت و پرداخــت هزینه هــای دوره و کســب موفقیــت در امتحان
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــازه متوجــه می شــوند کــه از کار خبــری نیســت. ب و آمادگــی حضــور در شــناورها جهــت کار، ت
مــدارک دریانــوردان از طریــق ســازمان بنــادر و دریانــوردی صــادر می شــود و دوره هــای دریانــوردی نیــز زیــر نظــر 
ایــن ســازمان اســت؛ متأســفانه هیچ گونــه حمایتــی از ســوی ایــن ســازمان درخصــوص رفــع مشــکالت فــوق انجــام 
ــا،  ــه آنه ــدات ب ــام تعه ــه انج ــزام ب ــوردی و ال ــیون های دریان ــران در کنوانس ــت ای ــه عضوی ــه ب ــود. با توج نمی ش
ســؤالی در اینجــا به وجــود می آیــد کــه آیــا تمــام تعهــدات انجــام شــده اســت؟ در غیــر ایــن صــورت مســئول اجــرای 
آن تعهــدات کــدام ســازمان یــا ارگان اســت؟« ]پژمــان رفیعــی، تیــن نیــوز، ۶ مردادمــاه ۱۳۹۶[. )تأکیــد از ماســت(.
ــوردان تدویــن قانــون کار دریایــی اســت. ولــی دولــت  ــر همیــن دالیــل، یکــی از خواســت های عمــده دریان بنــا ب

ــه خــودداری کــرده اســت. ــن زمین ــدام در ای ــون  از  اق ــا کن ــی اش ت به رغــم تعهــدات بین الملل
از دیگــر مســائل بنیادیــن دریانــوردان تأســیس ســندیکا و ســازمان های ســندیکایی مســتقل آنــان اســت کــه در 
ــد.  ــرباز زده ان ــا س ــناختن آن ه ــمیت ش ــالمی از به رس ــام جمهوری اس ــف نظ ــای مختل ــال ها دولت ه ــن س ــام ای تم
ــر  ــر ب ــای ناظ ــوب آیین نامه ه ــوردان در چارچ ــی دریان ــن صنف ــیس انجم ــازه تأس ــا اج ــت تنه ــال ۱۳۸۵ دول در س
ــن  ــن نوشــتار رفــت، صــادر کــرد. امــا ازآنجاکــه ای انجمن هــای صنفــی را به شــرحی کــه در گفتارهــای پیشــین ای
اســاس نامه، اســاس نامه ای تحمیلــی به شــمار می رفــت، بــا اعتــراض و عــدم اســتقبال دریانــوردان روبــرو 
بــود. در ســال ۱۳۸۹ و در پــی الحــاق جمهوری اســالمی بــه مقاوله نامــه شــماره ۱۴۷ ســازمان بین المللــی 
ــدرج  ــاد من ــه مف ــتی ها، ب ــی کاس ــم برخ ــه به رغ ــاند ک ــب رس ــاس نامه ای را به تصوی ــوردان اس ــع دریان کار، مجم
در مقاوله نامه هــای ناظــر بــر تشــکل های مســتقل کارگــری نزدیک تــر اســت. امــا دولــت برخــالف تعهــدات 
بین المللــی اش از پذیــرش آن ســرباز زد و بــه شــکل های مختلــف بــه دخالت هــای آشــکار و نهــان خــود در امــور 
جــاری ایــن تشــکل ادامــه داد تــا جایــی کــه از معرفــی نماینــده مســتقل دریانــوردان بــه اجــالس ســازمان بین المللی 
کار خــودداری ورزیــد و وزیــر کار در مقــام  نماینــده دریانــوردان بــه ایــن نشســت جهانــی معرفــی شــد. در آن زمــان، 
دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران در توجیــه ایــن مســئله گفــت: »چنیــن مســئله ای بعیــد اســت، 
ــون انجمن هــای صنفــی کارگــران کشــور گمــان  ــا کان ــاط ب ــورد به دلیــل عــدم ارتب فعالیــن صنفــی کارگــران دریان
برده انــد کــه نماینــده ی آنــان در گروهــی عــازم بــه ســازمان جهانــی کار حضــور نــدارد. هفــت نماینــده ی کارگــری 
کــه بــه ژنــو ســفر کردنــد نماینــده ی کل صنــوف کارگــری کشــور هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه فعالیــن صنفــی 
کارگــران دریانــورد از حــق داشــتن کرســی جداگانــه و انحصــاری خــود در کنفــراس ســاالنه ســازمان بین المللــی 
ــده ی صنفی شــان  ــه عــدم حضــور نماین ــد و نســبت ب ــر می دهن ــن ســازمان خب ــر اســاس مقاوله نامه هــای ای کار ب

در نشســت اخیــر ایــن ســازمان معتــرض هســتند« ]ســایت کلمــه، ۵ تیرمــاه ۱۳۹۲[.
تأمــل بــر اظهــارات دبیــرکل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی در مقــام نمــادی از تشــکل های زرد، هماهنگــی 
ــا دولــت در نفــی حقــوق بنیادیــن ایــن کارگــران به خوبــی نشــان می دهــد. روشــن  و همدســتی ایــن تشــکل ها را ب
اســت کــه هــدف از معرفــی نکــردن  نماینــده یــا نماینــدگان مســتقل دریانــوردان، بازداشــتن آنــان از ارائــه گــزارش 

مســتقل از وضــع  کشــور در مجامــع بین المللــی و درک و دریافــت اصولــی ایــن کارگــران از حقــوق خــود اســت. 
ــل  ــوردان تحمی ــه دریان ــی« را ب ــن صنف ــوری و زرد »انجم ــکل ص ــروز تش ــه ام ــت ک ــن رفتارهاس ــه همی درنتیج
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ــد. ــد باش ــت و نمی توان ــرو نیس ــوردان روب ــتقبال دریان ــا اس ــه ب ــکلی ک ــد، تش کرده ان
ــازمان های  ــیس س ــور، تأس ــان کش ــوردان و مالح ــی دریان ــت های اساس ــه خواس ــه، ازجمل ــت ک ــم ازاین روس ه
ــر کارشــان اســت، خواســتی کــه  ــی ناظــر ب ــر اســاس مفــاد مقاوله نامه هــای بین الملل ســندیکایی مســتقل خــود ب

مبــارزه بــرای تحقــق آن، همچنــان ادامــه دارد.
دریانوردان و حقوق بین المللی کار

برخــی  کار،  بین المللــی  ســازمان  تأســیس  به هنــگام  مالحــان،  و  دریانــوردان  کار  ویژگی هــای  بــه  نظــر 
شــرکت کنندگان در کمیســیون مقــررات بین المللــی کار در کنفرانــس ورســای، عقیــده داشــتند کــه بــرای مســائل 
دریایــی بایــد ســازمانی به جــز ســازمان بین المللــی کار مقــررات وضــع کنــد. ایــن نظــر پذیرفتــه نشــد، ولــی مقــرر شــد 
کــه ســازمان بین المللــی کار در اجالس هــای ویــژه ای کــه هرچنــد ســال یــک بــار تشــکیل می شــود، بــه مســائل 
ــوط،  ــدا کمیســیون ســه جانبه مرب ــن اجــالس، ابت ــزاری ای ــن برگ ــا آیی ــق ب ــردازد. مطاب ــوردان بپ ــه دریان ــوط ب مرب
ــالس،  ــد. اج ــالم می کن ــژه اع ــالس وی ــه اج ــوع ب ــاره موض ــود را درب ــر خ ــرده و نظ ــه ک ــث را مطالع ــوع بح موض
ــی  ــی های مقدمات ــس از بررس ــد. پ ــه می ده ــی( احال ــی )فن ــت مقدمات ــه نشس ــات را ب ــن مطالع ــه ای ــی نتیج بررس

ــی ارجــاع می شــود. ــه اجــالس نهای ــب ب ــرای تصوی ــی( موضــوع ب )فن
ــه تصویــب رســیده اســت. ازآنجاکــه  ــوردان بیــش از ســی مقاوله نامــه و بیســت توصیه نامــه ب در زمینــه کار دریان
کار دریانــوردان در دریــا و روی کشــتی انجــام می شــود، مطابــق بــا ضابطــه ای کــه در ســال ۱۹۳۶ پذیرفتــه شــد، 
ــا و  ــن مقاوله نامه ه ــمول ای ــت، مش ــته اس ــا پیوس ــن مقاوله نامه ه ــه ای ــه ب ــوری ک ــده در کش ــت ش ــتی های ثب کش
ــال  ــوب س ــماره ۹ مص ــه ش ــر توصیه نام ــالوه، براب ــود. به ع ــا می ش ــاد آن ه ــرای مف ــد به اج ــا  و متعه توصیه نامه ه
۱۹۲۰، بــه کشــورهای عضــو توصیــه شــده اســت کــه قوانیــن داخلــی خــود در حــوزه مســائل دریایــی را به طــرزی 
ــا  ــورها ب ــر کش ــان در دیگ ــوق و تکالیف ش ــورها از حق ــه کش ــوردان هم ــا دریان ــد ت ــردآوری کنن ــفاف گ ــم و ش منظ
گاه باشــند. شــاید خالــی از فایــده نباشــد کــه بــه مفــاد ایــن  توجــه بــه وضعیــت حقــوق بین المللــی در ایــن حــوزه آ

ــم. ــذرا بیندازی ــی گ ــا نگاه ــه و توصیه نامه ه مقاوله نام
مقاوله نامــه شــماره ۹ مصــوب ســال ۱۹۲۰ مربــوط بــه موضــوع کاریابی هــای دریانــوردان، تأکیــد می کنــد 
ــد مــی ورزد  ــن رو تأکی ــراد، شــرکت ها و مؤسســات باشــد. ازای ــد وســیله ســودجویی اف ــوردان نبای ــی دریان کــه کاریاب
کــه دفاتــر مجانــی زیــر نظــر انجمــن صاحبــان کشــتی ها و دریانــوردان بــا هــدف کاریابــی بــرای دریانــوردان بایــد 
تشــکیل شــود. در همیــن زمینــه، توصیه نامــه دیگــری – توصیه نامــه شــماره ۱۳۹ مصــوب ســال ۱۹۷۰- تصویــب 
شــد کــه در آن توصیه هایــی را درخصــوص اســتخدام و کاریابــی، آمــوزش حرفــه ای، برخــورداری دریانــوردان از کار 
و مــزد منظــم و امــکان تغییــر شــغل ارائــه می کنــد. مســئله دیگــر بــه اســتخدام دریانــوردان و شــرایط خــاص برخــی 
ــدا و  ــال های ۱۹۳۶ و ۱۹۴۶ ناخ ــوب س ــای ۵۳، ۶۹ و ۷۴ مص ــر مقاوله نامه ه ــت. براب ــوط اس ــان مرب ــاغل آن مش
ــه  ــند ک ــته باش ــه ای داش ــد دارای گواهی نام ــر بای ــان ماه ــتی و ملوان ــپز کش ــی، آش ــان فن ــتی، کارکن ــده کش فرمان
احــراز صالحیــت شــغلی آنــان را تأییــد کــرده باشــد. در مقاوله نامه هــا شــرایط اخــذ ایــن گواهی نامه هــا ذکــر شــده 
ــال ۱۹۲۶  ــوب س ــه ۲۲ مص ــت. مقاوله نام ــوردان اس ــتخدامی دریان ــرارداد اس ــوع ق ــر، موض ــوع دیگ ــت. موض اس
شــرایط انعقــاد قــرارداد، شــروط قــرارداد، شــرایط اتمــام قــرارداد و چگونگــی انصــراف طرفیــن از ادامــه قــرارداد را 
به تفصیــل ذکــر می کنــد. ایــن مقاوله نامــه مقــرر مــی دارد کــه قراردادهــای بسته شــده بــا مــدت نامعیــن، درصــورت 
ــاعت  ــل ۲۴ س ــت حداق ــرط رعای ــتی به ش ــه کش ــا تخلی ــری ی ــادر بارگی ــی از بن ــن در یک ــک از طرفی ــراف هری انص
ــو  ــورهای عض ــن کش ــه قوانی ــت ک ــده اس ــه آم ــن در مقاوله نام ــود. هم چنی ــد ب ــخ خواه ــین، قابل فس ــار پیش اخط
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بایــد مشــخص کننــد در چــه شــرایط، فــردی از کارکنــان کشــتی کــه می خواهــد کار خــود را تــرک کنــد، می توانــد 
درخواســت پیــاده شــدن از کشــتی یــا تــرک آن را بدهــد یــا بالعکــس، طــی چــه شــرایطی فرمانــده یــا ناخــدا می تواننــد 
کارمنــدی را اخــراج کننــد. به عــالوه، مقاوله نامــه دربــاره مســائل مربــوط بــه اســتعفای دریانــوردی کــه در کشــتی 

ــی را برمی شــمارد. ــه او، مقررات ــان کار ب ــری یافتــه اســت نیــز چگونگــی دادن گواهــی پای دیگــر شــغل مهم ت
آخریــن موضــوع درخصــوص مســائل اســتخدامی، موضــوع اشــتغال مســتمر دریانــوردان اســت کــه در مقاوله نامه 

شــماره ۱۴۵ و توصیه نامــه شــماره ۱۵۴ مصــوب ســال ۱۹۷۶ دربــاره آن بحــث شــده اســت.  
از دیگــر مقاوله نامه هــای مربــوط بــه دریانــوردان می تــوان از مقاوله نامــه ۱۰۸ مصــوب ســال ۱۹۵۸ دربــاره 
ضــرورت صــدور شناســنامه ملوانــی بــرای دریانــوردان، مقاوله نامه هــای شــماره ۲۷۱ و شــماره ۲۸۴ دربــاره شــرایط 
کار جوانــان و نوجوانــان در کشــتی، مقاوله نامــه ۷۳ مصــوب ســال ۱۸۴۶ موضــوع آزمایش هــای پزشــکی دربــاره 
همــه کارکنــان کشــتی، مقاوله نامه هــای ۱۴۶ مصــوب ســال ۱۹۷۹ دربــاره مرخصــی کارکنــان کشــتی، مقاوله نامــه 
۹۲ مصــوب ســال ۱۳۴۹ دربــاره مســائل بهداشــت و مســائل رفاهــی و ازجملــه مســئله مســکن کارکنــان کشــتی، 
ــه پیشــگیری حــوادث  ــوط ب ــه مکمــل )شــماره ۱۰۴ و ۱۴۱( در ســال ۱۹۷۰ مرب ــه ۱۳۳ و دو توصیه نام مقاوله نام
ناشــی از کار، مقاوله نامه هــای ۲۷ و ۳۷ دربــاره ضــرورت درج وزن بــار بــه روی بارهــا بــرای مصــون داشــتن 
بارانــدازان در برابــر حمــل بارهــای ســنگین، توصیه نامــه شــماره ۱۰۵ دربــاره داروخانــه کشــتی و وجــود داروهــای 
ضــرور در آن، مقاوله نامــه ۱۰۶ دربــاره برخــورداری از حمایت هــای پزشــکی و راه نمایــی پزشــکان و تــا حــد امــکان 
از پزشــکان متخصــص از طریــق رادیــوی کشــتی در ســال ۱۹۵۸، توصیه نامــه ۱۳۸ مصــوب ســال ۱۹۷۰ دربــاره 
ــاره بازرســی  ــادر، توصیه نامــه شــماره ۲۸ مصــوب ســال ۱۹۲۶ درب ــوردان در کشــتی و در بن مســائل رفاهــی دریان

کار نــام بــرد.
همچنیــن، از مقاوله نامه هــای شــماره ۱۰ مصــوب ۱۹۲۰ دربــاره بیمــه بیــکاری دریانــوردان، مقاوله نامــه شــماره 
ــتی،  ــدن کش ــرق ش ــا غ ــن ی ــن رفت ــبب از بی ــوردان به س ــکاری دریان ــارت بی ــاره خس ــال درب ــان س ــوب هم ۸ مص
مقاوله نامــه شــماره ۲۳ و توصیه نامــه شــماره ۲۷ مصــوب ســال ۱۹۲۶ دربــاره تأمیــن بازگشــت بــه میهــن، 
مقاوله نامه هــای ۵۵ و ۵۶ مصــوب ســال ۱۹۳۶ دربــاره بیمــاری، حــوادث دوران خدمــت یــا مــرگ دریانــورد، 
توصیه نامــه ۷۵ مصــوب ســال ۱۹۴۶ دربــاره موافقت نامه هــای تأمیــن اجتماعــی بیــن کشــورها، توصیه نامــه 
شــماره ۷۶ مصــوب همــان ســال دربــاره ارائــه خدمــات پزشــکی بــه افــراد تحــت تکفــل دریانــوردان، دو مقاوله نامــه 
ــن  ــه تأمی ــوط ب ــائل مرب ــاره مس ــوردان و درب ــتمری دریان ــی و مس ــن اجتماع ــاره تأمی ــماره های ۷۰ و ۷۱ درب به ش

ــاد کــرد.   ــد ی اجتماعــی در ســال ۱۹۴۶ بای
ــدن  ــت نش ــی رعای ــه بررس ــت ب ــد نشس ــی در چن ــائل دریای ــه مس ــی کار در زمین ــس بین الملل ــالوه، کنفران به ع
ضوابــط الزم در برخــی کشــتی ها پرداخــت و در نهایــت مقاوله نامــه شــماره ۱۴۷ و توصیه نامــه شــماره ۱۵۵ را 
ــه،  ــن مقاوله نام ــر ای ــرد. براب ــب ک ــی تصوی ــی و تفریح ــتی های بازرگان ــط در کش ــل ضواب ــت حداق ــوع رعای در موض
کشــوری کــه بــه آن می پیونــدد، ضوابــط برشــمرده در ایــن مقاوله نامــه  کــه ناظرنــد بــر: ایمنــی، تأمیــن اجتماعــی، 
شــرایط اســتخدامی و مســائل زیســت محیطی درخصــوص کشــتی های به ثبــت رســیده در آن کشــور، بایــد 
ــد در قوانیــن خــود ســازوکار بازرســی  ــر آن،  کشــور عضــو بای به تفصیــل در قوانیــن خــود مشــخص کنــد. افــزون ب
ــن  ــد. همچنی ــن کن ــی و تبیی ــتی ها را پیش بین ــن کش ــن در ای ــرای قوانی ــر اج ــارت ب ــی و نظ ــتی های بازرگان کش
ــه ایــن مقاوله نامــه پیوســته اســت، حــق دارد مطمئــن شــود اتباعــش کــه در کشــتی ثبت شــده در  کشــوری کــه ب
کشــور دیگــر بــه کار مشــغول اند، درصــورت لــزوم می تواننــد بــه مقامــات مربوطــه شــکایت کننــد و اطمینــان یابنــد 



درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار۱۹2

که آیین دادرسی ای مناسب در رسیدگی به این شکایت ها وجود دارد.
نکتــه مهــم دیگــر در ایــن مقاوله نامــه- کــه در مــاده ۴ آن آمــده اســت- کشــوری کــه بــه ایــن مقاوله نامــه پیوســته 
اســت اگــر شــکایت یــا گزارشــی دریافــت کنــد کــه کشــتی ثبت شــده در کشــوری دیگــر در بنــدر ایــن کشــور توقــف 
کــرده اســت و در کشــتی مذکــور ضوابــط منــدرج در مقاوله نامــه رعایــت نمی شــود، حــق دارد طــی گزارشــی آن را 
بــه اطــالع کشــوری کــه کشــتی در آن ثبــت شــده اســت برســاند و رونوشــتی از آن را بــرای مدیــرکل دفتــر بین المللی 
کار ارســال کنــد. به عــالوه، درصــورت لــزوم می توانــد اقدامــات الزم بــرای رفــع خطراتــی کــه ســالمت یــا ایمنــی 
ــد بی جهــت موجــب جلوگیــری از حرکــت  ــه کار بنــدد. امــا ایــن اقدامــات نبای ــد می کنــد ب کارکنــان کشــتی را تهدی
ــی  ــه ۱۴۷ رهنمودهای ــکات مقاوله نام ــی ن ــاره برخ ــز درب ــماره ۱۵۵ نی ــه ش ــود. توصیه نام ــر آن ش ــا تأخی ــتی ی کش
ــاص  ــای خ ــری در مقاوله نامه ه ــرورت بازنگ ــوع ض ــر موض ــال های اخی ــد. در س ــه می کن ــر ارائ ــی و دقیق ت تفصیل

دریانــوردی بــار دیگــر در دســتورکار ســازمان قــرار گرفتــه اســت.

4.  ماهیگیران
جــدول زیــر، شــمار بندرهــا، شــناورها و صیــادان مجــاز را در ســال ۱۳۹۵ نشــان می دهــد. تردیــدی نیســت کــه 
اگــر صیــادان آزاد یــا به اصطــالح "غیرمجــاز" در تمــام بنــادر کشــور را کــه آمــار دقیقــی از آن هــا در دســت نیســت، 
بــرآن بیفزاییــم، شــمار صیــادان بســی بیــش  از ایــن خواهــد بــود. به ویــژه آنکــه همیــن منبــع تعــداد صیــادان در 

محــدوده آب هــای شــمال را ۱۱۲۸۴ و در محــدوده آب هــای جنــوب ۱۲۸۹۰۱ نفــر ذکــر می کنــد.
ــی و در  ــع غذای ــان در صنای ــش آبزی ــور و نق ــی کش ــای دریای ــتردگی کرانه ه ــه گس ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس  روش
ــه ایــن بخــش از فعالیــت اقتصــادی توجــه شــود و ســرمایه گذاری دولتــی در آن افزایــش  زنجیــره غذایــی، اگــر ب
ــی  ــی غذای ــتغال زایی، در خودکفای ــد در اش ــد و بای ــش می توان ــن بخ ــوند، ای ــت ش ــد تقوی ــای صی ــد و تعاونی ه یاب
ــداد  ــال ۱۳۹۵ تع ــی س ــه دریای ــد. آمارنام ــا کن ــزا ایف ــی به س ــاورزی نقش ــی و کش ــی صنعت ــره ارزش افزای و در زنجی

ــت. ــرده اس ــالم ک ــوب را ۱۶۸ اع ــمال را ۱۹۸ و جن ــری ش ــای ماهیگی تعاونی ه
متأســفانه ماهیگیــران کشــور از زمــره محروم تریــن کارگــران کشــورند، از نظــر معیشــت در وضعیتــی نــازل به ســر 
ــد.  ــز محروم ان ــی ای نی ــکل صنف ــه تش ــتن هرگون ــتند و از داش ــوردار نیس ــم برخ ــی ه ــن حمایت ــد و از کم تری می برن
حســین گروســی، نماینــده و عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس، در گفتگــو بــا خبرنــگاران، از اعتــراف بــه 
ــر شــد و گفــت: "بســیاری از کشــورهای خلیج فــارس در  ــر صنعــت شــیالت ناگزی ــودن وضــع حاکــم ب اســف بار ب
ــازار  ــن عرصــه نتوانســتیم در ب ــد امــا متأســفانه مــا در ای راســتای صنعــت شــیالت ســرمایه گذاری بهینــه ای کردن
رقابتــی صنعــت شــیالت در حــد اســتانداردهای جهانــی عمــل کنیــم. اگــر صنعــت صیــادی  بخواهــد بــا رویکــرد 
ــای  ــود. کارخانه ه ــزل می ش ــته  متزل ــش از گذش ــادان بی ــتی صی ــت معیش ــد، وضعی ــات بده ــه حی ــنتی ادام س
صنایــع تبدیلــی بایــد در کنــار ســواحل کشــوراحداث شــود، یکــی از طرح هــای توســعه صنعــت شــیالت کشــور که 
بایــد  بــه آن اهتمــام ورزیــد، توجــه بــه پــرورش ماهــی اســت. زیــرا ایــن امرمی توانــد صنعــت شــیالت مــا را نــه تنهــا 
متحــول کنــد بلکــه می توانــد بســترهای اشــتغال رانیــز در ایــن صنعــت پــر در آمــد مهیــا کنــد. صنایــع تبدیلــی یکــی 
ــار  ــی در کن ــع تبدیل ــر صنای ــن اگ ــمارمی آید بنابرای ــه ش ــور ب ــیالت درکش ــت ش ــه صنع ــود چرخ ــای مفق از حلقه ه
ــر و از هــدر  شــهرهای ســاحلی احــداث شــود بــه ســادگی می توانیــم ارزش افــزوده دســترنج صیــادان را چنــد براب

رفــت آن جلوگیــری کنــد" ]خبرگــزاری خانــه ملــت، تیرمــاه ۱۳۹۴[
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بنادر ماهیگیری کشور – به نقل از آمارنامه دریایی ایران - ۱۳۹5

تعداد صیاد تعداد شناور )فروند(میزان صید )تن(استاننامردیف
)نفر(

۵۰۵۳۲۰۰۰۶۷۰۰سیستان و بلوچستانُکنارک۱
۳۱۵۱۸۰۰۰۳۵۰۰سیستان و بلوچستانپزم۲
۸۴۳۰۰۰۴۰۰سیستان و بلوچستانزرآباد۳
۱۷۰۱۱۰۰۰۱۷۰۰سیستان و بلوچستانتیر چابهار۴
۲۰۵۲۰۰۰۰۲۸۰۰سیستان و بلوچستانرمین۵
۴۳۱۲۸۰۰۰۴۰۰۰سیستان و بلوچستانبریس۶
۲۶۹۲۸۰۰۰۳۰۰۰سیستان و بلوچستانپسابندر۷
۲۸۳۸۰۰۰۱۶۰۰هرمزگانکالهی۸
۳۶۶۱۶۰۰۰۱۲۰۰هرمزگانجلسک۹

۲۴۳۴۷۰۰۷۲۰هرمزگانبلسعیدو۱۰
۲۸۱۵۰۰۰۱۶۰۰هرمزگانشهید باهنر۱۱
۱۹۹۱۱۰۰۰۱۰۰۰هرمزگانصلخ۱۲
۳۳۳۱۵۰۰۰۱۵۰۰هرمزگانپشت شهر۱۳
۲۴۹۱۴۰۰۰۱۸۰۰هرمزگانکنگ۱۴
۱۴۶۷۳۰۰۵۲۰هرمزگانحسینیه۱۵
۲۷۱۱۵۰۰۰۱۹۰۰هرمزگانبستانه۱۶
۲۹۵۹۰۰۰۲۶۰۰بوشهردیر۱۷
۱۱۹۶۰۰۰۱۴۰۰بوشهرجاللی۱۸
۵۰۴۱۱۰۰۰۱۲۰۰۰خوزستاننهر قصر۱۹
۱۱۹۶۰۰۰۹۵۰۰خوزستانآبادان۲۰
۳۷۱۵۰۰۰۳۶۰مازندرانبابلسر۲۱
۷۲۵۰۰۷۰مازندرانامیرآباد۲۲
۲۹۶۰۰۰۲۶۰گیالنانزلی۲۳

۵۲۰۷۳۰۱۵۰۰۶۰۱۳۰جمع
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ماهیگیران و حقوق بین المللی کار
ــی  ــد ماه ــه صی ــور ب ــای ش ــق در آب ه ــا قای ــتی ی ــتفاده از کش ــا اس ــه ب ــد ک ــران، کارگرانی ان ــور از ماهیگی منظ
مشــغول اند. بنابرایــن، ماهیگیــران نیــز از جهتــی در زمــره دریانــوردان محســوب می شــوند و قاعدتــًا بایــد 
کنفرانــس  امــا  بشــود،  نیــز  ماهیگیــران  شــامل  دریانــوردان  بــه  مربــوط  توصیه نامه هــای  و  مقاوله نامه هــا 
بین المللــی کار از آغــاز چنیــن تشــخیص داد کــه نظــر بــه ویژگی هــای صنعــت ماهیگیــری، ماهیگیــران را از قلمــرو 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی مقاوله نامه ه ــب، برخ ــد. بدین ترتی ــارج کن ــوردان خ ــه دریان ــوط ب ــای مرب ــمول مقاوله نامه ه ش
ــا ضمنــی ماهیگیــران را از حــوزه شــمول خــود  ــح ی ــوردان )مقاوله نامه هــای شــماره ۲۲ و ۲۳(، به طــور صری دریان
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی از مقاوله نامه ه ــت. در برخ ــی نیس ــده کل ــک قاع ــوع ی ــن موض ــه، ای ــد. بااین هم ــارج می دانن خ
دریانــوردان تأکیــد شــده اســت کــه شــامل ماهیگیــران نیــز می شــود )مقاوله نامه هــای ۵۵، ۵۶، ۷۰ و ۷۱(. 
ــه ماهیگیــران  ــد، همــه  کارگــران و ازجمل ــده قواعــد کلی ان ــر دارن ــی کــه درب ــادآور  شــویم کــه مقاوله نامه های ــد ی بای
ــاره   ــران اش ــاص ماهیگی ــای خ ــا و توصیه نامه ه ــه نامه ه ــه مقاول ــا ب ــا تنه ــا م ــوند. در این ج ــامل می ش ــز ش را نی

می کنیــم:
ــا ســاعات کار  ــاط ب ــران )توصیه نامــه شــماره ۷( و در ارتب ــاره ماهی گی در ســال ۱۹۲۰ نخســتین توصیه نامــه درب
آنــان تصویــب شــد. ایــن توصیه نامــه بــر آن بــود تــا اصــل کلــی ۸ ســاعت کار در روز و  ۴۸ ســاعت کار در هفتــه را 
ــًا  ــران عمدت ــه ماهیگی ــوط ب ــد. دیگــر مقاوله نامه هــا و توصیه نامه هــای مرب ــز حاکــم کن ــری نی در صنعــت ماهیگی
پــس از جنــگ جهانــی دوم و در ســال های دهــه ۱۹۵۰ بــه بعــد به تصویــب رســیده اند. ایــن مقاوله نامه هــا و 
ــتخدام  ــن اس ــل س ــوص حداق ــال ۱۹۵۹ درخص ــوب س ــماره ۱۱۲ مص ــه ش ــد از: مقاوله نام ــا عبارتن توصیه نامه ه
ماهیگیــران کــه برابــر آن نبایــد کــودکان کمتــر از  ۱۵ــ ســال را در کشــتی های ماهیگیــری بــه کار گرفــت؛ 
ــوان در کشــتی های صیــد ماهــی اســتخدام کــرد،  مقاوله نامــه شــماره ۱۱۳ کــه مقــرر مــی دارد هیچ کــس را نمی ت
ــی آمادگــی انجــام چنیــن  ــا شــخص از لحــاظ بدن ــر ِمقامــات ذی صــالح ت مگــر به موجــب گواهــی پزشــکی ِمعتب
ــد شــود و  ــرای کارگــران کمتــر از بیســت ویک ســال، هرســال تجدی ــد ب کاری را داشــته باشــد؛ گواهــی مذکــور بای
معاینــات پزشــکی دیگــر کارگــران نیــز بایــد به صــورت ادواری کــه زمــان آن را مقــام ذی صــالح هــر کشــور تعییــن 
ــت  ــران اس ــتخدام ماهیگی ــرارداد اس ــاره ق ــوب ۱۹۵۹ درب ــماره ۱۱۴ مص ــه ش ــرد. مقاوله نام ــورت پذی ــد، ص می کن
کــه بــا الهــام از مقاوله نامــه شــماره ۲۲ مصــوب ســال ۱۹۲۰ و خــاص دریانــوردان تنظیــم شــده اســت. مقاوله نامــه 
شــماره ۱۲۵ مصــوب ۱۹۶۶ دربــاره گواهی نامــه صالحیــت فرمانــده کشــتی، معــاون او و نیــز مکانیســین کشــتی 
ــع  ــه وض ــل ب ــز به تفصی ــوب ۱۹۶۶ نی ــماره ۱۲۶ مص ــه ش ــت. مقاوله نام ــرده اس ــع ک ــی را وض ــل مقررات به تفصی
ــد از توصیه نامــه شــماره ۱۲۶  ــردازد. ســرانجام بای ــاره شــرایط "ســکونت" ماهیگیــران در کشــتی می پ مقرراتــی درب
مصــوب ۱۹۶۶ نــام بــرد کــه درخصــوص آمــوزش حرفــه ای ماهــی گیــران رهنمودهایــی مفصــل ارائــه داده اســت.

5.   کارگران بارانداز
ــرد کــه روی  ــر می گی ــه وســیعی از فعالیت هــا را درب ــه و بارگیــری کاال( دامن کار در باراندازهــا )اســکله های تخلی
ــایل و  ــری وس ــتلزم به کارگی ــب مس ــود و اغل ــام می ش ــدری انج ــای بن ــا و پایانه ه ــکله ها، در انباره ــتی ها، اس کش
ــه  ــز به تناســب  فعالیت هــای برشــمرده ب ــی متنــوع، پیچیــده و گران قیمــت اســت. کارگــران باراندازهــا نی تجهیزات

کارهایــی مختلــف و ازجملــه بــه فعالیت هــای زیــر اشــتغال دارنــد:
بــار زدن، تخلیــه کشــتی ها، انتقــال کاال از کشــتی بــه کرجی هــا یــا بــه  دیگــر وســایل حمل ونقــل نظیــر واگن هــای 
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قطــار بــاری یــا کامیون هــا، انبــار کــردن کاال در جایگاه هــا، انبارهــا و پایانه هــای مخصــوص؛ حمل ونقــل کاالهــا 
ــا و  ــازی کااله ــداری و ذخیره س ــی، نگه ــده؛ جابجای ــایل پیچی ــداری وس ــر و نگه ــدر؛ تعمی ــدوده بن ــراد در مح و اف

دیگــر تجهیــزات جانبــی آن هــا.
بنابرایــن، جایــگاه عمــده کارگــران بارانــداز، بنــادر کشــور اســت. بنــدر ممکــن اســت به صــورت طبیعــی یــا ســاخته 
ــی  ــا تجــارت جهان ــر آبراهه هــای داخــل خشــکی باشــند. برخــی باراندازهــا ب ــا ب ــا ی شــده توســط انســان، روی دری

ســروکاردارند و برخــی ممکــن اســت متعلــق بــه مجتمع هــا یــا تأسیســات خاصــی باشــند.
ــِك  ــتی های کوچ ــا کش ــان آب، ی ــا در جری ــق ی ــای عمی ــت در آب ه ــن اس ــز ممک ــه نی ــار زدن و تخلی ــات ب عملی
ــت  ــن اس ــدر ممک ــود. در بن ــام ش ــاحل انج ــزرگ و س ــتی های ب ــان کش ــه[ می ــا دوب ــارج )barge( ی ــی ]ب ارتباط
ــا،  ــن نفت کش ه ــو گرفت ــرای پهل ــکله هایی ب ــوند؛ اس ــا ش ــی جابه ج ــای معمول ــا باره ــنگین ی ــی س ــای خیل باره
ــژه  ــای وی ــل باره ــتی های حم ــی و کش ــواد غذای ــدن، م ــنگ مع ــنگ، س ــع، زغال س ــل گاز مای ــتی های حم کش

ــوند. ــوب می ش ــدری محس ــهیالت بن ــزات و تس ــه تجهی ازجمل
از دوران جنــگ جهانــی دوم بــه بعــد، حجــم حمل ونقــل دریایــی افزایشــی روزافــزون داشــته اســت. فناوری هــای 
نویــن در کشتی ســازی و دریانــوردی موجــب پیدایــش کشــتی های بســیار عظیــم و برخــوردار از تجهیــزات 
مکانیکــی و درنتیجــه تســریع هرچــه بیش تــر تخلیــه و بارگیــری و کاهــش زمــان توقــف کشــتی ها در بنــادر شــده 
اســت. تنــوع  و گونه گونــی بارهــا بــا تنــوع تجهیــزات جابه جایــی کاالهــا از عرشــه بــه ســاحل یــا برعکــس، همــراه 
ــه،  ــه، لول ــر، کیس ــه، کانتین ــدوق، جعب ــکل صن ــه به ش ــون و از جمل ــیار گونه گ ــکال بس ــا به اش ــت. کااله ــوده اس ب
ورقــه، عــدل، الــوار، وســایل نقلیــه و ماشــین آالت، مــواد فلــه ای به صــورت پــودر، مایعــات و جــز این هــا  وارد بنــدر 

ــت. ــی اس ــل و جابه جائ ــد روشــی خــاص در حمل ونق ــك  نیازمن ــه  هری ــدان ک می شــوند چن
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــواع جرثقیل های ــتفاده از ان ــا اس ــًا ب ــرگاه عموم ــری در لنگ ــه و بارگی ــر، تخلی ــادر بزرگ ت در بن
ــت لنگــر  ــا به عل ــل در اســکله ها ی ــه جرثقی ــگام دسترســی نداشــتن ب ــا به هن ــد. ام ــرق کار می کنن ــروی ب ــا نی کــه ب
ــار از جرثقیل هــای موجــود در کشــتی اســتفاده  ــرای جابه جایــی ب انداختــن کشــتی ها در مســافتی دور از اســکله ب
می شــود. روشــن اســت کــه کار در چنیــن شــرایطی بــا چــه مخاطراتــی از نظــر بــروز حــوادث یــا ابتــال بــه بیمــاری 

ــد از: ــادر و باراندازهــا عبارتن ــن حــوادث کار و بیماری هــای رخ داده  در بن همــراه اســت. مهم تری
۱.  تصادم با وسایل حمل ونقل از قبیل جرثقیل ها، لیفتراک ها، واگن ها و غیره؛

۲.  وقوع آتش سوزی؛
۳. سقوط از ارتفاع و از باالی بار، عرشه کشتی، وسایل نقلیه و سقوط بار بر روی افراد؛
۴.  حوادث ناشی از کمبود یا نبود وسایل مکانیکی مناسب جهت جابه جایی و حمل بار؛

۵.  مسمومیت حاد ناشی از تماس با محموله های حاوی مواد سمی؛
۶.  سروصدا و ارتعاش ناشی از لوازم و دستگاه های مختلف؛

۷.  تهویه نامناسب در اماکن سرپوشیده و آلودگی هوا در فضای عمومی بندر؛
۸.  نبود یا کمبود امکانات رفاهی و بهداشتی؛

۹.  کار در فضاهای کوچك و محدود و ابزار کار نامناسب؛
۱۰.  تابش اشعه مستقیم خورشید، گرما، رطوبت و شرایط جوی نامساعد؛
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ــا در  ــه محوطه ه ــی از ورود ب ــِد ناش ــالل دی ــب و اخت ــگام ش ــا هن ــن و محوطه ه ــور در اماک ــود ن ۱۱.  کمب
ــت؛ ــارز اس ــیار ب ــطح آب بس ــور از س ــکاس ن ــل انع ــدر به دلی ــط بن ــه در محی ــکلی ک ــی مش ــگام روز، یعن هن

۱۲.   بیماری های ریوی ناشی از استنشاق ذرات گردوغبار و مواد شیمیایی سمی به خصوص آزبست؛
۱۳.  سوختگی پوست در تماس با محموله های شیمیایی؛

۱۴.   خطرات ناشی از محموله های مواد رادیواکتیو؛
۱۵.   بیماری های عفونی ناشی از تماس با محصوالت دامی از قبیل پشم، پوست و غیره.

ــاع و اختــالالت ســتون های مهــره شــایع ترین  ــوق، ســقوط از ارتف ــان حــوادث و بیماری هــای برشــمرده ف از می
آن هاســت.

ــا  ــی بســیار ســاده مثــل ســهل انگاری ی ــوع آتش ســوزی به دالیل ــی از ن ــژه حوادث حــوادث کار در باراندازهــا و به وی
اتصــال بــرق، متأســفانه بــا جراحت هایــی شــدید و حتــا مــرگ کارگــران آســیب دیــده همــراه بــوده و اســت.

ــاده ترین  ــا س ــتان ب ــی سرپرس ــران و حت ــتن کارگ ــنایی نداش ــی و آش گاه ــل ناآ ــوادث به دلی ــادی از ح ــمار زی ش
مفاهیــم ایمنــی رخ می دهنــد. زیــرا بســیاری از کارگــران شــاغل در بنــادر و باراندازهــا کارگــران فصلــی و روزمــزد 
ــن  ــد. بنابرای ــار روی آورده ان ــی ب ــه شــغل حمــل و جابه جای ــاز ب ــی هســتند کــه از ســر نی ــررات ایمن ــه مق و ناآشــنا ب
ــران در  ــف کارگ ــای مختل ــرای گروه ه ــداوم ب ــزی و م ــورت برنامه ری ــغلی به ص ــی ش ــررات کار و ایمن ــوزش مق آم

ــت. ــروری اس ــا ض باراندازه
ــوری تجهیــزات مکانیکــی نظیــر باالبرهــا، جرثقیل هــا، لیفتراک هــا و  ــرای اپرات به عــالوه، ضــروری اســت کــه ب

ــه کار گماشــته شــوند. ــده و برخــوردار از گواهینامه هــای حرفــه ای، ب دیگــر ماشــین ها افــرادی آمــوزش دی
ــق  ــروزه مطاب ــن روی، ام ــوند، ازای ــتگاه ها می ش ــودگی زودرس دس ــیدگی و فرس ــب پوس ــادر موج ــوای بن آب و ه
ــر  ــی کاالهــا  نظی ــزات و وســایل مکانیکــی حمــل و جابه جای ــی بازرســی مــداوم تجهی ــا اســتانداردهای بین الملل ب
باالبرهــا و جرثقیل هــا الزامــی اســت و بایــد درصــورت مشــاهده کم تریــن نقــص و خرابــی بــه تعویــض و تعمیــر آن هــا 

اقــدام شــود. به همیــن دلیــل، واحدهــای تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات بنــدری از اهمیتــی فــراوان برخوردارنــد.
ــوع  ــیمیایی از ن ــواد ش ــا م ــت )»asbestos«( ی ــر آزبس ــاك نظی ــای خطرن ــواد و محموله ه ــی م ــگام جابه جای هن
اســیدها و مــواد قلیایــی، درج عالئــم ِهشــداردهنده بــه روش اســتاندارد بــر ایــن محموله هــا به منظــور پیشــگیری 
ــم  ــن عالئ ــا ای ــر آن ه ــی ب ــا محموله های ــراد ب ــاس اف ــه از تم ــت، به طوری ک ــی اس ــه الزام ــوع حادث ــروز از هرن از ب
ِهشــداردهنده نوشــته نشــده بایــد به طورّجــدی جلوگیــری کــرد. بنابرایــن در ایــن ارتبــاط حضــور مأمــوران و بازرســان 

ــرا دارد.   ــون و چ ــی بی چ ــری اهمیت ــه و بارگی ــای تخلی ــکله ها و محل ه ــی در اس ــداد کاف ــه تع ــی ب ایمن
کار در باراندازهــا شــب و روز و فصــل نمی شناســد. ســختی کار در شــرایط نامســاعد آب و هوایــی اقتضــا می کنــد 
ــدارک شــود کــه امــکان کار در شــرایط متنــوع  ــه ای ت ــات رفاهــی به گون ــادر و باراندازهــا شــرایط و امکان کــه در بن
ــاط  ــوری در نق ــتی و آبخ ــرویس های بهداش ــی س ــد. پیش بین ــم آی ــال را فراه ــف س ــای مختل ــخت در فصل ه و س
مختلــف بنــدر، ســرپناه های ایمــن در ایســتگاه های کار به منظــور پنــاه بــردن کارگــران بــه آن هــا به هنــگام توفــان 
ــه  ــز ب ــگان و مجه ــی رای ــاخت خوابگاه های ــب، س ــگان و مناس ــای رای ــی، غذاخوری ه ــای آب و هوای و طغیان ه
وســایل اســتحمام و شستشــو، ایجــاد ایســتگاه ها و مراکــز خدمــات درمانــی مطابــق بــا اســتانداردهای بین المللــی 
ــات  ــر الزام ــداز از دیگ ــران باران ــت کارگ ــات فراغ ــرای اوق ــری ب ــی و هن ــی، آموزش ــات الزم فرهنگ ــر تأسیس و دیگ
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شــرایط کار در بنــادر و باراندازهاســت.
متأســفانه آمــار دقیقــی از کارگــران بارانــداز در بنــادر و جزایــر کشــور در دســت نیســت و دولــت و نظــام به عمــد از 
ــت  ــه دار »قیمومی ــه داعی ــر« و دیگــر تشــکل های زرد ک ــه کارگ ــاری ســرباز می زنند. ســران »خان ــن آم انتشــار چنی
طبقــه کارگــر« کشــورند، دراین بــاره ســکوت اختیــار کرده انــد. بااین همــه، بــا در نظــر گرفتــن حجــم عظیــم واردات 
ــوان  ــی و مخفــی، چــه به صــورت رســمی و چــه به صــورت قاچــاق، می ت و صــادرات کشــور، در اســکله های قانون
حــدس زد کــه چــه شــمار عظیمــی از کارگــران کشــور در ایــن مناطــق در وضعــی نزدیــک بــه بردگــی بــه کار واداشــته 
شــده اند. زیــرا اکثــر بنــادر و جزایــر بــزرگ کشــور جــزو  قانــون مناطــق »آزاد« و »ویــژه« اعــالم شــده اند و کارگــران 
ــد پیش بینــی شــده در  ــا از همــان حقــوق نیم بن ــون کار- حت ــده شــدن از شــمول قان ــرون ران ــا بی ــن مناطــق- ب ای
گاهــی کــه حتــا یــک بــار گذارشــان بــه ایــن بنــادر و اســکله ها افتــاده  قانــون کار نیــز محــروم شــده اند. جان هــای آ
باشــد دیده انــد کــه شــرایط کار در ایــن بنــادر و اســکله ها تــا چــه حــد از اســتانداردهای برشــمرده در بــاال دور اســت 
و نظــام بردگــی به مفهــوم واقعــی کلمــه بــر ایــن مناطــق حاکــم اســت. به ویــژه آنکــه تمامــی بنــادر و جزایــر بــزرگ 
ــی  ــی و نظام ــای امنیت ــول نهاده ــق تی ــن مناط ــب ای ــن ترتی ــده اند و بدی ــالم ش ــی اع ــی امنیت ــور منطقه های کش
شــده اند. بااینهمــه، بــر فعــاالن کارگــری در ایــن مناطــق اســت کــه بــه  هــر شــکل ممکــن، سانســور خبــری حاکــم 
بــر ایــن مناطــق امنیتــی و درعین حــال »آزاد« ]![ و »ویــژه« را بشــکنند و بــا ارســال و انتشــار گزارش هایــی دقیــق 
از شــرایط حاکــم بــر ایــن مناطــق و سیاســت های جنایت کارانــه و فاجعه بــار حاکــم بــر ایــن مناطــق  افکارعمومــی 

گاه ســازند و نســبت به مقابلــه بــا ایــن سیاســت های ویرانگــر حمایــت عمومــی را برانگیزنــد.  را آ
برخــالف تصــور عمومــی، کارگــران بارانــداز تشــکیل شــده اند از: کارگــران متخصــص، کارشناســان فنــی و ماهــر 
در رشــته های بارگیــری، تخلیــه، حمل ونقــل، انبــارداری صنعتــی و ویــژه، کارگــران متخصــص تعمیــر و نگهــداری 
ــیمی از  ــت، گاز و پتروش ــادرات نف ــه ص ــور ب ــتگی کش ــالوه، وابس ــا. به ع ــز این ه ــزات و ج ــین آالت و تجهی ماش
یک ســو و واردات انــواع کاالهــای مصرفــی، واســطه ای و ســرمایه ای از ســوی دیگــر، موقعیــت کارگــران در 
ــای  ــد در معادله ه ــکل یابی می توانن ــورت تش ــه درص ــت ک ــرده اس ــرد ک ــی منحصربه ف ــا را موقعیت ــادر و باراندازه بن
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و در جنبــش ســندیکایی کشــور نیــز در جهــت منافــع صنفــی و معیشــتی  خودشــان 

نقشــی بــزرگ داشــته باشــند.  
ــر حــوادث و بیماری هــای ناشــی از کار، مقاوله نامــه  ــوط به ایمنــی و ناظــر ب گذشــته از مقاوله نامه هــای عــام مرب
ــری در  ــد بارب ــر اجتماعــی روش هــای جدی ــا موضــوع تأثی شــماره ۱۳۷ و توصیه نامــه ۱۴۵ مصــوب ســال ۱۹۷۳ ب
بنــادر، مقــرر می دارنــد کــه کشــورهای عضــو بایــد همــه مســئوالن و دســت اندرکاران بارگیــری و تخلیــه کشــتی ها 

را به منظــور نظــارت بــر ایمنــی بارانــدازان بــه کار دائــم و منظــم برانگیزاننــد. 

6. باربران 
بازارهــای ســنتی،  تجــاری،  باربــران در مراکــز  از محروم تریــن قشــرهای کارگــری، خیــل عظیــم  یکــی 
ــد.  ــون کار خارج ان ــمول قان ــه ش ــه از هرگون ــت ک ــری کاالهاس ــه و بارگی ــز تخلی ــر مراک ــار و دیگ ــای تره ب میدان ه
کارگرانــی بــا ترکیــب جمعیتــی ای بســیار متنــوع و دربرگیرنــده کــودکان و نوجوانــان، میان ســاالن و کهن ســاالن، 
ــرا کار  ــد. زی ــان را در شــمار کارگــران روزمــزد هــم به حســاب  نمی آورن ــا آن ــی کــه حت ــان، کارگران مهاجــران و کولی
ــد  ــتگی دارد. درآم ــا در روز بس ــری کااله ــه و بارگی ــی و تخلی ــل، جابه جای ــات حم ــداد دفع ــه تع ــر ب ــان به ظاه آن
ــا،  ــان بنگاه ه ــا صاحب ــفارش دهندگان کاال ی ــداران و س ــه خری ــه ای ک ــام و حق الزحم ــه انع ــوم ب ــور عم ــان به ط آن
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ــت.  ــته اس ــد وابس ــه کاال می پردازن ــر محمول ــی ه ــه ازای جابه جای ــاری ب ــز تج ــا و مراک ــات، تجارت خانه ه مؤسس
ــر ایمنــی،  ــط و اســتانداردهای ناظــر ب ــه، بازرســی کار، ضواب ــون کار و ازجمل ــه شــمول قان ــن کارگــران از هرگون ای
بهداشــت کار، چگونگــی و میــزان حمــل بــار بــا دســت محروم انــد. محیط هــای کار آنــان فاقــد هرگونــه ســرپناه از 
ــا ایســتگاه های صــرف غــذا به هنــگام ظهــر اســت.  ــد ســرما و گرمــا و رفــع خســتگی به هنــگام کاهــش کار ی گزن
ــه  ــد ک ــوان دی ــان را می ت ــز آن ــن مراک ــاور ای ــای آب مج ــا و جوی ه ــار پیاده روه ــه کن ــاعاتی در گوش ــن س در چنی
ــر  ــد. اکث ــوع می کنن ــد ج ــا س ــن غذاه ــاده ترین و ابتدایی تری ــا س ــوده ب ــای آل ــته اند و در محیط ه ــار نشس به انتظ
ــی  ــز بیماری های ــی نی ــواع بیماری هــای اســتخوانی و مفصل ــری زودرس، ان ــه فرســودگی و پی ــن زحمت کشــان ب ای

ــد.   ــوده دچارن ــای آل ــی از محیط ه ــی ناش عفون
ــان  ــده  زشــت و ضــد انســانی دیگــر، رواج گســترده  اســتفاده فروشــگاه ها و مغازه هــا از کار کــودکان و نوجوان پدی
بــرای تحویــل ســفارش ها و خرید هــای حضــوری و غیرحضــوری مشــتریان بــه در منزل هــای آنــان اســت. اینــان 
ــه  کاری طاقت فرســا  ــا شــبانگاه ب ــت از ســپیده دم ت ــل و تربی ــه به جــای تحصی ــد ک ــی محرومن کــودکان و نوجوانان

ــد. ــان می پردازن ــه آن ــت و انعامــی اســت کــه مشــتریان ب ــه عنای مشــغول اند و درآمد شــان بســته ب
بــر ایــن  همــه بایــد خیــل عظیمــی از موتورســواران را نیــز افــزود کــه به عنــوان پیــک، تحویل دهنــده کاال و غــذا 
ــا و  ــه و خیابان ه ــرما، در کوچ ــا و س ــام، در گرم ــا ش ــام ت ــازل از ب ــه ادارات و من ــتوران ها ب ــاری، رس ــز تج از مراک
اغلــب در حــال طــی فاصله هایــی طوالنــی بــه تــردد مشــغول اند. اینــان نیــز درآمدشــان عمومــًا بــه انعــام و حداکثــر 

پورســانت هایی نــازل بســته اســت کــه بایــت حمــل هــر بــار، ســفارش و نامــه و اســناد اداری دریافــت می کننــد.
ــا،  ــت در تجارت خانه ه ــان ثاب ــر کارفرمای ــت ام ــتمر و تح ــه کار مس ــران ب ــن کارگ ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــه  ــد ب ــن رو بای ــغول اند و ازای ــر آن مش ــتوران ها و نظای ــانی، رس ــروی انس ــکاران نی ــی، پیمان ــخوان های دولت پیش
ــد.  ــت یابن ــر وضعی ــی تغیی ــن اجتماع ــون کار، تأمی ــت قان ــش و حمای ــر پوش ــِم کار و زی ــرارداد دائ ــا ق ــی ب کارگران
ــده انگاشــتن ایــن کارگــران شــود. دولت هــای مدعــی حمایــت  ــه  نادی ــد بهان ــان کوچــک نبای حمایــت از کارفرمای
ــی   ــن اجتماع ــای تأمی ــی، تعرفه ه ــای مالیات ــق معافیت ه ــا را از طری ــن حمایت ه ــد ای ــک، بای ــان کوچ از کارفرمای

ــد. ِاعمــال کنن
ــار را "خویش فرمــا" اعــالم کــرد. مطابــق ایــن  ــران میدان هــای تره ب ــه ای بارب در ســال ۱۳۸۷ دولــت طــی مصوب
ــتفاده از  ــد. اس ــتفاده کنن ــاری اس ــه اختی ــد از بیم ــل می توانن ــورت تمای ــار درص ــای تره ب ــران میدان ه ــه بارب مصوب
ایــن بیمــه نیــز منــوط بــه معرفــی کارفرمایــان شــده اســت. مطابــق ایــن مصوبــه، نــرخ حــق بیمــه اختیــاری باربــران 

میادیــن تره بــار ۲۷ درصــد اعــالم شــد کــه ۷ درصــد آن ســهم کارگــر و ۲۰ درصــد آن ســهم دولــت اســت.
ــه در  ــت ک ــاری اس ــره ب ــای ت ــران میدان ه ــردن کارگ ــروم ک ــری در مح ــه گام دیگ ــن مصوب ــه ای ــت ک ــن اس روش
اســتخدام کارفرمایــان ایــن میادیــن هســتند. زیــرا بــا ایــن مصوبــه حــق بیمــه اجبــاری به حــق بیمــه اختیــاری تنــزل 
یافــت و کارفرمایــان ایــن میدان هــا از پرداخــت حــق بیمــه کارگــران در اســتخدام خــود به زیــان درآمدهــای عمومــی 
ــا ایــن مصوبــه کارگــران ایــن میادیــن کــه خویش فرمــا اعــالم شــدند، از دیگــر  جامعــه معــاف شــدند. به عــالوه، ب
حقــوق کارگــری یعنــی اســتفاده از حــق بیمــه بیــکاری، بیمــه از کارافتادگــی و دیگــر مزایــای پیش بینــی شــده در 

قانــون کار محــروم شــدند.
همان طــور کــه گفتــه شــد، ایــن وضــع دربــاره باربــران بــازار و حمل کننــدگان بــار و بســته های اداری نیــز صــادق 
ــه به دلیــل بیمــاری و از کارافتادگــی متوقــف  ــان به هــر دلیــل و ازجمل ــم کــه کار آن ــرا اگــر در نظــر گیری اســت. زی
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شــود، درآمــدی نخواهنــد داشــت کــه حــق بیمــه اختیــاری را پرداخــت کننــد و اگــر حــق بیمــه آنــان متوقــف شــود، 
خدمــات درمانــی و دیگــر مزایــای آنــان نظیــر بازنشســتگی و ازکارافتادگــی متوقــف خواهنــد شــد. در همــه حــال، 

ایــن کارگــران مشــمول بیمــه بیــکاری نیســتند.
ــان، بســط  ــا بهره کشــی افسارگســیخته از آن ــه ب ــان و مقابل ــن زحمتکش ــت از ای ــرای حمای ــه راه ب ــا یگان ــاور م به ب
ــم آوردن  ــان، فراه ــرایط کار آن ــت در ش ــی و بهداش ــن ایمن ــاری، تأمی ــی اجب ــن اجتماع ــون کار و تأمی ــمول قان ش
ــر،  ــه مهم ت ــت کار، و از هم ــار در نوب ــا انتظ ــتراحت ی ــذا، اس ــرف غ ــگام ص ــان به هن ــرای آن ــب ب ــی مناس مکان های
ــا هــدف اجرایــی کــردن  به رســمیت شــناختن حــق ایــن کارگــران در برخــورداری از ســندیکاهای مســتقل اســت ب

ــان. ــفارش کار آن ــا س ــرارداد ی ــرف ق ــای ط ــته ها و صنف ه ــان در رس ــا کارفرمایان ش ــی ب ــرات جمع مذاک

۷.   کارگران کشاورزی
»نتایــج آمارگیــری نیــروی کار ســال ۹۵" ترکیــب شــاغالن و بیــکاران را در روســتاهای کشــور به شــرح جــدول زیــر 

اعــالم کــرده اســت:

ترکیب شاغالن و بیکاران روستاها

بیکارشاغلوضع شغلی

۹۱۴۹۲۲۹۰۴کارفرما
۱۷۷۶۱۶۶۴۲۹۵۱کارکن مستقل

۴۸۷۹۳۲۲۴۸۲۰۹مزد و حقوق بگیر
۸۳۹۹۳۲۱۰۰۹۶کارکن فامیلی

۸۹۴۲۰۳مزد و حقوق بگیر تعاونی
۵۰۳۰۵۹۵۹۳مزد و حقوق بگیر بخش عمومی

۳۲۰۱۴۴۶۳۶۳۹۵۶جمع
ــتقل،  ــان مس ــتاها را کارکن ــاکن روس ــاغالن س ــن ش ــود، بیش تری ــده می ش ــه دی ــور ک ــب، همان ط ــن ترکی در ای
کارکنــان کارگاه هــای خانوادگــی و مــزد و حقوق بگیــران بخــش خصوصــی تشــکیل می دهنــد و در عــوض، 
ــم  ــن، می دانی ــد. همچنی ــق دارن ــی تعل ــی و عموم ــش خصوص ــران بخ ــزد و حقوق بگی ــه م ــکاران ب ــن بی بیش تری

ــرد. ــر می گی ــمی را درب ــای رس ــا کارگاه ه ــوق تنه ــام ف ــه ارق ک
 به عــالوه، بــر اســاس آمــار فــوق، جمعیــت عظیــم شــاغالن و بیــکاران رســمی روســتاها را کارگــران و مزدبگیــران 
ــان کارگاه هــای خانوادگــی، کشــاورزان و  ــان مســتقل، کارکن بخــش خصوصــی و عمومــی و زحمت کشــان )کارکن
خــرده مالــکان( تشــکیل می دهنــد. از طرفــی، درک و دریافــت آن دشــوار نیســت کــه کارفرمایــان ســاکن روســتاها 

عمدتــًا از میــان خــرده مالــکان و صاحبــان کارگاه هــای کوچک انــد.
روشــن اســت کــه کارگــران و بیــکاران ســاکن روســتا ازجملــه محروم تریــن کارگــران کشــورند و همچــون برخــی 

ــون کار برخــوردار نیســتند. گروه هــای کارگــری از هیــچ پوشــش تأمینــی و شــمول قان
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کارگران کشاورزی و حقوق بین المللی کار
ــای  ــید و در مرحله ه ــب رس ــع به تصوی ــران صنای ــاره کارگ ــن کار درب ــتین قوانی ــم، نخس ــه می دانی ــور ک همان ط
بعــد بــود کــه ضــرورت تصویــب قوانینــی درخصــوص کارگــران کشــاورزی مطــرح شــد. به هنــگام طــرح موضــوع 
کارگــران کشــاورزی در ســازمان بین المللــی کار نیــز تردیدهایــی وجــود داشــت و عــده ای بــر آن بودنــد کــه معیارهای 
مربــوط بــه کارگــران صنایــع و معــادن بــه کارگــران کشــاورزی هــم تســری یابــد، درحالی کــه عــده ای دیگــر معتقــد 
ــژٔه  ــر مقــررات عمومــی کــه شــامل حــال تمــام کارگــران اســت، مقــررات جداگانــه ای وی بودنــد کــه بایــد عــالوه ب
ــت  ــد: نخس ــه ش ــر توج ــر دو نظ ــه  ه ــر ب ــل زی ــن، به دالی ــود. بنابرای ــع ش ــاورزی وض ــران کش ــاص کارگ ــرایط خ ش
آنکــه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی کارگــران کشــاورزی نســبت بــه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی شهرنشــینان 
و ازجملــه کارگــران صنعتــی بدتــر اســت. ازایــن رو، کشــورهای مختلــف عضــو ســازمان و به ویــژه کشــورهایی کــه 
بخــش عمــده جمعیــت آن هــا بــه فعالیــت کشــاورزی مشــغول بودنــد، اظهــار می کردنــد کــه بــرای آن هــا مقــدور 
نیســت معیارهــای ناظــر بــر شــرایط کار کارگــران صنعتــی را در بخــش کشــاورزی اعمــال کننــد. دوم آنکــه، فعالیــت 
کشــاورزی بــه فعالیــت کارگــران کشــاورزی منحصــر نمی شــود. بلکــه در برخــی کشــورها و به ویــژه در مناطــق گــرم 
مــزارع وســیع محصوالتــی ماننــد قهــوه، کاکائــو و غیــره وجــود دارنــد کــه کار در آن هــا ویژگــی خاصــی دارد. بدیــن 
معنــا کــه، در روســتاها کشــاورزانی هســتند کــه اگرچــه کارگــر نیســتند، امــا مالــک زمیــن و مزرعــه هــم نیســتند و 
برپایــه قراردادهایــی از نــوع مزارعــه، اجــاره امــالک مزروعــی و غیــره به صــورت زارع و مســتأجر بــه کار کشــاورزی 
مشــغول اند. اینــان هــم می بایــد مشــمول مقرراتــی ویــژه  باشــند. ســوم آنکــه، کارگــران کشــاورزی به معنــای دقیــق 
کلمــه یعنــی کســانی کــه در برابــر مــزد )و نــه مثــاًل درصــدی از محصــول( بــه کار کشــاورزی بــرای کارفرمایــی معین 
اشــتغال دارنــد و از جهاتــی می تواننــد تابــع معیارهــای کلــی مربــوط بــه همــه کارگــران و ازجملــه مهم تریــن گــروه 
آنــان یعنــی کارگــران صنایــع باشــند. بــا توجــه بــه نــکات فــوق، ابتــدا مقاوله نامه هــای خــاص کارگــران کشــاورزی 
ــم و  ــع به مفهــوم عــام آن اســت، مطــرح می کنی ــا مقاوله نامه هــای کارگــران صنای را کــه شــباهت های بســیاری ب
ســپس بــه معرفــی مقاوله نامه هــای خــاص کارگــران مــزارع بــزرگ و در پایــان نیــز بــه مقــررات ناظــر بــر کار زارعــان 

ــم:  ــتأجران می پردازی و مس
در مقاوله نامه هــای نــوع اول، بــه یــادآوری ایــن نکتــه اکتفــا می شــود کــه مفــاد مقاوله نامه هــای مصــوب 
ــا  ــماره ۱۱ ب ــه ش ــه، از مقاوله نام ــرای نمون ــد. ب ــم دربرمی گیرن ــاورزی را ه ــران کش ــی، کارگ ــران صنعت ــرای کارگ ب
ــه  ــال ۱۹۲۱ و مقاوله نام ــوب س ــاورزی" مص ــای کش ــری در واحده ــازمان های کارگ ــکل و س ــق تش ــوان: "ح عن
شــماره ۱۲ دربــاره حــوادث ناشــی از کار کشــاورزی، مصــوب همــان ســال، می تــوان نــام بــرد. ایــن مقاوله نامه هــا 
مقــرر می دارنــد، هــر کشــور عضــو کــه بــه ایــن مقاوله نامــه ملحــق می شــود، متعهــد اســت قوانیــن موجــود دربــاره 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــز مقاوله نامه ه ــی نی ــد. گاه ــال کن ــم اعم ــاورزی ه ــران کش ــوص کارگ ــع را درخص ــران صنای کارگ
کارگــران کشــاورزی، به جــای اعــالم اصــل کلــی فــوق و مطــرح کــردن برابــری برخــورداری کارگــران کشــاورزی 
و صنعتــی از ایــن اصــول، معیارهایــی را عرضــه می دارنــد کــه کمابیــش از معیارهــای مربــوط بــه کارگــران صنایــع 
ــاف  ــاورزی از انعط ــران کش ــه کارگ ــوط ب ــوب مرب ــای مص ــا معیاره ــاالت ام ــر ح ــده اند. در بیش ت ــه ش ــام گرفت اله
ــع و مقاوله نامــه دیگــری  ــرای کارگــران صنای ــد: در ســال های ۱۹۲۷ و ۱۹۳۳ مقاوله نامــه ای ب بیشــتری برخوردارن
ــه  ــرگ تهی ــی و م ــه از کارافتادگ ــالمندی، بیم ــه س ــی، بیم ــه درمان ــای بیم ــاورزی در زمینه ه ــران کش ــرای کارگ ب
ــران  ــاالنه کارگ ــی س ــاره مرخص ــماره ۵۲ درب ــه ش ــماره ۱۰۱ و توصیه نام ــه ش ــه مقاوله نام ــه ب ــن نمون ــد. از همی ش
ــع  ــه کارگــران صنای ــوط ب ــد اشــاره کــرد کــه برخــالف مقاوله نامــه و توصیه نامــه مرب کشــاورزی مصــوب ۱۹۵۲ بای
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مصــوب ۱۹۳۶ تنهــا بــه ذکــر ضــرورت برقــراری مرخصــی ســاالنه بــا اســتفاده از مــزد دربــاره کارگــران کشــاورزی 
اکتفــا شــده اســت و حداقــل مــدت آن را مشــخص نکــرده اســت. نمونــه بارزتــر، موضــوع ســازمان های کارگــری 
ــران  ــازمان های کارگ ــر س ــر ب ــوق ناظ ــد حق ــاره ش ــه آن اش ــاال ب ــه در ب ــماره ۱۱ ک ــه ش ــد مقاوله نام ــت. هرچن اس
ــماره  ــه ش ــماره ۱۴۱ و توصیه نام ــه ش ــا در مقاوله نام ــود، ام ــته ب ــز دانس ــاورزی نی ــران کش ــمول کارگ ــع را مش صنای
ــب رســید، ســازمان های یادشــده به طــور  ــاره ســازمان های کارگــری روســتایی به تصوی ۱۴۹ ســال ۱۹۷۵ کــه درب
ــران  ــازمان کارگ ــد، س ــه ش ــا ارائ ــه از آن ه ــیعی ک ــف وس ــا تعری ــد و ب ــرار گرفتن ــه ق ــرف توج ــه ط ــاص و جداگان خ
ــکان و  ــرده مال ــاورزان، خ ــاورزی، کش ــران کش ــم از کارگ ــاغل، اع ــین ش ــازمان های روستانش ــام س ــتایی، تم روس
ــان،  ــر کار زن ــوط اســت و ب ــه بخــش کشــاورزی مرب ــه ب ــد. در توصیه نامه هــای ۱۳ و ۱۴ ک ــر می گیرن ــره را در ب غی
کــودکان و نوجوانــان در ســاعات شــب ناظــر اســت، بــه ضــرورت وجــود ســازمانی نظیــر بازرســی کار بــرای نظــارت 
ــار  بــر اجــرای مقــررات مربــوط بــه کارگــران کشــاورزی در کشــورهای عضــو اشــاره می شــود. بــر ایــن موضــوع، ب

ــت.  ــده اس ــد ش ــال ۱۹۶۹ تأکی ــوب س ــه ۱۳۳ مص ــماره ۱۲۹ و توصیه نام ــه ش ــر، در مقاوله نام دیگ
کارگران مزارع بزرگ

همان طــور کــه اشــاره شــد، ویژگی هــای کار کارگــران در مناطــق گــرم و در مــزارع بــزرگ ســبب شــد تــا دربــاره 
ــه  ــماره ۱۱۰ و توصیه نام ــه ش ــال ۱۹۵۸ مقاوله نام ــن رو، در س ــود. ازای ــع ش ــی وض ــه مقررات ــور جداگان ــان به ط آن
ــارده  ــده چه ــه دربرگیرن ــید. مقاوله نام ــی کار رس ــس بین الملل ــب کنفران ــران به تصوی ــن کارگ ــاره ای ــماره ۱۱۰ درب ش
ــر  ــش دیگ ــت، دوازده بخ ــده اس ــارده آم ــک و چه ــش ی ــه در بخ ــی ک ــی و نهای ــررات کل ــز مق ــت. به ج ــش اس بخ
ــره  ــی کار و غی ــی، بازرس ــاعات کار، مرخص ــزد، س ــه اســتخدام، م ــران و ازجمل ــن کارگ ــف کار ای ــرایط مختل ــه ش ب
می پــردازد. هــر یــک از ایــن بخش هــا از مقــررات منــدرج در مقاوله نامه هــای عــام دیگــر الهــام گرفته انــد. 
کشــوری کــه بــه ایــن مقاوله نامــه ملحــق می شــود، مختــار اســت از دوازده بخــش آن، پنــج بخــش را انتخــاب کنــد 
و فقــط بــه ایــن پنــج بخــش متعهــد باشــد. ولــی ســه بخــش مربــوط بــه اصــول و حقــوق تشــکل های کارگــری و 
مذاکــرات دســته جمعی الزامــًا بایــد شــامل ایــن پنــج بخــش باشــند. بنــا بــر ایــن مقاوله نامــه، کارگــران مزدبگیــر در 
مــزارع بــزرگ کشــاورزی واقــع در مناطــق حــاره و مشــتمل بــر فعالیت هــای تجــاری در زمینه هــای قهــوه، چــای، 
ــی  ــه برخ ــن مقاوله نام ــد. ای ــتخدام درآین ــی به اس ــم معین ــق نظ ــد مطاب ــون و... بای ــل، توت ــو، نارگی ــکر، کائوچ نیش
ــد  ــی تولی ــرای مصــرف محل ــا خانوادگــی را کــه محصوالتشــان ب ــد مــزارع کوچــک ی فعالیت هــای کشــاورزی مانن
می شــود و اســتفاده از نیــروی کار مزدبگیــر هــم از نظــم معینــی برخــوردار نیســت، از شــمول آن مســتثنا می کنــد. 
ــر اســاس  ــزود کــه ب ــه مقاوله نامــه ۱۱۰ اف ــی ب ــی کار در اجالســیه ســال ۱۹۸۲ خــود، پروتکل کنفرانــس بین الملل
ــازد. ــتثنا س ــر را مس ــای کم اهمیت ت ــی فعالیت ه ــد برخ ــود می توان ــق می ش ــه ملح ــه مقاوله نام ــه ب ــوری ک آن کش

مستأجران و زارعان
توصیه نامــه شــماره ۱۳۲ به منظــور بهبــود شــرایط زندگــی و کار کســانی کــه بــه فعالیــت کشــاورزی اشــتغال دارنــد 
ــود  ــانی می ش ــامل کس ــه ش ــید. توصیه نام ــب رس ــال ۱۹۶۸ به تصوی ــتند، در س ــاورزی نیس ــر کش ــا کارگ ــک ی و مال
کــه شــخصًا یــا همــراه بــا خانــواده خــود یــا به کمــک افــراد دیگــر در حــدود مقــرر در قوانیــن هــر کشــور بــه کشــت 
و زرع و کار بــر روی زمیــن اشــتغال دارنــد و رابطــه آن هــا بــا مالــک زمیــن بــر اســاس پرداخــت اجاره بهــای ثابــت 
ــی از  ــامل دادن بخش ــدی و ش ــای غیرنق ــا اجاره به ــا ی ــی از این ه ــا مخلوط ــا کاری ی ــی ی ــدی، جنس ــورت نق به ص
ــتأجران  ــامل مس ــه ش ــن توصیه نام ــر، ای ــت. به عبارت دیگ ــک اس ــرت از مال ــت اج ــا دریاف ــک ی ــه مال ــول ب محص
ــدگاه توصیه نامــه، خــود  ــن افــراد از دی ــن شــرط کــه ای ــا ای امــالک مزروعــی و عامــالن عقــد مزارعــه می شــود، ب
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ــا زمینــی  کشــاورز باشــند و روی زمیــن کار کننــد. روشــن اســت کــه در ایــن حــاالت، زمیــن اجاره شــده، مزرعــه ی
ــی و  ــطح  زندگ ــردن س ــاال ب ــه، ب ــدف توصیه نام ــود. ه ــت و زرع می ش ــر کش ــد نف ــیله چن ــه وس ــت ک ــک اس کوچ

بهبــود شــرایط کار ایــن قبیــل کشــاورزان و جلوگیــری از اجحــاف بــه آنــان از ســوی مالــکان اســت.

8.  کارگران مهاجر 
پیشینه تاریخی

ــه ســال های پیــش از انقــالب  ــژه کارگــران افغانســتان ب ــاع خارجــی و به وی ــا آنکــه ســابقه حضــور کارگــران اتب ب
ــال  ــالب و به دنب ــن انق ــال های آغازی ــور در س ــه کش ــران ب ــن کارگ ــرت ای ــزرگ مهاج ــوج ب ــی م ــردد، ول برمی گ
ــدارد و  ــرز ن ــت نظــام اعــالم داشــت اســالم م ــر وق ــر افغانســتان رخ داد. در آن دوران، رهب ــر نظــام حاکــم ب تغیی
ــن  ــد. به ای ــان را در کشــور فراهــم کنن ــه و ســپاه خواســت کــه شــرایط اســکان آن از مســئوالن و فرماندهــان کمیت
ــدود دو و  ــی در ح ــج جمعیت ــه ۱۳۶۰، به تدری ــال های ده ــر س ــا اواخ ــه ۱۳۵۰ ت ــال های ده ــر س ــب، در اواخ ترتی

ــران شــدند. ــه ادعــای مســئوالن وقــت- وارد ای ــا ســه میلیــون نفــر افغانســتانی مهاجــر و پناهجــو - ب نیــم ت
ــر  ــروی ارزان حداکث ــن نی ــه از ای ــود ک ــانی آن ب ــر انس ــت های به ظاه ــت ژس ــام در پش ــدف نظ ــت، ه در حقیق
ــدور  ــه اش و ص ــای جاه طلبان ــرای هدف ه ــا ب ــود ت ــدد ب ــالمی درص ــام اس ــد. نظ ــتفاده را بکن ــی و سوءاس بهره کش
ــد.  ــی وقــت افغانســتان بهــره جوی ــت انقالب ــر دول ــرای فشــار آوردن ب ــرو همچــون وســیله ای ب ــن نی انقــالب از ای
ــالح  ــای به اصط ــه گروه ه ــته ب ــای وابس ــتانی در اردوگاه ه ــران افغانس ــد مهاج ــدود ۱۰ درص ــا، ح ــه برآورده ــا ب بن
ــور  ــش مطالبه مح ــا جنب ــام« ب ــالب، »نظ ــروزی انق ــی پی ــالوه، در پ ــد. به ع ــده بودن ــی ش ــازمان ده ــادی س جه
ــتانی  ــران افغانس ــود مهاج ــن، در وج ــود. بنابرای ــرو ب ــور روب ــران کش ــات کارگ ــطح توقع ــن س ــاال رفت ــری و ب کارگ
ــی  ــون اهرم ــد و همچ ــور کن ــران کش ــن کارگ ــد آن را جایگزی ــه می توان ــد ک ــروی کار ارزان را می دی ــی از نی منبع
ــر جنبــش کارگــری کشــور، پاییــن نگه داشــتن ســطح عمومــی دســتمزدها و توقعــات کارگــران  به منظــور فشــار ب
ــا گســیل فــوج فــوج روســتاییان بــه جبهه هــای جنــگ ایــران و عــراق  از آن بهــره گیــرد. به ویــژه آنکــه »نظــام« ب
ــر کنــد. »نظــام« در تمــام ســال های جنــگ در  ــا نیــروی ارزان کارگــران مهاجــر پ ــان را ب ــی آن توانســت جــای خال
ــت  ــاغل پس ــری در مش ــز در به کارگی ــا نی ــت جبهه ه ــا و پش ــانی در جبهه ه ــه خدمات رس ــوط ب ــت مرب ــای پس کاره
در نهادهــای انقــالب، بازداشــتگاه ها و زندان هــا از ایــن نیــرو به طــور وســیع و حداکثــر ممکــن ســود بــرد. کار در 
ــن  ــت ای ــن فعالی ــور کشــاورزی، عرصــه عمده تری ــی کار در ام ســاختمان ها، دام داری هــا، مرغ داری هــا و به طورکل
کارگــران مهاجــر بــود. در پــی برانــدازی دولــت انقالبــی و مردمــی »ژنــرال نجیــب« در افغانســتان و حاکــم شــدن 
ــان  ــی طالب ــالم گرایان افراط ــدن اس ــم ش ــال آن حاک ــلمان« و به دنب ــادی« و »مس ــالح »جه ــای به اصط گروه ه
ــی  ــل اساس ــتانی و ح ــران افغانس ــوع مهاج ــو، موض ــتی و نات ــورهای امپریالیس ــانده کش ــت دست نش ــپس دول و س
مشــکالت آنــان، به رغــم فــراز و فــرود آن، همچنــان محــل بحــث و گفتگوســت. بنابرایــن، همان طــور کــه 
دیــده می شــود موضــوع پذیــرش ایــن مهاجــران نــه بــر اســاس نیت هــای خیرخواهانــه و »همبســتگی اســالمی« 
بــا مــردم افغانســتان، بلکــه بــر اســاس سیاســت های ضدانســانی، ســودجویی های نظــام و ســرمایه داران و 
ــتفاده های  ــی ها و اس ــن بهره کش ــاره ای ــی درب ــک وارونه گوی ــا تاکتی ــه ب ــد ک ــوده و هســت، هرچن ــن داران ب زمی
ــان تعبیــر می شــد و می شــود. واقعیــت ایــن  ــوازی و پذیرایــی از آن ــزاری از کارگــران مهاجــر افغانســتانی مهمان ن اب
اســت کــه ایــن مهاجــراِن عمدتــًا  کارگــر و حتــا آن دســته از ایــن کارگــران هــم کــه بیــش از ۳۰ ســال اســت در ایــن 
کشــور به ســر می برنــد، هنــوز از حــق پناهندگــی و اقامــت دائــم و درنتیجــه از هیــچ حــق شــهروندی ای برخــوردار 
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نیســتند. از نظــر »نظــام«، تمــام کارگــراِن مهاجــر افغانســتانی یــا »کارگران«ی انــد کــه مجــوز اقامــت موقــت دارنــد 
یــا کارگــران غیرمجازی انــد کــه به طــور غیرقانونــی در ایــن کشــور اقامــت دارنــد. ایــن را در بخش هــای بعــدی ایــن 

نوشــتار به روشــنی نشــان خواهیــم داد.
 نگاهی به وضع سکونت و کار کارگران مهاجر افغانستانی

نتایــج آمارگیــری نیــروی کار در ســال ۱۳۹۵، جمعیــت کشــور را به تفکیــک مــرد و زن، نقــاط شــهری و روســتایی، 
چنیــن ارزیابــی کــرده اســت:

نقاط روستایینقاط شهریزنمردکل

۷۸۴۴۹۵۷۶۳۹۲۹۷۹۵۰۳۹۱۵۱۶۳۵۵۷۳۵۰۹۷۳۲۱۰۹۸۶۰۲
همیــن منبــع، جمعیــت مهاجــران افغانســتانی ســاکن ایــران را ۱٫۷ درصــد و نزدیــک بــه ۱ میلیــون و ۳۵۰ هــزار 

نفــر به صــورت تفکیکــی زیــر )بــه درصــد و نفــر( اعــالم کــرده اســت:
نقاط روستایینقاط شهریزنمردمرد و زن

۱٫۷۱٫۸۱٫۶۱٫۹۱٫۲
۱۳۳۳۶۴۳۶۶۸۰۶۵۶۶۵۵۷۸۹۷۴۹۶۷۳۵۸۶۷۶

حال آنکــه سرشــماری جامــع نفــوس و مســکن جمعیــت آنــان را به طــورکل بالــغ  بــر  ۱٫۵ میلیــون نفــر و ترکیــب 
جنســیتی آن را به ترتیــب حــدود ۸۴۵ هــزار و ۷۳۹ هــزار ذکــر می کنــد. در همیــن حــال، کمیســاریای پناهندگــی 

ســازمان ملــل جمعیــت کل آنــان را ۹۴۱ هــزار نفــر می دانــد. 
ــران نشــانگر آن اســت کــه حــدود ۴۶ درصــد  ــان افغانســتانی در ای  ترکیــب ســنی به تفکیــک جنســیت پناهجوی
ایــن پناهجویــان زیــر ۲۰ ســال و حــدود ۶۷ درصــد زیــر ۳۰ ســال ســن دارنــد. پــس می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
اکثریــت قریــب به اتفــاق جمعیــت زیــر ۳۰ ســال در ایــران به دنیــا آمده انــد و در ایــران بــزرگ شــده اند. نکتــه دیگــر 
ایــن اســت کــه، جمعیــت ایــن مهاجــران به مراتــب جوان تــر از جمعیــت شــهروندان ایران انــد. یکــی از دالیــل آن، 
نــرخ باالتــر زادوولــد و به تبــع آن انــدازه بزرگ تــر خانــواده در میــان پناهجویــان افغانســتانی اســت. به همیــن دلیــل 
ــن  ــداد بیشــتری را تأمی ــد مخــارج تع ــرد سرپرســت )شــاغل و درآمــدزا( بای ــان، ف ــن پناهجوی ــواده از ای در هــر خان
کنــد. باتوجــه بــه حــذف یارانــه  بســیاری از کاالهــا و خدمــات و برخــوردار نبــودن پناهجویــان از توزیــع یارانــه نقــدی، 
ــا دیگــران در ســال های  ــاس ب ــان در قی ــر خانواده هــای پناهجوی ــه فشــار اقتصــادی ب ــت ک ــوان نتیجــه گرف می ت

اخیر شــدیدتر شــده اســت.
همچنیــن اگــر بــه آمــار توزیــع و پراکندگــی ایــن مهاجــران در اســتان های کشــور رجــوع کنیــم، درمی یابیــم کــه 
ــتان های:  ــتان )اس ــور، در ۱۵ اس ــتان کش ــرا از ۳۱ اس ــاکن اند. زی ــران س ــتان ته ــان در اس ــت آن ــترین جمعی بیش
آذربایجــان شــرقی و غربــی، اردبیــل، ایالم، خراســان شــمالی، خوزســتان، زنجان، کردســتان، لرســتان، کرمانشــاه، 
کهگیلویــه و بویراحمــد، چهارمحــال بختیــاری، گیــالن، مازنــدران، هرمــزگان و همــدان( تــردد و اقامــت کارگــران 
و مهاجــران افغانســتانی ممنــوع اســت. در اســتان سیستان وبلوچســتان فقــط دارنــدگان پروانــه اقامــت بــه  تــردد و 
کار مجازنــد. در اســتان های: اصفهــان، فــارس، ســمنان، قزویــن، بوشــهر، کرمــان، مرکــزی، خراســان جنوبــی، 
خراســان رضوی و گلســتان، مهاجــران افغانســتانی فقــط در مناطقــی محــدود و معیــن حــق تــردد و اقامــت دارنــد. 
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ازایــن رو، تنهــا در اســتان های تهــران، البــرز، قــم و یــزد تــردد و اقامــت اتبــاع افغانــی و، درنتیجــه صــدور مجــوز کار 
بــرای آنــان مجــاز اســت. در اســتان یــزد نیــز تــردد و اقامــت مهاجــران افغانســتانی در برخــی شــهرها مجــاز نیســت 

]نــگاه کنیــد بــه: ابالغیــه دولــت درخصــوص مناطــق ممنوعــه تــردد و اقامــت اتبــاع بیگانــه[.
ــتانی  ــران افغانس ــرای کارگ ــاغلی را ب ــته، مش ــال های گذش ــون س ــز همچ ــاری نی ــال ج ــت در س ــی، دول از طرف
مشــاغل مجــاز اعــالم کــرده اســت  کــه بــه مشــاغل چهارگانــه مشــهورند و عمدتــًا شــغل هایی ســخت و زیان بارنــد. 

ایــن مشــاغل مجازنــد عبارتنــد از: 
۱.  گروه "کوره پزخانه" ها: 

مشاغل: گچ پزی و آهک پزی، گچ پز، آهک پز، کیسه زن.	 
مشاغل »آجرپزی«: 

کوره چین، فخار، قالب زن، کوره سوز، خشت زِن کوره.	 

2.  گروه "کارهای ساختمانی": 
مشاغل »امور ساختمانی«:

ــر 	  ــز، تعمی ــال ...(، آســفالت کار، بتون ری ــل و کان ــار )تون ــح، چاه کــن )مقنــی(، حف بســته بندی مصال
کــوره آجرپــزی )بنــا و کارگــر بنــا(.

مشاغل »بلوک زنی و موزاییک سازی«:
بتون ساز، بلوک ساز، پله ساز، تیرچه ساز، پرس کاِر ِموزاییک.	 

مشاغل »سنگ بری و سنگ تراشی«:
ــنگ، 	  ــل کاِر س ــنگتراش، صیق ــین س ــر ماش ــنگ بری، کارگ ــتگاه س ــر دس ــنگ، کارگ ــرش کاِر س ب

ســنگ کوبی، بــرش کاشــی.
مشاغل »راه سازی و معدن«:

ــل، کارگــر آتشــبار، کارگــر اســتخراج معــدن، کارگــر 	  ــر و نگهــداری تون کارگــر ُپل ســاز، کارگــر تعمی
حفــار معــدن.

۳.  گروه "کارگاه های کشاورزی": 
مشاغل »کشاورزی«:

کارگر بیل زن، کارگر زراعت کار، کارگر سم پاش، کارگر علوفه جمع کن.	 
مشاغل »مرغ داری و دام داری«: 

دام پرور و دام دار، متصدی مرغ داری، چوپان.	 
مشاغل »کشتارگاه«: 

ســالخ دام و طیــور، پوســت و َپــر کــن، ســیرابی و روده پاک کــن، جمــع آوری ضایعــات و فاضــالب 	 
کشــتارگاه.
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مشاغل »چرم سازی و ساالمبورسازی«:
آهک زن، چرم ساز، ماشین کاِر شستشوی پوست، کارگر مواد شیمیایی، ساالمبورساز.	 

4.  سایر گروه های شغلی:
کارگــر ســوزاندن و امحــای زبالــه، کارگــر بازیافــت مــواد شــیمیایی، کارگــر تخلیــه و بارگیــری به صــورت 
کمپوست ســازی،  حنا ســایی،  گــری،  ریختــه  کــوره  کارگــر  کار،  مدیــرکل  به نظــر  بنــا  و  گروهــی 
سریشــم پزی، تولیــد کــود شــیمیایی، تولیــد غــذای دام و طیــور )کنســتانتره(، تخلیــه و نظافــت مخــازن 

ــماره ۰۲۷۳۱۵۳[. ــنامه ش ــی، بخش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــالب ]وزارت تع ــتخرهای فاض اس

ــه دو  ــک ب ــور نزدی ــم کش ــتانی مقی ــران افغانس ــت مهاج ــال ۱۳۸۰، جمعی ــکن س ــوس و مس ــماری نف در سرش
ــاع  ــرکل اتب ــه مدی ــود: »به گفت ــر اعــالم شــده ب ــون و در سرشــماری ســال ۱۳۸۵ حــدود ۹۵۰ هــزار نف ــم میلی ونی
و مهاجــران خارجــی وزارت کشــور، بــر اســاس آمارگیــری ســال ۱۳۸۰، حــدود دو میلیــون و ۳۵۰ هــزار نفــر تبعــه 
افغانــی و ۲۰۰ هــزار نفــر تبعــه عراقــی در ســال موردنظــر در کشــور زندگــی می کرده انــد. امــا بــر اســاس آمارهایــی 
ــی در  ــه عراق ــزار تبع ــی و ۶۰ ه ــه افغان ــزار تبع ــدود ۹۵۰ ه ــون ح ــد، هم اکن ــت آم ــته به دس ــال گذش ــه در س ک
ــر از افغانی هــا و  ــون و ۵۴۰ هــزار نف ــك میلی ــن اظهــارات ی ــر اســاس ای ــب، ب ــن ترتی ــد. بدی ــران زندگــی می کنن ای
ــاه  ــماره ۹۸، فروردین م ــران، ش ــاد ای ــه اقتص ــد« ]ماهنام ــرك کرده ان ــران را ت ــال ۱۳۸۰، ای ــم س ــای مقی عراقی ه

.]۱۳۸۶
از طــرف دیگــر، بــا مقایســه آمارهــا، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در فاصلــه ســال های ۹۰ تــا ۹۵ نزدیــک بــه ۵۰۰ 

هــزار مهاجــر افغانســتانی به دالیــل مختلــف وارد کشــور شــده اند.
امــا چــرا بــار دیگــر وزیــر کشــوراز حضــور ۸۰۰ هــزار مهاجــر افغانســتانی غیرمجاز ]ایــران آنالیــن، ۲۶ شــهریورماه 
ــا  ــور ب ــتانی در کش ــران افغانس ــد مهاج ــات ض ــن احساس ــه برانگیخت ــل آن ب ــه دالی ــت؟ ازجمل ــخن گف ۱۳۹۶[ س
ــی  ــاریای پناهندگ ــه کمیس ــی و ازجمل ــازمان های بین الملل ــا س ــرات ب ــی در مذاک ــدرت چانه زن ــردن ق ــدف باالب ه
ســازمان ملــل بــرای جــذب کمک هــای بیش تــر١ اعمــال فشــار بــر دولــت افغانســتان بــرای امتیازگیــری، فرافکنــی 
ــر،  ــه مهم ت ــده و از هم ــر دم فزاین ــکارِی ه ــکل بی ــل مش ــتغال و ح ــاد اش ــوان در ایج ــام نات ــئولیت های نظ مس
ــا و  ــذف یارانه ه ــس از ح ــژه پ ــته کار، به وی ــرایط گذش ــرش ش ــتانی در پذی ــران افغانس ــزون کارگ ــرباز زدن روزاف س
ــه  ــه، توج ــت ک ــد گف ــر بای ــه  اخی ــوص نکت ــرد. درخص ــاره ک ــوان اش ــر، می ت ــاله اخی ــال در یک س ــش ارزش ری کاه
روزافــزون افکارعمومــی در مقیــاس کشــوری و جهانــی و ازجملــه کمیســاریای پناهندگــی ســازمان ملــل و ســازمان 
بین المللــی کار بــه وضــع غیرانســانی حاکــم بــر شــرایط کار و زندگــی مهاجــران و فشــار آن هــا بــر رژیــم ایــران بــرای 
ــران همچــون همیشــه سیاســت ســرکوب و تاکتیــک  ــم ای ــن روی رژی ــد و ازای ــر نبوده ان ــن وضــع، بی تأثی ــود ای بهب
ــای  ــاد اردوگاه ه ــتانی، ایج ــران افغانس ــترده کارگ ــتگیری گس ــرد و دس ــت. پیگ ــه اس ــش گرفت ــی را درپی وارونه نمای
موقــت پناهنــدگان یــا به عبــارت بهتــر بازداشــتگاه های عمومــی بــرای اســکان موقــت آنــان باهــدف گســیل ایــن 
کارگــران بــه کشــور خــود، صــدور کارت هــای موقــت ۳ ماهــه و ۶ ماهــه آن هــم با اخــذ مبالغــی ســنگین از مهاجران 

ــدن  ــرا ش ــرای پذی ــالمی ب ــه جمهوری اس ــا دالر ب ــون میلیون ه ــا کن ــران ت ــه ای ــتانی ها ب ــرت افغانس ــدای مهاج ــد از ابت ــل متح ــازمان مل ۱ -  س
مهاجــران افغانســتانی  کمــک کــرده اســت، امــا مقام هــای جمهوری اســالمی هیــچ گاه از ایــن کمک هــا یــاد نکرده انــد و حجــم ایــن کمک هــای 

ــد. ــالم نکرده ان ــاالنه را اع س
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و از همــه مهم تــر، برانگیختــن احساســات کارگــران کشــور علیــه ایــن زحمت کشــان- یعنــی زحمت کشــانی 
کــه نیازمنــد حمایت هــای جــدی اجتماعی انــد- گوشــه هایی آشــکار از ایــن سیاســت ســرکوبگرانه به منظــور 
ــام  ــم تم ــرا به رغ ــت. زی ــته اس ــال های گذش ــار در س ــرایط ذلت ب ــرش ش ــه پذی ــتانی ب ــران افغانس ــتن مهاج واداش
ــع ارزان  ــن منب ــد از ای ــالمی نمی توان ــام جمهوری اس ــی، نظ ــای تبلیغات ــنگین و وارونه نمایی ه ــای س ــن تهاجم ه ای
نیــروی کار و ابــزار فشــار به منظــور پاییــن نگه داشــتن ســطح عمومــی دســتمزدها در داخــل کشــور، چشم پوشــی 
کنــد. »مقولــه حضــور افغان هــا در ایــران همــواره از زوایــای گوناگونــی موردبررســی قــرار گرفتــه اســت. گروهــی بــر 
حضــور نیــروی کار افغــان در ایــران پافشــاری می کننــد و از ایــن اســتدالل بهــره می جوینــد کــه بــه ایــن ســادگی 
ــه در  ــت ک ــترده اس ــدازه ای گس ــا به ان ــت کار این ه ــرا، جمعی ــت. زی ــده گرف ــه را نادی ــروی کار افاغن ــوان نی نمی ت
بخش هایــی به ســادگی نمی تــوان نیــروی دیگــری را جایگزیــن کــرد. بخــش پــرورش مــرغ و گاوداری و حفــر چــاه 
ــار  ــر آن در اختی ــه بیش ت ــی بلک ــم به تمام ــر نگویی ــهری اگ ــات ش ــی از خدم ــی بخش ــازی و حت ــاورزی، خانه س کش
نیــروی افغانــی اســت« ]پایــگاه اطــالع رســانی و خبــری جمــاران، ۲۴ مردادمــاه ۱۳۹۱[. کاربــرد اصطــالح زننــده 
ــن  ــه ای ــردان ب ــگاه دولتم ــوع ن ــانگر ن ــود نش ــان، خ ــن زحمت کش ــاره ای ــه« درب ــان« و »افاغن ــز »افغ ــن آمی و توهی

زحمتکشــان اســت!
روزنامــه اعتمــاد، ۲۰ مهرمــاه ۱۳۹۰، در همیــن زمینــه نوشــت: »وزیــر کشــور چنــدی پیــش در نشســت شــورای 
ــر  ــاز دارد و اگ ــان نی ــروی کار افغ ــه نی ــران ب ــه ای ــرد ک ــالم ک ــان اع ــیون های افغ ــدگان کمیس ــا نماین ــترك ب مش

ــود.« ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــتمزدها ب ــت دس ــت در پرداخ ــد، دول ــور برون ــا از کش افغان ه
ــا برقــراری سیســتم پلیســی و امنیتــی گســترده و  ــاور داشــت کــه جمهوری اســالمی ب ــوان ب ازهمیــن روی، نمی ت
ــژه  ــاوت باشــد. به وی ــه دیگــر کشــورها بی تف ــردد و اقامــت مهاجــران تبع ــه ت ــه، نســبت ب ــر در ســطح جامع کم نظی
آنکــه در ســال ۱۳۸۰ بــا اجــرای طــرح سرشــماری و صــدور کارت هــای طالیــی، درصــدد آن برآمــد کــه نظــارت و 
کنتــرل دقیقــی را بــر زندگــی و تــردد افغانســتانی های مقیــم کشــور اعمــال کنــد. بنابرایــن، آمارهــای متناقضــی کــه 
از ســوی کارگــزاران نظــام در اوضاع واحــوال مختلــف ارائــه می شــوند، از نیــت جمهوری اســالمی در بهره بــرداری 
ــر  ــی ب ــور، مبن ــر کش ــی«، وزی ــر »رحمانی فضل ــد، اظهارنظ ــد. بی تردی ــت می کن ــده حکای ــای پیش آم از موقعیت ه

ــد. ــا هیچ یــک از آمارهــای موجــود نمی خوان ــه اســت و ب حضــور ۸۰۰ هــزار مهاجــر غیرقانونــی در کشــور بی پای
آمار متناقض رکن جنگ روانی

"ســید محمــد تهــوری ]مدیــرکل )ســابق( اموراتبــاع ومهاجریــن خارجــی وزارت کشــور[ در پاســخ بــه ایــن پرســش 
کــه قــرار بــود تــا پایــان ســال ۲۰۱۱ اجــالس چهارجانبــه ایــران، پاکســتان و افغانســتان در کشــور ژاپــن بــا موضــوع 
ــت  ــرار اس ــد و ق ــی ش ــو ملغ ــت در توکی ــن نشس ــزاری ای ــت: "برگ ــود، گف ــزار ش ــدگان برگ ــاز و پناهن ــاع غیرمج اتب
مــکان دیگــری در یکــی از کشــورهای آســیایی تعییــن شــود. ایــن نشســت نهایــی اســت و پرونــده تعییــن و تکلیــف 
ــران  ــران بســته می شــود. وی در مــورد آخریــن وضعیــت پناهنــدگان افغانــی در ای اتبــاع پاکســتانی و افغانــی در ای
گفــت: حــدود ۹۰۰ هــزار پناهنــده افغانــی در ایــران زندگــی می کننــد کــه طــی ابالغیــه اخیــر دولــت اعــالم شــد 
سرپرســتان پناهنــدگان افغانــی بــدون نگرانــی از ابطــال کارت اقامــت بــه مــدت ســه مــاه از ایــران خــارج شــوند و 
ــون ایــن افــراد  ــر اســاس قان ــرای خــود و خانواده هایشــان فراهــم کننــد. ب شــرایط زندگــی و کار را در افغانســتان ب
تنهــا بــر اســاس تاریــخ کارت اقامتشــان می تواننــد در ایــران حضــور و اقامــت داشــته باشــند" ]روزنامــه اعتمــاد، ۲۰ 

مهرمــاه ۱۳۹۰[. 
پرســش ایــن اســت کــه در ایــن فرصــت ســه ماهه چــه جمعیتــی از ایــن کارگــران فرصــت تبدیــل وضعیــت خــود را 



20۷ گفتار هفتم: سایر گروههای خاص کارگریگ

از غیرمجــاز بــه مجــاز داشــتند؟ وزارت کار اعــالم کــرد: »۳۰۰ هــزار فرصــت شــغلی مــازاد وجــود دارد کــه می توانــد 
در اختیــار اتبــاع بیگانــه قــرار گیــرد امــا طــرح ســاماندهی و سرشــماری از وجــود ۵۰۰ هــزار فرصــت شــغلی مــازاد 
خبــر می دهــد کــه ایــن میــزان در طــرح ســاماندهی ابــالغ شــده و مــا ایــن چرخــه را در طــرح ســاماندهی حفــظ 
می کنیــم. بــا خــروج افغان هــای غیرمجــاز از کشــور، حــدود ۵۰۰ هــزار افغــان کــه دارای کارت اشــتغال هســتند 
در کشــور باقــی می ماننــد کــه اعتبــار ایــن کارت هــا یک ســاله بــوده و پــس از پایــان اعتبــار کارت هــا، اتبــاع افغــان 
موظف انــد از کشــور خــارج شــده و بــرای دریافــت کارت اشــتغال جدیــد، از طریــق دفاتــر کفالــت بــرای بازگشــت بــه 
ایــران اقــدام کننــد کــه دفاتــر هــم ایــن افــراد را بــر اســاس توانمندی شــان و نیــاز شــغلی، توزیــع می کنــد« ]روزنامــه 

اعتمــاد، شــماره ۲۲۸۳، ۲۰ مهرمــاه ۱۳۹۰[. )تأکیدهــا از ماســت(.
ــا کنــار هــم گذاشــتن مجمــوع داده هــای آمــاری می تــوان دریافــت کــه جمعیــت کنونــی مهاجــران ســاکن در  ب
ــاع  ــن اتب ــی از ای ــد: »برخ ــود می گوی ــی خ ــت. رحمانی فضل ــان اس ــران و خانواده های ش ــده کارگ ــور، دربرگیرن کش
کــه در ایــران حضــور دارنــد نســل ســوم هســتند و اصــاًل افغانســتان را ندیده انــد. در کشــور مــا بــه مدرســه رفتنــد و 

شــاغل شــدند، ازدواج کردنــد و تشــکیل زندگــی دادنــد« ]همــان منبــع[.
ــون  ــران مهاجــر، همچ ــران کارگ ــودکان و همس ــه ممکــن اســت بســیاری از ک ــت ک ــز دشــوار نیس ــن نی درک ای
ــه کار  ــی غیررســمی و غیرمجــاز ب ــاش خــود در کارگاه های ــل مع ــن حداق ــرای تأمی خانواده هــای کارگــری بومــی، ب

مشــغول باشــند.
اجــازه دهیــد بــار دیگــر موضــوع را از نــو بررســی کنیــم: در ســال ۱۳۸۰ و در آســتانه سرشــماری نفــوس و مســکن 
در ایــن ســال، »نظــام« طــی دســتورالعملی رســمی، شناســایی دقیــق مهاجــران افغانســتانی را بــا هــدف کنتــرل و 
نظــارت بــر تــردد و زندگــی ایــن کارگــران مهاجــر در دســتورکار خــود قــرار داد. ازایــن روی، در پــی تشــکیل شــورای 
ــورا  ــن ش ــال ۱۳۸۰، ای ــکن در س ــوس و مس ــماری نف ــیدن سرش ــان رس ــه و به پای ــاع بیگان ــی اتب ــی اجرای هماهنگ
دســتورالعملی را صــادر کــرد کــه مطالعــه آن بســیار جالــب اســت. زیــرا نــوع نــگاه »نظــام« بــه چگونگــی ارائــه آمــار 
در شــرایط مختلــف را نشــان می دهــد. در ایــن دســتورالعمل ازجملــه آمــده اســت: »مــاده ۱.  کلیــه دســتگاه های 
عضــو شــورای هماهنگــی و ســایر ارگان هــای کشــور کــه بنــا به دالیــل امنیتــی، اجتماعــی و اقتصــادی و حســب 
وظایــف محولــه درخواســت بهره بــرداری آمــاری کلــی یــا مشــروح تمــام یــا بخشــی از اطالعــات پایــه و یــا جــاری 
ــره  ــود.  تبص ــد ب ــرداری خواهن ــه بهره ب ــاز ب ــند، مج ــته باش ــی را داش ــاع خارج ــه اتب ــوط ب ــه روز( مرب ــات ب ) اطالع
ــتگاه ها  ــایر دس ــو و س ــتگاه های عض ــک از دس ــر ی ــی ه ــاز دسترس ــد مج ــدی و ح ــار، حیطه بن ــه آم ــوه ارائ ۱- نح
ــه تعییــن و تصویــب خواهــد نمــود.  تبصــره ۲-  کلیــه دســتگاه ها و  ) حســب مــورد( را کارگــروه دائمــی اتبــاع بیگان
ارگان هــای کشــور کــه فاقــد وظایــف مرتبــط بــا اتبــاع خارجــی می باشــند، صرفــًا مجــاز به دسترســی بــه آمارهــای 
کلــی می باشــند.  مــاده ۲. ســازمان ها و مجامــع بین المللــی مرتبــط بــا موضــوع پناهنــدگان و آوارگان، دانشــجویان، 
مراکــز علمــی و دانشــگاهی درصــورت ارائــه درخواســت کتبــی مجــاز بــه بهره بــرداری از آمارهــای کلــی و حســب 
ــود.  تبصــره ۱- درخواســت های ســازمان ها و  ــد ب ــا جــاری خواهن ــه ی ــه بخــش گزینش شــده آمارهــای پای ــورد ب م
مراکــز مســئول بــدوًا می بایــد توســط دســتگاه مســئول تأییــد و ســپس مــورد رســیدگی قــرار گیــرد.  تبصــره ۲- نحــوه 
دسترســی بــه آمارهــای گزینشــی در هــر مــورد می بایــد توســط کارگــروه دائمــی اتبــاع بیگانــه تصویــب گــردد.  مــاده 
۳. آمارهــای اعالمــی بــه رســانه های گروهــی درصــورت درخواســت کتبــی رســانه و یــا انجــام مصاحبــه صرفــًا در 
ــال  ــورا در س ــن ش ــوب ای ــه مص ــالوه، در آیین نام ــد.« به ع ــاز می باش ــاری( مج ــا ج ــه ی ــی ) پای ــای کل ــدود آماره ح
۱۳۸۲ و بــا عنــوان: »تســریع رونــد بازگشــت اتبــاع افغانــی«، گفتــه می شــود: »مــاده ۶. وزارت اطالعــات موظــف 
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اســت عملیــات روانــی متناســب بــا بازگشــت اتبــاع افغانــی را طراحــی و بــا هماهنگــی وزارت کشــور اجــرا نمایــد« 
)تأکیدهــا از ماســت(. 

ــده  ــو ش ــض و غل ــای متناق ــه آماره ــدف از ارائ ــه ه ــد ک ــان ده ــا نش ــت ت ــی اس ــه کاف ــن بخش نام ــه همی مطالع
همچــون دیگــر عرصه هــا، جــز گمــراه کــردن و برپایــی جنــگ روانــی بــر ضــد کارگــران و زحمتکشــان و ازجملــه 
مهاجــران افغانســتانی هدفــی دیگــر را دنبــال نمی کنــد. ازایــن رو، بایــد بــه ایــن بــازی کثیــف پایــان داد و خواســتار 
آن شــد کــه دولــت و »نظــام« به طــور صریــح و شــفاف آمــار مهاجــران و به ویــژه کارگــران اتبــاع خارجــی و ازجملــه 
کارگــران افغانســتانی مقیــم کشــور را به تفکیــک دارنــدگان تابعیــت ایرانــی، واجــدان دارای تابعیــت ایرانــی، کارگــران 
دارای مجــوز اقامــت و کار نیــز مهاجــران و کارگــران غیرمجــاز در کشــور را اعــالم کننــد تــا ماهیــت موضــوع روشــن 
ــا و  ــور و مقاوله نامه ه ــمی کش ــن رس ــاس قوانی ــر اس ــود را ب ــف خ ــنی تعری ــد به روش ــام« بای ــالوه، »نظ ــود. به ع ش
معاهدهــای بین المللــی ناظــر بــر شــرایط مهاجــران، از مهاجــران قانونــی گرفتــه تــا مهاجــران غیرقانونــی- یــا بــه 

تعبیــر کارگــزاران »نظــام«، مهاجــران مجــاز و غیرمجــاز- اعــالم دارد. 
مهاجران مجاز و غیرمجاز

از آمارهــای متناقــض و جنــگ روانــی هدایــت شــده از ســوی نهادهــای امنیتــی کــه بگذریم، آمــار واقعــی کارگران 
مهاجــران هرچــه کــه باشــد، در ماهیــت موضــوع و سیاســت های ضدمردمــی »نظــام« تغییــری نمی دهــد. زیــرا از 
نظــر »نظــام«، تمــام اتبــاع خارجــی مقیــم کشــور و به ویــژه مهاجــران افغانســتانی غیرمجــاز به شــمار می آینــد. بــا 
ــه صــدور گذرنامــه  ــر فشــار ســازمان های بین المللــی و افکارعمومــی ب آنکــه »نظــام« طــی ســال های گذشــته زی
بــرای دارنــدگان مجــوز کار مجبــور شــد، ولــی ایــن مجوزهــا نیــز اعتبــاری یک ســاله دارنــد کــه پــس از انقضــای 
آن، کارگرانــی کــه گذرنامــه و کارت مجــوز کار دارنــد بایــد کشــور را تــرک کننــد و دوبــاره درخواســت ورود بــه کشــور 

و تمدیــد مجــوز کار کننــد.  
ــرد  ــش و کارک ــان نق ــت هم ــای موق ــدور مجوزه ــا ص ــاد م ــت و کار. به اعتق ــت اقام ــوز موق ــاره مج ــا درب و ام
قراردادهــای موقــت کار حاکــم بــر وضــع کارگــران بومــی کشــور را دارد. به عــالوه، »نظــام« تــا کنــون بــا تلقــی کردن 
ــای  ــه و معاهده ه ــه مقاوله نام ــش ب ــت از تعهدهای ــرده اس ــعی ک ــاز س ــران غیرمج ــه مهاج ــران به منزل ــن کارگ ای
ــر شــرایط کار و زندگــی کارگــران مهاجــر طفــره بــرود. قائــل نبــودن هیــچ حقــی ازجملــه حــق  بین المللــی ناظــر ب
بیمــه اجبــاری، بیمــه بیــکاری، بیمــه خدمــات درمانــی، حــق ســنوات، مرخصــی، ســقف ســاعت کار تعریــف شــده 
در قانــون کار و دیگــر مزایــای مربــوط نظیــر حــق مســکن و غیــره بــرای ایــن کارگــران را بایــد در همیــن چارچــوب 
ــه  ــی کار ک ــازمان بین الملل ــای س ــی و مقاوله نامه ه ــای بین الملل ــر معاهده ه ــا ب ــرا بن ــرد. زی ــل ک ــی و تحلی ارزیاب
دیرتــر دربــاره آن هــا به تفصیــل ســخن خواهیــم گفــت، کارگــران مهاجــِر دارای مجــوز اقامــت و کار، بایــد از تمــام 
حقــوق شــهروندی آن کشــور برخــوردار شــوند؛ کارگرانــی کــه مجــوز اقامــت و کار دریافــت می کننــد بایــد مشــمول 
ــد،  ــت می گیرن ــوز اقام ــوری مج ــرای کار در کش ــه ب ــانی ک ــوند؛ کس ــور ش ــون آن کش ــدرج در قان ــوق من ــام حق تم
مادامــی کــه کاری نیابنــد بایــد از کمک هــای ویــژه پیش بینــی شــده و ازجملــه بیمــه بیــکاری برخــوردار شــوند. ولــی 
نظــام جمهوری اســالمی بــا مهاجــر غیرمجــاز اعــالم کــردن ایــن کارگــران در ســی ســال گذشــته و بــا یــاد کــردن 
از آنــان بــا نــام آوارگان افغانــی، از ادای تمــام تکالیــف خــود در قبــال ایــن زحمت کشــان ســر بــاز زده اســت. هــم 
ــن مناطــق و حاشــیه شــهرها و در وضعیتــی بســیار  ــن کارگــران در بدتری ازاین روســت کــه جمعیــت عظیمــی از ای
ــق آمارهــای  ــد ) مطاب ــی کــه کارت اقامــت و کار  هــم دارن ــا کارگران ــد. به عــالوه، حت غیربهداشــتی ســکنا گزیده ان
ــد(. به دلیــل هراس افکنی هــای »نظــام«  ــم در کشــور دارن ــه کار دائ رســمی تنهــا حــدود ۶ هــزار افغانســتانی پروان
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از تــردد، آن هــم در ســطح شــهرهای مجــاز اعــالم شــده، در ســاعات غیــرکاری پرهیــز می کننــد. 
کارگران مهاجر و بیمه درمانی

ــی از  ــی بخش ــه درمان ــه بیم ــی ب ــازمان های بین الملل ــار س ــر فش ــت زی ــه دول ــز اگرچ ــر نی ــال اخی ــک س  در ی
کارگرانــی کــه مجــوز کار و اقامــت دارنــد گــردن نهــاده اســت، آن را به صورتــی محــدود و اختیــاری اعــالم کــرده 
اســت. بنابرایــن، کارگــران مهاجــری کــه داوطلــب اســتفاده بیمــه تأمیــن اجتماعــی باشــند، ۲۶ درصــد حقوقــی را 
کــه دریافــت می کننــد بایــد بابــت آن بپردازنــد بی آنکــه دولــت یــا کارفرمایــان ریالــی در مــورد آن تعهــد کــرده باشــند. 
ایــن اســت آن مهمان نــوازی آقایــان کــه گــوش فلــک را کــر کــرده بــود! به عــالوه، درصــورت قطــع پرداخــت ایــن 

مبلــغ، هیــچ ســابقه ای بــرای آنــان در ایــن مــورد منظــور نمی شــود.
کارگران مهاجر و حقوق بین المللی کار

ــرای  ــاز انســان ها ب ــژه  دوران معاصــر نیســت و از دیرب ــه نقطــه دیگــر، وی ــد مهاجــرت مــردم از نقطــه ای ب هرچن
ــه ای و خانوادگــی  ــر به صــورت جمعــی، قبیل ــا در جســتجوی کار و زندگــی بهت ــرار از حــوادث نامســاعد زندگــی ی ف
ــالف  ــه اخت ــه ب ــا توج ــا ب ــر م ــا در عص ــده اند، ام ــپار می ش ــر رهس ــرزمین های دیگ ــه س ــردی ب ــورت ف ــا به ص ی
ســطح در توســعه اقتصــادی کشــورها، بحران هــای مختلــف سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی و ســهل تر شــدن 
ــرای یافتــن کار، ابعــادی وســیع تر یافتــه اســت و  ــه کشــور دیگــر ب ارتبــاط و ســفر، مهاجــرت اتبــاع یــک کشــور ب
درنتیجــه مســائل متعــدد اقتصــادی- اجتماعــی را موجــب شــده اســت کــه پیش تــر بــه آن هــا اشــاره شــد. بــا همــه 
تفاوت هایــی کــه در رفتــار کشــور میزبــان و مــردم آن بــا کارگــران مهاجــر وجــود دارد، تقریبــًا می تــوان گفــت ایــن 
ــد؛ یعنــی نخســتین قربانیــان بحــران اقتصــادی هســتند و در شــرایط  کارگــران در همه جــا وضعــی متزلزلــی دارن
ــن زحمت کشــان به علــت اختــالف فاحــش شــرایط  ــه کشــور خویــش مجبــور می شــوند؛ ای ــه بازگشــت ب بحــران ب
زندگــی و کار، به کنــدی و بــا دشــواری جــذب جامعــه جدیــد می شــوند یــا آنکــه اصــاًل جــذب نمی شــوند و از برخــورد 
نامســاعد و گاه تــوأم بــا دشــمنی افــراد در کشــور میزبــان رنــج می برنــد. شــرایط کاری کارگــران خارجــی و مهاجــر 
ــام آن  ــر به انج ــی حاض ــاع داخل ــه اتب ــوند ک ــاع می ش ــی ارج ــب کارهای ــران اغل ــن کارگ ــه ای ــتند. ب ــایند هس ناحوش
نیســتند. محدودیت هــای شــغلی از نــوع تصمیــم اخیــر وزارت کار کشــور درخصــوص کارگــران مهاجــر کــه اغلــب 
ــد، از پدیده هــای ضــد انســانی مناســبات ســرمایه داری در  ابعــاد اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی به خــود می گیرن
ــد  ــی بای ــاس جهان ــد و در مقی ــا آن روبروین ــان ب ــان در جه ــران جه ــه کارگ ــد ک ــد، پدیده هایی ان ــاس جهانی ان مقی

ــد. ــا آن هــا برخیزن ــه ب به مقابل
ــت  ــی اس ــع کارگران ــاع از مناف ــا- "دف ــه فیالدلفی ــار و اعالمی ــی کار- پیش گفت ــازمان بین الملل ــای س از هدف ه
کــه در خــارج" بــه کار اشــتغال دارنــد. در اجــرای ایــن هــدف، چنــد مقاوله نامــه و توصیه نامــه بــه وضــع کارگــران 
ــن  ــران تدوی ــن کارگ ــع ای ــاره وض ــی درب ــا مقررات ــن مقاوله نامه ه ــت. در ای ــه اس ــاص یافت ــر اختص ــی و مهاج خارج
شــده اســت کــه برخــی از آن هــا ناظــر بــر مســائل تأمیــن اجتماعــی اســت و برخــی دیگــر بــه مســائل عمومــی نظــر 
دارنــد. به عــالوه، در مقاوله نامه هــای دیگــر نیــز عمومــًا به طــور صریــح یــا ضمنــی تأکیــد می شــود کــه مفــاد ایــن 
ــران  ــه کارگ ــبت ب ــر نس ــار نابراب ــد، رفت ــود. بی  تردی ــم می ش ــی ه ــر و خارج ــران مهاج ــمول کارگ ــا مش مقاوله نامه ه

ــق تبعیــض به شــمار مــی رود. ــوط می شــوند، از مصادی ــه حقــوق کار مرب مهاجــر در همــه مســائلی کــه ب
ــه  ــیده اند ک ــب رس ــون به تصوی ــا کن ــه ت ــد مقاوله نام ــر، چن ــی و مهاج ــران خارج ــی کارگ ــن اجتماع ــه تأمی در زمین
ــی و خارجــی از لحــاظ  ــران داخل ــوق کارگ ــاره تســاوی حق ــه شــماره ۱۹ مصــوب ۱۹۲۵ درب ــد از: مقاوله نام عبارتن
ــران  ــوق کارگ ــظ حق ــاره حف ــوب ۱۹۳۵ درب ــماره ۴۸ مص ــه ش ــی از کار، مقاوله نام ــوادث ناش ــارت ح ــران خس جب
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ــران  ــن کارگ ــار بی ــاوی رفت ــاره تس ــوب ۱۹۶۲ درب ــماره ۱۱۸ مص ــه ش ــتمری ها، مقاوله نام ــه مس ــبت ب ــر نس مهاج
داخلــی و خارجــی در زمینــه تأمیــن اجتماعــی و مقاوله نامــه شــماره ۱۵۷ مصــوب ســال ۱۹۸۲ کــه تجدیدنظــری در 

ــود. ــوب می ش ــماره ۴۸ محس ــه ش مقاوله نام
ــورداری از  ــی در برخ ــی و خارج ــران داخل ــان کارگ ــاوی می ــراری تس ــت، برق ــا نخس ــه نامه ه ــی مقاول ــدف اصل ه
مزایــای تأمیــن اجتماعــی و بیمه هاســت. دوم آنکــه، کارگــر مهاجــر بتوانــد حقوقــی را کــه در کشــور خــود به دســت 
آورده یــا درحــال به دســت آوردن اســت- مثــل ســابقه خدمــت بــرای اســتفاده از مســتمری- در کشــور دیگــر حفــظ 
کنــد. ســومین نکتــه، "اصــل رفتــار متقابــل" اســت، یعنــی کشــوری کــه بــه مقاوله نامــه ملحــق می شــود، نســبت 
بــه رفتــار دربــاره اتبــاع کشــورهای دیگــری کــه بــه مقاوله نامــه ملحــق شــده اند، در کشــور خــود به رعایــت مقــررات 

مقاوله نامــه  متعهــد اســت.
ــال ۱۹۷۵  ــماره ۱۴۳ در س ــه ش ــر" و مقاوله نام ــران مهاج ــوان: "کارگ ــا عن ــال ۱۹۴۹ ب ــماره ۹۷ س ــه ش مقاوله نام
ــران  ــژه  کارگ ــاص و وی ــای خ ــره مقاوله نامه ه ــر"، از زم ــران مهاج ــه کارگ ــوط ب ــی مرب ــررات تکمیل ــوان: "مق ــا عن ب

ــد. مهاجرن
از دیــدگاه ایــن مقاوله نامه هــا، کارگــر مهاجــر، کارگــری اســت کــه از کشــوری بــه کشــور دیگــر مهاجــرت می کنــد 
ــر،  ــر مهاج ــوم کارگ ــب، مفه ــن ترتی ــود. بدی ــغول ش ــود" مش ــاب خ ــه به حس ــه کاری "ن ــت آورد و ب ــغلی به دس ــا ش ت
ــر  ــر مهاج ــوان کارگ ــررات به عن ــن مق ــر ای ــه براب ــرادی ک ــه اف ــت هم ــن اس ــود. روش ــامل می ش ــران را ش مزدبگی
پذیرفتــه شــوند، مشــمول مقاوله نامــه خواهنــد بــود؛ امــا کارگــران مــرزی، دریانــوردان و شــاغالن در مشــاغل آزاد 
ــران  ــه کارگ ــتند. ازآنجاک ــمول آن نیس ــد، مش ــفر می کنن ــر س ــوری دیگ ــه کش ــاه ب ــی کوت ــرای مدت ــه ب ــری ک و هن
ــورهایی  ــاع کش ــن اتب ــتند، بنابرای ــا هس ــه نامه ه ــن مقاول ــاد ای ــمول مف ــان مش ــق ملی ش ــر از تعل ــر صرف نظ مهاج
هــم کــه بــه مفــاد مقاوله نامه هــا ملحــق نشــده اند از مقــررات آن برخــوردار خواهنــد بــود. برابــر مقاوله نامــه شــماره 
۹۷، کشــورهایی کــه بــه مقاوله نامــه ملحــق می شــوند، بایــد مؤسســاتی بــرای کمــک بــه کارگــران مهاجــر تأســیس 
کننــد تــا اطالعــات صحیــح را رایــگان در اختیــار آنــان بگذارنــد. امــا ایــن مؤسســات بایــد از تبلیغــات گمــراه کننــده 
ــرای تســهیل مســافرت و پذیــرش  ــد تدابیــر مناســبی ب ــد. ایــن مؤسســات بای ــرای جــذب مهاجــر خــودداری ورزن ب
کارگــران مهاجــر اتخــاذ کننــد و بــرای کارگــران مهاجــر و خانــواده آنــان خدمــات پزشــکی فراهــم آورنــد. دومیــن 
موضــوع، مربــوط بــه همســانی رفتــار نســبت بــه کارگــر داخلــی و خارجــی اســت. کشــورهایی کــه بــه مقاوله نامــه 
ملحــق می شــوند، متعهدنــد کــه بــا کارگــران مهاجــر رفتــاری داشــته باشــند کــه حقــوق و شــرایط کار ایــن افــراد از 
نــوع مــزد، ســاعات کار، مرخصی هــا، شــرایط کار زنــان و کــودکان، آمــوزش حرفــه ای و غیــره، کمتــر از حقــوق و 
شــرایط کار اتبــاع کشــور خــود نباشــد و هیــچ تبعیضــی بــر اســاس جنســیت، ملیــت، نــژاد، و مذهــب نســبت بــه آنان 
ــواده اش به طــور دائمــی  ــر اســاس مقاوله نامــه یادشــده، اگــر کارگــر مهاجــری کــه خــود و خان روا داشــته نشــود. ب
در کشــور محــل مهاجــرت پذیرفتــه شــده اند دچــار بیمــاری یــا حادثــه شــوند و به ســبب آن نتوانــد کار کننــد، نبایــد 
ــوع اســت. به عــالوه، در  ــه بازگشــت ممن ــراد ب ــن اف ــار ای ــده شــوند. به دیگــر ســخن، اجب ــه کشــور خــود بازگردان ب
محــدوده مقــررات مربــوط بــه خــروج ارز از کشــور، بــه کارگــر مهاجــر بایــد اجــازه داده شــود تــا آن بخــش از مــزد 
ــه کشــورش منتقــل کنــد. توصیه نامــه شــماره ۸۶ و پیوســت آن نیــز ضوابــط  و پس انــدازش را کــه مایــل اســت، ب

ــد. ــه می ده ــوق ارائ ــای ف ــک از زمینه ه ــر ی ــری در ه مفصل ت
مقاوله نامــه شــماره ۱۴۳ دربرگیرنــده مقدمــه ای طوالنــی و دو بخــش اصلــی اســت. در بخــش نخســت، 
ــه  ــه مقاوله نام ــه ب ــورهایی ک ــی دارد کش ــرر م ــردازد و مق ــی می پ ــی و مخف ــای غیرقانون ــه مهاجرت ه ــه ب مقاوله نام
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ملحــق می شــوند بایــد ترتیبــی دهنــد کــه ایــن روش غیرقانونــی و مخفــی ملغــی و حقــوق بنیــادی همــه کارگــران 
ــی شــده اند. در  ــه پیش بین ــری هــم در مقاوله نام ــن هــدف تدابی ــه ای ــل ب ــرای نی ــرم شــمرده شــوند. ب مهاجــر محت
بخــش دوم مقاوله نامــه مســائل مربــوط بــه همســانی رفتــار و فرصت هــا درخصــوص کارگــران مهاجــر و خانــواده 
آنــان مطــرح اســت و به ویــژه تأکیــد شــده اســت کــه تســهیالت الزم بــرای پیوســتن اعضــای خانــواده کارگــر بــه 
او فراهــم آیــد. بــا ایــن وصــف، بــر اســاس مــاده ۱۴ مقاوله نامــه، کشــورهایی کــه بــه مقاوله نامــه ملحــق می شــوند 
می تواننــد برخــورداری کارگــر مهاجــر از حــق آزادی کار را بــه مــدت اقامتــی قانونــی کــه نبایــد از دو ســال تجــاوز 
ــد،  ــا کن ــر اقتض ــور مهاجرپذی ــع کش ــرگاه مناف ــه، ه ــن مقاوله نام ــاس ای ــر اس ــن، ب ــد. همچنی ــروط کنن ــد، مش کن
ــال  ــان س ــوب هم ــماره ۱۵۱ مص ــه ش ــد. توصیه نام ــدود کن ــا را مح ــاغل و کاره ــی مش ــتغال در برخ ــد اش می توان
کــه مکمــل ایــن مقاوله نامــه اســت، طــی ســه بخــش در زمینــه تســاوی رفتــار و فرصت هــا، سیاســت اجتماعــی، 

ــد. ــی درخــورد توجــه عرضــه می کن اشــتغال و اقامــت، رهنمودهای
همچنیــن توجــه داشــته باشــیم کــه عــالوه بــر مقاوله نامه هــای ویــژه کارگــران مهاجــر، بــر اســاس اصــل تســاوی 
و رفــع تبعیــض، اصــل بــر آن اســت کــه مقاوله نامه هــای بین المللــی کار و تأمیــن اجتماعــی دارای موضــوع کلــی 

باشــد و کارگــران خارجــی را هــم شــامل  شــود.
*
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پیشگفتار 
 نیــروی کار هــر کشــوری در بخش هــا و رشــته های گوناگــون بــر زمیــن و زیــر زمیــن، بــر دریــا و در هــوا پراکنــده 
ــروری، راه ســازی  ــد از: صنعــت و معــدن، کشــاورزی و دام پ ــن بخش هــا و رشــته ها عبارتن ــه کار مشــغول اند. ای و ب
ــرژی و  ــات و ان ــری، ارتباط ــی و هن ــان، فرهنگ ــت و درم ــی، بهداش ــل، آموزش ــع و حمل ونق ــاختمانی، توزی و س
خدمــات اداری، اجتماعــی و رفاهــی، در واحدهایــی کوچــک و بــزرگ، خصوصــی، دولتــی و تعاونی هــا. ازآنجاکــه 
قانــون کار، روابــط کار را تنظیــم می کنــد، در تحلیــل نهایــی بایــد قانونــی فراگیــر و حاکــم و ناظــر بــر تمــام روابــط و 
در تمــام بخش هــا و واحدهــای مختلــف باشــد. امــا بنــا بــر آن  کــه شــرایط کار در بخش هــا و واحدهــای مختلــف 
ــرفِت  ــطح پیش ــاظ س ــری، گاه به لح ــای کارگ ــای گروه ه ــا ویژگی ه ــران ی ــوِع کار کارگ ــت موض ــاظ ماهی گاه به لح
ــن  ــط و شــرایط عــام کار، ای ــر در نظــر داشــتن رواب ــد عــالوه ب ــون کار بای ــد، قان ــد متفاوت ان اجتماعــی شــدِن تولی

ــز پوشــش دهــد. ویژگی هــا را نی
ــان و  ــران و کارفرمای ــام کارگ ــه "تم ــود ک ــده ب ــد ش ــاده ۶ قی ــه در م ــا آنک ــال ۱۳۳۷، ب ــوب س ــون کار مص در قان
ــون  ــمول قان ــروی کار از ش ــی از نی ــش قابل توجه ــل، بخ ــا در عم ــند"، ام ــون می باش ــن قان ــمول ای ــا مش کارگاه ه
کار مســتثنا شــده بودنــد. جــدا از کارکنــان دولــت کــه مشــمول "قانــون اســتخدامی کشــور"اند و از شــمول قانــون 
ــر را  ــر از ده نف ــود کارگاه هــای کم ت ــه وزارت کار اجــازه داده ب ــاده ۶ - ب ــون- در تبصــره ۱ م ــن قان ــد، ای کار برکنارن
از شــمول ایــن قانــون "معــاف" کنــد! به عــالوه، شــمول قســمتی از قانــون کار بــه کارگــران ماهیگیــر، مالحــان و 
کارکنــان کشــتی و فرودگاه هــا و هواپیماهــا، کارکنــان بندرهــا و غیــره نیــز بــه "آیین نامــه جداگانــه ای" موکــول شــده 
بــود. همچنیــن، تمــام کارگاه هــای خانوادگــی، طبــق تبصــره ۲ مــاده ۶، از شــمول قانــون کار مســتثنا شــده بودنــد 
و، کارگــران کشــاورزی، خدمــه و مســتخدمین منــازل، طبــق مــاده ۸،  تابــع مقــررات جداگانــه ای شــدند. از طرفــی، 
در بســیاری از واحدهــای تولیــدی بــزرگ دولتــی، طبــق مــاده ۷، قوانیــن و مقــررات  "خــاص" خــود حاکــم بــود و 

ایــن کارگاه هــا از شــمول قانــون کار بیــرون بودنــد.
ــی"  ــررات قانون ــه" و "مق ــن نام ــدن"ها و "آئی ــتثنا ش ــا، "مس ــله "معافیت"ه ــک سلس ــیله ی ــب، به وس ــن ترتی به ای
جداگانــه، بخــش اعظمــی از نیــروی کار از پوشــش شــمول قانــون کنــار گذاشــته شــدند. به عــالوه، شــمار عظیمــی 
ــده  ــت عقب مان ــاورزی"ای به غای ــون کار کش ــدند و"قان ــار ش ــون کار برکن ــن قان ــش ای ــاورزی از پوش ــر کش از کارگ
بــرای آنــان تنظیــم شــد. در ایــن قانــون کار کشــاورزی ازجملــه آمــده اســت: " مــاده ۱.   کارگــر کشــاورزی از لحــاظ 
ایــن قانــون کســی اســت کــه در مقابــل دریافــت مــزد یــا حقــوق به موجــب قــرارداد کار بــا کارفرمــای کشــاورزی یــا 
نماینــده او در  یــک یــا چنــد شــغل از مشــاغل کشــاورزی در واحدهــای کشــت و صنعــت و مــزارع دولتــی یــا مــزارع 
کشــاورزی مکانیــزه بــه کار اشــتغال داشــته باشــد. ... مــاده ۵. قــرارداد کار کشــاورزی کــه در ایــن قانــون قــرارداد 
کار نامیــده می شــود عبــارت اســت از توافــق کتبــی یــا شــفاهی کــه به موجــب آن کارگــر متعهــد می شــود،  در قبــال 
دریافــت حقــوق یــا مــزد از کارفرمــا یــک یــا چنــد شــغل از مشــاغل کشــاورزی را در مــدت معیــن یــا مــدت نامحــدود 
ــه ازاء یــک ســال کار در شــش مــاه اول کار  ــا نماینــده او انجــام دهــد. ...  مــاده ۱۰. هــر کارگــر ب ــرای کارفرمــا ی ب
بــرای هرمــاه یــک روز و در شــش مــاه دوم کار بــرای هــر دو مــاه یــک روز کــه مجموعــًا از ۹ روز تجــاوز نخواهــد 
کــرد حــق اســتفاده از مرخصــی بــا دریافــت مــزد یــا حقــوق خواهــد داشــت" ]تأکیدهــا از ماســت[. همان طــور کــه 
مالحظــه می شــود، تنهــا کارگــران مــزارع بــزرگ دولتــی و خصوصــی تابــع همیــن مقــررات نیم بنــد شــناخته شــده 
بودنــد. ازآنجاکــه حقــوق و مزایــای ایــن کارگــران صنعتــی بــر اســاس قانــون کار ســال ۱۳۳۷ بیــش از قانــون کار 
کشــاورزی بــود، ایــن تفــاوت نارضایتی هایــی را برانگیخــت. بــرای رفــع ایــن مشــکل، وزارت کار و امــور اجتماعــی 
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ــه و عــرف  ــه "روی ــون کار کشــاورزی به منزل ــای بیــش از قان ــه شــد کــه مزای ــه گفت ــه کــرد، ازجمل ــی ارائ راه حل های
کارگاه" تلقــی شــود و کارگــران تــازه اســتخدام شــده را نیــز بــر مبنــای "رویــه و عــرف موجــود در کارگاه" دربرگیــرد.

ــزرگ کشــت  ــژه در واحدهــای ب پــس از انقــالب، درنتیجــه اعتراضــات کارگــری در واحدهــای کشــاورزی و به وی
و صنعــت، در ایــن قانــون تجدیدنظرهایــی هرچنــد بــا نارســایی هایی جــدی صــورت گرفــت و شــرایط نســبتًا 

مناســب تری بــرای کارگــران کشــاورزی پیش بینــی شــد.
ــی  ــوی[ ناش ــم پهل ــم ]رژی ــت آن رژی ــه از ماهی ــت ک ــی اس ــات گوناگون ــر تبعیض ــتثنائات، بیانگ ــن اس ــود ای وج
می شــد. شــک نیســت کــه ادامــه چنیــن وضعــی در ایــران پــس از انقــالب نمی توانســت قابل قبــول باشــد. 
ــه "رفــع  ــر فشــار مــردم و جنبــش کارگــری در بنــد ۹ اصــل ســوم ب ازایــن رو، قانــون اساســی جمهوری اســالمی زی
ــد.  ــرای همــه، در تمــام زمینه هــای مــادی و معنــوی" اشــاره می کن ــه ب ــات عادالن ــاروا و ایجــاد امکان تبعیضــات ن
یکــی از خواســت های مهــم درخصــوص رفــع تبعیضــات، تدویــن و اجــرای قانــون کار یکســان و واحــدی بــود کــه 
ــر تنظیــم روابــط کار  ــا در نظــر گرفتــن ویژگی هــای کار تمــام کارگــران در تمــام کارگاه هــای کشــور، به طورعــام ب ب

ــه قوانیــن و مقــررات متعــدد و پراکنــده خاتمــه دهــد.  در ســطح کشــور ناظــر باشــد و ب

قانون کار، و گروه های کارگری موضوع ماده ۱8۹ این قانون
به همیــن دلیــل، در فضــای آن روز، در پیش نویــس الیحــه دولــت و متــن مصــوب مجلــس در زمینــه قانــون کار، 
بــه مســتثنا بــودن کارگــران کشــاورزی اشــاره نشــده بــود. افــزون بــر آنکــه، در مــاده ۲۰۰ قانــون کار ســال ۱۳۶۹، 
ــر  ــاورزی٬ مغای ــن ٬کار٬ و ٬کار کش ــی آن، قوانی ــای اجرای ــون و آیین نامه ه ــن قان ــب ای ــا تصوی ــود: "ب ــده ب ــالم ش اع
ایــن قانــون لغــو می گردنــد"، بنابرایــن منطقــی به نظــر می رســید کــه کارگــران کشــاورزی، هماننــد دیگــر کارگــران، 
مشــمول همــه بخش هــای قانــون کار باشــند. امــا در تنظیــم متــن نهایــی قانــون کار در مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، مفــاد کنونــی مــاده ۱۸۹ قانــون کار بــر مصوبــه مجلــس افــزوده شــد کــه چنیــن می گفــت: "در 
ــات، جنگل هــا،  ــواع نبات ــوه، ان ــان می ــرداری از درخت ــرورش و بهره ب ــه پ ــوط ب بخــش کشــاورزی، فعالیت هــای مرب
مراتــع، پارک هــای جنگلــی و نیــز دامــداری و تولیــد و پــرورش ماکیــان و طیــور، صنعــت نوغــان، پــرورش آبزیــان 
ــورای عالی کار و  ــنهاد ش ــاورزی، به پیش ــا در کش ــایر فعالیت ه ــت و س ــت و برداش ــت، داش ــل و کاش ــور عس و زنب
ــا  ــه دولت ه ــب، ب ــن ترتی ــردد." به ای ــاف گ ــون مع ــن قان ــمتی از ای ــمول قس ــد از ش ــران می توان ــب هیئت وزی تصوی
ــر، بخــش عظیمــی از کارگــران را از  ــارت بهت ــا به عب ــون کار، مشــاغل کشــاورزی، ی ــا نقــض قان اجــازه داده شــد ب
شــمول قانــون کار خــارج کننــد. فاجعه بارتــر آنکــه، قانــون کار در برابــر ایــن پرســش کــه کارگــران کشــاورزی پــس از 
مســتثنا شــدن یــا بــه تعبیــر قانــون کار "معــاف شــدن" از قانــون، از چــه حمایــت قانونــی برخوردارنــد، ســاکت اســت!

شمول قانون کار، اصل است نه استثنا
ــه حمایــت  ــع مالک هایــی مشــخص و متکــی ب ــد تاب ــا مــزد، بای ــر دریافــت حقــوق ی اســتخدام اشــخاص در براب
قانــون یــا مقــررات اســتخدامی ای معیــن باشــد. ازایــن رو، مطابــق بــا تعریف هــای شــناخته شــده در مبانــی حقوقــی 
هرجــا کــه شــمول مقــررات اســتخدامی خــاص نســبت بــه فــردی کــه مصــداق عنــوان کارگــر اســت، یعنــی، کســی 
کــه بــه ازای دریافــت مــزد بــه اســتخدام دیگــری درمی آیــد محــل تردیــد باشــد، مشــمول قانــون کار خواهــد بــود. 
ــد  ــدق می کن ــا ص ــاره آن ه ــا درب ــر و کارفرم ــف کارگ ــه تعری ــانی ک ــی کس ــه تمام ــبت ب ــون کار نس ــمول قان ــرا ش زی
ــی  ــه به دالیل ــر آنک ــود. مگ ــوب می ش ــل" محس ــت، "اص ــی اس ــری و کارفرمای ــه کارگ ــداق رابط ــان مص و رابطه ش
ــده  ــتثنا ش ــای مس ــن گروه ه ــا ای ــد. ام ــرده باش ــتثنا ک ــود مس ــمول خ ــی از ش ــخاصی را به طورکل ــون اش ــژه، قان وی
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ــع قوانیــن خــاص دیگــری باشــند کــه در  ــد تاب ــون اســتخدام کشــوری[ بای نیــز همچــون کارکنــان دولــت ]در قان
آن هــا به گونــه ای مناســب، حقــوق بنیادیــن آنــان و ازجملــه آزادی هــای ســندیکایی و حــق مذاکــرات دســته جمعی 
را تأمیــن کنــد. مســتثنا شــدن کارکنــان دولــت از شــمول قانــون کار کــه مختــص کشــور مــا هــم نیســت، دالیــل 
ــا دولــت در  گوناگونــی دارد. کارکنــان دولــت وظایــف متفاوتــی دارنــد و همگــی از نظــر رابطــه حقوقــی و قانــون ب
وضــع یکســانی نیســتند. مشــکل در تفکیــک فعالیت هــا و وظایــف کارکنــان دولــت و نــوع مشــاغل آنــان نیســت. 
در عــدم شــمول ایشــان نســبت بــه مقــررات کار نیــز تردیــد نیســت. همچنیــن، بــا توجــه بــه ســابقه بیش تــر "مقــررات 
اســتخدامی" از "قانــون کار" و حمایــت بیشــتر مقــررات اســتخدامی از مشــموالن خــود، اولویــت آن اســت کــه ایــن 
بخــش از مزدبگیــران تابــع قوانیــن اســتخدامی باشــند تــا قانــون کار. اشــکال از آنجــا ناشــی می شــود کــه رابطــه 
اســتخدامی همــه کارکنانــی کــه از صنــدوق دولــت حقــوق می گیرنــد، تابــع مقــررات یکســانی نیســت. گروهــی تابــع 
قانــون اســتخدام کشــوری هســتند و گــروه بــزرگ دیگــری تابــع قوانیــن اســتخدامی نیروهــای نظامــی و انتظامــی 

یــا قوانیــن خــاص دیگــر.

کارگران و کارکنان ادارات، خدمات عمومی و نهادها 
پــس از انقــالب، نهادهایــی زیــر عنــوان: "نهادهــای انقالبــی"، همچــون: جهــاد ســازندگی، بنیــاد شــهید، نهضت 
ــی  ــه قانون ــیله الیح ــه به وس ــد ک ــود آمدن ــا، به وج ــز این ه ــکن و ج ــاد مس ــتضعفان، بنی ــاد مس ــوادآموزی، بنی س
"شــورای انقــالب"- مــاده واحــده مصــوب شــورای انقــالب، ۱۳ تیرمــاه ۱۳۵۹- از شــمول قانــون اســتخدامی کنــار 
ــورت  ــا به ص ــدند ی ــام ش ــا ادغ ــا در وزارت خانه ه ــن نهاده ــی از ای ــر برخ ــال های اخی ــه در س ــدند. اینک ــته ش گذاش
ــون  ــمول قان ــان از ش ــا همچن ــان آن ه ــدارد و کارکن ــا ن ــث م ــر بح ــری ب ــد، تأثی ــت درآمدن ــع دول ــازمان هایی تاب س
کار- مــاده ۱۸۸- خارج انــد. اســتثنای مــاده واحــده یــا مــاده ۱۸۸ قانــون کار تنهــا شــامل کارکنــان ســازمان اصلــی 
آن هــا می شــود. زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه بــه برخــی از نهادهــای یادشــده، واحــد تولیــدی یــا صنعتــی یــا خدماتــی 
واگــذار شــده اســت، ایــن پرســش مطــرح شــد کــه آیــا بــا تصویــب مــاده واحــده، کارکنــان آن واحدهــا هــم از شــمول 
قانــون کار خارج انــد یــا نــه؟ به طــور مســلم ایــن پرســش دربــاره کســانی کــه پیــش از ایجــاد ایــن نهادهــا مشــمول 
قانــون کار بوده انــد، نمی توانســت مطــرح باشــد. زیــرا پاســخ آن در تبصــره ۱ مــاده واحــده داده شــده بــود کــه برابــر 
ــان  ــاره دیگــران، به طوردقیــق رابطــه اســتخدامی آن ــد. امــا درب ــون کار بودن ــن افــراد همچنــان مشــمول قان آن ای
بایســت مشــخص می شــد. بــرای رفــع ابهــام پیش آمــده پــس از تصویــب متــن نهایــی قانــون کار، مجلــس شــورای 
اســالمی مــاده واحــده ای- مــاده واحــده مصــوب ۹ آذرمــاه ۱۳۶۹- تصویــب کــرد کــه برابــر تبصــره ۱ آن: "کارکنــان 
ــر  ــدات غی ــه تولی ــات ک ــایر مؤسس ــا س ــالب ی ــای انق ــه نهاده ــته ب ــی وابس ــی و خدمات ــدی، صنعت ــای تولی واحده
تســلیحاتی دارنــد، مشــمول کلیــه مقــررات قانــون کار خواهنــد بــود" و برابــر ایــن مــاده واحــده: "از تاریــخ تصویــب 
ایــن قانــون کلیــه قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه حفاظــت فنــی و بهداشــت کار و نیــز مقــررات مربــوط بــه اشــتغال 
اتبــاع خارجــی در مــورد آن دســته از کارکنانــی کــه در نهادهــای انقــالب بــه کار اشــتغال دارنــد و مشــمول مقــررات 
ــی و  ــازمان های دولت ــه س ــت ک ــکل این جاس ــا مش ــود." ام ــد ب ــرا خواه ــند، الزم االج ــاص نمی باش ــتخدامی خ اس
ــای  ــر، نهاده ــه مهم ت ــرات، و از هم ــرق، مخاب ــالب، ب ــهرداری ها، ادارات آب، فاض ــوع ش ــهری از ن ــات ش خدم
ــی  ــای پیش بین ــرار از مالک ه ــرای ف ــود، ب ــار خ ــت اختی ــدی تح ــی و تولی ــای خدمات ــی در واحده ــی و امنیت نظام
شــده در قوانیــن و مقــررات اســتخدامی یــا قانــون کار بــا دســتاویزهایی چــون کوچــک کــردن دســتگاه های اداری 
یــا تســریع کارهــا، بــه ترفندهایــی چــون واگــذاری کارهــا به صــورت پیمانــی یــا اســتخدام کــردن افــراد به صــورت 
پیمانــی، خریــد خدمــت، و بدتــر از همــه، به صــورت روزمــزد روی آورده انــد. همان طــور کــه در گفتارهــای پیشــین 
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نیــز ذکــر شــد، ایــن ترفندهــا نــه بــه کوچــک کــردن دولــت کمــک کــرده اســت نــه بــه تســریع امــور، بلکــه فقــط 
منبــع درآمــد نامشــروع دیگــری بــرای ســرمایه داری بوروکراتیــِک  برخــوردار از رانت هــای دولتــی به بهــای تشــدید 
اســتثمار کارگــران و کارکنــان ایــن واحدهــا و خــروج آنــان از شــمول قوانین اســتخدامی و قوانیــن کار را فراهــم آورده 
اســت. به عــالوه، ایــن ترفندهــا بــر تهدیــد امنیــت شــغلی کارگــران و کارمنــدان بــا هــدف اعمــال آمریــِت بیش تــر 
ــی و  ــابقه کار طوالن ــورداری از س ــم برخ ــی به رغ ــان پیمان ــران و کارکن ــن کارگ ــیاری از ای ــت. بس ــوده اس ــر ب ناظ
کارآیــی ای درخــورد- کــه اگــر چنیــن نبــود، در لغــو قــرارداد فــوری آنــان درنــگ نمی شــد- به رغــم قول هــای داده 
شــده، هنــوز وضعیــت استخدامی شــان روشــن نیســت و مطالبــات و معوقــه بســیاری از آنــان نیــز هنــوز پرداخــت 
نشــده اند. دردناک تــر آنکــه، بســیاری از کارگــران روزمــزد هــم کــه هیــچ حق وحقوقــی بــرای آنــان متصــور نیســت، 

ــه کار  هســتند. سال هاســت کــه به صــورت روزمــزد در مشــاغل خــود مشــغول ب
ــی  ــع قوانین ــون کار و وض ــرار از قان ــرای ف ــی ب ــه های غیردولت ــی مؤسس ــش برخ ــر، کوش ــگفت آور دیگ ــده ش پدی
ــزودن  ــر اف ــی ب ــی" مبن ــورای عالی فرهنگ ــه "ش ــه مصوب ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــت. ب ــا آن اس ــرت ب ــژه در مغای وی
بنــد ح بــه مــاده ۱۲ اساســنامه دانشــگاه آزاد اســالمی اشــاره کــرد کــه می گویــد: "اعضــای هیئت علمــی و 
ــه  ــی ب ــای هیئت علم ــترده اعض ــراض گس ــی اعت ــوند." در پ ــون کار نمی ش ــمول قان ــگاه مش ــان اداری دانش کارکن
ایــن مصوبــه، شــورای انقــالب فرهنگــی طــی تأییدیــه نشســت یک صــد و پنجاهمیــن خــود اعــالم کــرد: "بنــد ح 
ــاه  ــورخ ۱۸ بهمن م ــه م ــل و ششــمین جلس ــالمی مصــوب ســیصد و چه ــگاه آزاد اس ــاده ۱۲ اساســنامه دانش و م
۱۳۷۳ شــورای عالی انقــالب فرهنگــی مبنــی بــر تصویــب مقــررات اســتخدامی اعضــای هیئت علمــی و کارکنــان 
آبان مــاه  آزاد اســالمی توســط هیئت امنــای آن دانشــگاه" موضوع مصوبــه ۳۲۵۶ دش مــورخ ۲۷  دانشــگاه 
ــث،  ــس از بح ــد و پ ــرح ش ــده، مط ــع پیش آم ــی از مراج ــرای بعض ــه ب ــی ک ــل ابهام ــورای عالی "به دلی ۱۳۶۶ ش
شــورای عالی مــاده و بنــد مزبــور را همچنــان تأییــد کــرد." روشــن اســت کــه بــر بســتر نــگاه ضــِد کارگــری   حاکمــان 
ــوه  ــوب ق ــون مص ــد قان ــت می توان ــده اس ــود آم ــی" به وج ــائل "فرهنگ ــرای مس ــالح ب ــه به اصط ــورایی ک ــام، ش نظ
ــورای  ــا ش ــود، کج ــن نب ــر چنی ــرا اگ ــد. زی ــتثنا کن ــون مس ــمول قان ــواه از ش ــراد را به دلخ ــد و اف ــه را دور بزن مقنن
فرهنگــی می توانســت بــه مؤسســه غیردولتــی حــق آن را بدهــد کــه مقــررات اســتخدامی کارکنــان خــود را تصویــب 
ــه و دیگــر نهادهــای  ــوه مقنن ــام ق ــس در مق ــد؟ از ســکوت مجل ــون محــروم کن ــت قان ــان را از حمای ــن کارکن و ای
ذی ربــط کــه بگذریــم، دربــاره ســکوت "خانــه کارگــر" و گــروه به اصطــالح "کارگــرِی" شــورای عالی کار در برابــر ایــن 

ــت؟ ــوان گف ــه می ت ــا چ ــتثنا کردن ه ــا و مس دور زدن ه

کارگران قالی باف
ــن  ــه  همیــن ترفندهــا ختــم نمی شــود. یکــی از مصداق هــای ای ــون کار ب محــروم کــردن کارگــران از شــمول قان
ــت از تأســیس و اداره  ــون حمای ــون کار طــی "قان ــاف از حمایت هــای قان ترفندهــا، محــروم کــردن کارگــران قالی ب
مجتمع هــای بــزرگ و متمرکــز قالی بافــی" مصــوب ســال ۱۳۸۰ اســت کــه مطابــق بــا آن، کارگــران شــاغل در ایــن 
مجتمع هــا کارگــر تلقــی نشــدند. مــاده ۴ قانــون یادشــده می گویــد: "بافنــدگان شــاغل در مجتمع هــای قالی بافــی 
ــا  ــد ی ــر، کارمن ــوان حقوق بگی ــد، به عن ــب کارگاه کار می کنن ــا صاح ــکاری ب ــرارداد پیمان ــک ق ــوب ی ــه در چارچ ک
کارگــر تلقــی نمی شــوند." یکــی از نماینــدگان مدافــع ایــن قانــون در توضیــح ایــن مــاده چنیــن "افاضــه" فرمودنــد 
کــه: "اگــر ایــن افــراد را کارگــر بشناســیم، بایــد بــه آنــان حداقــل مــزد را بپردازیــم درحالی کــه ایــن افــراد بــا ماهــی 
ــا  ــرمی ت ــغول اند." بی ش ــی مش ــه کار قالی باف ــال[ ب ــزد آن س ــل م ــارم حداق ــادل یک چه ــان ]مع ــزار توم ــت ه بیس

کجــا؟!
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ــه کارگــر" ایــن دولــت نیــز در تبصــره ۱ آیین نامــه اجرایــی قانــون  ــر کار برکشــیده از "خان دولــت اصالحــات و وزی
مذکــور تنهــا بــه بیمــه خدمــات درمانــِی اختیــاری ایــن کارگــران اشــاره کــرد و ۵۰ درصــد ایــن حــق بیمــه را هــم بــر 
عهــده کارگــر گذاشــت. به ایــن ترتیــب، ایــن کارگــران کــه بخــش بزرگــی از آنــان پیش تــر طــی قانــون کارگاه هــای 
زیــر ۱۰ نفــر کارگــر از شــمول قانــون کار خــارج شــده بودنــد، بــا ایــن قانــون به تمامــی از شــمول آن مســتثنا شــدند. 
حال آنکــه، ایــن کارگــران کــه عمومــًا کارگــران زن و نوجوانــی هســتند کــه در بدتریــن شــرایط مشــغول به کارنــد و 
انــواع حــوادث و بیماری هــای خطرنــاک ناشــی از شــرایط کار آنــان را تهدیــد می کنــد، بایــد مشــمول حمایت هایــی 
ــی نشــان داده  ــه نیــروی کار به خوب ــگاه ضــد انســانی حاکــم ب ــا ن ــه کافــی اســت ت ــژه هــم باشــند. همیــن نمون وی

شــود.

کارگاه های کوچک و قانون کار مصوب سال ۱۳6۹
برابــر تبصــره ۱ مــاده ۶ قانــون کار ســال ۱۳۳۷، وزارت کار می توانســت "کارگاه هایــی را کــه دارای کمتــر از ده نفــر 
کارگــر هســتند موقتــًا از شــمول قســمتی از مــواد قانــون کار معــاف نمایــد." بــا توجــه بــه مشــکالت مربوط بــه اجرای 
مقــررات کار در کارگاه هــای کوچــک در زمــان تصویــب قانــون مذکــور و بــا عنایــت بــه آن  کــه قوانیــن کار ســال های 
ــد،  ــته بودن ــورای عالی کار گداش ــده وزارت کار و ش ــر عه ــون را ب ــمول قان ــای مش ــن کارگاه ه ۱۳۲۵ و ۱۳۲۸ تعیی
می تــوان گفــت کــه در دو قانــون یادشــده، اصــل، شــمول قانــون کار نبــود، بلکــه فقــط کارگاه هایــی مشــخص و 
تعییــن شــده از ســوی وزارت کار مشــمول قانــون محســوب می شــدند. ازایــن رو، اســتثنا شــدن موقتــی کارگاه هــای 
ــن  ــه ای ــت ک ــار می رف ــالب انتظ ــس از انق ــود. پ ــگفت آور نمی نم ــدان ش ــال ۱۳۳۷ چن ــون کار س ــک در قان کوچ
اســتثنا لغــو شــود. زیــرا تــا تصویــب قانــون کار فعلــی- کــه در ســال ۱۳۶۹ انجــام گرفــت- قانــون کار مصــوب ســال 
۱۳۳۷ در کلیــت خــود حاکــم بــر روابــط کار بــود. امــا برخــالف ایــن انتظــار، مجلــس بــا افــزودن تبصــره ۱ مــاده ۶ 
ــازه در موضــوع مــاده ۱۹۱، راه را  ــون کار ت ــه متــن پیش نویــس قان ــا اندکــی تغییــر- ب ــون کار ســال ۱۳۳۷ - ب قان
بــرای خــروج ایــن کارگاه هــا از شــمول قانــون کار همــوار کــرد و اختیــار آن را بــه هیئــت دولــت و شــورای عالی کار- 
ــا در واقــع بــه کارفرمایــان و دولت هــا- ســپرد. در ایــن مــاده آمــده اســت: "کارگاه هــای  ــا آن ترکیــب نابرابــرش ی ب
کوچــک کمتــر از ده نفــر را می تــوان بــر حســب مصلحــت موقتــًا از شــمول بعضــی از مقــررات ایــن قانــون مســتثنا 
ــورای عالی  ــنهاد ش ــا پیش ــه ب ــود ک ــد ب ــه ای خواه ــب آیین نام ــتثنا به موج ــوارد اس ــت و م ــخیص مصلح ــود. تش نم
کار به تصویــب هیئت وزیــران خواهــد رســید." دلیــل آن نیــز ایــن بــود کــه مقــررات کار، به ویــژه درخصــوص 

ــر فعالیت هــای مولــد اســت. کارگاه هــای کوچــک، بســیار دســت وپاگیر اســت و وجــود آن مانعــی براب
ــراوان  ــی ف ــا و اعتراض های ــون کار، انتقاده ــمول قان ــک از ش ــای کوچ ــروج کارگاه ه ــرح خ ــت ط ــب فوری تصوی
ــن  ــت. در ای ــال داش ــانه ها به دنب ــان در رس ــران و حقوق دان ــی از صاحب نظ ــری و جمع ــای کارگ ــوی گروه ه از س
انتقادهــا، مغایــرت ایــن طــرح بــا اصــول پذیرفته شــده جهانــی درخصــوص حداقــل معیارهــای مربــوط بــه حقــوق 
کار، منــدرج در حقــوق بین المللــی کار، به روشــنی بیــان شــد. امــا درحالی کــه مقــرر شــد طــرح مســکوت بمانــد، 
ناگهــان و بــا شــگفتی بســیار، نماینــدگان در ماه هــای پایانــی دوره نمایندگــی خــود ایــن طــرح را، یعنــی محرومیــت 
شــمار زیــادی از کارگــران کشــور را، بــار دیگــر و بــا جدیتــی بیش تــر در دســتورکار مجلــس قــرار دادنــد و در جلســه 
ــن  ــد. در ای ــد ش ــان تأیی ــورای نگهب ــوی ش ــد از س ــه روز بع ــن مصوب ــد. ای ــب کردن ــفندماه ۱۳۷۸ آن را تصوی ۸ اس
مــاده واحــده گفتــه می شــود: "از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون تــا پایــان برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی 
و فرهنگــی جمهوری اســالمی ایــران کلیــه کارگاه هــا و مشــاغل دارای پنــج نفــر کارگــر و کمتــر، از شــمول قانــون 
کار معاف انــد. تبصــره ۱- هــر یــک از کارگــران و کارفرمایــان نســبت بــه پرداخــت حــق بیمــه کارگــری مخیرنــد بــا 
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ــب  ــی می شــود کــه پــس از تصوی ــن مــاده واحــده شــامل کارگاه های ــد. تبصــره ۲- ای توافــق همدیگــر اقــدام نماین
ــون ایجــاد می شــود."  ــن قان ای

ــود: "یــک- مــواردی کــه هرچنــد در قانــون کار به صــورت عــام ذکــر شــده اســت  ــه آمــده ب در ایــن مــاده ازجمل
ــه ای اســت کــه امــکان اجــرای آن  ــرر به گون ــا طبیعــت حکــم مق ــد شــامل همــه کارگاه هــا بشــود ام و اصــواًل بای
ــواد ۱۴۹  ــد. م ــاغل از آن جمله ان ــدی مش ــه طبقه بن ــواد ۴۸-۴۹ و ۵۰ در زمین ــدارد. م ــود ن ــک وج در کارگاه کوچ
ــا ۱۵۶ کــه مربــوط بــه خدمــات رفاهــی کارگــران اســت متضمــن تکالیفــی اســت کــه قــرار دادن آنهــا به عهــده  ت

کارفرمــا، حتــی در مــورد کارگاه هــای بــزرگ هــم بــه دشــواری قابــل توجیــه اســت."
ــن  ــر لغــو ای ــه کارگــران معتــرض مبنــی ب ــود کــه "دولــت اصالحــات"- به رغــم وعده هایــش ب ــه دیگــر آن ب ضرب
ــم  ــه به رغ ــد ک ــدل ش ــی مب ــه قانون ــترش داد و ب ــر گس ــر کارگ ــر ده نف ــای زی ــه کارگاه ه ــس، آن را ب ــون- برعک قان

ــا قــدرت تمــام اجــرا می شــود. ــد شــد و همچنــان ب ــان برنامــه ســوم تمدی ــه لغــو آن، در پای وعــده ب
دومیــن ضربــه در ایــن خصــوص، بــا دســتاویز آســان کــردن فعالیــت اقتصــادی کارگاه هــای کوچــک و به بهانــه 
ــق  ــا تواف ــه ب ــن ضرب ــه، ای ــگفت آنک ــد و ش ــران وارد آم ــر کارگ ــال ۶۹" ب ــون کار س ــای قان ــتفاده از ظرفیت ه "اس
ــر کارگــران وارد شــد، بدیــن صــورت: "تصویب نامــه ۲۹  "نماینــدگان تشــکل های کارگــری" در شــورای عالی کار، ب
دی مــاه ۱۳۸۱ مشــتمل بــر ســه مــاده کــه برابــر مــاده یــک آن ٬معافیــت کارگاه هــای کوچــک کمتــر از ده نفــر از 
قانــون کار به شــرح زیــر تعییــن می گــردد: تبصــره مــاده ۱۰ مــاده ۱۲، مــاده ۱۶، مــاده ۱۷، مــاده ۱۸، مــاده ۱۹، 
مــاده ۲۶، مــاده ۲۷، مــاده ۲۸، مــاده ۲۹، مــاده ۳۱، مــاده ۳۲، مــاده ۴۸، مــاده ۴۹، مــاده ۵۰، مــاده ۵۱، مــاده ۵۶، 
مــاده ۵۸، مــاده ۶۲، مــاده ۶۴، مــاده ۶۵، مــاده ۶۶، مــاده ۷۳، مــاده ۷۷، مــاده ۸۱، مــاده ۸۲، مــاده ۱۱۰، مــاده 
۱۴۹، مــاده ۱۵۰، مــاده ۱۵۱، مــاده ۱۵۲، مــاده ۱۵۳، مــاده ۱۵۴، مــاده ۱۵۵، مــاده ۱۵۶، مــاده ۱۷۳ در ارتبــاط 

بــا مــواد ۱۵۲ الــی ۱۵۵ و مــاده ۱۷۸ در ارتبــاط بــا مــاده ۸۱ قانــون کار ...."
مطابــق مــاده ۲ تصویب نامــه، مــدت معافیــت از شــمول مــواد یادشــده در مــاده یــک ســه ســال تعییــن شــده بــود. 
امــا در ســال ۱۳۸۶ و در پــی صــدور رأیــی از دیــوان عدالــت اداری قســمت هایی از ایــن تصویب نامــه باطــل شــد. 
ازآنجاکــه موضــوع و فرایندهــای بعــدی آن بــرای شــناخت ماهیــت ضدکارگــری تصویب کننــدگان آن حائــز اهمیــت 

اســت، خالــی از فایــده نیســت کــه نگاهــی گــذرا بــه آن بیفکنیــم:
ــه ازای آن همــه محــروم کــردن  ــود، ب در مــاده ۲ ایــن تصویب نامــه کــه برآمــده از مذاکــرات "شــورای عالی کار" ب
کارگــران از حقــوق خــود، فقــط پیش بینــی شــده بــود کــه اخــراج کارگــران از ســوی کارفرمایــان بــا پرداخــت مبلغــی 
ــه کارگــر ممکــن شــود. امــا همیــن هــم عــده ای را خــوش نیامــد و درصــدد ابطــال  ــا ۷۵ روز مــزد ب معــادل ۴۵ ت
ــکایت  ــه "ش ــخ ب ــاه ۱۳۸۶ و در پاس ــورخ ۱۷ تیرم ــه رأی م ــت اداری در مقدم ــوان عدال ــد. دی ــه برآمدن تصویب نام
شــاکیان"، مــاده ۲ و چنــد بنــد از مــاده ۳ ایــن تصویب نامــه را در اســتناد بــه مــاده ۲۵ قانــون کار، خــالف "اصــول 
مصــرح قانــون کار" دانســت. روشــن نیســت کــه چــرا فقــط ایــن بنــد کــه دربرگیرنــده بخشــی از حقــوق کارگــران 
اســت، خــالف اصــول مصــرح قانــون کار اســت، ولــی تمــام آن بندهــای مغایــر بــا مفــاد قانــون کار موافــق اصــول 
ــات  ــه دفاعی ــه ب ــدون توج ــت اداری ب ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــه هیئ ــت ک ــرم آور اس ــد!؟ ش ــون کارن ــرح قان مص
ــت از  ــر محرومی ــا در براب ــی مزای ــی برخ ــت: "پیش بین ــه می گف ــی ک ــور اجتماع ــده وزارت کار و ام ــک نماین مضح
پــاره ای از حق هــا" و بــدون در نظــر گرفتــن روح قانــون و دیگــر مفــاد آن، اختیــار تصویب نامــه را بی اســتثنا 
مشــمول همــه کارگاه هــای کوچــک کمتــر از ۱۰ نفــر دانســت و اعــالم کــرد حکــم مقنــن در ایــن مــاده "داللتــی بــر 
وضــع قاعــده آمــره خــاص نســبت بــه ایــن قبیــل کارگاه هــای کوچــک و کارگــران آنهــا کــه علی القاعــده تابــع شــرایط 
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قــرارداد کار بــر اســاس تراضــی و توافــق طرفیــن )کارگــر و کارفرمــا( اســت، نــدارد." حال آنکــه مــواد مختلــف قانــون 
کار و ازجملــه مــاده ۸ داللــت بــر آن دارد کــه رابطــه کارگــر و کارفرمــا نمی توانــد بی قیدوشــرط و تنهــا بــر "تراضــی 
و توافــق" آنــان متکــی باشــد! ایــن حکــم دیــوان عدالــت اداری گویــای بازگشــت بــه طــرح پیش نویــس قانــون کار 
احمــد توکلــی اســت کــه بــر پایــه تراضــی کارگــر و کارفرمــا تهیــه و تنظیــم شــده بــود، طرحــی کــه در روزگار خــود 

"پیــش تاختــه" اســتقرار مناســبات نولیبرالــی در جامعــه و در مناســبات کار بــود.
 صادرکننــدگان چنیــن حکم هایــی البتــه به خوبــی می داننــد کــه در ایــن مناســبات نابرابــر اگــر "تراضــی" 
ــه  ــا وظیف ــود. ام ــی ب ــررات حمایت ــه مق ــوق کار و اینهم ــه حق ــازی ب ــه نی ــد، چ ــق باش ــده ح ــت تأمین کنن می توانس
ایــن مدافعــان "اصــول مصــرح کار" به جــز آن نیســت کــه زمینــه را به منظــور خلــع ســالح کامــل کارگــران در برابــر 

ــد. ــه شــده اســت همــوار کنن ــی ک ــی به هــر قیمت اســتقرار مناســبات بربرمنشــانه نولیبرال
شــگفتی دیگــر آنکــه، بــا ابطــال مــاده ۲، بــه تصویب نامــه کــه موقتــی اعــالم شــده بــود حالــت دائــم بخشــیدند. 
بــه ایــن ترتیــب، آن بخــش از بندهــای مــاده ۳ کــه ناقــض حقــوق کارگــران اســت معتبــر باقــی مانــد بی آنکــه بــرای 
ــه ای  ــاس آیین نام ــر اس ــک ب ــی این ــور اجتماع ــه وزارت کار و ام ــود. درنتیج ــیده ش ــاره ای اندیش ــا چ ــران آن ه جب
عمــل می کنــد کــه در آن تمــام حقــوق کارگــران کم تــر از ده نفــر نادیــده گرفتــه شــده اســت و ایــن البتــه، موجــب 

رضایــت خاطــر عالقه منــدان بــه "اصــول مصــرح قانــون کار" اســت!
هــم در این جاســت کــه بــه آن عامل هایــی بایــد اشــاره کــرد کــه بســتر ایــن تهاجم هــای تدریجــی بــه حقــوق کار 
را فراهــم آورده اســت و عبارتنــد از: ســرکوب خونیــن جنبــش مســتقل کارگــری و نیروهــای مردمــی و برکشــیدن 
ــه  ــال های ده ــژه از س ــه به وی ــی ک ــی. عامل های ــرنیزه های حکومت ــا و س ــاه رانت ه ــت آموز در پن ــکل های دس تش
ــک  ــول، بان ــی پ ــدوق بین الملل ــا صن ــکار ب ــویی آش ــام" در همس ــکان داران "نظ ــرای س ــه راه را ب ــد ک ــه بع ۱۳۷۰ ب
جهانــی و ســازمان تجــارت جهانــی )در مقــام نهــاد ســه گانه تحمیــل سیاســت های جهانی ســازی نولیبرالــی 
ــد.  ــات آن هــا همــوار و تســهیل کرده ان امپریالیســت ها و شــرکت های فراملیتی شــان( و در اجــرای روزافــزون منوی

در ایــن نیــز تردیــد نیســت کــه دولــت و مجلــس کنونــی گــوی ســبقت را از تمــام همــکاران ســابق ربوده انــد. 

کارگاه های کوچک زیر ۱0 نفر و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان ُخرد
ــک  ــای کوچ ــران کارگاه ه ــردن کارگ ــتثنا ک ــه مس ــوط ب ــای مرب ــا و تصویب نامه ه ــه آیین نامه ه ــت ک ــروری اس ض
از شــمول قانــون کار هرچــه ســریع تر لغــو شــود و ایــن گــروه از کارگــران زحمت کــش مشــمول قانــون کار شــوند. 
هم زمــان بــا تعمیــم قانــون و زیــر پوشــش درآوردن کارگــران ایــن کارگاه هــا، دولــت بــا اتخــاذ تدبیرهــای ضــرور بــر 
پایــه برنامــه جامــع اشــتغال کامــل و ازجملــه حمایــت از صنایــع و تولیــدات داخــل، بایــد بــه حمایــت از کارفرمایــان 
ــان آن هــا  ــد و صاحب ــوان اقتصــادی ای محــدود دارن ــب ت ــن واحدهــا کــه اغل ــد. ای ــدام کن واحدهــای کوچــک اق
ــث  ــک بح ــع کوچ ــت از صنای ــی حمای ــد. چگونگ ــی متفاوت ان ــغول اند، کارگاه های ــا مش ــد در آن ه ــه کار تولی ــز ب نی
ــای  ــال تعرفه ه ــا اعم ــا ی ــهم کارفرم ــه س ــق بیم ــت ح ــش پرداخ ــه کاه ــا ب ــا در این ج ــد، ام ــه ای را می طلب جداگان
ــتقل  ــی مس ــکل های صنف ــت تش ــترش و تقوی ــت، گس ــوی دول ــاوت آن از س ــل مابه التف ــه و تقب ــق بیم ــی ح پلکان
ــت،  ــه ارزان قیم ــواد اولی ــن م ــه و تأمی ــکان تهی ــوع ام ــی از ن ــه خدمات ــرای ارائ ــم آوردن تســهیالت ب ــا و فراه آن ه
تضمیــن خریــد محصــوالت و خدمات شــان از ســوی واحدهــای بــزرگ تولیــدی و دولتــی  نیــز تخفیف هــای 
مالیاتــی آن هــا به طــور گــذرا می تــوان اشــاره کــرد. به مــوازات گســترش و برپایــی تشــکل های مســتقل کارگــری در 
صنــوف، ارائــه خدمــات رفاهــی بــه کارگــران از طریــق ایجــاد تعاونی هــای مســکن، تعاونی هــای مصــرف و اعتبــار، 
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ــژه در  ــا- به وی ــب کارگاه ه ــترک در جن ــای مش ــا غذاخوری ه ــه و حت ــری، کتاب خان ــی، هن ــی، آموزش ــز ورزش مراک
ــت  ــط و تقوی ــه بس ــر پای ــالوه، ب ــد. به ع ــهیل می کن ــی را تس ــکل های صنف ــن تش ــت از ای ــی- حمای ــق صنعت مناط
تشــکل های صنفــی کارفرمایــی و کارگــری ایــن واحدهــا، می تــوان بــه نهادهایــی چــون بازرســی کار، بهداشــت و 

ایمنــی کار و نظایــر آن هــا نیــز ارائــه خدماتــی چــون خدمــات بهداشــتی و درمانــی مفهومــی واقعــی بخشــید.

کارگران مناطق آزاد و مناطق ویژه
در پــی قدرت گیــری نولیبرالیســم پــس از تغییــر تــوازن جهانــی نیروهــا در دهــه ۱۹۹۰، شــکل گیری منطقه هایــی 
زیــر عنــوان "مناطــق آزاد" را شــاهد بوده ایــم. در ایــن مناطــق، منطــق آزادی تجــارت و گــردش کاال حاکم اســت و از 
پایبنــدی بــه هــر مقــررات حمایتــی از کارگــران معاف انــد. در ایــن مناطــق، به تعبیــر "فدراســیون جهانــی ســندیکایی 
ــا منافــع کالن ســرمایه داران  ــز به تبعیــت و همســویی ب ــن حاکــم اســت. در کشــور مــا نی ــرده داری نوی کارگــری"، ب
ــک  ــول، بان ــی پ ــدوق بین الملل ــای صن ــرای فرمان ه ــام" در اج ــزاران "نظ ــتی، کارگ ــز امپریالیس ــا مراک ــام" ب "نظ
جهانــی و ســازمان تجــارت جهانــی، برخــی مناطــق منطقــه "آزاد" اعــالم شــد و در پــی آن کارگــران شــاغل در ایــن 
مناطــق از شــمول قانــون کار و مقــررات حمایتــی آن بیــرون رانــده شــدند. ننگین تــر آنکــه، تمــام ایــن تصویب نامه هــا 

ــی در شــورای عالی کار، رســیده اســت!   و آیین نامه هــا به امضــای شــرکای "کارگــری" نظــام، یعن
بــر اســاس  تبصــره "۱۹" قانــون برنامــه اول توســعه )مصــوب ۱۱ بهمن مــاه ۱۳۶۸(، بــه دولــت اجــازه داده 
ــق آزاد" و  ــوان "مناط ــر  عن ــی زی ــاری- صنعت ــق آزاد تج ــور، مناط ــرزی کش ــاط م ــه نقطه از نق ــر در س ــد حداکث ش
برخــوردار از مزایــا و معافیت هــای مختلــف تأســیس کنــد. به ایــن ترتیــب بــود کــه اولیــن گام بــرای ایجــاد 
ــم و  ــش، قش ــه آزاد کی ــه منطق ــهریورماه ۱۳۷۲( س ــوب ۷ ش ــون )مص ــب قان ــد و به موج ــته ش ــق آزاد برداش مناط
چابهــار برپــا شــد. همچنیــن، هیئــت وزیــران در جلســه مورخــه ۳ آذرمــاه ۱۳۶۷ مســئولیت مناطــق آزاد و مناطــق 
ــه ۲۵  ــه مورخ ــق آزاد در جلس ــورای عالی مناط ــرد. ش ــول ک ــق آزاد مح ــورای عالی مناط ــه ش ــادی را ب ــژه اقتص وی
ــه پنج ســاله اول توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی  ــون برنام ــا تبصــره ۲۰ قان ــق ب ــاه ۱۳۷۴، مطاب خردادم
جمهوری اســالمی مصــوب ســال ۱۳۶۸، عنــوان منطقــه ویــژه اقتصــادی را به جــای مناطــق حراســت شــده بــرای 
ــه  ــی مصوب ــران ط ــال ۱۳۸۸ هیئت وزی ــد. در س ــه دوم برگزی ــون برنام ــره ۲۵ قان ــد "د" تبص ــوع بن ــق موض مناط
ــادی  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــور مناط ــی ام ــورای هماهنگ ــاه ۱۳۸۸، ش ــورخ ۱۰ آبان م ۱۵۹۱۷۶/ت ۴۳۵۰۵/ه م
)مرکــب از وزرای امــور اقتصــادی و دارایــی، صنایــع و معــادن، بازرگانــی، معــاون برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی 
ــی  ــاری صنعت ــق آزاد تج ــز مناط ــس مرک ــورا و رئی ــس ش ــوان رئی ــور به عن ــر رئیس جمه ــس دفت ــور، رئی رئیس جمه
ــران  ــارات هیئت وزی ــف و اختی ــکیل داد و وظای ــق آزاد تش ــورای عالی مناط ــای ش ــورا( را به ج ــر ش ــوان دبی به عن
ــدی  ــات بع ــال ۱۳۷۲ و اصالح ــوب س ــی مص ــاری- صنعت ــق آزاد تج ــکیل و اداره مناط ــی تش ــون چگونگ در قان
ــه  ــال ۱۳۸۴- را ب ــوب س ــران - مص ــالمی ای ــادی جمهوری اس ــژه اقتص ــق وی ــکیل و اداره مناط ــون تش آن و قان
وزرای عضــو ایــن شــورا تفویــض کــرد. در گام هــای بعــدی نیــز به موجــب قانــون )مصــوب ۲ شــهریورماه ۱۳۸۲( 
ــاد  ــو ایج ــی و ماک ــد، ارس، انزل ــه آزاد ارون ــار منطق ــاه ۱۳۸۹( چه ــوب ۴ مهرم ــون )مص ــب قان ــپس به موج و س
شــد. به عــالوه، پــس از تصویــب قانــون تشــکیل و اداره مناطــق آزاد تجــاری- صنعتــی و مناطــق ویــژه اقتصــادی 
جمهوری اســالمی مصــوب ۵ آذرمــاه ۱۳۸۴، ۱۷ منطقــه ویــژه اقتصــادی در سراســر کشــور تأســیس شده اســت و 
گفتــه می شــود بــا نهایــی شــدن رونــد قانونــی تشــکیل ۲۳ منطقــه پیشــنهادی جدیــد، ایــن مناطــق نیــز بــه جرگــه 

مناطــق ویــژه موجــود کشــور بپیوندنــد.
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در مقدمــه قانــون تشــکیل و اداره مناطــق آزاد تجــاری- صنعتــی و مناطــق ویــژه اقتصــادی جمهوری اســالمی 
مصــوب ۵ آذرمــاه ۱۳۸۴ آمــده اســت: "به منظــور پشــتیبانی از فعالیت هــای اقتصــادی و برقــراری ارتبــاط تجــاری 
بین المللــی و تحــرك در اقتصــاد منطقــه ای و تولیــد و پــردازش کاال، انتقــال فنــاوری، صــادرات غیرنفتــی، ایجــاد 
اشــتغال مولــد و جلــب و تشــویق ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی، صــادرات مجــدد، عبــور خارجــی )ترانزیــت( و 
انتقــال کاال )ترانشــیب( بــه دولــت اجــازه داده می شــود در شهرســتان هایی کــه اســتعداد و تــوان الزم بــرای تحقــق 

اهــداف مذکــور را دارنــد مناطقــی را بــا عنــوان منطقــه ویــژه اقتصــادی ایجــاد نمایــد."
ــه نقــد همه جانبــه قوانیــن و مقــررات  ــم ب ازآنجاکــه موضــوع بحــث مــا حقــوق کار اســت،در این جــا قصــد نداری
ــق  ــن مناط ــویم. ای ــور وارد ش ــاد کش ــی آن در اقتص ــار تخریب ــاری و آث ــژه تج ــق آزاد و وی ــکیل مناط ــر تش ــر ب ناظ
امکانــات هرچــه بیشــتری را بــرای کالن ســرمایه داران برخــوردار از رانت هــای گســترده دولتــی در دور زدن و نادیــده 
گرفتــن قوانیــن و مقــررات کشــور  نیــز فعالیت هایــی از نــوع واردات قاچــاق و پول شــویی فراهــم می آورنــد. بنابرایــن، 
ــت  ــش ظرفی ــای افزای ــق به ج ــن مناط ــاًل ای ــم: "عم ــا می کنی ــول اکتف ــن نقل ق ــه ای ــا ب ــق تنه ــن مناط ــد ای در نق
صــادرات و صــادرات مجــدد، بــه محلــی بــرای واردات و به ویــژه واردات قاچــاق تبدیــل شــده اســت. مناطــق آزاد 
ــی  ــرمایه های داخل ــورد س ــه در م ــوده بلک ــق نب ــرمایه خارجی موف ــذب س ــب و ج ــا در جل ــی نه تنه ــاری- صنعت تج
نیــز بــا موفقیتــی همــراه نبــوده اســت. شــاخص های کالن اقتصــادی کشــور گــواه ایــن واقعیــت اســت. به همیــن 
ــق آزاد  ــه مناط ــود. اگرچ ــت نم ــی صحب ــت آورد قابل توجه ــوان از دس ــز نمی ت ــداف نی ــایر اه ــورد س ــب در م ترتی
تجــاری- صنعتــی در ایــران نتوانســته اســت در دســت یابی بــه اهــداف اعــالم شــده موفــق باشــد، امــا در راســتای 
ــه چنــد دهــه قبــل گام هــای بلنــدی را برداشــته  محــدود کــردن حقــوق نیــروی کار و بازگردانــدن مناســبات کار ب
ــه،  ــح اینک ــاه ۱۳۸۹- توضی ــادان، ۱۱ بهمن م ــگاه آب ــم پاالیش ــرارداد دائ ــران ق ــالگ کارگ ــل از وب ــت." ]به نق اس
ایــن وبــالگ تــا فروردین مــاه ۱۳۹۰ فعــال بــود، ولــی در پــی نــگارش مقــاالت هوشــمندانه کارگــری، فعالیــت ایــن 

وبــالگ متوقــف شــد.[.
به دنبــال قانــون تأســیس مناطــق آزاد تجــاری- صنعتــی و بــه پیــروی از مــاده ۱۲ آن، قانــون "مقــررات اشــتغال 
ــز  ــژه نی ــق وی ــه مناط ــه آن ب ــید و دامن ــب رس ــق آزاد" به تصوی ــی در مناط ــن اجتماع ــه و تأمی ــانی، بیم ــروی انس نی
ــذرا از  ــی ای گ ــه بررس ــان را ب ــری، توجه ت ــد کارگ ــون ض ــن قان ــاد ای ــر از مف ــی بیش ت گاه ــرای آ ــت. ب ــترش یاف گس
موضوع هــای "مقــررات اشــتغال نیــروی انســانی، بیمــه و تأمیــن اجتماعــی در مناطــق آزاد" در زیــر جلــب می کنیــم:  
۱.  نخســتین موضــوع کــه جلــب توجــه می کنــد، عنــوان ایــن قانــون اســت. روشــن اســت کــه تغییــر عنــوان 
ــای  ــرش محدودیت ه ــی پذی ــی آمادگ ــاظ روان ــه به لح ــت ک ــی" از آن روس ــن اجتماع ــن کار و تأمی "قوانی

اعمال شــده در حقــوق کار را فراهــم آورد.
ــن ســندیکایی کارگــران و حــق مذاکــرات جمعــی ســخنی  ۲.  در هیــچ کجــا از اصــول آزادی و حقــوق بنیادی
ــون کار از  ــم قان ــل شش ــده در فص ــی ش ــد پیش بین ــوق نیم بن ــان حق ــی، هم ــت. یعن ــده اس ــان نیام به می
ــون کار و تأمیــن اجتماعــی، در  ــژه ســلب شــده اســت؛ مجمــوع ۲۰۳ مــاده قان کارگــران مناطــق آزاد و وی
ــری از  ــچ اث ــه اســت؛ هی ــاده کاهــش یافت ــه ۵۱ م ــی ب ــررات اشــتغال و... مناطــق آزاد تجــاری- صنعت مق
ــواد ۱۳۹ و  ــوع م ــته جمعی موض ــای دس ــرات و پیمان ه ــاده ۴۹، مذاک ــوع م ــاغل موض ــدی مش طبقه بن
۱۴۰ قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی و نیــز شــرایط کار زنــان، جرائــم و مجازات هــا و بســیاری مفــاد دیگــر 
نیــز در ایــن تصویب نامــه مشــاهده نمی شــود؛ الزامــات قانونــی ای همچــون حفاظــت صنعتــی و بهداشــت 

ــده اند. ــدود ش ــیار مح ــز بس کار نی
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۳.  در مــاده ۷ ایــن "قانــون" آمــده اســت: "قــرارداد کار عبــارت اســت از قــرارداد کتبــی کــه بــه موجــب آن کارگــر 
ــا انجــام می دهــد."  ــرای کارفرم ــن ب ــا نامعی ــن ی ــرای مــدت معی ــن، کاری را ب ــال دریافــت مــزد معی در قب
ــد،  ــی کــه مــدت معیــن دارن ــودن قراردادهای ــد: "ماهیــت اســتمراری کار در دائمــی ب ــز می گوی ــاده ۸ نی م
مؤثــر نمی باشــند." مالحظــه می شــود کــه در ایــن قانــون تمــام قراردادهــا موقــت تلقــی می شــوند تــا بــرای 

هرگونــه ابهامــی جایــی باقــی نمانــد! 
ــد  ــی کار باش ــه انضباط ــت آیین نام ــدم رعای ــل ع ــر به دلی ــراج کارگ ــرگاه اخ ــت: "ه ــده اس ــاده ۱۳ آم ۴.  در م
می توانــد بــه مرجــع حــل اختــالف پیش بینــی شــده در ایــن تصویــب نامــه مراجعــه نمایــد. مرجــع مذکــور 
براســاس ایــن تصویــب نامــه و آیین نامه هــای انضباطــی مــورد عمــل کارگاه تصمیــم الزم را اتخــاذ خواهــد 
کــرد." یعنــی، دســت کارفرمــا در اخــراج یک طرفــه کارگــر بــاز اســت و، نیــازی بــه تذکــر کتبــی و اخــذ نظــر 
ــت  ــه "هیئ ــد ب ــراج می توان ــس از اخ ــط پ ــز فق ــی نی ــر اخراج ــدارد. کارگ ــکیالتی ن ــاد و تش ــچ نه ــت هی مثب

رســیدگی" مراجعــه کنــد. 
ــب  ــوق مرک ــاده ف ــور در م ــت مذک ــت: "هیئ ــده اس ــف ش ــن تعری ــالف چنی ــل اخت ــع ح ــاده ۳۰ مرج ۵.  در م
ــار وی و  ــده تام االختی ــا نماین ــط ی ــر ذی رب ــار وی، کارگ ــده تام االختی ــا نماین ــط ی ــای ذی رب اســت از کارفرم
ــخیص و  ــه تش ــی دوگان ــای متوال ــژه هیئت ه ــن، در مناطــق آزاد و وی ــه... " بنابرای ــازمان منطق ــده س نماین
حــل اختــالف منــدرج در قانــون کار وجــود ندارنــد، بلکــه فقــط یــک هیئــت زیــر عنــوان: "هیئــت رســیدگی" 
ــل  ــه قاب ــت. نکت ــه ای اس ــک مرحل ــژه ی ــه آزاد و وی ــیدگی در منطق ــب، رس ــن ترتی ــود. به ای ــکیل می ش تش
تعمــق ایــن اســت کــه ســازمان منطقــه کــه خــود یکــی از ســازمان های کارفرمایــی ایــن منطقــه اســت، 
ــا توجــه بــه ترکیــب ســه نفره فــوق، روشــن اســت  یکــی از اعضــای حــل اختــالف هــم اســت. بنابرایــن، ب

کــه رأی چنیــن هیئتــی چــه خواهــد بــود.
ــش   ــه  کاه ــرارداد کار در نتیج ــه  ق ــر خاتم ــت: "اگ ــده اس ــی آم ــن اجتماع ــون کار و تأمی ــاده ۳۲ قان ۶.  در م
ــا به  تشــخیص  کمیســیون  پزشــکی  ســازمان  بهداشــت  و  ــر باشــد )بن توانایی هــای  جســمی  و فکــری  کارگ
درمــان  منطقــه  بــا معرفــی  شــورای  اســالمی  کار و یــا نماینــدگان  قانونــی  کارگــر( کارفرمــا مکلــف  اســت  بــه  
نســبت  هرســال  ســابقه  خدمــت ، معــادل  دو مــاه  آخریــن  حقــوق بــه  وی  پرداخــت  نمایــد." بنابرایــن، به رغــم 
ضریــب امنیتــی بســیار پاییــن در ایــن مناطــق و نــرخ بــاالی حــوادث کار و عوامــل زیــان آور محیــط کار، 
در "مقــررات اشــتغال و ... مناطــق آزاد تجــاری- صنعتــی" هیــچ اشــاره ای بــه ضمانــت کارفرمــا در برابــر 

حــوادث و ایمنــی کار نشــده اســت.
ــان نیســت و  ــام پرداخــت حــق ســنوات در شــمار تعهــدات کارفرمای ــژه موضوعــی به ن ــه آزاد و وی ۷.  در منطق
ــا  ــر ب ــد، کارگ ــد کن ــر را تأیی ــراج کارگ ــیدگی، اخ ــت رس ــه هیئ ــت. چنانچ ــده اس ــی نش ــررات پیش بین در مق
ــراج  ــا را در اخ ــت کارفرم ــه هیئ ــا چنانچ ــود، ام ــراج می ش ــارت اخ ــوان خس ــالی ۱۵ روز به عن ــت س دریاف
کارگــر مقصــر بشناســد، به موجــب مــاده ۳۴ ، کارفرمــا مخیــر اســت کارگــر را بــه کار برگردانــد یــا در قبــال 

ــا او تســویه حســاب کنــد. پرداخــت ســالی ۴۵ روز ب
۸.  قانــون کار مصــوب ۱۳۶۹ کار روزانــه را هشــت ســاعت و کار هفتگــی را ۴۴ ســاعت اعــالم کــرده اســت. 
ــا هفتگــی نشــده اســت،  ــه ی ــه ســاعات کار روزان ــژه اشــاره ای ب ــر مناطــق وی ــی در مقــررات کار ناظــر ب ول
بلکــه مبنــای محاســبه ســاعت کار را "چهــار هفتــه متوالــی" اعــالم کــرده اســت و به موجــب مــاده )۱۶( 
ــی  ــه متوال ــار هفت ــاعت در چه ــد از ۱۷۶ س ــه نبای ــا ک ــر و کارفرم ــق کارگ ــر را به تواف ــه کارگ ــدت کار روزان م
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تجــاوز کنــد، منــوط کــرده اســت. مــاده ۱۷ نیــز کار روزانــه را چنیــن تعریــف کــرده اســت: "کاِر روز، کاری 
اســت کــه زمــان انجــام آن بیــن ســاعت ۶ تــا ۲۲ و کار شــب، کاری اســت کــه پــس از ســاعت ۲۲ اســت، 
کار مختلــط کاری اســت کــه بخشــی از ســاعت انجــام آن در روز و قســمتی از آن در شــب واقــع می شــود." 
ــد،  ــام نمی یاب ــی انج ــاعات کار متوال ــًا در س ــه نوع ــت ک ــاوب کاری اس ــد: "کار متن ــز می گوی ــاده ۱۸ نی م
بلکــه در ســاعات معینــی از شــبانه روز صــورت می گیــرد." در مــاده ۱۹ نیــز آمــده اســت: "کار نوبتــی کاری 
ــع  ــب واق ــا ش ــر ی ــا عص ــح ی ــای آن در صب ــه نوبت ه ــوی ک ــردش دارد، به نح ــاه گ ــول م ــه در ط ــت ک اس
ــه به طــور ممتــد  ــد کارگــر را روزان ــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه کارفرمــا می توان می شــود." بنابرایــن، می ت
یــا به صــورت مختلــط یــا به صــورت نوبتــی بــه کار گیــرد. در ایــن صــورت بــه ازای مابه التفــاوت ســاعت کار 
انجــام شــده از ۱۷۶ ســاعت، اضافــه کار بــه کارگــر تعلــق می گیــرد. امــا میــزان و مبلــغ آن بــه توافــق کارگــر 
و کارفرمــا واگــذار می شــود. روشــن اســت کــه در شــرایط نابرابــر موجــود و نبــود مقــررات حمایتــی، وجــود 
نداشــتن تشــکل های کارگــری نیــز وجــود داشــتن ارتــش گســترده بیــکاران، کارگــر جــز تمکیــن از مفــاد 

تحمیلــی ایــن مقــررات چــاره ای دیگــر نخواهــد داشــت.
ــا  ــی و ی ــورت نوبت ــده، کار به ص ــرارداد منعق ــب ق ــرگاه به موج ــت: "ه ــده اس ــون آم ــن قان ــاده ۲۰ ای ۹.  در م
شــب کاری انجــام پذیــرد، مزایــای پرداختــی بــه ایــن قبیــل کارهــا بــر اســاس قــرار داد کار و توافــق کارگــر و 
کارفرمــا و شــرایط و اوضــاع و احــوال کارگاه تعییــن خواهــد  شــد." مســکوت گذاشــتن مبلــغ حــق شــب کاری 
و نوبــت کاری و مشــروط کــردن آن هــا بــه توافــق کارگــر و کارفرمــا و شــرایط و اوضــاع و احــوال کارگاه جــز 
ــور  ــی کش ــن اجتماع ــون کار و تأمی ــاده ۵۶ قان ــب م ــت. به موج ــای آن نیس ــردن مزای ــذف ک ــی ح به معن
شــب کاری و نوبــت کاری مســتلزم پرداخــت حــق نوبــت کاری و شــب کاری اســت. در مــاده  ۵۶ قانــون کار و 
ــد و نوبت هــای  کار  ــی  کار می کن ــاه  به طــور نوبت تأمیــن اجتماعــی آمــده اســت: "کارگــری  کــه  در طــول  م
وی  در صبــح  و عصــر واقــع  می شــود ۱۰ درصــد و چنانچــه  نوبت هــا در صبــح  و عصــر و شــب  قــرار گیــرد، 
۱۵ درصــد و در صورتــی کــه  نوبت هــا بــه  صبــح  و شــب  و یــا عصــر و شــب  بیافتــد ۲۲٫۵ درصــد عــالوه  بــر 

ــت کاری دریافــت خواهــد کــرد."  ــاده و نوب ــوان  فوق الع مــزد به عن
۱۰.  به موجــب مــاده ۲۱ ایــن قانــون: "اســتفاده از تعطیــل هفتگــی )جمعــه(، مرخصــی اســتحقاقی ســاالنه 
و تعطیــالت رســمی بــر اســاس توافــق دو طــرف خواهــد بــود و هــرگاه بــا موافقــت کارگــر ایــن مرخصی هــا 
ــه  ــن ک ــق طرفی ــاس تواف ــر اس ــی ب ــای پرداخت ــود، مزای ــتفاده نش ــا اس ــود، و ی ــل ش ــری منتق ــه روز دیگ ب
ــه ، روز  ــت: ٬روز جمع ــده اس ــون کار آم ــاده  ۶۲ قان ــه در م ــود. حال آنک ــد ب ــد، خواه ــده باش ــاذ ش ــاًل اتخ قب
ــده  ــون آم ــن قان ــاده ۲۴ ای ــن، در م ــد.٬ " همچنی ــزد می باش ــتفاده  از م ــا اس ــران  ب ــی  کارگ ــل  هفتگ تعطی
ــًا بیســت روز اســت...  ــا احتســاب روزهــای جمعــه جمع اســت: "مرخصــی اســتحقاقی ســاالنه کارگــران ب
ــزد و  ــتفاده  از م ــا اس ــران  ب ــاالنه  کارگ ــتحقاقی  س ــی  اس ــون کار: "مرخص ــاده  ۶۴ قان ــر م ــه براب " درحالی ک
احتســاب  چهــار روز جمعــه ، جمعــًا یــک مــاه  اســت . ســایر روزهــای  تعطیــل  جــزء ایــام  مرخصــی  محســوب  
نخواهــد شــد. بــرای  کار کمتــر از یــک ســال  مرخصــی  مزبــور بــه  نســبت  مــدت  کار انجام یافتــه  محاســبه  
ــران از ۲۶ روز  ــاالنه کارگ ــی س ــت روز، مرخص ــه در بیس ــاب دو جمع ــا احتس ــب، ب ــن ترتی ــود." به ای می ش
ــه   ــی: "کلی ــن اجتماع ــون کار و تأمی ــاده  ۷۳ قان ــب م ــر به موج ــوی دیگ ــد. از س ــش می یاب ــه ۱۸ روز کاه ب
کارگــران  در مــوارد ذیــل  حــق  برخــورداری  از ســه  روز مرخصــی  بــا اســتفاده از مــزد را دارنــد: الــف- ازدواج 
دائــم. ب- فــوت همســر، پــدر، مــادر و فرزنــدان. امــا هیــچ اثــری از چنیــن مرخصــی ای در مقررات اشــتغال 
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ــود. ــده نمی ش ــی دی ــاری- صنعت ــق آزاد تج و... مناط
۱۱.  در مقــررات ناظــر بــر روابــط کار در مناطــق آزاد و ویــژه، کارفرمــا الزامــی بــه بیمــه کــردن کارگرانــش نــدارد. 
به عــالوه، کارگــران بیــکار شــده مشــمول بیمــه بیــکاری نیســتند. معــاون مؤسســه کار و تأمیــن اجتماعــی 
گفــت: "کارفرمایــان و کارگاه هــای مســتثنا از شــمول قانــون کار ازجملــه کارگــران مشــمول مقررات اشــتغال 
مناطــق آزاد، مشــمول قانــون بیمــه بیــکاری نیســتند. در ایــن قانون آمده اســت، شــاغالن مشــمول مقررات 
اشــتغال مناطــق آزاد کشــور کــه تحــت پوشــش قانــون کار نمی باشــند بــا توجــه بــه مــاده یادشــده، شــمول 
قانــون بیمــه بیــکاری آنهــا نیــز بــر ســازوکارهای قانونــی موجــود تســری نــدارد" به عــالوه، بــر اســاس مــاده 
۴۶ ایــن قانــون: "ســازمان هــر منطقــه آزاد مکلــف اســت رأســًا یــا بــا مشــارکت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و 
یــا شــرکت های بیمــه نســبت بــه تأســیس "صنــدوق یــا صندوق هایــی" به منظــور ارائــه خدمــات درمانــی، 
غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری، بــارداری، ازکارافتادگــی جزئــی و کلــی بازنشســتگی، فــوت و ســایر مــوارد 
ــب  ــه به موج ــد." درحالی ک ــدام نماین ــق آزاد اق ــررات در مناط ــن مق ــمول ای ــان مش ــرای کارکن ــه ب مربوط
ــر  ــد ب ــون  مکلف ان ــن قان ــان  کارگاه هــای  مشــمول  ای ــن اجتماعــی: "کارفرمای ــون کار و تأمی ــاده  ۱۴۸ قان م
اســاس  قانــون  تأمیــن  اجتماعــی ، نســبت بــه  بیمــه  نمــودن  کارگــران  واحــد خــود اقــدام  نماینــد." بنابرایــن، 
ــه بیمــه کــردن کارگــر مکلــف کــرده  ــون کار و تأمیــن اجتماعــی کــه کارفرمــا را ب برخــالف مــاده ۱۴۸ قان
اســت، در این جــا فقــط ســازمان منطقــه موظــف شــده اســت صنــدوق یــا صندوق هایــی را تأســیس کنــد 
کــه ارائــه دهنــده خدمــات بیمــه ای- اختیــاری- بــرای ارائــه خدمــات برشــمرده در فــوق باشــد. امــا اینکــه 
تکلیــف کارفرمایــان دراین بــاره چیســت، هیــچ توضیحــی وجــود نــدارد. بــه همیــن دالیــل عمــده اســت کــه 

"فدراســیون جهانــی ســندیکایی کارگــری"، مناطــق آزاد را بــه مناطــق بــرده داری نویــن تشــبیه می کنــد.
ــژه کــه بخش هــای بزرگــی از  ــه گســتردگی مناطــق آزاد و وی ــا توجــه ب ــون ضــد کارگــری و ب ــن قان ــب ای ــا تصوی ب
ــیع  ــق وس ــه مناط ــت ک ــر اس ــرد و در نظ ــور را دربرمی گی ــزرگ کش ــای ب ــام بندره ــًا تم ــی و تقریب ــق صنعت مناط
دیگــری بــه قانــون مناطــق صنعتــی- تجــاری افــزوده شــود، می تــوان دریافــت کــه چــه فاجعــه عظیمــی جامعــه 

ــد. ــد می کن ــور را  تهدی ــری کش کارگ
ــژه،  ــارزات کارگــران و به وی ــاه مقاومــت و مب ــد: "امیــد اســت در پن ــا آقــای مالجــو موافقیــم کــه می گوی ــز ب مــا نی
ــیمی،  ــران پتروش ــادان، کارگ ــگاه آب ــت و پاالیش ــت نف ــران صنع ــه، کارگ ــزرگ و ازجمل ــع ب ــی صنای ــران صنعت کارگ
کشتی ســازی و غیــره کــه تاکنــون مانــع اجــرای کامــل ایــن قانــون ضدکارگــری شــده اند، بــه تمامــی لغــو 
شــود" ]ســایت نقــد اقتصــاد سیاســی، محمــد مالجــو، مقالــه "تحلیــل طبقاتــی اعتصابهــای کارگــران پتروشــیمی 

ماهشــهر"،  ۲۲ آذرمــاه ۱۳۹۱[.

کارگران فصلی و روزمزد
هرچنــد در قانــون کار بــه کارگــران فصلــی اشــاره نشــده اســت، امــا در تفســیرهای وزارت کار از قانــون کار ذیــل 

ــرو می شــویم: ــر روب ــف زی ــا تعری ــی ب ــی و کارگــران فصل فعالیت هــای فصل
"فعالیت هــای فصلــی کارهایــی هســتند کــه بنــا به ماهیــت خــود در مقاطــع مشــخص و معینــی از ســال انجــام 
ــی  ــد، برنج کوب ــای قن ــای کارخانه ه ــی فعالیت ه ــا برخ ــری ی ــاورزی، ماهیگی ــای کش ــد فعالیت ه ــوند. مانن می ش
و نظایــر آن هــا. کســانی کــه در فعالیت هــای فصلــی اشــتغال داشــته باشــند، کارگــران فصلــی نامیــده می شــوند. 
ــه  ــا توجــه ب ــت تعلیــق درآمــده و ب ــه حال ــا ب ــی بیــن کارگــر و کارفرم ــر فصــل کار رابطــه کارگــری و کارفرمای در غی
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قــرارداد اولیــه و قبــول شــرایط کار از ســوی کارگــر بــرای غیرفصــل کار مــزدی پرداخــت نخواهــد شــد. ضمنــًا در 
موقــع محاســبه ســنوات خدمــت تنهــا مجمــوع فصــول کار به عنــوان ســابقه کار مفیــد مــالک عمــل قــرار خواهــد 
ــه در مقطــع معینــی از ســال امــری اســتثنایی نباشــد و همه ســاله تکــرار شــود،  گرفــت. چنانچــه تعطیلــی کارخان
اطــالق صفــت فصلــی بــه فعالیــت شــرکت بالاشــکال اســت. ضمنــًا در فعالیت هــای فصلــی، تعطیــل کار در دوره 
زمانــی حــِد فاصــل پایــان فصــل و شــروع فصــل بعــدی در طبیعــت ایــن نــوع فعالیت هــا مســتتر بــوده و کارگــران 
بــا اشــتغال در ایــن فعالیت هــا بــه میــل و اراده خــود آن را پذیــرا می شــوند و لــذا، نمی تــوان آن را در زمــره 
ــش ها  ــه پرس ــوط ب ــخ های مرب ــایت وزارت کار، پاس ــت" ]س ــون کار دانس ــر در قان ــورد نظ ــالاراده م ــای ب بیکاری ه

ــاره قانــون کار[. درب
ــت  ــرارداد کار موق ــر ق ــا ب ــم بن ــول کار و آن ه ــز در فص ــی ج ــران فصل ــود، کارگ ــه می ش ــه مالحظ ــور ک همان ط
مشــمول قانــون کارنــد و ســنوات کار آنــان در مبنــای محاســبه ازکارافتادگــی احتمالــی یــا بازنشســتگی، مجمــوع 
فصل هایــی اســت کــه از پوشــش احتمالــی بیمــه برخــوردار بوده انــد. ازهمیــن  روســت کــه میــان کارگــران فصلــی 
و روزمــزد نوعــی همــزادی وجــود دارد. زیــرا بســیاری از ایــن کارگــران فصلــی در شــهر و روســتا در فصــل غیــرکار 

ناگزیــر بــه کار روزمــزدی در شــهرها روی می آورنــد.

کارگران روزمزد
ــی  ــا پیش بین ــچ کج ــد و در هی ــراب ندارن ــی از اع ــون کار محل ــه در قان ــتند ک ــی هس ــزد، کارگران ــران روزم کارگ
ــه  ــزد ب ــران روزم ــم کارگ ــل عظی ــان خی ــردن و در می ــی ک ــه زندگ ــدارد. روزان ــود ن ــان وج ــت از آن ــی در حمای خاص
امیــِد یافتــن کار و درآمــد روزانــه ای کــه گاه هســت و گاه نیســت، بــرای طــرح پوشــش بیمــه، اضافــه کار، پــاداش، 
ســنوات، عیــدی، حــق اوالد، حــق مســکن، خواربــار و انــدک حقــوق قانونــی دیگــر کارگــران مشــمول قانــون کار 

جایــی نمی گــذارد. 
مــا بــرای نشــان دادن رفتــار و مواضــع ضــد کارگــری گــروه به اصطــالح کاِر "شــورای عالی کار" بی فایــده نمی بینیــم 
ــوع  ــی کار، رج ــازمان بین الملل ــی س ــالس جهان ــان در اج ــابق کارفرمای ــده س ــرور، نماین ــخنان وطن پ ــه س ــه ب ک
ــادی هســتند  ــران نیســت. درحال حاضــر مشــاغل بســیار زی ــون کار مشــمول همــه کارگ ــد: "قان ــم. او می گوی کنی
کــه در کار درگیــر هســتند ولــی در قانــون کار از آنهــا نامــی بــرده نشــده اســت. از ایــن دســته افــراد گروه هایــی در 
بخــش نفــت و در برخــی ادارات کار می کننــد. در مــورد کارگــران فصلــی می بینیــم کــه گروهــی از افــراد در فصــل 
تابســتان وارد کارهــای کشــاورزی، خدمــات و صنعــت ســاختمان می شــوند و همیــن افــراد به دلیــل وجــود نداشــتن 
تعریــف درســتی در قانــون کار، در فصــول ســرد ســال بــه خیــل بیــکاران می پیوندنــد و می بینیــم کــه نــرخ بیــکاری 
زمســتان بیشــتر از نــرخ تابســتان اســت. متأســفانه از ســویی نیــز می بینیــم کــه در زمــان بــروز مشــکل بیــن کارگــر 
ــا  ــر پایــه قوانیــن ناقــص ب ــا قوانیــن ناقــص حــل می کننــد و به اصطــالح ب فصلــی و کارفرمــا، مشــکالت آنهــا را ب

کارگــران فصلــی برخــورد می شــود" ]جام جــم آنالیــن، ۱۹ مردادمــاه ۱۳۸۹، )تأکیــد از ماســت([.
ــت  ــکاری و نظاف ــازی، خدمت ــازی، راه س ــای ساختمان س ــه کار ه ــزد ب ــران روزم ــتر کارگ ــه بیش ــت ک ــن اس روش
ــرکت های  ــل در ش ــن قبی ــی از ای ــر فعالیت های ــری و دیگ ــپزی، بارب ــری، آش ــی، گل کاری، رفتگ ــی، باغبان خانگ
خصوصــی و دولتــی و به ویــژه در شــرکت های وابســته بــه شــهرداری جــذب می شــوند. "تاکنــون هیچ گونــه 
آمــار روشــنی از وضعیــت نیروهــای روزمــزد کشــور منتشــر نشــده اســت و اگــر چنیــن بررســی هایی نیــز در مرکــز 
ــت  ــت. در دوره فعالی ــه اس ــرار نگرفت ــوم ق ــار عم ــده و در اختی ــخص نش ــج آن مش ــده، نتای ــام ش ــران انج ــار ای آم
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وزارت ســابق رفــاه، مقامــات ارشــد آن وزارتخانــه خبــر از برنامه ریــزی دولــت بــرای ایجــاد پوشــش بیمــه ای یــک 
میلیــون و ۵۰۰ هــزار کارگــر روزمــزد ســاختمانی داده بودنــد کــه ایــن مســئله نشــان می دهــد احتمــااًل بررســی ها 
و آمارگیری هایــی از کارگــران روزمــزد انجــام شــده اســت. اگــر بتــوان بــه آمــار ثبت نامی هــا در ســامانه درخواســت 
ســهام عدالــت کــه شناســایی گروه هــای روزمــزد شــاغل در بخــش ســاختمان و فصلــی را هدف گــذاری کــرده بــود، 
اســتناد کــرد طبــق گــزارش ســال گذشــته ســازمان خصوصی ســازی، حداقــل ۳ میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفــر کارگــر 
ــا  در کشــور به صــورت روزمــزد مشــغول بــه کار هســتند کــه البتــه ایــن میــزان به گفتــه مقامــات کارگــری کشــور ت
ــخصی  ــزی مش ــه برنامه ری ــا هیچ گون ــون نه تنه ــا کن ــال، ت ــن ح ــا ای ــت. ب ــش اس ــل  افزای ــز قاب ــر نی ــون نف ۵ میلی
بــرای ســاماندهی گروه هــای شــاغل در بخــش روزمــزد انجــام نشــده اســت، بلکــه در قانــون کار نیــز اساســًا هیــچ 
پوشــش حمایتــی قانونــی بــرای شــاغالن روزمــزد در نظــر گرفتــه نشــده اســت" ]ســایت کلمــه، گــروه کارگــری، ۱۳ 

ــهریورماه، ۱۳۹۱[. ش

کارگران ساختمانی
متأســفانه، به رغــم اعتراض هــا و پیگیــری هــای فــراوان، هنــوز قانــون بیمــه اجبــاری بــرای کارگــران ســاختمانی 
ــی  ــن درحال ــت و ای ــده اس ــرا درنیام ــد، به اج ــرده و می کن ــب ک ــود جل ــزد را به خ ــران روزم ــم کارگ ــش اعظ ــه بخ ک
اســت کــه کارگــران ســاحتمانی به دلیــل ســودجویی های کالن ســرمایه داران بســاز بفــروش حتــا از کم تریــن 

ــات  بهداشــت و ایمنــی کار برخــوردار نیســتند. امکان
ــی و  ــار مال ــون بیمــه اجتماعــی کارگــران ســاختمانی در ســال ۱۳۸۶، اجــرای آن به دلیــل ب ــب قان به رغــم تصوی
اعتــراض نســبت بــه  حــق بیمــه موضــوع مــاده ۵ ایــن قانــون مدتــی متوقــف شــد تــا اینکــه در دی مــاه ســال ۱۳۹۳ 
قانــون اصــالح مــاده ۵ قانــون بیمــه اجتماعــی کارگــران ســاختمانی از ســوی ریاســت جمهــوری بــه وزارت تعــاون، 

کار و رفــاه اجتماعــی ابــالغ شــد. 
ــا دریافــت هفــت درصــد حــق بیمــه  ــف شــده ب ــن اجتماعــی مکل ــون، ســازمان تأمی ــن قان ــاده ۵ ای به موجــب م
ســهم بیمه شــده از کارگــر و ۱۵ درصــد مجمــوع عــوارض صــدور پروانــه از مالــک نســبت بــه تــداوم پوشــش بیمــه 
ــور  ــت: "وزارت کار و ام ــده اس ــاختمانی آم ــران س ــه کارگ ــون بیم ــد. در قان ــدام کن ــاختمانی اق ــران س ــام کارگ تم
ــه فراخــوان و آمــوزش کارگــران شــاغل در  اجتماعــی )ســازمان آمــوزش فنی وحرفــه ای( موظــف اســت نســبت ب
ــرایط و  ــدی، ش ــره ۱- زمان بن ــد.    تبص ــادر نمای ــا ص ــرای آنه ــی ب ــارت فن ــدام و کارت مه ــاختمانی اق ــای س کاره
ترتیــب صــدور، تمدیــد، تعلیــق کارت مهــارت فنــی و نحــوه شناســایی کارگــران شــاغل در کارگاه هــای ســاختمانی 
ــترکًا  ــه مش ــود ک ــد ب ــه ای خواه ــق آیین نام ــار کارت ، طب ــول دوره اعتب ــا در ط ــتغال آنه ــاده و اش ــن م ــوع ای موض
ــه و  ــور تهی ــازی و کش ــکن و شهرس ــی ، مس ــور اجتماع ــی ، کار و ام ــن اجتماع ــاه و تأمی ــای رف ــط وزارتخانه ه توس
ــخ  ــر از تاری ــی معتب ــارت فن ــاغل دارای کارت مه ــران ش ــره ۲- کارگ ــید.    تبص ــد رس ــران خواه ــب هیئت وزی به تصوی
نام نویســی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی مبتنــی بــر کــد ملــی مشــمول مقــررات ایــن قانــون هســتند و از تعهــدات 

ــد." ــد ش ــد خواهن آن بهره من
ــت،  ــاختمان اس ــش س ــه بخ ــوط ب ــی از کار مرب ــوادث ناش ــد ح ــش از ۴۵ درص ــا بی ــر آماره ــا ب ــه بن ــم آنک به رغ
ــش از  ــاختمانی بی ــران س ــد و کارگ ــمار می رون ــا به ش ــن کاره ــن و پرحادثه تری ــاختمانی از خطرناک تری ــاغل س مش
ــژه در حــوزه حــوادث  ــان به وی ــن رو  بیمــه آن ــد، ازای ــرار دارن ــواع حــوادث ق ــان در معــرض ان دیگــر مشــاغل همچن
ــا ایــن حــال، بیمــه ایــن کارگــران به دلیــل مشــکالت مربــوط بــه  ناشــی از کار امــری حیاتــی  و ضــروری اســت. ب
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ــوده اســت. ــی مواجــه ب ــا مشــکل اجرای بازرســی کارگاه، تفــرق و تعــدد کارگاه هــای ســاختمانی، همــواره ب
در ایــن قانــون، بیمــه بیــکاری بــرای کارگــران ســاختمانی دیــده نشــده اســت؛ مشــروط کــردن اســتفاده از مزایــای 
ایــن قانــون بــه داشــتن کارت مهــارت فنــی، شــمار کثیــری از کارگــران را در ایــن بخــش از شــمول آن خــارج کــرده 
اســت؛ ازآنجاکــه ســهم بیمــه کارگــری بایــد مســتقیم از ســوی کارگــران پرداخــت شــود، درصــورت دریافــت نکــردن 

به موقــع مــزد، پرداخــت حــق بیمــه بــرای کارگــران بــا دشــواری روبــرو خواهــد شــد.
ــه  ــکا ب ــا ات ــد و ب ــون کار درآین ــش قان ــر پوش ــت زی ــد بی کم وکاس ــاختمانی بای ــران س ــام کارگ ــه تم ــم ک ــا برآنی م
ــا  ــود ب ــبات کار خ ــم مناس ــه تنظی ــی، ب ــرات جمع ــوب مذاک ــود و در چارچ ــتقل خ ــندیکایی مس ــازمان های س س
کارفرمایــان در مقیــاس ملــی، منطقــه ای و محلــی برآینــد. تنهــا بــر ایــن پایــه اســت کــه می تــوان بــه بهره کشــی های 

افسارگســیخته، سوءاســتفاده ها، بی عدالتی هــا، تبعیض هــا و نابســامانی های کنونــی خاتمــه داد.

گروه های کارگری موضوع ماده ۱۹0 قانون کار 
در ایــن مــاده آمــده اســت: "مــدت کار، تعطیــالت و مرخصی هــا، مــزد یــا حقــوق صیــادان، کارکنــان حمل ونقــل 
)هوایــی، زمینــی و دریایــی(، خدمــه و مســتخدمین منــازل، معلولیــن و نیــز کارگرانــی کــه طــرز کارشــان به نحــوی 
اســت کــه تمــام یــا قســمتی از مــزد و درآمــد آن هــا به وســیله مشــتریان یــا مراجعیــن تأمیــن می شــود و همچنیــن 
ــی کــه توســط شــورای عالی  ــرد، در آیین نامه های ــاوب انجــام می گی ــی کــه کار آن هــا نوعــًا در ســاعات متن کارگران
کار تدویــن و به تصویــب هیئت وزیــران خواهــد رســید، تعییــن می گــردد. در مــوارد ســکوت مــواد ایــن قانــون حاکــم 
اســت." مفــاد ایــن مــاده بــا تفاوت هایــی همــان مفــاد قانــون کار ســال ۱۳۳۷ )تبصــره ۲ مــاده ۶( اســت. در تبصــره 
۲ مــاده ۶، به جــای "صیــادان"، "کارگــران ماهیگیــر" و به جــای "کارکنــان حمل ونقــل )هوایــی، زمینــی، دریایــی("، 
"مالحــان و کارکنــان کشــتی ها و فرودگاه هــا و خلبانــان و مأموریــن فنــی و کارکنــان داخــل هواپیمــا ... و کارگــران 
ــل  ــان حمل ونق ــام کارکن ــوان ع ــا عن ــود، آی ــده ب ــند" آم ــتی ها می باش ــری کش ــا بارگی ــه ی ــور تخلی ــه مأم ــادر ک بن
ــا  ــن گروه ه ــای ای ــه ویژگی ه ــا ک ــد؟ از آن ج ــد ش ــامل خواه ــم ش ــادر را ه ــران بن ــی( کارگ ــی، دریای ــی، زمین )هوای
ســبب شــده اســت تــا آنــان را تابــع مقــررات جداگانــه ای قــرار دهنــد و ازآنجاکــه کارگــران بندرهــا کــه مأمــور تخلیــه 
و بارگیــری کشــتی ها هســتند نیــز وضعیــت خاصــی دارنــد، منطقــی اســت کــه ایــن افــراد را تابــع مقــررات خــاص 
بدانیــم. امــا همان طــور کــه در گفتــار پیشــین اشــاره کردیــم، تــا کنــون در برابــر خواســت دریانــوردان دربــاره وضــع 

قوانیــن خــاص خــود هیــچ اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت.
هیئت وزیــران در ۱۳ تیرمــاه ۱۳۷۲ دربــاره یکــی از گروه هــای یادشــده در مــاده مذکــور، آیین نامــه ای بــا عنــوان 
ــوی  ــان به نح ــرز کارش ــه ط ــی ک ــوق کارگران ــزد و حق ــا، م ــالت و مرخصی ه ــدت کار تعطی ــی م ــه چگونگ "آیین نام
ــا  ــب کــرد. ام ــن می شــود" تصوی ــن تأمی ــا مراجعی ــزد آنهــا به وســیله مشــتریان ی ــا قســمتی از م اســت کــه تمــام ی
ــاره ســایر گروه هــا آیین نامــه ای تدویــن و تصویــب نشــده اســت. ازآنجاکــه در تبصــره مــاده ۱۹۹ آمــده اســت:  درب
ــر  ــون مغای ــن قان ــررات ای ــا مق ــون کار مصــوب ۲۶ اســفندماه ۱۳۳۷ کــه ب ــی قان آن دســته از آیین نامه هــای اجرای
ــت ماه  ــوب اردیبهش ــه مص ــند آیین نام ــرا می باش ــاده قابل اج ــن م ــوع ای ــای موض ــب آیین نامه ه ــا تصوی ــد، ت نباش

ــان مجــری اســت! ــون کاِر ســال ۱۳۳۷ همچن ۱۳۴۹ شــورای عالی کار درخصــوص تبصــره ۲ مــاده ۶ قان
ــز اشــاره شــده اســت کــه در  ــوالن" نی ــازل و معل ــه دو گــروه کارگــری "خدمــه و مســتخدمان من  در مــاده ۱۹۰ ب
ــی  ــتخدمان" کارگران ــه و مس ــور از "خدم ــود. منظ ــده ب ــادی نش ــال ۱۳۳۷ از آن ی ــون کار س ــاده ۶ قان ــره ۲ م تبص
اســت کــه به طــور مســتمر در منــازل اشــخاص بــه ارائــه خدمــات مشــغول اند. در قانــون کار ســال ۱۳۳۷، خدمــه 
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ــه ای  ــون جداگان ــه قان ــا ب ــف آن ه ــن تکلی ــد و تعیی ــده بودن ــتثنا ش ــون مس ــمول قان ــازل از ش ــتخدمان من و مس
ــر  ــر، دیگ ــی معاص ــده در زندگ ــای پیش آم ــا دگرگونی ه ــه ب ــت ک ــد می رف ــس از انقــالب، امی ــود. پ ــده ب ــول ش مح
"خدمــه و مســتخدمین منــازل" به مثابــه نمــادی از مناســبات بــرده داری و ارباب رعیتــی، مصداقــی نداشــته باشــند 
ــران،  ــن کارگ ــت از ای ــن حمای ــه مهم تری ــت ک ــن اس ــود. روش ــی ش ــم معین ــع نظ ــبات تاب ــن مناس ــت کم ای ــا دس ی
به رســمیت شــناختن ســندیکاهای مســتقل و حــق مذاکــرات جمعــی بــر بنیــان مفــاد قانــون کار اســت. امــا نه تنهــا 
ــان نیــز به تصویــب نرســید! ــر ویژگــی شــرایط کار آن ــه ای ناظــر ب چنیــن نشــد کــه هیــچ مقــررات تکمیلــی جداگان

معلوالن
ــت  ــی اس ــری اقدام ــاص کارگ ــای خ ــوان در گروه ــران کم ت ــر کارگ ــر بهت ــه تعبی ــا ب ــوالن ی ــدی معل ــا طبقه بن ام
به جــا کــه الزم اســت باتوجــه به شــمار فــراوان آنــان به دالیــل ناشــی از بیماری هــای مــادر زادی و غیــره، مقــررات 
جداگانــه ای درخصــوص ایــن گــروه از کارگــران و در حمایــت  از آنــان به تصویــب رســد تــا بتــوان هــم از اســتعدادها و 
توانایی هــای آنــان در توســعه  اجتماعــی ســود بــرد و هــم امیــد زندگــی را در آنــان تقویــت کــرد. امــا به رغــم گذشــت 
۳۰ ســال، در حمایــت از آنــان از طریــق وضــع قوانینــی خــاص هنــوز هیــچ اقــدام عملــی ای صــورت نگرفتــه اســت.

سخن پایانی
همیــن اشــاره های گــذرا کافــی اســت تــا نشــان دهنــد تــا چــه حــد کارگــران کشــور هنــوز هــم از پوشــش و شــمول 
ــون کار و دیگــر مصوبه هــا و آیین نامه هــای  ــد. حــال آنکــه انتظــار می رفــت و مــی رود کــه قان ــون کار محروم ان قان
ــه  ــه دور از هرگون ــف و ب ــای مختل ــروه در واحده ــر گ ــای ه ــت ویژگی ه ــا رعای ــروی کار را ب ــام نی ــا آن، تم ــط ب مرتب
تبعیــض زیــر پوشــش گیــرد و در نخســتین گام ضــروری اســت کــه تمــام مقــررات ناظــر بــر مســتثنا کــردن کارگــران 

از شــمول حقــوق و قوانیــن کار لغــو شــوند.
*
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جمعیت مزد و حقوق بگیران
نتایــج آمارگیــری نیــروی کار در ســال ۱۳۹۵ ]منــدرج در صفحــه ۱۰۷ و جــدول شــماره ۱۳  آن[، جمعیــت 
ــر اعــالم کــرده  ــر حســب گروه هــای عمــده فعالیت هــای اقتصــادی به شــرح زی شــاغالن ۱۰ ســال و بیشــتر را ب

اســت:
شاغالن ۱0 سال و بیش تر بر حسب گروه های عمده فعالیت اقتصادی به تفکیک وضع شغلی

جنس و 
گروه های 

عمده 
فعالیت های 

اقتصادی

کل

بخش خصوصی

مزد و 
حقوق بگیر 

بخش 
عمومی

کارکن کارفرماجمع
مستقل

مزد و 
حقوق بگیر

کارکن 
فامیلی

مزد و 
حقوق بگیر 

تعاونی

۲۲۵۸۸۰۵۲۱۸۸۶۳۳۵۷۸۱۲۴۵۰۸۱۴۹۵۱۳۸۶۸۵۹۹۳۴۳۵۶۴۰۱۵۸۵۳۲۷۷۴۴۹۰کل
جدول شماره ۱

نخســتین پرسشــی کــه در بررســی ایــن جــدول به ذهــن خطــور می کنــد ایــن اســت کــه، چــرا جمــع شــاغالن در 
ــا جمــع کل نمی خوانــد و مغایرتــی برابــر ۹۵۰ هــزار نفــر نشــان می دهــد و چــرا  دو بخــش عمومــی و خصوصــی ب

جمــع شــاغالن بخــش خصوصــی بــا جمــع کل آن نمی خوانــد و نزدیــک بــه ۷۶۴ هــزار اختــالف دارد؟
شــاید دلیــل عمــده آن امنیتــی اعــالم کــردن شــمار کارکنــان رســمی نیروهــای مســلح و وزارت اطالعــات بــوده 
ــرا در "ســالنامه آمــاری نفــوس و مســکن ســال ۱۳۹۰" )منــدرج در صفحــه ۲۰۳، جــدول شــماره ۲۵(،  باشــد. زی
"موضــوع کارکنــان دولــت بــر حســب نــوع تبعیــت از قوانیــن اســتخدامی" آمــده و در برابــر کارکنــان وزارت اطالعــات 

ــد. ــن کار هــم دلیــل امنیتــی ذکــر کرده ان ــرای ای و نیروهــای مســلح نقطه چیــن گذاشــته اند و ب
در آن زمــان، مجمــوع کارکنــان دولــت اعــم از کارکنــان تابــع قوانیــن اســتخدامی، تابــع مقــررات اســتخدامی ای 

دیگــر و قانــون کار، بــدون احتســاب نیروهــای مســلح و وزارت اطالعــات، ۲۰۵۲۹۹۸ نفــر ذکــر شــده بــود.
از ایــن مغایرت هــا کــه درگذریــم، نــرخ شــاغالن به ترتیــب بــرای کارگــران و مزدبگیــران بخــش خصوصــی شــرکت ها 
و تعاونی هــا )۳۹ درصــد(، کارکنــان مســتقل )۳۶ درصــد(، مزدبگیــران بخــش عمومــی )۱۲ درصــد(، کارکنــان بــدون 
مــزد در کارگاه هــای فامیلــی )۲ درصــد( و کارفرمایــان )۴ درصد( اســت. جمــع مزدبگیران بخش خصوصــی و عمومی 

نزدیــک بــه ۱۱٫۵ میلیــون نفــر و برابــر ۵۱ درصد شــاغالن کشــورند.
جــدول شــماره ۲ کــه برگرفتــه از جــدول شــماره ۱۳ "نتایــج آمارگیــری نیــروی کار در ســال ۱۳۹۵" اســت، نشــانگر 

ترکیــب ایــن جمعیــت به تفکیــک بخــش خصوصــی و دولتــی در گروه هــای شــغلی عمــده اســت.
جــدول شــماره ۳، برگرفتــه از همــان منبــع )جــدول شــماره ۱۸، منــدرج در صفحــه ۴۰ آن( نیــز ترکیــب 
ــغلی  ــده ش ــای عم ــب رده ه ــر حس ــادی را  ب ــف اقتص ــای مختل ــاغل در بخش ه ــران ش ــران و حقوق بگی کارگ

ــد. ــان می ده نش
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جنس و گروه های عمده 
کلفعالیت های اقتصادی

مزد و بخش خصوصی
حقوق بگیر 

بخش 
عمومی

کارکن کارفرماجمع
مستقل

مزد و 
حقوق بگیر

کارکن 
فامیلی

مزد و 
حقوق بگیر 

تعاونی

۲۲۵۸۸۰۵۲۱۸۸۶۳۳۵۷۸۱۲۴۵۰۸۱۴۹۵۱۳۸۶۸۵۹۹۳۴۳۵۶۴۰۱۵۸۵۳۲۷۷۴۴۹۰کل
۴۰۶۰۵۰۶۴۰۳۶۸۰۴۱۳۹۷۷۷۲۲۵۱۶۶۷۷۱۸۵۶۰۳۱۰۸۵۲۲۲۹۵۲۱۸۱۰کشاورزی،جنگل داری و ماهیگیری

۱۵۵۶۸۱۸۸۷۴۶۳۵۷۴۱۷۱۷۸۳۳۶۸۰۸۶۶۲۸۶۶استخراج معدن
۳۸۱۷۴۲۲۳۶۱۰۷۸۱۱۷۸۱۵۳۱۰۸۰۲۳۱۲۲۳۳۲۳۹۲۹۷۰۱۲۱۱۸۱۹۴۶۸۶تولید صنعتی )ساخت(

۱۵۸۲۸۴۴۹۴۷۷۷۶۴۷۷۷۴۷۷۶۹۰۱۳۹۱۰۰۳۸۶برق، گاز، بخار و تهویه هوا
آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضالب 

۱۰۰۲۹۷۴۴۱۰۰۱۰۱۵۹۴۵۷۳۳۵۱۵۱۱۲۰۵۱۰۵۹و فعالیت های تصفیه

۲۹۶۸۷۰۲۲۹۴۵۱۳۸۱۴۶۴۷۸۷۶۹۹۶۱۲۰۱۷۱۹۵۱۰۵۹۵۲۵۰۲۲۷۶۸ساختمان
عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر 
۳۵۱۹۹۷۶۳۴۹۰۴۸۷۱۷۱۴۷۳۱۹۷۵۷۵۱۱۲۱۹۳۶۵۶۶۳۶۹۵۸۱۱۲۴۳۵۲وسایط نقلیه موتوری و موتورسیکلت

۲۱۷۸۸۳۹۲۰۶۳۴۲۳۲۲۲۳۷۱۴۳۴۹۸۴۵۹۷۴۳۶۶۲۸۰۲۴۸۴۱۰۹۳۹۳حمل و نقل و انبارداری
فعالیت های مروبط به تامین جای 

۳۰۸۸۶۷۲۹۸۹۷۰۳۱۲۴۳۶۳۹۹۸۱۹۵۴۰۲۵۷۰۳۳۹۷۶۴۲غذا

۲۳۴۶۱۹۱۵۱۶۱۳۷۸۳۶۱۶۶۴۹۱۲۶۸۹۱۰۰۷۰۸۶۸اطالعات و ارتباطات
۳۱۹۱۷۳۱۷۰۱۲۲۸۲۶۴۱۱۳۵۱۱۴۹۵۵۸۰۳۴۹۱۳۱۵۴۷فعالیت های مالی و بیمه

۱۳۲۷۴۲۱۳۲۵۹۹۱۰۷۲۲۸۵۴۴۳۳۴۸۴۱۱۵۹۲۰۱۴۲فعالیت های امالک و مستغالت
۲۸۱۲۳۶۲۴۷۲۵۵۲۹۰۲۴۶۹۸۰۸۱۴۶۴۲۴۵۶۹۰۲۵۶۶۸فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی

فعالیت های اداری و خدمات 
۲۸۰۱۴۱۲۷۲۲۵۷۵۷۴۸۳۴۸۸۹۲۳۱۱۳۳۱۳۹۰۶۵۵۸پشتیبانی

عمومی و دفاع و تامین اجتماعی 
۱۴۱۸۰۸۳۱۱۵۲۰۹۸۷۹۱۲۴۷۷۱۰۰۲۰۵۱۰۸۱۲۳۲۱۱۶۷۸۲۵اجباری

۱۳۲۲۹۵۲۳۱۹۲۵۶۱۴۴۵۶۲۴۷۲۴۲۶۵۹۸۹۱۵۶۴۲۰۴۹۹۸۷۹آموزش
فعالیت های مربوط به سالمت 

۶۴۴۸۳۱۲۲۰۱۴۷۲۰۹۳۳۲۲۶۴۸۱۷۶۱۷۰۰۹۴۲۱۷۸۴۴انسان و مددکاری اجتماعی

۱۲۲۳۰۶۹۴۰۴۰۳۰۷۶۲۶۰۱۹۶۴۴۹۰۴۵۴۰۲۰۴۴۲هنر، سرگرمی و تفریح
۵۱۰۲۷۷۴۷۰۳۳۴۱۶۵۷۳۲۵۱۳۴۴۱۹۶۵۳۴۲۷۶۳۵۳۲۳۷۲۴۷سایر فعالیت های خدماتی

فعالیت خانوارها بعنوان کارفرمای 
۴۸۰۶۱۴۷۹۳۲۱۸۵۵۶۵۵۴۱۴۵۲۲۴۱۰۱۲۹معمولی برای خودمصرفی

شرکت ها، سازمان ها و هیئت های 
۱۱۰۵۰۰۰۰۰۰۱۱۰۵برون مرزی

۳۹۵۲۳۶۶۷۴۰۲۳۳۳۴۳۰۰۰۲۶۷نامشخص
جدول شماره ۲
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شاغالن ۱0 سال و بیش تر بر حسب گروه های عمده فعالیت های اقتصادی
۲۲۵۸۸۰۵۲جمع

۶۵۸۷۲۵قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران
۲۲۰۶۷۵۶متخصصان

۱۱۶۳۸۵۸تکنسین ها و دستیاران
۱۰۶۱۵۲۵کارمندان امور اداری و دفتری
۳۰۸۲۵۶۷کارکنان خدماتی و فروشندگان

۳۲۷۵۱۹۴کارکنان ماهر کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری
۴۳۸۰۰۷۶صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط

۲۷۷۵۳۹۳متصدیان و مونتاژکاران ماشین آالت و دستگاه ها و رانندگان
۳۵۲۵۳۹۲کارگران ساده

۴۵۸۵۶۱سایر و اظهار نشده
جدول شماره ۳

از جدول های ۲ و ۳  چنین برمی آید که:
۱.  اکثریــت شــکننده شــاغالن کشــور متعلــق بــه کار و زحمت انــد. زیــرا اگــر جمعیــت کارفرمایــان و مدیــران 
ــر در  ــر ۳٫۳ نف ــال ۹۵ براب ــا را در س ــرخ خانواره ــن ن ــم و میانگی ــر گیری ــزا در نظ ــور مج ــه را به ط عالی رتب
ــم از  ــه می دانی ــن آنک ــود. ضم ــد ب ــر خواه ــون نف ــدود ۵ میلی ــان ح ــای آن ــت خانواره ــم، جمعی ــر آوری نظ
ــان کارگاه هــای کوچــک  مجمــوع ۸۱۲ هــزار کارفرمــا در جــدول شــماره ۲، بخــش عمــده آن را کارفرمای
و خــرد تشــکیل می دهنــد و نمی تــوان همــه کارفرمایــان را در یــک مقولــه واحــد طبقه بنــدی کــرد. 
به عــالوه، بــاور داریــم کــه در میــان مدیــران در بخــش عمومــی هنــوز افــراد شــرافتمندی وجــود دارنــد کــه 

ــد. ــی دارن ــی و میهن ــای مردم ــد و دغدغه ه ــواری برکنارن از ویژه خ
ــق  ــان مســتقل تعل ــه کارکن ــرخ در بازارهــای رســمی کار ب ــن ن ــران، بیش تری ــس از کارگــران و حقوق بگی ۲.  پ
ــد و  ــان کار می کنن ــه خودش ــود ک ــه می ش ــانی گفت ــه کس ــمی ب ــای رس ــتقل" در آماره ــان مس دارد. "کارکن
ــاری و  ــه راننــدگان حمل ونقــل ب ــوان ب کارگــری در اســتخدام ندارنــد. در میــان ایــن طیــف گســترده، می ت
ــزء  ــان ج ــاورزان، خرده فروش ــرد، کش ــرکاران خ ــه تعمی ــا، ب ــان جاده ه ــهرها و در می ــافرتی در درون ش مس
ــش  ــی، بخ ــرایط کنون ــه در ش ــیم ک ــته باش ــه داش ــرد. توج ــاره ک ــتاها اش ــهرها و روس ــان در ش ــر آن و نظای
عظیمــی از خــود ایــن جمعیــت بــا کاهــش روزافــزون ســطح زندگــی روبروینــد و بســیاری از آنــان وضعــی 
بهتــر از کارگــران ندارنــد. اگــر همــان میانگیــن خانوارهــا را دربــاره اینــان نیــز اعمــال کنیــم، جمعیت شــان 

بالــغ بــر ۲۶ میلیــون نفــر خواهــد شــد.
ــش  ــزارع، در بخ ــه در م ــد ک ــمار می رون ــتغالی به ش ــای خوداش ــًا  کارگاه ه ــم عمدت ــی ه ــای فامیل ۳.  کارگاه ه
ــمی  ــای رس ــروه درآماره ــن گ ــف ای ــغول اند. در تعری ــت مش ــه فعالی ــرد ب ــگاه های خ ــات و در فروش خدم
ــا  ــد ی ــه کار مشــغول اند و کارگــری در اســتخدام ندارن ــه می شــود کــه به طــور خانوادگــی ب ــه کســانی گفت ب
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دســت کم به طــور منظــم و ثابــت کارگــری در اســتخدام ندارنــد. همان طــور کــه دیــده می شــود، جمعیــت 
ایــن کارکنــان در آمارهــای رســمی ۴۳۵۶۴۰ نفــر ذکــر شــده اســت. ازآنجاکــه نمی تــوان بــا قاطعیــت نــرخ 
میانگیــن خانوارهــا را دربــاره اینــان ِاعمــال کــرد، در باالتریــن ســطح می تــوان گفــت کــه جمعیــت خانــوار 

وابســته بــه ایــن گــروه رقمــی بیــش از ۱ میلیــون نیســت.
ــد  ــر ۵٫۵ درص ــوار و براب ــزار خان ــون و ۶۰۰ ه ــک میلی ــداد"، ی ــه ام ــئوالن "کمیت ــای مس ــاس ادع ــر اس ۴.  ب
ــرا  ــم »ادعــا«، زی ــد. می گویی ــن کمیته ان ــر پوشــش ای ــر( از جمعیــت کشــور زی ــون و ۴۰۰ هــزار نف )۴ میلی
ــا در  ــت. ام ــی اس ــای دولت ــر بودجه ه ــذب بیش ت ــی و ج ــرای عوام فریب ــازی ها ب ــن آمارس ــه ای ــم ک می دانی
فقــر گســترده در میــان جمعیــت قابل توجهــی از کشــور و بی بهــره بــودن آنــان از هرگونــه حمایتــی تردیــدی 
ــی و  ــه استشــهاد محل ــه، ارائ ــن کمیت ــت ای ــم کــه شــرط برخــورداری از حمای ــز می دانی ــن را نی ــم. ای نداری
ــل از  ــیدن کام ــت کش ــی، دس ــا به عبارت ــوار ی ــای خان ــودن اعض ــکار ب ــر بی ــی ب ــداوم مبن ــی های م بازرس
ــره  ــوار یک نف ــرای خان ــه نقــدی ب ــا احتســاب یاران ــت« ب ــن »حمای ــرا ای ــش اســت، زی کرامــت انســانی خوی
۲۰۰ هــزار تومــان و بــرای خانــوار ۶ نفــره حداکثــر برابــر ۶۹۰ هــزار تومــان اســت ]فتــاح، رئیــس کمیتــه 

ــاه ۱۳۹۷[. ــداد، ۱۶ خردادم ام
ــود ۱۸۰  ــه می ش ــا گفت ــت. ام ــت نیس ــی در دس ــار دقیق ــتی آم ــل بهزیس ــش کام ــر پوش ــراد زی ــمار اف ۵.  از ش
ــر پوشــش جزیــی و کلــی  ــوان( زی ــوار و ۱ میلیــون و یــک صدهــزار معلــول )کم ت هــزار زن سرپرســت خان
ایــن ســازمان اند. به گفتــه مســئوالن ایــن ســازمان، هرســاله ۳۰ درصــد بــه ایــن جمعیــت افــزوده می شــود 
]خبرآنالیــن، ۲۱ تیرمــاه ۱۳۹۴[. نکتــه مهــم اینکــه، نــه ایــن جمعیــت و نــه جمعیــت زیــر پوشــش کمیتــه 
امــداد در آمارهــای رســمی ناظــر بــر جمعیــت فعــال و غیرفعــال، انعــکاس روشــنی ندارنــد و طبــق معمــول 
آنــان را نیــز در میــان جمعیــت گــروه "خانــه دار"و "ســایر" پنهــان کرده انــد یــا آنکــه دســت کم بخشــی از آنــان 
را از دو طــرف معادلــه جمعیتــی کنــار نهاده انــد! امــا تردیــدی نیســت کــه ایــن دو جمعیــت از محروم تریــن 

قشــرهای جامعــه هســتند و بــه نیــروی کار و زحمــت تعلــق دارنــد.
۶.  بــا خــارج کــردن جمعیــت خانوارهــای ۵ گــروه فــوق می تــوان به جرئــت گفــت کــه از مجمــوع ۸۰ میلیــون 
ــری  ــزد و حقوق بگی ــه م ــه خانوارهــای وابســته ب ــان ب ــر از آن ــون نف ــه ۵۰ میلی ــک ب ــت کشــور، نزدی جمعی

تعلــق دارنــد. اثبــات آن دشــوار نیســت.
ــت  ــم، جمعی ــک کنی ــی منف ــش عموم ــران بخ ــت حقوق بگی ــان را از جمعی ــران و صاحب منصب ــر مدی ۷.  اگ
کارگــران و حقوق بگیــران کشــور بالــغ بــر ۱۰ میلیــون و ۸۰۰ هــزار می شــود. اگــر میانگیــن نــرخ خانوارهــا 
را بــر آنــان اعمــال کنیــم، جمعیــت خانوارهــای آنــان نزدیــک بــه ۳۵ میلیــون و ۶۰۰ هــزار نفــر خواهــد شــد.
ــه ۴٫۵ میلیــون نفــر بازنشســتگان و مســتمری بگیران صندوق هــای  ۸.   می دانیــم کــه از مجمــوع نزدیــک ب
ــذران  ــرای گ ــان ب ــی از آن ــمار عظیم ــتند و ش ــر هس ــان حداقل بگی ــد آن ــر ۷۰ درص ــغ ب ــتگی، بال بازنشس
زندگــی هنــوز در بازارهــای کار رســمی و غیررســمی بــه فعالیــت مشــغول اند. ایــن عــده جــزء جدایی ناپذیــر 
ــان کافــی اســت بگوییــم کــه فقــط در  ــرای محاســبه خانوارهــای آن کارگــران و حقوق بگیــران کشــورند. ب
صنــدوق تأمیــن اجتماعــی تــا پایــان آذرمــاه ســال ٩٦، جمعیــت خانوارهــای زیــر پوشــش تأمیــن اجتماعــی 
بــا حــدود یــک میلیــون و ٧٣٠ هــزار و ٨٩٨ نفــر بازنشســته و ١٣٦ هــزار و ٧٠٤ نفــر از کارافتــاده اصلــی، 
۵ میلیــون و ٩٤٨ هــزار و ۴۶٧ بــوده اســت. ایــن ترکیــب بــر تمــام صندوق هــای دیگــر نیــز حاکــم اســت. 
بنابرایــن، بــا احتســاب دســت کم ۷۵ درصــد از جمعیــت بازنشســتگان در شــمار کارگــران و حقوق بگیــران و 
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بــا در نظــر گرفتــن کم تریــن شــمار خانــوار بــرای آنــان )۲ نفــر( جمعیــت خانوارهــای مــزد و حقوق بگیــران، 
دســت کم بــه بیــش از ۴۲ میلیــون نفــر افزایــش می یابــد.

۹.  مطابــق آمارهــای ارائــه شــده در منبــع فــوق، بیــکاران بــه دو بخــش پیش تــر شــاغل )۱۷۳۹۴۳۴ نفــر( و 
ــان  ــع شغلی ش ــاغل وض ــر ش ــکاران پیش ت ــده اند و بی ــک ش ــر(  تفکی ــاغل )۱۴۶۳۹۶۴ نف ــر غیرش پیش ت
ــن  ــود، بیش تری ــه می ش ــه مالحظ ــور ک ــت. همان ط ــده اس ــم ش ــماره ۴( تقوی ــدول ش ــر )ج ــورت زی به ص
جمعیــت بیــکاران پیش تــر شــاغل و غیرشــاغل بــه کارگــران و حقوق بگیــران مربــوط اســت. روشــن اســت 
کــه بــا احتســاب ایــن جمعیــت، شــمار کارگــران و حقوق بگیــران شــاغل و بیــکار بالــغ بــر ۱۳٫۸ میلیــون 
ــتگان و از  ــت پیش گفتــه بازنشس ــن جمعی ــود و جمعیــت خانوارهــای آنــان بــا در نظــر گرفت ــر می ش نف

ــذرد. ــر درمی گ ــون نف ــادگان از ۵۰ میلی کارافت
بیکاران پیش تر شاغل

۱۷۳۹۴۳۴جمع
۳۵۶۰۹قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران

۱۰۴۰۲۰متخصصان
۷۹۱۹۹تکنسین ها و دستیاران

۸۱۶۴۸کارمندان امور اداری و دفتری
۱۹۱۸۹۲کارکنان خدماتی و فروشندگان

۳۶۶۰۶کارکنان ماهر کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری
۳۵۸۸۰۴صنعت گران و کارکنان مشاغل مربوط

۱۶۲۲۲۰متصدیان و مونتاژکاران ماشین آالت و دستگاه ها و رانندگان
۴۵۳۵۸۱کارگران ساده

۲۳۵۸۵۲سایر و اظهار نشده
جدول شماره ۴

۱۰.  از آمارهــای رســمی ناظــر بــر بازارهــای رســمی کار کــه درگذریــم، مطابــق تمــام مالحظــات و مشــاهدات، 
ــکاری  ــا بی ــر ب ــنی درگی ــروه س ــر گ ــس و از ه ــر جن ــر از ه ــون کارگ ــدود ۷ میلی ــی ح ــا جمعیت ــت کم ب دس
ــه کاری معــادل بردگــی گماشــته می شــوند  پنهــان و کار ســیاه و ســرگردان در بازارهــای غیررســمی کــه ب
ــا از دو  ــد ی ــان کرده ان ــایر" پنه ــل" و "س ــه دار"، "محص ــای "خان ــه در گروه بندی ه ــی را ک ــم. جمعیت روبرویی

ــد. ــار نهاده ان ــی کن ــه جمعیت طــرف معادل
۱۱.  از جمعیــت کارگــران و حقوق بگیــران کــه درگذریــم، همان طــور کــه در بــاال اشــاره شــد، بخــش عظیمــی 
ــود  ــه خ ــان ک ــی از کارفرمای ــمار قابل توجه ــا ش ــی و حت ــای فامیل ــان کارگاه ه ــتقل، کارکن ــان مس از کارکن
ــتم  ــدگان از س ــژه، ازپادرآم ــده، به وی ــن ع ــر ای ــد. ب ــمار می رون ــه کار به ش ــزء جبه ــد، ج ــتی در کار دارن دس
ــد افــزود. ــر پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی را بای ســرمایه و بی عدالتــی حاکــم، یعنــی ازکارمانــدگاِن زی
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همیــن بررســی مختصــر داده هــای رســمی دربــاره نیروهــای کار، به رغــم تمــام ابهامــات و الپوشــانی های 
ــتی  ــان مش ــتند. آن ــانی هس ــه کس ــوق کار چ ــض حق ــی نق ــدگان اصل ــع برن ــه نف ــد ک ــان می ده ــی نش آن، به خوب
ــی  ــالن اصل ــان و عام ــره طراح ــز در زم ــان نی ــه خودش ــد ک ــای دولتی ان ــوردار از رانت ه ــرمایه دار و برخ کالن س
ســرکوب گســترده مــردم  قــرار دارنــد. در مقابــل، می تــوان دیــد کــه قربانیــان اصلــی ایــن وضــع یعنــی کارگــران و 

ــد. ــوق ندارن ــن حق ــره ای از ای ــورند، به ــای کش ــدان ثروت ه ــدگان و مول ــه  آفرینن ــه ک ــان جامع زحمت کش

سخن پایانی
کارگــران، حقوق بگیــران بخــش خصوصــی و عمومــی، بیــکاران، بازنشســتگان، کارکنــان کارگاه هــای خانوادگــی 
و کارکنــان مســتقل بالــغ بــه ۹۰ درصــد جمعیــت فعــال اعــالم شــده و به همیــن نســبت جمعیــت خانوارهــای کشــور 
را تشــکیل می دهنــد. پرســش اساســی ایــن اســت کــه چــرا به رغــم ایــن گســتردگی، جمعیــت وابســته بــه نیــروی 

کار بــه وضــع فالکت بــار کنونــی گرفتــار آمــده اســت؟
ــر ســندیکاها و  ــر و ســرکوبگرانه در براب ــن پرســش، چندوجهــی اســت. نخســت سیاســت های پیگی ــه ای پاســخ ب
ســازمان های ســندیکایی مســتقل کارگــری، ســازمان ها و تشــکل های مســتقل صنفــی، مدنــی مردم نهــاد، تهــی 
ــا،  ــل روزنامه ه ــش از قبی گاهی بخ ــای آ ــام روزنه ه ــتن تم ــود و بس ــوای خ ــی از محت ــای نظارت ــام نهاده ــردن تم ک
ــل  ــی و تحمی ــی و اجتماع ــای صنف ــه فعالیت ه ــردن هزین ــاال ب ــدف ب ــا ه ــی ب ــانه های آزاد و مردم ــریات و رس نش
راه حــل فــردی بــه کارگــران و زحمت کشــان جامعــه بــرای حــل مشــکالتی کــه در اســاس اجتماعی انــد.  روشــن 
گاهی بخــش اســت از یک ســو  گاهی هــای اجتماعــی کــه خــود محصــول بســتن تمــام روزنه هــای آ اســت کــه ناآ
ــدام را  ــدت و اع ــای طویل الم ــا زندان ه ــتگیری و حت ــرد و دس ــه پیگ ــی ک ــای اجتماع ــه  فعالیت ه ــش هزین و افزای

ــه اســت. ــه جامع ــه ب ــل راه هــای فردگرایان ــال دارد از دیگرســو، پیش شــرط تحمی به دنب
ــه ایــن وضــع خاتمــه داده شــود و ایــن ممکــن نیســت مگــر آنکــه: امنیــت شــغل تأمیــن  ــد ب  مــا برآنیــم کــه بای
ــای  ــا هزینه ه ــب ب ــی متناس ــی و عموم ــای خصوص ــان و در بخش ه ــران و کارکن ــتمزد کارگ ــوق و دس ــود، حق ش
ــان تقویــم شــود، آزادی هــا و حقــوق ســندیکایی کارگــران و کارکنــان ادارات  زندگــی و تخصــص و مهارت هــای آن
ــر  ــه دور از اعمــال تبعیض هــای مبتنــی ب ــر اســاس شایسته ســاالری و ب به رســمیت شــناخته شــود، اســتخدام ها ب
جنســیت، ملیــت، قومیــت، باورهــای سیاســی و اعتقــادی صــورت گیــرد و اســتخدام های مبتنــی بــر خویشــاوندی 

و روابــط مافیایــی منســوخ شــود.
ــن و  ــتاهای میه ــهرها و روس ــام ش ــود در تم ــترده خ ــور گس ــا حض ــور ب ــران کش ــران و مزدبگی ــد، کارگ بی تردی
برخــورداری از ظرفیت هــای بــزرگ علمــی و عملــی در تمــام عرصه هــای کلیــدی کار و دانــش و دربرگیرنــده 
کارگــران  ماهیگیــران، کشــتکاران،  دوزنــدگان،  و  بافنــدگان  نســاجان،  درودگــران،  نفتگــران، صنعتگــران، 
ــع پتروشــیمی و شــیمیایی، کارگــران  ــی، صنای ــع غذای مرغداری هــا و دام پروری هــا، کارگــران و متخصصــان صنای
ارتباطــات،  و  عمومــی  حمل ونقــل  متخصصــان  و  کارگــران  روســتایی،  و  شــهری  خدمــات  متخصصــان  و 
روزنامه نــگاران و کارکنــان رســانه های عمومــی و خصوصــی، اســتادان و اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ها و 
مؤسســات عالــی، آمــوزگاران، پزشــکان، دامپزشــکان، پرســتاران، کارکنــان و متخصصــان شــاغل در هوانــوردی و 
دریانــوردی، کارگــران، کارکنــان و هنرمنــدان شــاغل در مراکــز فرهنگــی، درصورت بازگشــایی و تشــکیل ســندیکاها 
و ســازمان های ســندیکایی مســتقل خــود و ایجــاد جبهــه متحــد کار در سراســر کشــور قادرنــد و بایــد قــادر باشــند 
ــه ایــن جنایت هــا و فجایــع کــه هســتی میهــن را نشــانه رفتــه اســت خاتمــه دهنــد و جایــگاه شایســته کار و  کــه ب



2۳۹ گفتار نهم: جمعیت کارگری و ترکیب نیروی کارگ

دانــش را بــه جامعــه بازگرداننــد. زیــرا حــل مشــکالت اجتماعــی، بــه دور از نفــی تالش هــای فــردی، پیــش و بیــش 
از همــه راه حل هــا و اقدام هــای اجتماعــی را می طلبــد.

 ســندیکاهای مســتقل کارگــری و ســازمان های ســندیکایی محلــی، ناحیــه ای، منطقــه ای و کشــورِی کارگــران، 
ــادی،  ــی، اقتص ــف اجتماع ــای مختل ــی در عرصه ه ــای تخصص ــکیل کارگروه ه ــا تش ــه ب ــد ک ــوان را دارن ــن ت ای
سیاســی و فرهنگــی، به طــور مــداوم تمــام طرح هــا، الیحه هــای قانونــی در تمــام عرصه هــای پیش گفتــه را 
ــه نقــد و بررســی آن هــا برآینــد  ــد و ب ــر نظــر گیرن ــب زی از منظــر منافــع کارگــران و زحمت کشــان و  پیــش از تصوی
ــس از  ــه پ ــد ک ــوان را دارن ــن ت ــز ای ــد. آن هــا نی ــه آن هــا واکنــش مناســب نشــان دهن ــزوم نســبت ب و درصــورت ل
تصویــب قوانیــن، بــر حســن اجرای شــان نظــارت کننــد و به عبارتــی، بــه مشــارکت و نظــارت مردمــی در تصویــب و 

ــه مفهــوم متعالــی آن مادیــت بخشــند. در اجــرای قوانیــن ب
بنابرایــن، اگــر بگوییــم یــاری رســاندن بــه کارگــران در تــالش بــرای بازگشــایی ســندیکاها و ســازمان های 
ســندیکایی مستقل شــان نیــز منعکــس کــردن اعتراض هــا و خواســت های کارگــران و مزدبگیــران کــه در محــاق 
ــزاف  ــخن به گ ــت، س ــی اس ــواه اجتماع ــای ترقی خ ــه نیروه ــی هم ــی و میهن ــه مل ــت، وظیف ــاده اس ــور افت سانس
نگفته ایــم. زیــرا فرســودگی و ناتوانــی نیــروی کار، فرســودگی و ناتوانــی میهــن اســت. نیــز اگــر بگوییــم کــه تــالش 
بــرای بازگشــایی و توســعه تشــکل های مســتقل کارگــری بــا هــدف ســازمان دهی مبــارزه متحــد در پایــان بخشــیدن 
ــران  ــران و حقوق بگی ــرای کارگ ــم ب ــب ه ــان ش ــی از ن ــت اجتماع ــراری عدال ــی و برق ــار کنون ــع فاجعه ب ــه وض ب
واجب تــر اســت، بــاز هــم ســخنی به گــزاف نگفته ایــم. زیــرا، فقــط جبهــه  متحــد کار و دانــش بــا اتــکا بــه ســندیکاها 
ــی، دموکراتیــک مردمــی اســت کــه  ــا همــه نیروهــای مل ــی ب ــاه ائتــالف اصول و ســازمان های ســندیکایی و در پن

ــان بخشــد.  ــد پای ــار آن ان ــی کــه امــروز مــردم و میهن مــان گرفت ــه فالکت ــد ب می توان
*

پایان کتاب
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