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۲۱۷

پیشگفتار

قانون کار و اهمیت آن
قانــون کار ،پــس از قانــون اساســی ،مهمتریــن قانــون در هــر جامع ـهای بهشــمار م ـیرود ،زیــرا تنظیمکننـ ٔ
ـده
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 نظامهــای اجتماعــی حاکــم بــر کشــورها
ٔ
گســترده ِکمــی و کیفــی کارگــران
تبعیــت میکنــد .بااینهمــه ،در ارتجاعیتریــن نظامهــا نیــز بهدلیــل حضــور
در جامعــه و در تولیــد و در مقــام مولــدان ثروتهــای اجتماعــی ،قانــون کار نمیتوانــد بهصراحــت تمــام حقــوق
کارگــران را در مناســبات و شــرایط کار نادیــده گیــرد و بهطــور یکســویه بــه توجیــه اســتثمار کارگــران و دفــاع از
ســرمایه و ســرمایهداران بپــردازد .ولــی شــاخص مهــم در ارزیابــی مفــاد قانــون کار و مکانیســم ناظــر بــر اجــرای
آن در هــر کشــوری ،چگونگـ ِـی تعریفــی اســت کــه قانــون کار از اصــول و حقــوق آزادیهــای ســندیکایی میکنــد،
یعنــی شــاخصی کــه خــود تابعــی از میــزان رشــدیافتگی آزادیهــای دموکراتیــک در جامعــه و حضــور متشــکل
ٔ
طبقــه کارگــر ،بســته بــه
کارگــران در ســازمانهای صنفــی– طبقاتیشــان حکایــت میکنــد .بهعبارتدیگــر،
ُ
ســطح ایــن رشــدیافتگی آزادیهــا و حضــور متشــکلش در ســازمانهای صنفــی– طبقات ـیاش اســت کــه مهــر و
نشــانش را بــر قانــون کار و دیگــر مقــررات ناظــر بــر مناســبات و شــرایط کار و همچنیــن ســازوکار نظــارت بــر آن
را میتوانــد بــرجــای نهــد .بههمیــن دلیــل اســت کــه ســرمایهداران ،بــا کمــک دولتهــای ارتجاعــی و مدافــع
ســرمایه ،همــواره درصددنــد تــا بــا محــدود کــردن آزادیهــای اجتماعــی حقــوق ســندیکایی را نادیــده گیرنــد و
مانــع تشــکیل ســندیکاها و ســازمانهای مســتقل کارگــری شــوند یــا ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکاییای
دسـتآموز را جایگزیــن آنهــا کننــد .ســرمایهداران و حاکمــان مدافــع آنــان بهخوبــی واقفانــد کــه بــدون حضــور
ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی مســتقل کارگــری ،قانــون کار یــا هــر مقــررات ناظــر بــر مناســبات کار-
حتــی اگــر در پوششــی از مادههــا ،بندهــا و تبصرههــای مترقــی هــم بستهبندیشــده باشــد -ضمانــت اجرایــی
نخواهــد داشــت ،زیــرا اگــر طبقــه کارگــر از آزادیهــا و حقــوق ســندیکایی مبتنــی بــر حــق تشــکیل ســازمانهای
صنفــی -طبقاتــی بهمنظــور دفــاع از خواس ـتها و منافــع اقتصــادی -اجتماع ـیاش محــروم شــود ،از قانــون و
مقــررات تنهــا مشــتی الفــاظ بــر روی کاغــذ باقــی میمانــد کــه اجرایشــان دیگــر بــه لطــف و کــرم ســرمایهداران
و دولتهــای مدافــع آنــان بســتگی خواهــد داشــت.
کارگــران میهنمــان در نظامهــای پیــش و پــس از انقــاب ایــن را بــا پوستوگوشتشــان و بهخوبــی احســاس
کردهانــد و میکننــد .کافــی اســت بــه سیاسـتهای مبنــی بــر ادعــای اشــتغال کامــل و امنیــت بهمنزلـ ٔـه رکــن ضــرور
ٔ
ـوزون اقتصــادی و اجتماعــی تأمــل کــرد ،یعنــی سیاسـتهایی کــه تمــام دولتهــای مســتقر،
توســعه متعــادل و مـ ِ
بنــا بــر معاهدههــا ،میثاقهــا و مصوبــات جهانــی ،ازجملــه مصوبــات ســازمان ملــل متحــد و ســازمان بینالمللــی
کار ،بــه اجــرای آن هســت متعهدنــد .بــرای ارائـ ٔـه نمون ـهای از ایــن مصوبههــا ،میتــوان بــه "مقاولهنامـ ٔـه "۱۲۲
ســازمان بینالمللــی کار در ارتبــاط بــا موضــوع اشــتغال کامــل اشــاره کــرد .مقاولهنامهیــی کــه ایــران نیــز در ســال
ـت اجتماعــی مســتتر در ایــن مقاولهنام ـ ه در کشــور مــا بهدلیــل ســرکوب
 ۱۳۵۱بــه آن پیوســته اســت ،امــا خواسـ ِ
ســازمانهای مســتقل کارگــری و زیــر پــا نهــاده شــدن آزادیهــا و حقــوق ســندیکایی ،محتوایــی ضــد توســعه و
مضمونــی دال بــر چپــاول منابــع ملــی و غــارت ثروتهــای اجتماعــی ناشــی از کار کارگــران و زحمتکشــان کشــور
بهخــود گرفتــه اســت .بیــکاری فراگیــر جایگزیــن سیاســت اشــتغال کامــل و امنیــت کار دســتخوش آفتهــای
قــرارداد موقــت و ســفیدامضا گردیــده و کارگاههــای کشــور بــه قتلــگاه کارگــران تبدیــل شــدهاند.
راتفگشیپ
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حقــوق کار نیــز همچــون هــر مقولــه اجتماعــی دیگــر اگرچــه بــرای در بررســی جزییتــر بــه مقولههــای مختلــف
تقســیم میشــود ،در کلی ـتاش امــا نظامــی واحــد بهشــمار م ـیرود ،نظامــی کــه اجزایــش از ارتبــاط جــزء بــا کل
پیــروی میکنــد و بیــن اجزایــش هــم رابطـهای تنگاتنــگ برقــرار اســت .بهعــاوه ،مقولــه حقــوق کار نیــز مقولهیــی
اســت نســبی و پویــا کــه گرچــه در هــر دوره ،بســته بــه تــوازن قــوا ،تعریفــی معیــن از آن میشــود ،امــا بــا گذشــت
زمــان و متناســب بــا رشــد و توســعه اجتماعــی ،گســترش ،تعمیــق تشــکلهای مســتقل کارگــری و اتحــاد هرچــه
گســتردهتر کارگــران ،دامنهیــی وســیعتر بهخــود میگیــرد .بنابرایــن ،حقــوق کار ،چینــش بندهــا و مادههــای
پراکنــده در کنــار یکدیگــر نیســت کــه بــاری بههــر جهــت یــا از ســر مصلحــت نگاشــته شــوند .ایــن حقــوق ،بازتــاب
دهنـ ٔ
ـده مناســبات عینــی کار بهمنزلـ ٔـه فرآینــدی اجتماعــی و بههــم بســته اســت .در نظــام ســرمایهداری حقــوق
ـده تضــاد طبقاتــی و مبـ ٔ
کار در جوهــر و ماهیــت خــود بازتــاب دهنـ ٔ
ـارزه میــان کار و ســرمایه اســت .امــا در ایــن
ً
نظــام نیــز ســطح رشــد حقــوق کار کــه عمدتــا در قانــون کار متبلــور اســت ،تابــع تــوازن نیروهــا ،ســطح رشــدیافتگی
تشــکلهای کارگــری و آگاهــی کارگــران از حقــوق و خواس ـتهای خــود اســت .از طرفــی ،روشــن اســت کــه در
نظــام ســرمایهداری ســرمایهداران بــا برخــورداری از حمایــت دولتهــای مدافــع ســرمایه و ابزارهــای ســرکوبگر آن
و همچنیــن بــا بهرهمنــدی از رســانههای جمعــی و غوغاســاالری ،در پــی محــدود کــردن هرچــه بیشتــر حقــوق
کار یــا بهعبارتــی حقــوق کارگرانانــد .عقبگردهــا و پیش َرویهــا در حقــوق کار،ریشــه در همیــن رویاروییهــای
طبقاتــی و اجتماعــی دارنــد .سیاســتهای مبتنــی بــر جهانیســازی نولیبرالیســم پــس از رخدادهــای ناگــوار
جهانــی در ســالهای دهـ ٔـه  ۹۰میــادی سـ ٔ
ـده گذشــته ،بهروشــنی نشــان داد کــه ســرمایهداری از کوششــی بــرای
تعــرض بــه جنبــش کارگــری باهــدف عقــب نشــاندن جنبــش و تجــاوز بهدســتاوردهای کارگــران فروگــذار نمیکنــد.
بــا ایــن حــال ،واقعیــت امــر ایــن اســت کــه کارگــران در مبازرهشــان در طــول بیــش از دویســت ســال ،توانســتهاند
برخــی از حقــوق و مطالبــات اقتصــادی و اجتماعــی خــود را بــه ســرمایهداران تحمیــل کننــد ،بهطوریکــه اکنــون
منابــع حقــوق کار بســیاری از کشــورها بخشــی از خواســتهای آنــان -بــه تناســب رشــد و حضــور
در اســناد و
ِ
اجتماعیشــان -بهرســمیت شــناخته شــده اســت .کــف ایــن مطالبــات نیــز در مقیــاس جهانــی در مقــررات ســازمان
بینالمللــی کار -ســازمان بینالمللــی کار در مقــام مهمتریــن مرجــع حقــوق بینالمللــی کار -تجلــی یافتــه اســت.
ل کارگــران آگاه و
روشــن اســت کــه دفــاع از ایــن دســتاوردهای برآمــده از مبــارزه جانفرســای نســل از پــی نس ـ 
مبــارز از یکســو و تــاش بهمنظــور تعمیــق و گســترش آن تــا دس ـتیابی بــه آرمــان "رهایــی از اســتثمار انســان
از انســان" از دیگرســو ،در مرکــز توجــه کارگــران و ســازمانهای ســندیکایی مســتقل آنــان بایــد باشــد .نقـ ِـد کنونـ ِـی
قانــون کار ،از چنیــن نگاهــی پیــروی میکنــد .بهبــاور مــا ،اصــول آزادیهــا و حقــوق ســندیکایی دربردارنـ ٔ
ـده حــق
ِ
تشــکل و اجتماعــات آزاد و حــق اعتــراض و اعتصــاب ،بنمایـ ٔـه حقــوق کار و مذاکــرات دســتهجمعی برآمــده از
آن اســت .مذاکــرات دســتهجمعی تمــام روابــط و شــرایط کار و ازجملــه قــرارداد کار ،ســاعات کار ،تعطیــات و
مرخصیهــا ،دســتمزدها و رفــع تبعیــض نســبت بــه دســتمزد مســاوی در برابــر کار مســاوی ،کاریابــی ،کارآمــوزی
و آمــوزش حرفــهای ،تأمیــن اجتماعــی ،ایمنــی و بهداشــت کار ،بازرســی کار و جــز اینهــا را دربــر میگیــرد و
میتوانــد عامــل پویایــی حقــوق کار باشــد .از مذاکــره دســتهجمعی اســت کــه نهادهــای مشــارکتیای از نــوع
شــوراهای کار بهمنظــور حســن نظــارت بــر اجــرای توافقــات و پیگیــری مفــاد ایــن توافقــات در ســطح کارگاه و در
مقیــاس شــهر ،اســتان و کشــور ،شــکل میگیــرد و مفهــوم مییابــد.
امــا مبنــای مذاکــره دســتهجمعی ،حداقلهــای ناظــر بــر روابــط و شــرایط کار اســت کــه بایــد در قانــون کار
تضمیــن شــده باشــد .اهمیــت قانــون کار نیــز ،پیشوبیــش از هــر نکتــه ،در همیــن جاســت .بایــد ضمــن تــاش
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بــرای تعمیــق و گســترش حقــوق کار در همــه حــال ،بــه چگونگــی تعریــف ایــن حداقلهــا نیــز توجــه داشــت.
همچنیــن ،بــر پایــه اصــول آزادیهــا و حقــوق ســندیکایی اســت کــه کارگــران میتواننــد و بایــد در تمــام
ُ
سیاسـتهای خــرد و کالن سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی در مقیــاس محلــی ،منطقـهای و ملــی کــه مســتقیم و
غیرمســتقیم بــه زندگــی آنــان مربــوط میشــود ،اظهارنظــر کــرده ،اعتــراض یــا حمایتشــان را دربـ ٔ
ـاره آنهــا بیــان
کننــد و رعایــت حقــوق سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعیشــان را در طــرح و برنامههــای دولتهــا و سیاس ـتهای
کالن نظامهــا خواســتار شــوند .کارگــران میتواننــد و بایــد در راســتای دفــاع از حقــوق و منافعشــان و بــا حفــظ
اصولــی استقاللشــان ،در حمایــت یــا رد طرحهــا و برنامههــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی بــه گفتگــو و
ائتــاف بــا دیگــر ســازمانها و حزبهــای اجتماعــی و سیاســی وارد شــوند .زیــرا همانطــور کــه دیرتــر خواهیــم
گفــت ،حقــوق کار را نمیتــوان و نبایــد بــه مناســبات میــان کارگــر و کارفرمــا در محـ ٔ
ـدوده کارگاههــا خالصــه کــرد.
محــدود کــردن حقــوق کار بــه روابــط کارگــر و کارفرمــا در ســطح کارگاههــا و بهصــورت پراکنــده ،نقــض اصــول
بنیادیــن حقــوق کار اســت.
قانون کار سال  ۱۳۶۹و حقوق ُمثله ٔ
شده کار

تصویــب قانــون کار کنونــی در ســال  ۱۳۶۹و از پــی فــراز و فرودهــا و وارد کــردن جرحوتعدیلهــای فــراوان در
آن ،مانــع از آن نشــد کــه کالنســرمایهداران کشــور در همســویی بــا بانــک جهانــی و صنــدوق بینالمللــی پــول
همچنــان بــه مخالفتشــان بــا ایــن قانــون -ماننــد مخالفــت بــا دیگــر قوانیــن حمایتـ ِـی کارگــری -ادامــه ندهنــد و
لغــو یــا "اصــاح" هرچــه بیشتــر آن را خواســتار نشــوند .ازآنجاکــه لغــو یکبـ ٔ
ـاره ایــن قانــون میتوانســت و میتوانــد
تبعــات داخلــی و خارجــی بســیاری بهدنبــال داشــته باشــد ،روش اصــاح تدریجــی باهــدف بیاثــر کــردن ایــن
قانــون را درپیــش گرفتنــد و از طریــق تصویــب مــاده واحدههــا و قوانیــن مــوازی ،آئیننامههــا ،بخشنامههــا،
تصویبنامههــا و شــیوهنامهها در مجلــس ،دولــت و انــواع "شــورایعالی"ها و ازجملــه "شــورایعالی کار"،
دامنـ ٔـه شــمول قانــون کار را کوچکتــر و کوچکتــر کردنــد ،مفــاد حمایتــی آن را بیاثــر ســاختند و آن را دور زدنــد.
نقــض آن -کــه بهمعنــای
حالآنکــه ،قانــون کار پــس از قانــون اساســی مهمتریــن قانــون بهشــمار مــیرود و ِ
نقــض یــک ســند باالدســتی از طریــق قوانیــن عــادی و بدتــر از آن از طریــق بخشــنامهها و آییننامههــا اســت-
اقدامــی اســت غیرقانونــی و ازآنجاکــه موافقــت کارگــران را کــه یــک رکــن مهــم "سـهجانبهگرایی" اســت را بههمــراه
نــدارد ،از درجـ ٔـه اعتبــار ســاقط اســت.
از طرفــی ،همانطــور کــه اشــاره شــد ،جر حوتعدیلهــای وارد آوردهشــده در متــن پیشنویــس اولیــه قانــون
کار ،نواقصــی را بــهایــن قانــون تحمیــل کــرد کــه ازجملــه میتــوان بــه نادیــده گرفتــه شــدن حقــوق و آزادیهــای
ســندیکایی در آن اشــاره کــرد .واقعیــت ایــن اســت کــه جمهوریاســامی از همــان آغــاز کوشــیده و میکوشــد تــا
بههــر شـ ٔ
ـیوه ممکــن ،از آزادیهــای ســندیکایی ،یعنــی ایــن خواســت اساســی جنبــش کارگــری کشــور ،مانــع شــود.
ٔ
منزلــه نماینــدگان کارگــری کشــور،
جمهوریاســامی بــا معرفــی "تشــکلهای زرد" بــه مجامــع بینالمللــی به
زدوبندهــای نهــان و آشــکار در مجامــع بینالمللــی ،ســرکوب مــداوم هرنــوع اقــدام مســتقل کارگــری در داخــل
کشــور ،تــاش کــرده اســت از اجــرای مفــاد اعالمیــه ســال  ۱۹۹۸ســازمان بینالمللــی کار ســرباز زنــد .زیــرا بنــا بــر
ایــن اعالمیــه ،تمامــی دولتهــای عضــو ســازمان بینالمللــی کار -صرفنظــر از اینکــه بــه مقاولهنامههــای
 ۸۷و  ۹۸پیوســته باشــند یــا نــه -موظــف شــدهاند در ٔ
بــازه زمانــیای معیــن ،مفــاد و اصــول منــدرج در ایــن
مقاولهنامههــای بنیادیــن را در قوانیــن خــود بهرســمیت بشناســند .اینکــه جمهوریاســامی و کارفرمایــان در
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ایــران ایــن حــق را بهرســمیت بشناســند یــا نــه ،اینکــه حــق آزادیهــای ســندیکایی بنــا بــر مفــاد مقاولهنامههــای
ٔ
وظیفــه بهرســمیت شــناخته شــدن ایــن حــق
 ۸۷و  ۹۸در قانــون کار ایــران گنجانــده شــود یــا نــه ،در ماهیــت
تغییــری نمیدهــد و "غیرقانونــی" و "ناحــق" ،آن قوانیــن و آییننامههاییانــد کــه حــق آزادیهــای ســندیکایی را
نقــض کردهانــد .بنابرایــن ،کارگــران کشــور "حــق" دارنــد کــه ســندیکاها و ســازمانهای سندیکاییشــان را آزادانــه
ـض ایــن "حــق"
تشــکیل دهنــد و هرگونــه ممانعــت از آن ،بنــا بــر مقاولهنامههــای یــاد شــده در بــاال ،مصــداق نقـ ِ
اســت.
واقعی�تـ ای��ن اسـ�ت ک��ه مقاوم��ت جمهوریاس�لامی در براب��ر ایـ�ن "ح��ق" و تـلاش آن بهمنظ��ور حــذف یــا دور
زدن هرچــه بیشتــر مفــاد حمایتــی کارگــری قانــون کار بــا روشهــای پیشگفتــه ،دو روی یــک ســکهاند .نظــام
بهخوبــی واقـ�ف اسـ�ت و ب��اور دارد ک��ه تنه��ا از طری�قـ نق��ض ای��ن "ح��ق" و ســرکوب پیگیــر هرنــوع اقــدام مســتقل
کارگــری ،تــوان حفــظ منافــع کالن ســرمایهداران حاکــم بــر کشــور را خواهــد داشــت .بنابرایــن ،بــر کارگــران و
فعــاالن کارگــری اســت کــه ضمــن پافشــاری بــر حــق برخــورداری از آزادیهــای ســندیکایی ،بــا هشــیاری تمــام
بــه بررســی آییننامههــا ،تصویبنامههــا ،طرحهــا و الیحههــای پیشــنهادیای کــه هدفشــان بهاصطــاح
«اصــاح» قانــون کار ،یــا بهعبــارت دیگــر ،بیاثــر کــردن هرچــه بیشتــر مفــاد حمایتــی کارگــری آن اســت ،بــا
عمـ�ل متحـ�د ،بهمقابلـ�ه بـ�ا آنهـ�ا برخیزنـ�د.
روش��ن اسـ�ت ک��ه ضعفهــا و نواقــص قانــون کار نبایــد موجــب شــود کــه کارگــران نســبت بــه "اصــاح" آن،
یــا بهعبــارت دیگــر ،تهاجمــی جدیــد بــه آن کــه هدفــش زیــر پــا نهــادن هرچــه بیشتــر حقــوق کارگــران اســت،
انفعــال نشــان دهنــد و بیاعتنــا شــوند .بایــد هشــیار بــود و ضمــن مبــارزه بــرای تعمیــق حقــوق کار در کشــور،
راه را بــر هرگونــه تهاجــم جدیــد بــه قانــون کار مســدود کــرد .تنهــا بــر پایـ ٔـه ایــن رویکــرد راهبــردی (اســتراتژیک)
اســت کــه میتــوان بــا پیــش کشــیدن بحثهایــی آگاه کننــده و بســیج کارگــران  ،آنــان را پیرامــون برنامههــای
مطالباتیشــان برانگیخــت و بــا کوشــیدن در ایــن راه چنــان نیــروی مــادیای فراهــم آورد کــه نولیبرالیســم حاکــم
َ
گــذارد و بهعقبنشــینیهایی هرچــه بیشــتر
بــر کشــور را در دســتیابی بــه هدفهــای آزمندانــهاش نــاکام
َ
وادارد.
بهبــاور مــا ،رســمیت یافتــن موضوعــی بهنــام "حقــوق کار" از ســوی ســرمایهداران و دولتهــا در بنیــاد خــود
برآمــده از تالشهــا و مبـ ٔ
ـارزه خونیــن کارگــران جهــان در طــول بیــش از دو ســده اســت .کاســتیها نبایــد موجــب
انفعــال و بیاعتنایــی بــه آن بخــش از دســتاوردهای حاصــل از مبــارزه نس ـلها کارگــر شــود.
بــا چنیــن رویکــردی اســت کــه در ایــن سلســله گفتــار ،ضمــن طــرح اصــول و مفــاد ناظــر بــر حقــوق کار ،بــه
نقــد کاســتیهای قانــون کار کنونــی و ،البتــه هرکجــا کــه الزم شــود ،بــه نقــد کاســتیهای بنیادیــن قانــون کار
در دوران پیــش از انقــاب ،برآمدهایــم .بهعــاوه ،هرجــا کــه الزم شــده اســت ،بــه چگونگــی انعــکاس حقــوق
کار در مبانــی حقــوق بینالمللــی کار کــه بهطورعمــده در اســناد ،مقاولهنامههــا و توصیهنامههــای ســازمان
بینالمللــی کار تجلــی یافتهانــد ،اشــاره کردهایــم .زیــرا بهبــاور مــا یکــی از شــاخصهای مهــم در تبییــن حقــوق
کار و نقــد قوانیــن کار در کشــور ،توجــه بــه ایــن اســناد در مقــام مهمتریــن مرجعهــای حقــوق بینالمللــی کار و
بازتابدهنـ ٔ
ـده کــف مطالبــات کارگــری در مقیــاس جهانــی اســت ،یعنــی مطالباتــی کــه جمهوریاســامی نیــز،
بهحکــم عضویــت در ســازمان بینالمللــی کار ،بــه رعایــت آنهــا متعهــد اســت .بهعــاوه ،مــا برآنیــم کــه آگاه
بــودن و اطــاع دقیــق از مبانــی حقوقــی کار و ازجملــه حقــوق بینالمللــی کار ،بــه کارگــران و بهویــژه بــه فعــاالن
ُ
پیشــبرد
ســندیکایی امــکان آن را میدهــد کــه در کارزار دفــاع از منافــع کارگــران ،فعالیتهــای روشــنگرانه و
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آموزشهــای ســندیکایی ،مذاکــرات دســتهجمعی بــا کارفرمایــان و دولتمــردان ،حضــور در محاکــم قضایــی و
حتــی در احضارهــا و بازجوییهــای غیرقانون ـیای کــه مصــداق تجــاوز آشــکار بــه حقــوق کارگــران و آزادیهــای
ســندیکایی اســت ،بــا توانایــی بیشــتری ظاهــر شــوند.
بــر ایــن نکتــه تأکیــد میکنیــم کــه در ایــن گفتــار ،همهجــا ،منظورمــان از "حقــوق بینالمللــی کار" ،حقــوق
بهرســمیت شناختهشـ ٔ
ـده کار از ســوی "ســازمان بینالمللــی کار" در مقــام نهــاد تخصصــی ســازمان ملــل متحــد در
وضــع اســتانداردهای ناظــر بــر موازیــن و مقــررات بینالمللــی کار اســت ،یعنــی موازیــن و مقرراتــی کــه بهطورعمــده
در چارچــوب نظــام ســرمایهداری تعریــف شــدهاند و بازتابدهنـ ٔ
ـده کــف مطالبــات کارگــری اســت .زیــرا حقــوق کار
ً
در نظامهــای سوسیالیســتی بــس فراتــر از موازیــن و مقــررات یادشــده اســت و اساســا از مناســبات مبتنــی بــر
مالکیــت عمومــی و نفـ ِـی "اســتثمار انســان از انســان" نشــأت میگیرنــد.
بهعــاوه ،مــا در ایــن گفتــار ضمــن نقــد قانــون کار کنونــی بــه دو دلیــل بــه کاســتیهای اساســی قانــون کار
ٔ
سوءاســتفاده
ســال  ۱۳۳۷نیــز نظــر داشــتهایم :نخســت ،بهدلیــل تبلیغــات عوامفریبانــه ســلطنتطلبانی کــه بــا ِ
از تبهکاریهــای نظــام حاکــم کنونــی و بــا تصــور آنکــه پــس از گذشــت نزدیــک بــه  ۴۰ســال ،دیگــر خاطـ ٔ
ـره تلــخ
ـتیزی آن رژیــم وابســته از ذهنهــا زدوده شــده اســت ،اغتنــام فرصــت کــرده و نظــام ســلطنتی را نظامــی
کارگرسـ ِ
مینمایاننــد کــه درهایــش بــه روی بهشــت بریــن بــاز میشــد؛ دوم ،از آن رو کــه نشــان دهیــم رویکــرد مشــابه
هــر دو نظــام بــه حقــوق کار ،امــری اتفاقــی نیســت و از ماهیــت طبقاتــی و ســمتگیری آنهــا نشــأت میگیــرد.
بهعــاوه بــر ایــن دو مــورد ،یکــی از هدفهــای ایــن بررســی تطبیقــی در سلســله گفتــار کنونــی ،برانگیختــن
حافظـ ٔـه تاریخــی خواننــدگان و عالقهمنــدان اینگونــه مطالــب و دوســتداران زحمتکشــان و در کنــار آن بازخوانـ ِـی
فــراز و فرودهــای جنبــش کارگــری میهنمــان اســت.
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گفتار نخست:

آزادیها ،و حقوق بنیادین سندیکایی کارگری

کارگران و جنبش سندیکایی مستقل
همانطــور کــه گفتــه شــد ،مهمتریــن شــاخص ارزیابــی قانــون کار بــر بنیــان حقــوق بهرســمیت شناختهشــدهٔ
کار ،چگونگــی تبییــن اصــول و حقــوق ناظــر بــر نقــش و عملکــرد تشــکلهای کارگــری در حفــظ و دفــاع از منافــع
کارگــران اســت.
ٔ
ٔ
مبــارزه طبقــه کارگــر اســت .جنبــش
مبــارزه در راه برپایــی تشــکلهای کارگــری از دیرینهتریــن شــکلهای
ســندیکایی بــا تکویــن ســرمایهداری و توسـ ٔ
ـعه صنعــت بــزرگ همــزاد بــوده و همپــای آن رشــد کــرده اســت .مبــارزات
خونیــن کارگــران در کشــورهای ســرمایهداری ،ســرانجام ســرمایهداران و دولتهــای آنهــا را بهپذیــرش ایــن حــق
مســلم کارگــران در ایجــاد تشــکلهای مســتقل و خــاص خــود -ســندیکا و ســازمانهای ســندیکایی -مجبــور
کــرد ،تــا آنجــا کــه ،امــروز بســیاری از کشــورهای جهــان ناگزیــر شــدهاند ایــن حــق را در قانــون کار کشــورهای
خــود بهرســمیت شناســند.1
ٔ
کارپایــه دفــاع از حقــوق
طبقاتــی مســتقل و دموکراتیــک کارگــران بــا
ســندیکای کارگــری ســازمان صنفــی-
ِ
صنفــی ،طبقاتــی و اجتماعــی کارگــران اســت؛ ســازمانی اســت کــه از بههــم پیوســتن داوطلبانــه کارگــران در هــر
واحــد تولیــد ،اقتصــادی و خدماتــی -بــدونتوجــه بــه باورهــای عقیدتــی ،مذهبــی و سیاســی و تعلقات ملی ،جنســی
ـان مبــارزات کارگــران در جامعـ ٔـه مبتنــی بــر
و ســنی آنــان -شــکل میگیــرد .ســندیکاهای مســتقل کارگــری توأمـ ِ
تضادهــای طبقاتـ ِـی ســرمایهداری و برآمــده از ایــن مبــارزه و تکیـهگاه آن اســت" .آزادی تشــکل" و "تضمیــن حقــوق
ســندیکایی کارگــری" همچــون حقــوق جهانشــمولی اســت کــه دخالــت دولتهــا و کارفرمایــان را برنمیتابــد.
حقوقــی اســت کــه کارگــران بــا مبارزهشــان بهدســت آوردهانــد و آنهــا را بــه ســرمایهداری تحمیــل کردهانــد .امــا
هنــوز در برخــی کشــورها و بهویــژه در کشــورهای درحالتوســعه ،ســرمایهداری بــا ســود جســتن از ضعــف تاریخــی
ٔ
طبقــه کارگــر و در پنــاه ســرنیزه دولتهــای کارگــزار ســرمایه و مدافــع غارتگــری ،از بهرســمیت شــناختن ایــن
حقــوق ســرباز میزننــد یــا مانــع از اجــرای آنهــا میشــوند .ازایـنروی ،پیشوبیــش از هــر نکتــه ،قانــون کار بایــد
بهصراحــت و بــدون هیــچ تبصــره و بنــد محدودکننــدهای ،آزادیهــا و حقــوق بنیادیــن و جهانشــمول ســندیکایی
کارگــری 2را بهایــنشــرح بهرســمیت شناســد:
 . ۱کارگــران بـهدور از هرگونــه تمایــزی حــق دارنــد آزادانــه و بــدون اجــازه پیشــین ســازمانهای خــود را تشــکیل
دهن��د ی��ا ب��ه س��ازمانهای موج��ود بهپیوندنــد ،بـ�ه شـ�رط آنکـ�ه اسـ�اسنامههای مصـ�وب خـ�ود را رعایـ�ت کننـ�د؛
 .۲ســازمانهای کارگــری حــق دارنــد آزادانــه اســاسنامه و آییننامههــای خــود را تدویــن کننــد؛ نماینــدگان
خویــش را برگزیننــد؛ چگونگــی اداره امــور و فعالیتهــای داخلــی ســازمانهای خــود را تنظیــم کــرده و برنامههــای
عمــل آنهــا را اعــام کننــد؛ آزادی اعــام برنامههــای
ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی ،آزادی انتشــار نشــریههای کارگــری ،اعــام برگــزاری اجتماعــات،
 - 1براســاس آخریــن آمــار ارایــه شــده از ســوی ســازمان بینالمللــی کار ،شــمار کشــورهایی کــه بــه مقاولهنامــه شـ ٔ
ـماره  ۸۷بــا عنوان»:آزادیهــای
ســندیکایی و حمایــت از حقــوق ســندیکایی» و مقاولهنامــه  ۹۸بــا عنــوان« :حــق تشــکل و مذاکــرات دســتهجمعی» ایــن ســازمان پیوســته انــد ،بــه
ترتیــب  ۱۵۴و  ۱۶۵کشــور از مجمــوع  ۱۸۱کشــور اســت.
ـاد مقاولهنامههــای  ۸۷و  ۹۸ســازمان بینالمللــی کار را تشــکیل میدهــد کــه جمهوریاســامی
 - 2کــف ایــن آزادیهــا و حقــوق ســندیکایی ،مفـ ِ
نیــز ،از پــی اعالمیـ ٔـه کنفرانــس عمومــی ســال  ۱۹۹۸ایــن ســازمان ،بهاجــرا و پیشـ ُـبرد آن ملــزم اســت .رجــوع شــود بــه :متــن ایــن مقاولــه نامههــا
و اعالمیـ ٔـه ســال  ۱۹۹۸ســازمان بینالمللــی کار.
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تظاهــرات ِ نمایشــی و اعتراضــی و نیــز ،اعتصــاب را شــامل میشــود؛ ایــن «حــق» آزادی اســتفاده از وســایل
ارتبــاط جمعــی مــدرن را هــم ،دربرمــی گیــرد.
 . ۳هیچیــک از قوانیــن و مقــررات کشــور نبایــد حــق ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی در ابــراز نظــر آزادانــه
دربـ ٔ
ـاره طرحهــا و الیحههــای قانونــی یــا مصوبــات محلــی و منطقـهای ،در تمــام حوزههــای اقتصــادی ،سیاســی
و اجتماعــی کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا زندگــی و سرنوشــت کارگــران مربــوط میشــوند ،محــدود کننــد؛ در
تمــام مرحلههــای تصویــب و اجــرای قوانیــن و مقــررات یــاد شــده در بــاال ،ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی
باهــدف تأمیــن آرا و نظراتشــان بایــد طــرف مشــورت قــرار گیرنــد؛
 .۴مقامهــای دولتــی از هرگونــه مداخل ـهای کــه بــه محدودیــت ایــن حقــوق یــا محدودیــت در اجــرای قانونــی
آنهــا منجــر شــود ،بایــد خــودداری کننــد؛
 . ۵سازمانهای کارگری را نمیتوان با احکام اداری منحل یا بهحالت تعلیق درآورد؛
 . ۶ســازمانهای کارگــری حــق دارنــد اتحادیــه ،فدراســیون و کنفدراســیون تشــکیل دهنــد یــا بــه اتحادیــه،
فدراســیونها و کنفدراســیونهای موجــود بپیوندنــد و حــق دارنــد بهعضویــت ســازمانهای کارگــری بینالمللــی
درآینــد؛ حقــوق برشــمرده در تمــام بندهــای آمــده در ســطرهای بــاال و همچنیــن ســطرهای پاییــن ،شــامل
اتحادیههــا ،فدراســیونها و کنفدراســیونها نیــز میشــود؛
 . ۷کســب شــخصیت حقوقــی ســازمانهای کارگــری و نیــز اتحادیههــا ،فدراســیونها و کنفدراســیونهای آن
نبایــد مشــروط بــه شــرایطی شــود کــه مفــاد بندهــای  ۱تــا  ۴ایــن مــاده را نقــض کنــد؛
 .۸ســازمانهای کارگــری ضمــن برخــورداری از حقــوق برشــمرده در بــاال ،ماننــد هــر شــخص حقیقــی و حقوقــی،
موظفانــد قوانیــن جــاری را رعایــت کننــد؛ قوانیــن کشــور در هیــچ شــرایطی نبایــد بــه محــدود کــردن مفــاد
تصریــح شــده در ایــن مــواد بینجامــد یــا اجــرای آنهــا را بــا مشــکل روبــرو کنــد؛
 . ۹کارگــران بایــد در برابــر اقدامهــای ضــد ســندیکایی و تبعیضآمیــز درخصــوص اشــتغال ،از حمایــت کافــی
برخــوردار شــوند؛
 . ۱۰حمایت از کارگران در برابر اقدامات ضد سندیکایی بهویژه باید مفاد بندهای زیر را دربرگیرد:
الــف) حمایــت از نماینــدگان کارگــران در کارگاه و ،در مقیــاس محلــی ،ملــی و بینالمللــی؛ ب ) بیاعتبــار شــناختن
هرگونــه شــرط در مــورد اســتخدام کارگــران مبنــی بــر عضویــت نداشــتن در ســندیکاهای کارگــری یــا اســتعفا دادن
از آنهــا؛ پ ) ممانعــت از اخــراج کارگــران یــا ایجــاد مزاحمــت بــرای آنــان بههــر وســیله ،بهعلــت عضویــت در
ســندیکاهای کارگــری یــا بهعلــت شــرکت در فعالیتهــای تشــکیالتی ســندیکایی ،در غیــر ســاعتهای کار یــا
درصــورت موافقــت کارفرمــا در زمــان کار؛
 .۱۱ســندیکاهای کارگــری بایــد در مقابــل هرگونــه اقــدام مداخلهگرانــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم کارفرمایــان یــا
ً
نماینــدگان آنهــا در ســاماندهی تشــکیالت و هدایــت و پیش ُبــرد امــور خــود کامــا در امــان باشــند؛
 .۱۲تحریــک بهمنظــور ایجــاد ســندیکاهای کارگــری دیگــر کــه زیــر نفــوذ کارفرمــا یــا ســازمان کارفرمایــی
باشــند یــا پشــتیبانی از ســندیکاهای کارگــری بــا اتــکا بــه کمکهــای مالــی یــا هــر شــیوه دیگــر بــا ایــن هــدف کــه
ســندیکاهای کارگــری بــه زیــر نظــارت کارفرمــا یــا ســازمان کارفرمایــی درآینــد ،ازجملــه اقدامهایــی اســت کــه
بهویــژه بــر اســاس مفــاد ایــن مــاده ،اقــدام مداخلهگرایانــه تلقــی میشــوند؛
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 . ۱۳درصــورت لــزوم بایــد تدابیــری اتخــاذ شــود کــه کارفرمایــان و ســندیکاهای کارفرمایــی از یکطــرف و
سـ�ندیکاهای کارگـ�ری از طـ�رف دیگـ�ر بـ�ه توسـ�عه و اسـ�تفاده بیشتـ�ر از روشهـ�ای اقـ�دام آزادانـ�ه بهمذاکـ�ره و
قراردادهـ�ای دسـ�تهجمعی تشـ�ویق شـ�وند و شـ�رایط کار را بـ�ر ایـ�ن پایـ�ه بیـ�ن خـ�ود تنظیـ�م کننـ�د.
بندهای برشمرده آمده در باال ،ناظر بر پنج اصل کلی زیر است:
آزادیهای بنیادین کارگران در تشکیل و تأسیس سندیکاها و سازمانهای سندیکایی یاپیوستن به سندیکاهای موجود؛
آزادیهای سندیکایی و حقوق بنیادین سندیکاها و سازمانهای سندیکایی؛حمایت از نمایندگی کارگران؛استقالل سندیکاها و سازمانهای سندیکایی از دولتها و کارفرمایان؛حقوق ناظر بر ویژگی سندیکا :سندیکا در مقام سازمان صنفی -سیاسی طبقه کارگر.آزادیهای سندیکایی و کسب شخصیت حقوقی سندیکا
بنــد  ۱از  ۱۳بنــد آمــده در بــاال میگویــد" :کارگــران بـهدور از هرگونــه تمایــزی حــق دارنــد آزادانــه و بــدون اجــازه
قبل�یـ س�اـزمانهای خـ�ود را تش��کیل دهن��د ی�اـ ب��ه س��ازمانهای موج��ود بپیوندن��د ،بــه شــرط آنکــه اساســنامههای
مصـ�وب خـ�ود را رعایـ�ت کننـ�د".
ایــن بنــد بــه ســه حــق بنیادیــن کارگــران درخصــوص آزادیهــای ســندیکایی اشــاره دارد .نخســت آنکــه ،عبــارت
"بــدون تمایــز" ناظــر بــر حــق تمــام کارگران شــاغل در شــهرها و روســتاها و در تمــام واحدهــای صنعتی ،کشــاورزی،
دامپــروری ،دریایــی ،خدماتــی ،آموزشــی ،بهداشــت و درمــان ،تعاونیهــا و حتــی ادارات دولتــی اســت؛ بهعــاوه،
ایــن حــق ،تمــام کارگــران را -صرفنظــر از ســن ،جنســیت ،ملیــت ،زبــان ،باورهــای مذهبــی و اجتماعــی آنــان-
دربرمیگیــرد ،ازایــنروی ،کارگــران مهاجــر خارجــی مقیــم کشــور را نیــز شــامل میشــود .دوم آنکــه ،عبــارت
"آزادانــه و بــدون اجـ ٔ
ـازه پیشــین" تأکیــدی بــر حــق دیگــر کارگــران در تأســیس و تشــکیل سندیکاهاســت ،یعنــی حقی
کــه میگویــد تأســیس و تشــکیل ســندیکا نمیتوانــد و نبایــد بــه اخــذ تأییــد از مقامهــای دولتــی وابســته باشــد.
بهعبــارت دیگــر ،دولــت و کارفرمایــان حــق دخالــت در تنظیــم اساســنامه و آییننامههــای داخلــی ســندیکاهای
کارگــری را ندارنــد .بههمیــن دلیــل اســت کــه در بنــد  ۷از بندهــای آمــده در بــاال ،تأکیــد میشــود کــه کســب
ش��خصیت حقوق��ی برــای س��ازمانهای کارگ��ری و ازجمل��ه اتحادیههــا ،فدراســیونها و کنفدراســیونهای
کارگــری نبایــد بــه شــرایطی موکــول شــود کــه ایــن حــق را بهخطــر انــدازد یــا کســب شــخصیت حقوقــی ســرآخر بــه
اخــذ اجازهیــی از پیــش منتهــی شــود .کســب شــخصیت حقوقــی اگــر منــوط بــه رعایــت تشــریفاتی از نــوع آگهــی
در روزنامــه رســمی و ثبــت آن در مراکــز قانونــی و درعینحــال بـهدور از اقدامهایــی بازدارنــده باشــد ،بهمعنــی اخــذ
اجازهیــی از پیــش نیســت .امــا اگــر ایــن تشــریفات بــه بررسـیهایی خــاص از نــوع کســب صــدور مجــوز یــا تصویــب
اساســنامه از ســوی مقامهــای دولتــی وابســته شــود ،نقضکننـ ٔ
ـده اصــول آزادیهــا و حقــوق ســندیکایی خواهــد
بــود .نکتــه ســوم در ایــن بنــد ،انتخــاب آزادانــه ســندیکا از ســوی کارگــران اســت؛ یعنــی کارگــران در انتخــاب نــوع
ســندیکایی کــه میخواهنــد تشــکیل دهنــد ،یــا بــه آن بپیوندنــد ،آزادنــد .ایــن حــق ناظــر بــر اصــل آزادی تکثــر
مراکــز ســندیکایی اســت.
ٔ
در "قانــون کار" پیــش از انقــاب -قانــون کار ســال  -۱۳۳۹اگرچــه بهظاهــر در مــاده  ۲۵آن حــق تشــکل کارگــران
یرگراک ییاکیدنس نیداینب قوقح و ،اهیدازآ :تسخن راتفگ
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پذیرفتــه شــده بــود ،امــا تشــکیل و تأســیس ســندیکاهای مســتقل را در همــان گام نخســت ،مانــع شــده بــود ،زیــرا
بالفاصلــه در ٔ
مــاده  ۲۶آن گفتــه میشــد" :کلیــه ســندیکاها و اتحادیههــا و کنفدراســیونها در موقــع تشــکیل
موظــف بــه تنظیــم اساســنامه و تســلیم آن بــه وزارت کار جهــت ثبــت میباشــند .وزارت کار در صورتی که اساســنامه
مغایرتــی بــا ایــن قانــون و آییننامــه مربوطــه آن نداشــته باشــد بــا ثبــت آنهــا موافقــت خواهــد نمــود ".همیــن مــاده
و آئیننامــه مربــوط بــه ضابطههــای تأســیس ســندیکا ،مجــوزی بودنــد بــرای دخالــت مســتقیم و رســمی وزارت کار
و امــور اجتماعــی ،یــا بهعبــارت بهتــر ،دخالــت پنهــان و غیرمســتقیم ســاواک در کار ایــن تشــکلها.
آییننامـ ٔـه تشــکیل ســندیکاها مصــوب ســال  ،۱۳۳۴گذشــته از درج کــردن قیـ ِـد "بررســی وزارت کار" بهمنظــور
ٔ
مــاده  ،۲احــراز صالحیــت اعضــای مؤســس ســندیکا را بــه
تطبیــق اساســنامه بــا مفــاد قانــون در بنــد ط
کمیســیونی واگــذار میکــرد کــه از فرمانــدار یــا بخشــدار یــا نماینــده او ،فرمانــده پــادگان یــا نماینــده او و
در تهــران نماینــده ســتاد ارتــش و درصــورت نبــودن پــادگان یــا شــهربانی در منطقــه ،نماینــده ژاندارمــری،
رئیــس دادگســتری یــا نماینــده او ،رییــس اداره کار یــا نماینــده او مرکــب بــود .بهعــاوه ،مؤسســان ســندیکا
موظــف شــده بودنــد کــه پیــش از اقــدام بــه تشــکیل ســندیکا قصــد خــود را بــه ادارات کار اطــاع دهنــد.
هرچنــد کــه در ســالهای  ۱۳۳۹و  ۱۳۵۳آییننامههــای دیگــری تدویــن و تصویــب شــد ،ولــی جوهــر ایــن
آییننامههــا تغییــری نکــرد و اعضــای ایــن کمیســیون ،در آییننامههــای بعــدی ،مرکــب از نماینــدگان وزارت
کار و دادگســتری بودنــد .ولــی کیســت کــه ندانــد در تحلیــل نهایــی ،عوامــل اطالعاتــی ،مرجــع تشــخیص
صالحیتهــا بودهانــد و هنــوز هــم هســتند .بهعبارتدیگــر ،ســخن آشــکار آییننامـ ٔـه نخســت ،جــای خــود را
بــه ســخن پوشــیده در آییننامههــای بعــدی داد.
در جریــان انقــاب ،همــراه بــا اوجگیــری مبــارزات مــردم ،بــه مــوازات رشــد فعالیتهــای ســندیکایی مســتقل،
ٔ
نطفــه تشــکلهای جدیــد و پراکنــده کارگــری بهمنظــور اداره کارخانههایــی کــه بهدلیــل فــرار ســرمایهداران و
مالــکان واحدهــای بــزرگ تولیــدی و صنعتــی در معــرض تعطیــل شــدن بودنــد بســته شــد و کمیتههــای کارگــری
بــرای اداره ایــن کارخانههــا بهشــکل خودجــوش بهوجــود آمدنــد .ایــن تشــکلهای غیررســمی و پراکنــده پــس
از پیــروزی انقــاب شــوراهای کار را تشــکیل دادنــد .شــوراها برکنــار از درکهــای متفاوتــی کــه از آنهــا وجــود
داشــت ،بهتدریــج بهشــکل منظمتــری وظایــف دوگانــه صنفــی و نهادهــای مشــارکتی را برعهــده گرفتنــد.
تفکیــک نکــردن اصولــی ایــن دو وظیفــه -دو وظیفـهای کــه دو ســاختار متفــاوت را ایجــاب میکنــد -از یکســو و
حمایتهــای دولتــی از تشــکلهایی زرد از نــوع "خانــه کارگــر" و نیــز دخالــت نهادهــای امنیتــی در پیگــرد و ســرکوب
فعــاالن کارگــری مدافــع تشــکلهای مســتقل کارگــری از دیگرســو ،بــه تغییــر نــام و تغییــر جهــت شــوراهای کار بــه
"شــوراهای اســامی کار" منجــر شــد.
ٔ
ٔ
مــاده  -۱۳۱تشــکیل
تبصــره ۲
فص��ل شش��م قان��ون کار جمهوریاسـلامی ذی��ل تش��کلهای کارگرــی –
انجمنهــای صنفــی کارگــری را بــه تنظیــم اساســنامه بــا رعایــت مقــررات قانونــی و تســلیم آن بــه وزارت
کارواموراجتماعــی منــوط میکنــد .در تبصـ ٔ
ـره  ۵نیــز میگویــد" :آییننامـ ٔـه چگونگــی تشــکیل ،حــدود و وظایــف
و اختیــارات و نحــوه عملکــرد انجمنهــای صنفــی و کانونهــای مربوطــه حداکثــر ظــرف یــک مــاه از تاریــخ
تصویــب ایــن قانــون توســط شــورایعالی کار تهیــه و بهتصویــب هیئتوزیــران خواهــد رســید [آخریــن آییننامــه
چگونگــی تشــکیل انجمنهــای صنفــی در خردادمــاه  ۱۳۸۹بهتصویــب هیئتوزیــران رســید و در ســال ۱۳۹۱
بــرای اجــرا ابــاغ شــد] .نکتـ ٔـه دیگــر کــه درخــورد تعمــق اســت اینکــه ،در هیــچ کجــای ایــن فصــل بــه نقــش و
24

درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

عملکــرد شــوراهای اســامی کار در ردیــف تشــکلهایی "صنفــی" اشــاره نشــده اســت .امــا در تبصـ ٔ
ـره  ۴بهیکبــاره
میگویــد" :کارگــران یــک واحــد فقــط میتواننــد یکــی از ســه مــورد شــورای اســامی کار ،انجمــن صنفــی یــا
نماینــده کارگــران را داشــته باشــند".
ٔ
نکتــه اینجاســت کــه قانــون شــوراهای اســامی کار و آییننامــه اجرایــی آن ســالها پیــش از تصویــب قانــون
کار -یعنــی در ســالهای  ۱۳۶۳و  -۱۳۶۴بهتصویــب رســیده و اجرایــی شــده بــود و بنابرایــن جایــی بــرای
تشــکلهای صنفــی در کارگاههــای بیــش از  ۳۵نفــر نمیگذاشــت .زیــرا در قانــون شــوراهای اســامی کار ازجملــه
میخوانیــم" :مــاده  - ۱بهمنظــور تأمیــن قســط اســامی و همــکاری در تهیــه برنامههــا و ایجــاد هماهنگــی در
پیشــرفت امــور در واحدهــای تولیــدی ،صنعتــی ،کشــاورزی و خدمــات ،شــورایی مرکــب از نماینــدگان کارگــران و
ـده مدیریــت بهنــام ٬شــورای اســامی کار ٬تشــکیل میگــردد .تبصـ ٔ
کارکنــان بــه انتخــاب مجمــع عمومــی و نماینـ ٔ
ـره
�تثناء مدیریـ�ت تشـ�کیل میگـ�ردد".
 -۱مجمـ�ع عمومـ�ی هـ�ر واحـ�د از کلیـ�ه کارگـ�ران و سـ�ایر کارکنـ�ان بهاسـ ِ
همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،شــورای اســامی کار در ترکیــب کلــی وظیفــه مشــارکتی را برعهــده دارد
ً
و ظاهــرا مجمــع عمومــی کارگــران و کارکنــان بایــد نقــش تشــکل صنفــی را ایفــا کنــد .امــا قانــون شــوراهای
اســامی کار درخصــوص ایــن وظایــف مجمــع عمومــی کارگــران و کارکنــان ســاکت اســت و در هیــچ مــاده و بنــدی
بــه وظایــف مشــخص ایــن مجمــع نمیپــردازد ،جــز آنکــه ایــن مجمــع تنهــا بــرای انتخــاب نماینــده کارگــران و
کارکنــان در شــورای اســامی کار تشــکیل جلســه دهــد .بنابرایــن ،کار مجمــع عمومــی کارگــران و کارکنــان در
اینج��ا خاتم��ه میپذیـ�رد و باق��ی کاره�اـ برعهدــه ش��ورای اس�لامی کار استــ .زیرــا در قانــون یادشــده آمــده اســت
کهــ ش�وـرای اسـلامی کار در پایــان هــر  ۶م��اه گ��زارش کار خ��ود را ب��ه مجمـ�ع عمومـ�ی کارگ��ران و کارکنــان خواهــد
داد .امــا مشــخص نکــرده اســت کــه اگــر ایــن مجمــع گــزارش ایــن شــورا را نپذیرفــت ،چــه اتفاقــی میافتــد؟
وظیفه و کارکرد شورای اسالمی کار چیست؟
در مـ ٔ
ـاده  ،۱۳زی�رـ عن�وـان "وظایــف ش��ورا" میخوانی�مـ" :الــف -ایجــاد روحیــه همــکاری بیــن کارکنــان هــر واحــد
بهمنظــور پیشــرفت ســریع امــور .ب -همــکاری بــا انجمــن اســامی در بــاال بــردن آگاهــی کارکنــان در زمینههــای
فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی .ج -بــاال بــردن آگاهــی کارکنــان در زمینههــای اقتصــادی ،فنــی ،حرف ـهای و
نظایــر آن .د -نظــارت بــر امــور واحــد بهمنظــور اطــاع از انجــام صحیــح کار و ارائــه پیشــنهاد ســازنده بــه مســئولین
مربوطــه .تبصــرهِ -اعمــال نظــارت شــورا نبایــد موجــب توقــف امــور واحــد گــردد .ه -همــکاری بــا مدیریــت در تهیــه
برنامههــا بهمنظــور پیشــبرد امــور واحــد .و -بررســی شــکایات کارکنــان در مــورد نارســاییهای واحــد و پیگیــری
مــوارد حقــه .ز -تــاش در جهــت گســترش امکانــات رفاهــی و حفــظ حقــوق قانونــی کارکنــان واحــد .ح  -بررســی
و شــناخت کمبودهــا و نارســاییهای واحــد و ارائــه اطالعــات بــه مدیــر یــا هیئتمدیــره .ط -همــکاری و کوشــش
در بهبــود شــرایط کار و دســتیابی بــه میــزان تولیــد پیشبینیشــده در برنامههــای تولیــدی واحــد .ی -پیشــنهاد
تشـ�ویق عناصـ�ر فعـ�ال و معرفـ�ی افـ�راد الیـ�ق بـ�رای احـ�راز مسـ�ئولیتهای مناسـ�ب بـ�ه مدیریـ�ت".
ـره  ۳مـ ٔ
تبصـ ٔ
ـاده  ۱نی��ز میگوی��د" :تصمیمــات و مصوبــات ایــن شــورا بایــد در چهارچــوب ایــن قانــون باشــد و در
ام��ور مربوــط ب�هـ وظای��ف مدیری��ت نظــرات خ�وـد را بهص�وـرت پیش��نهاد مط��رح مینمایــد ".بهعبارتــی دیگــر ،اگــر
ایــن پیشــنهادها بــه تأییــد مدیریــت نرســد ،هیــچ ضمانــت اجرایــی نخواهنــد داشــت.
بنابرایــن ،بــا تعمــق در مفــاد ایــن قانــون میتــوان گفــت کــه ایــن شــوراها بههیچوجــه از ویژگــی تشــکلهای
صنفــی و ســندیکایی برخــوردار نیســتند و نقشــی مشــارکتی امــا بیبهــره از هرگونــه پشــتوانه ســندیکایی دارنــد.
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گنجانــدن شــوراهای اســامی در ردیــف انجمنهــای صنفــی و نماینــده کارگــران و قیــد آنکــه در هــر واحــد
ً
تنهــا یکــی از آنهــا میتوانــد وجــود داشــته باشــد ،صرفــا ،بــرای حــذف تشــکلهای ســندیکایی و حتــی صنفــی
کارگــری بهویــژه در واحدهــای بــزرگ و متوســط صنعتــی و تولیــدی بــود .زیــرا در ٔ
مــاده  ۱آییننامــه شــوراهای
اس�لامی کار گفتـ�ه میشــود" :در اجــرای مــاده یــک قانــون شــوراهای اســامی کار در واحدهــای تولیــدی،
صنعتــی ،کشــاورزی و خدمــات کــه بیــش از  ۳۵نفــر شــاغل دائــم داشــته باشــند ،شــوراهای اســامی کار ...توســط
وزارت کارواموراجتماعــی تش��کیل میش��ود ".روشــن اســت کــه باتوجــه بــه تصویــب قانــون شــوراهای اســامی کار
پیــش از تصویــب قانــون کار ،و همچنیــن تشــکیل ایــن شــوراها از ســوی وزارت کار بــا همدســتی «خانــه کارگــر»
در کارخانههــا و دیگــر واحدهــای تولیــدی ،و نیــز قائــل شــدن نقــش انحصــاری بــرای آنهــا مطابــق بــا تبصـ ٔ
ـره
 ۴مـ ٔ
ـاده  ۱۳۱قانــون کار ،بــرای ســندیکاها و حتــی انجمنهــای صنفــی باهمــه محدودیتهــای ذکرشــده بــرای
آنهــا در قانــون ،جایــی باقــی نمیمانــد.
حتــی در ســالهای اخیــر کــه شــورای وزیــران زیــر فشــارهای داخلــی و خارجــی و ازجملــه اعالمیــه ســال
 ۱۹۹۸ســازمان بینالمللــی کار مبنــی بــر بهرســمیت شــناختن تکثــر مراکــز ســندیکایی مجبــور بــه تجدیدنظــر
ٔ
لفافــه
در آییننامههــای ناظــر بــر تشــکیل انجمنهــای صنفــی شــده اســت ،ایــن محدودیتهــا -هرچنــد در
الف��اظ فریبن��ده -همچناــن بهقــوت خــود باقـ�ی اســت .زی��را ای��ن آییننامـ�ه -مصــوب ســال  ۱۳۸۹و ابــاغ شــده
در ســال  -۱۳۹۱ناظــر بــر تشــکیل انجمنهــای صنفــی مهندسیشــده بــا ِاعمــال قیدوبندهــای برشــمرده در
بــاال ،همچنــان از بهرســمیت شــناختن ســندیکاهای مســتقل کارگــری ســرباز زده اســت و بههمیــن دلیــل ،از
ســوی کارگــران و فعــاالن کارگــری بــا اســتقبال روبــرو نشــد .فعــاالن کارگــری ،ســندیکاها و ســازمانهای مســتقل
کارگــری خودشــان را میخواســتند ،خواســتی کــه البتــه مقابلــه امنیتــی حکومــت بــا اتــکا بــه شــیوههای تهدیــد،
اخــراج از کار ،ضربوشــتم ،زنــدان و حتــی مــرگ در زنــدان را بهدنبــال داشــت و دارد.
میدانیــم کــه برخــی از فعــاالن کارگــری صــادق" ،انجمــن صنفــی" را معــادل واژه "ســندیکا" و بــا همــان وظایف،
ب ـهکار میبرنــد .بــدون آنکــه در پــی مجادلــه بــر ســر واژههــا باشــیم ،تنهــا بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنیــم کــه،
ســندیکاهای مســتقل -بنــا بــر تعریــف جهانشــمول آن -تنهــا ســازمان صنفــی کارگــران نیســت ،بلکــه ســازمان
ـک صنفــی -طبقاتــی کارگــران اســت .ایــن کــه جمهــوری اســامی عنــادی ویــژه در اســتفاده نکــردن
دموکراتیـ ِ
از ایــن واژه دارد ،بــرای آن اســت کــه ســندیکا را در حــدود وظایــف صنفــی محــدود کنــد .حالآنکــه ســندیکا
و ســازمانهای ســندیکایی -همچــون تمــام ســازمانهای مدنــی و اجتماعــی -حــق دارنــد فراتــر از مســائل
کارگاه دربـ ٔ
ـاره سیاس ـتهای کالن اقتصــادی -اجتماعــی کــه مســتقیم و غیرمســتقیم بــا سرنوشــت کارگــران در
ارتبــاط اســت ،اظهارنظــر کننــد؛ حــق دارنــد از سیاس ـتها و برنامههــای احــزاب و دولتهــا پشــتیبانی یــا انتقــاد
کننــد و در فعالیتهــای اجتماعــی بــا دیگــر ســازمانهای مدنــی ،اجتماعــی و سیاســی وارد گفتگــو و ائتــاف
شــوند .بنابرایــن ،بهاعتقــاد مــا "انجمــن صنفــی" حتــی بــا فــرض اســتقالل ســازمانی آن ،معــادل مناســبی بــرای
"ســندیکا" نیســت.
اصــول و حقــوق آزادیهــای جهانشــمول ســندیکایی ،محدودیــت قوانیــن محلــی و ملــی را برنمیتابــد .امــا
ســطح تحقــق و تعمیــق آن ،بــه ســطح آگاهــی کارگــران و مبــارزه آنــان وابســته اســت .ســندیکا و ســازمانهای
ســندیکایی مســتقل کارگــری تکیـهگاه کارگــران در دسـتیابی بــه هدفهــای صنفــی ،سیاســی و اجتماعــی آنــان
اســت .بــدون حضــور ایــن ســازمانهای مســتقل نمیتــوان از گشــایش و پیشــرفت اجتماعــی ســخن گفــت .بــدون
حضــور ســندیکا و ســازمانهای ســندیکایی مســتقل کارگــری هــر دســتاورد ناشــی از مبارزهیــی پراکنــده ،هرچــه
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هــم کــه بــزرگ باشــد ،برگشــتپذیر اســت .ایــن را دیدهایــم و مکــرر هــم دیدهایــم و زهــر آن هنــوز هــم کام و
جانمــان را مــیآزارد.
ـری خواهــان تشــکلهای مســتقل کارگــری اســت کــه بــا تکیــه بــر
بنابرایــن ،برعهــده کارگــران آگاه و فعــاالن کارگـ ِ
مبــارزه کارگــران کشــور بــرای احیــا و تأســیس ســندیکاهای مســتقل خــود بکوشــند و بــا انعــکاس کارشــکنیها و
مانعهــای دولتــی بــر ســر راه ایــن امــر ،در مجامــع ســندیکایی پیشــرو در دیگــر کشــورها و از آن طریــق در مجامــع
بینالمللــی و ازجملــه ســازمان بینالمللــی کار ،پــرده از ریــاکاری دولتهــا برکشــند.
تجربــه ســالهای اخیــر ،همچــون تجربههــای تاریخـیای پربــار ،بیانگــر آن اســت کــه هیــچ نیرویــی تــوان ایجــاد
مانــع و مقاومــت در برابــر اقــدام کارگــران در پنــاه اتحــاد رزمجویانــه آنــان بهمنظــور تجدیــد حیــات ســندیکاهای
مســتقل و تأســیس آنهــا نخواهــد داشــت و هرگونــه ســرکوب و عمــل بازدارنــده دولتهــا و کارفرمایــان هزینههایــی
ســنگین بــرای آنهــا بهدنبــال داشــته اســت و خواهــد داشــت.
ٔ
بنابرایــن ،قانــون کار دیــر یــا زود و بـهدور از هــر مــاده و تبصــره محدودکننــده ،حــق کارگــران در تشــکیل آزادانــه
ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی آنــان را بایــد بــا صراحــت بهرســمیت بشناســد .در ایــن امــر مهــم جــای هیــچ
ابهامیــ وج��ود ن��دارد و نمیتوانــد وج�وـد داش��ته باش�دـ .بهرس��میت نش��ناختن ای��ن "ح��ق" ،جــز قانونــی جلــوه دادن
ســرکوب کارگــران و درنتیجـ ٔـه آن همــوار کــردن بهرهکشــی وحشــیانه از آنــان ،معنــای دیگــری نــدارد .ازایـنروی،
المللــی ناظــر بــر حقــوق مدنــی و شــهروندی کارگــران،
نق��ض ای��ن "ح��ق" ،بنــا بــر مفــاد میثاقنامههــای بین
ِ
بربریتــی تمامعیــار اســت .کارگــران خــود بایــد ایــن ســد و بنــد غیرقانونــی را برشــکنند .انتظــار مرحمــت از ســوی
دولتهــا و کارفرمایــان انتظــاری عبــث اســت!
حقوق سندیکایی
همانطــور کــه در مرحلــه تشــکیل و ایجــاد ســندیکا و ســازمانهای ســندیکایی حقــوق و اصــول بنیادیــن
برشــمرده در ســطرهای بــاال بایــد رعایــت شــوند ،ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی پــس از تشــکیل نیــز از
حقوقــی برخوردارنــد کــه بایــد آنهــا را محتــرم داشــت .ایــن حقــوق همانطــور کــه در مبانــی اصــول آزادیهــا و
حقــوق ســندیکایی جهانشــمول آمــده اســت و مــا در بنــد  ۲صــدر ایــن ُجســتار آنهــا را یــادآور شــدیم ،عبارتنــد از:
"ســازمانهای کارگــری حــق دارنــد آزادانــه اساســنامه و آییننامههــای خــود را تدویــن کننــد؛ نماینــدگان خویــش
را برگزیننــد؛ چگونگــی اداره امــور و فعالیتهــای داخلــی ســازمانهای خــود را تنظیــم کــرده و برنامههــای عمــل
آنه��ا و ازجمل��ه برگ��زاری اجتماع��ات ،تظاه�رـات و اعتصـ�اب را اع�لام کننــد؛ مقامــات دولتــی بایــد از هرگونــه
مداخل��های ک��ه منج��ر ب��ه محدودی��ت ای��ن ح��ق ی��ا محدودی��ت در اج��رای قانون��ی آن ش��ود ،خ��ودداری کنن��د".
بنابرایــن ،حــق تنظیــم و تبییــن اساســنامه و آییننامههــای ناظــر بــر چگونگــی ٔ
اداره ســندیکا و تبییــن برنامههــای
عمــل آن تنهــا از ِآن کارگــران عضــو همــان ســندیکا یــا ســازمان ســندیکایی اســت .مطابــق مفــاد ایــن دو بنــد ،الزام
ـوع نــام ،محــل و زمــان تأســیس کــه جنبــه تشــریفاتی و عــام دارنــد و بــر
قانونــیٔ مبنــی بــر درج برخــی نــکات از نـ ِ
ٔ
شناســه ســندیکا یــا ســازمان ســندیکایی ناظــر هســتند ،نقضکننــده ایــن مفــاد بهشــمار نم ـیرود .امــا مشــروط
کــردن ثبــت و تأســیس ســندیکا بــه بررســی و اظهارنظــر مقامهــای رســمی و دولتــی ،محــدود کــردن آزادیهــای
ســندیکایی محســوب میشــود.
دومیــن حــق برشــمرده نیــز در ایــن بندهــا ،حــق آزادی ســازمانهای کارگــری در انتخــاب نماینــدگان خــود اســت.
در برخــی کشــورها و ازجملــه در کشــور مــا ،نظامهــای حاکــم بــا وضــع مقــررات خــاص و تعییــن شــرایط ویــژه و
یرگراک ییاکیدنس نیداینب قوقح و ،اهیدازآ :تسخن راتفگ
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گاه بــا دخالــت مســتقیم ،مانــع انتخــاب آزاد نماینــدگان کارگــران میشــوند .روشــن اســت کــه چنیــن دخالتــی بــا
ٔ
ـمول ســندیکایی ســازگار نیســت .زیــرا اگــر کارگــران نتواننــد
اصــول و حقــوق بهرســمیت شناختهشــده جهانشـ ِ
«انتخــاب آزاد» مفهومــش را از دســت میدهــد و
آزادانــه نماینــدگان و کارکنــان و مســئوالن خــود را برگزیننــد،
ِ
معنــی آن محــدود کــردن کارگــران در دفــاع از منافــع خــود اســت.
ســومین حــق برشــمرده در ایــن بندهــا ،تأکیــد بــر حــق کارگــران و ســازمانهای ســندیکایی آنــان در ٔ
اداره
امــور داخلــی و تبییــن برنامههــای عمــل آنهاســت .زیــرا اگــر ســندیکاها موظــف شــوند برنامههــای عمــل و
فعالیتهایشــان را بــه ایــن یــا آن مقــام اداری (وزارت کار ،وزارت کشــور و دســتگاههای اطالعاتــی -امنیتــی)
ـاره ایــن برنامههــا و فعالیتهــا را بــر عهـ ٔ
گــزارش بدهنــد و داوری دربـ ٔ
ـده آنهــا بگذارنــد ،آزادیهــای ســندیکایی
نقــض شــده اســت .قوانیــن و مقرراتــی کــه بــه مقامهــای دولتــی ایــن امــکان را بدهــد کــه هرلحظــه و بنــا بهتفســیر
خــود بتواننــد آزادی کارگــران و ســازمانهای سندیکاییشــان و ازجملــه حــق آزادی بیــان و آزادی اجتماعــات
ٔ
کننــده آزادیهــا و حقــوق ســندیکایی بهشــمار میرونــد.
را از آنــان ســلب کننــد ،ایــن قوانیــن و مقــررات نقض
بنابرایــن ،اعــام برنامههــای عمــل ســندیکا و ســازمانهای ســندیکایی از نــوع برگــزاری نشسـتها ،اجتماعــات،
تظاهــرات و نمایشهــای اعتراضــی و اعتصــاب در چارچــوب قوانیــن نافــذ و معتبــری کــه پیشتــر بایــد اصــول
و مفــاد برشــمرده شــده در ایــن فصــل را بهرســمیت شــناخته باشــند ،تنهــا بــرای اطــاع مقامهــای رســمی و در
جهــت تــدارک و تأمیــن امنیــت برگــزاری آنهاســت ،نــه اخــذ مجــوز و گذاشــتن شــرط و شــروط از ســوی ایــن
مقامهــا.
ٔ
بــر ایــن نکتــه نیــز بایــد تأکیــد کــرد کــه ،اعتصــاب واپســین حلقــه حقــوق ســندیکایی و ضامــن اجــرای ایــن
حقــوق اســت .بــدون لحــاظ کــردن چنیــن حقــی ،نمیتــوان از ضمانــت اجرایــی شــدن دیگــر حقــوق برشــمرده
ســندیکایی ســخن گفــت .بــا آنکــه حــق اعتصــاب در مقاولهنامــه شــماره  ۸۷و  ۹۸ســازمان بینالمللــی کار
ٔ
منزلــه یکــی از حقــوق ســندیکایی بهطــور صریــح یــادآوری نشــده اســت ،امــا در رســیدگی بــه شــکایتهای
به
ســازمانهای کارگــری از ایجــاد محدودیــت در اجــرای اعتصــاب از ســوی دولتهــا ،کمیســیون کارشناســان
مســتقل و کمیتههــای آزادیهــای ســندیکایی ،بــا تکیــه بــر مفــاد مقاولهنامههــای  ۸۷و  ،۹۸اظهارنظــر کردهانــد
کــه ممنوعیــت اعتصــاب ،بهجــز دربـ ٔ
ـاره کارکنــان دولــت کــه مأمــور حاکمیــت دولتانــد ،مانعــی بــرای فعالیــت
ســندیکاها محســوب شــده و امــکان فعالیــت آنهــا را در دفــاع از منافعشــان بهطــور چشــمگیر محــدود
میکنــد .بااینهمــه ،کمیســیون و کمیتــه یادشــده ،ممنوعیــت یــا محدودیــت اعتصــاب را در شــرایط خــاص و
ازجملــه اعتصــاب کارکنــان خدمــات عمومــی ،کارکنــان دولــت در شــرایط فــورس مــاژور (قاهــره) یــا هنگامیکــه
هنــوز مذاکــره ادامــه دارد ،قابلقبــول میدانــد .امــا در ایــن حالتهــا نیــز بــرای کارکنــان دولــت کــه از حــق
اعتصــاب محــروم شــدهاند یــا حقشــان محــدود شــده اســت ،تدبیرهایــی و ازجملــه آییننامههایــی مناســب و
کارآمــد بهمنظــور رفــع اختــاف جمعــی ناشــی از کار بــر پایـ ٔـه داوری بیطرفانــه ،رســیدگی ســریع و صــادر کــردن
رأیهایــی الزماالجــرا بایــد اندیشــیده شــود تــا حقــوق و منافــع اینگونــه از کارکنــان محفــوظ بمانــد .گذشــته از
مجمــوع رأیهــای صــادر شــده از ســوی کمیتــه آزادیهــای ســندیکایی طــی ســالهای متمــادی ،میثاقهــای
بینالمللـ ِـی فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،حقــوق مدنــی و سیاســی نیــز بهصراحــت ایــن حــق [حــق اعتصــاب]
را بهرســمیت شــناختهاند.
بنابرایــن ،حــق تظاهــرات ،اجتماعــات ،نمایشهــای اعتراضــی و اعتصــاب بایــد بهروشــنی و بــا صراحــت در
قانــون کار بهرســمیت شــناخته شــود.
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آنچــه در دوران پیــش و پــس از انقــاب رخ داده و میدهــد ،نادیــده گرفتــن ایــن حقــوق بنیادیــن ســندیکایی
شاهنشــاهی ناظــر بــر تشــکیل ســندیکاهای کارگــری،
و زیــر پــا نهــادن آنهــا اســت .آییننامههــای دوران
ثبــت ســندیکاها و صــدور مجــوز فعالیــت ســندیکاها را مشــروط بـ ِـه درج نکتههایــی میکنــد کــه محدودکننــدهٔ
سندیکاســت .بهعــاوه ،ایــن آییننامههــا کارگــران را ملــزم ب ـهآن میکــرد کــه پیــش از تشــکیل ســندیکا قصــد
خــود را بــه ادارههــای وزارت کار اطــاع دهنــد و پــس از کســب موافقــت ایــن ادارههــا ،اساسنامهشــان را بــا
گنجانــدن الزامهایــی چنــد در آن -ازجملــه دخالــت نکــردن در امــور سیاســی -بــه ایــن اداره تحویــل دهنــد تــا
انطبــاق اساسـ ٔ
ـنامه ارائــه شــده بــا مقــررات پیشبینیشــده بررســی شــود؛ مجمــع مؤسســان ســندیکا و انتخابــات
ســندیکاها بــرای انتخــاب مســئوالن و نماینــدگان آنهــا 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 سـ ٔ
ـابقه عضویــت
در ســازمانها و حزبهــای "غیرقانونــی" و نداشــتن فعالیــت بهنفــع آنهــا بــود [رجــوع شــود بــه :آیین ٔ
نامــه
ـاده  ۲و  ۱۴و بندهــای ذیــل آنهــا و آییننامــه مصــوب ســال  ،۱۳۵۳مـ ٔ
مصــوب ســال  ،۱۳۳۴مـ ٔ
ـاده  ۵۷و .] ۵۸
در قانــون شــوراهای اســامی کار نیــز همیــن الزامهــا و حتــی بــا شــدتی بیشتــر تکــرار میشــوند .بدیــن معنــی
ً
کــه ،شــوراهای اســامی کار را اساســا وزارت کار تشــکیل میدهــد؛ اساســنامه شــوراها تیــپ اســت و از پیــش متــن
و مفــاد آن را تعییــن کــرده و نوشــتهاند .نماینــدگان کارگــری منتخــب مجمــع عمومــی شــوراهای اســامی کار نیــز
ـده وزارت کار محــل و نماینـ ٔ
از ســوی هیئــت تشــخیصی مرکــب از نماینـ ٔ
ـده وزارتخانـ ٔـه مربوطــه بایــد بهتأییــد برســند،
زیــرا نماینــدگان برگزیــده ،شــرایطی از نــوع اعتقــاد و التــزام عملــی داشــتن بــه اســام و والیــت فقیــه 3و نداشــتن
گرای��ش بــه حزبهـ�ا ،س��ازمانها و گروهه��ای غیرقانون��ی و گروهه��ای مخال��ف جمهوریاس�لامی را بایـ�د واجـ�د
باشـ�ند [رجــوع شــود بــه :قانــون “شــوراهای اســامی کار” ،بنــد ج و د ،مـ ٔ
ـاده  ۲و نیــز آییننامـ ٔـه انتخابــات شــوراها].
در آییننامـ ٔـه مربــوط بــه تشــکیل انجمنهــای صنفــی در ســال  ۱۳۹۱نیــز میخوانیــم:
"مــاده  -۱۱ضوابــط و مقــررات قانونــی کــه بایــد در اســاسنامه انجمنهــای صنفــی و کانونهــای مربــوط درج
شــود ،ظــرف ســه مــاه از تاریــخ ابــاغ ایــن آییننامــه بنــا بهپیشــنهاد شــورایعالی کار بــه تصویــب وزیــر کار و
ام�وـر اجتماعـ�ی خواه��د رس��ید .مــاده  -۱۲تشــکلهای موضــوع ایــن آییننامــه بههنــگام تشــکیل ،موظــف بــه
تنظیــم اســاسنامه بــا رعایــت مقــررات قانونــی و طــرح و تصویــب آن در مجمــع عمومــی مربــوط و ثبــت در وزارت
ٔ
مــاده  ۹ایــن آییننامــه ،درخصــوص
کار و امــور اجتماعــی میباش��ند" [تأکیده��ا از ماسـ�ت] .بهعــاوه ،ذیــل
ویژگیه��ای هیئ��ت مؤسسـ�ان ،اعضاــ و نماین�دـگان آن ،ب��ر التـ�زام عملیــ و عقیدت�یـ ب��ه والی��ت فقیـ�ه ،وابســتگی
نداش��تن آن��ان بــه حزبهـ�ا و گروههــای سیاســی «غیرقانونــی» تأکیــد میکنــد.
موضــوع اینجاســت کــه در ســالهای اخیــر ،بهدلیــل فشــارهای داخلــی و خارجــی بهمنظــور بهرســمیت
شــناختن ســندیکاها ،دولــت احمدینــژاد در اقدامــی تاکتیکــی انجمنهــای صنفــی را در برابــر شــوراهای
اســامی کار کــه زیــر سـ ٔ
ـیطره خانــه کارگــر بــود ،تقویــت کــرد .امــا بــا تغییــر دولــت ،وزارت کار ،بهریاســت علــی
ربیعــی ،بــا همــکاری خانــه کارگــر ،در ســرهمبندی کــردن انجمنهــای صنفــی در شــرکتهای خصوصیســازی
شــده و واحدهایــی کــه امــکان تشــکیل شــوراها در آنهــا نبــود ،ابتــکار عمــل را بهدســت گرفــت .همچنیــن،
الزم اســت یــادآوری کنیــم کــه فراکســیون کارگــری مجلــس بهرهبــری محجــوب ،در  ۷آبانمــاه  ،۱۳۹۶طرحــی
 - 3ایــن ویژگــی حتــی بخشــی بــزرگ از مســلمانان کــه بهلحــاظ فقهــی قائــل بــه والیــت مطلقــه فقیــه نیســتند ،از حــق نمایندگــی محــروم
میکنــد .بهویــژه آنکــه ،هــرروز "کشــتیبان" و کارگــزاران منصــوب آن در قـ ٔ
ـوه قضاییــه ،در وزارت کشــور و در وزارت اطالعــات ،خودســرانه و
بــدون هیــچ محمــل قانونــی ٔ
عــده بیشتــری را از کشــتی پیــاده میکننــد.
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را بــرای اصــاح قانــون کار بــه مجلــس ارائــه کردنــد .نکتــه اساســی در ایــن طــرح ،تغییــر محتــوای شــوراهای
اســامی کار از نهــادی مشــارکتی بــه انجمنــی صنفــی اســت ،بــی آن کــه در قیدوبندهــای ناظــر بــر حقــوق و
آزادیهــای ســندیکایی تجدیدنظــر شــده باشــد.
همانطــور کــه دیــده میشــود ،ایــن آییننامههــا بــا اصــول و حقــوق شناختهشــده ســندیکایی در تضــاد
هســتند .زیــرا اگــر قــرار باشــد مفــاد اساســنامه و حدودوثغــور فعالیتهــای ســندیکایی و نیــز ویژگیهــای
نماینــدگان ســندیکاها را دولتهــا تعییــن کننــد ،دیگــر از ایــن اصــول و حقــوق جــز مشــتی الفــاظ بــر کاغــذ چیــزی
باقــی نمیمانــد .مثــل ایــن اســت کــه بگوینــد ســندیکاها آزادنــد ،امــا در حــدودی کــه مــا میخواهیــم و مــا تعییــن
میکنیــم .بهعــاوه ،بندهــای مربــوط بــه ویژگــی نماینــدگان در آییننامههــای فــوق ،جــز دســتاویزی بــرای
محــروم کــردن ســندیکاها از آگاهتریــن و پیگیرتریــن اعضــای خــود چیــزی دیگــر نیســت .زیــرا اگــر کارگــر شــاغلی
کــه پیــش از ایــن سـ ٔ
ـابقه کیفــری ناشــی از عضویــت در ســازمانهایی غیرقانونــی یــا همــکاری بــا آنهــا را داشــته
اســت و پــس از گذرانــدن مــدت محکومیتــش بــه ســر کار بازگشــته اســت ،نمیتــوان بــار دیگــر او را بــه همــان
جــرم محکــوم کــرد .مگــر آنکــه کارگــر یادشــده بــه محرومیــت اجتماعــی محکــوم شــده باشــد کــه در آن صــورت
نیــز بازگشــت او بــه کار ممکــن نیســت .بهعــاوه ،برخــاف آییننامههــای پیشگفتــه ،هیچکــس را نمیتــوان
ـرف مظنــون بــودن بــه همــکاری یــا گرایــش بــه ســازمانی خــاص از حــق اجتماعـیاش محــروم کــرد ،چراکــه
صـ ِ
به ِ
ایــن عمــل مصــداق تفتیــش عقایــد اســت .همچنیــن ،هرکــس کــه در ســندیکا عضــو میشــود و مجمــع ســندیکا
او را بهنمایندگــی برمیگزینــد ،ملــزم بــه اجــرای مفــاد اساســنامه ســندیکا و وظایــف محولــه در چارچــوب قوانیــن
نافــذ و معتبــر اســت .بیتردیــد ،ســندیکا خــود بیشوپیــش از همــه در صیانــت از اساســنامهاش ذینفــع اســت.
افــزون بــر آن ،اگــر ایــن عضــو مرتکــب عملــی غیرقانونــی شــود قانــون متعــرض او خواهــد شــد.
خــاف مرتکــب نشــده بــا تمــام موازیــن حقوقــی مغایــر اســت و اگــر
محکــوم کــردن پیشــاپیش افــراد بــه
ِ
قوانیــن و مقرراتــی چنیــن محکــوم کردنــی را تأییــد کنــد فاقــد هرگونــه مشــروعیتی اســت ،ضمــن آنکــه چنیــن
صــرف دگراندیشــی از حضــور در
محدودیتهایــی نشــانگر تبعیضــی دیگــر اســت کــه بنــا بــر آن ،کارگــران را به ِ
ســندیکا محــروم میکنــد.
ســندیکاها و ســازمانهای مســتقل کارگــری بنــا بــر ســنتهای گرانقــدر کارگــران مبــارز جهــان ،نمیتواننــد
نســبت بــه تبعیــض دربــاره کارگــران مهاجــر آنگونــه کــه در آییننامــه انجمنهــای صنفــی آمــده اســت،
بیتفــاوت باشــند .کارگــران مهاجــر کــه شــمار آنــان در سراســر جهــان بــه بیــش از دههــا میلیــون تــن میرســد،
ازجملــه زحمتکشتریــن کارگرانانــد کــه بهدلیلهایــی مختلــف بهتــرک وطنشــان ناگزیــر و مهاجــرت بــه
دیگــر کشــورها مجبــور شــدهاند .ایــن کارگــران مقیــم در کشــورهای دیگــر ،ضمــن آنکــه بهدلیــل برخــوردار
سوءاســتفادهها از ســوی ســرمایهداران
نبــودن از حداقــل تأمیــن حقــوق اجتماعــی همــواره در معــرض شــدیدترین ِ
و دولتهــای مدافــع ســرمایهداری هســتند ،درعینحــال میتواننــد از ســوی همیــن ســرمایهداران و دولتهــا بــه
عامــل فشــار بــر کارگــران بومــی و بهویــژه بــر ضــد ســندیکاهای مســتقل در تالششــان بــرای مقابلــه بــا کاهــش
دســتمزدها و نقــض دیگــر حقــوق کارگــری تبدیــل شــوند .از ایــن گذشــته ،کارگــران مهاجــر گاهــی و بهویــژه در
وضعیتهــای بحرانــی از ســوی همیــن ســرمایهداران و دولتهــا عامــل اصلــی تنــزل زندگــی کارگــران بومــی
وانمــود میشــوند تــا توجــه کارگــران را از مســئلههای اصلــی منحــرف کننــد و بــه تضادهایــی ســاختگی در بیــن
کارگــران دامــن زننــد .از همیــن روســت کــه ،بنــا بــر آموزههــای ســازمانهای ســندیکایی پیشــرو جهانــی و بهویــژه
فدراســیون جهانــی ســندیکایی کارگــری ،ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی مســتقل در دفــاع از منافــع ایــن
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کارگــران مهاجــر بایــد پیشقــدم شــوند و راه را بــرای عضویــت آنــان در ســندیکاهای کارگــری همــوار کننــد .تنهــا
از ایــن طریــق اســت کــه میتــوان بــر توطئههــای ســرمایهداری و دولتهــای مدافــع آن فائــق آمــد .کارگــران،
بهدلیــل سرشــت طبقاتــی و جهانــی خــود ،نمیتواننــد و نبایــد نســبت بــه سرنوشــت خواهــران و بــرادران کارگــر
خــود در سراســر جهــان و ازجملــه در کشــور خــود بیتفــاوت باشــند .بنابرایــن ،کارگــران مهاجــر حــق دارنــد کــه
بهعضویــت ســندیکاها در کشــورهای مقیــم درآینــد و از حــق انتخــاب شــدن و انتخــاب کــردن برخــوردار باشــند.
حقــوق ســندیکایی ،بــا مفهومــی کــه در بــاال یــاد شــد ،بایــد بــدون تبعیــض ،همـ ٔـه کارگــران و ازجملــه کارگــران
مهاجــر را شــامل شــود و بــا صراحــت تمــام در قانــون کار رســمیت پیــدا کنــد.
ـرض تحقــق حقــوق ســندیکایی اســت .بــدون آزادیهــای ســندیکایی
تضمیــن آزادیهــای ســندیکایی پیشفـ ِ
مجــال عملــی شــدن حقــوق ســندیکایی ممکــن نیســت .امــا حتــی بــا فــرض پیشبینــی تضمیــن آزادیهــای
ســندیکایی ،حقــوق ســندیکایی نبایــد در پـ ٔ
ـرده ابهــام باقــی بمانــد یــا بــا بندهــا و تبصرههایــی محدودکننــده ،قلــب
ماهیــت شــوند .فدراســیون جهانــی ســندیکایی کارگــری ،در مقــام بزرگتریــن و مترقیتریــن ســازمان ســندیکایی
جهان��ی ،در «منش��ور حق��وق سـ�ندیکایی» و در «اعالمی��ه جهان��ی حق��وق سـ�ندیکایی» ،بهطــور گســترده بــر ایــن
حقــوق ســندیکایی کارگــران تأکیــد میکنــد.
نظــام پیشــین ،بنــا بهماهیــت ضـ ِـد کارگــریاش ،از بهرســمیت شــناختن ایــن حقــوق ســندیکایی کارگــران ســر
بــاز زد .قانــون کار کنونــی نیــز بــا نفــی اصــول آزادیهــا و حقــوق ســندیکایی ،حتــی اص ـل  ۲۴ ،۲۳و  ۲۷قانــون
اساســی را زیــر پــا نهــاده اســت ،یعنــی اصلهایــی کــه در آنهــا تفتیــش عقایــد ممنــوع شــده و آزادی مطبوعــات
و آزادی گردهماییهــا و راهپیماییهــا بهرســمیت شــناخته شــدهاند .بــر اســاس ایــن اصــل شناختهشـ ٔ
ـده حقوقــی
ٔ
مبنــی بــر اینکــه قانونــی کــه نقضکننـ ٔ
ـده قانــون اساســی باشــد ،بــه حکــم همــان قانــون اساســی از درجــه اعتبــار
ســاقط اســت .بنابرایــن ،قانــون کار بایــد اصــاح شــود و ایــن اصــول و حقــوق را بـهدور از هرگونــه ابهــام و بــدون
بندهــای محدودکننــده ،بهرســمیت شناســد.
سندیکاها و فعالیت سیاسی
همانطــور کــه در بنــد  ۳آغــاز ایــن جســتار گفتــه شــد ،ســندیکا و ســازمانهای ســندیکایی مســتقل کارگــری،
ســازمان دموکراتیــک و صنفــی  -سیاســی طبقــه کارگرنــد .ازایـنروی ،نمیتــوان آن را بــه فعالیــت ِصــرف صنفــی
محــدود کــرد .ســندیکا و ســازمان ســندیکایی مســتقل حــق دارنــد کــه همچــون دیگــر نهادهــای مدنــی دربـ ٔ
ـاره
سیاسـتهای اقتصــادی و اجتماعـ ِـی محلــی ،منطقـهای و ملــی کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه سرنوشــت طبقــه
کارگــر مربــوط میشــوند ،آزادانــه اظهارنظــر کننــد و بــه نقــد یــا تأییــد آنهــا برآینــد؛ حــق دارنــد کــه بــا دیگــر
ســازمانهای مدنــی و سیاســی بــر ســر برنامههــای مشــترک ائتــاف کننــد .نظــر کارگــران و ســازمانهای
ســندیکایی آنــان در تصویــب و اجــرای تمــام قوانیــن و مقــررات یادشــده بایــد تأمیــن شــود .محــدود کــردن ســندیکا
بــه فعالیتهــای صنفــی ،محــروم کــردن جمعیــت پرشــمار کشــور از دخالــت در سرنوشــت خــود اســت؛ محــروم
کــردن ســندیکا از دخالــت در سیاســت بهمعنایــی کــه گفتــه شــد ،محــروم کــردن جامعــه از ِاعمــال نظــارت شــمار
عظیمــی از جمعیــت کشــور بــر ُحســن اجــرای قوانیــن و مصوبــات کشــوری اســت .4محــدود کــردن و زیــر پــا نهــادن
ایــن حــق کارگــران -و بهطریق ٰ
اولــی محــدود کــردن حــق ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی مســتقل-
نهــاد مدنــی،
 - 4یــادآور میشــویم کــه اصــول آزادیهــای برشــمرده در ایــن فصــل ،طبــق معاهــدات بینالمللــی ،تمــام تشــکلهای مردم ِ
صنفــی ،حرف ـهای و ازجملــه تشــکلهای صنفــی -سیاســی وکال ،کارکنــان دولــت ،دانشــجویان ،نویســندگان و هنرمنــدان را شــامل میشــود.
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چنانکــه در قانــون کار پیشــین و در آییننامههــای ناظــر بــر فصــل ششــم 5قانــون کار مصــوب ســال ۱۳۶۹
آمــده اســت ،اقدامــی اســت مغایــر بــا تمــام مبانــی حقوقــی و اجتماعــی .تحمیــل قوانیــن و مقرراتــی از ایــن نــوع بــه
جامعــه ،از ویژگیهــای ذاتــی حکومتهــای خودکامــه ناشــی میشــود .حالآنکــه ،در بیشــتر مقاولهنامههــای
ســازمان بینالمللــی کار بــر ضــرورت مشـ ٔ
ـاوره مقامهــای کشــور بــا ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی بهمنظــور
ٔ
ـماره  ۱۴۴و توصیهنامــه شـ ٔ
اجرایــی شــدن مفــاد آنهــا تأکیــد شــده اســت .در ایــن میــان ،مقاولهنامــه شـ ٔ
ـماره ۱۵۲
ً
منحصــرا بــه ایــن موضــوع اختصــاص دارنــد.
تعلیق یا انحالل سازمانهای کارگری
همانطــور کــه در بنــد  ۶از بندهــای ســیزدهگانه در ســطرهای بــاال آمــد« :ســازمانهای کارگــری را نمیتــوان
بــا حکمهــای اداری منحــل یــا بهحالــت تعلیــق درآورد ».بنــا بــر اصــول و حقــوق جهانشــمول ســندیکایی
کار ناظــر بــر ِاعمــال
و مطابــق بــا تفســیر کمیســیون کارشناســان و دیگــر نهادهــای ســازمان بین
المللــی ِ
ٔ
مقاولهنامههــای مربــوط بــه حقــوق ســندیکایی ،تعلیــق یــا انحــال ســندیکاها در حیطــه صالحیــت دولتهــا و
کارگــزاران آنهــا نیســت ،بلکــه در اختیــار دادگاههــای ذیصــاح و تخصصــی و بــا فــرض اســتقالل قــوه قضاییه و
وجــود آییننامههــای قضایـیای اســت کــه بــه ســندیکاها امــکان دفــاع از خــود را بدهــد .هیئتهــای تشــخیص،
حــل اختــاف و داوری مســتقر در وزارت کار و ادارههــای تابــع آن ازجملــه دادگاههــای ذیصــاح و تخصصــی
رســیدگی بــه موضــوع فعالیتهــای ســندیکایی بهشــمار میرونــد .ایــن دادگاه و نهادهــای رســیدگی ،بهفــرض
اثبــات تخلــف ،تنهــا میتواننــد بههنــگام دادرســی حکــم تعلیــق ســندیکا را صــادر کننــد و در پایــان دادرســی نیــز،
درصــورت احــراز تخلــف ،فقــط میتواننــد علیــه متخلفــان حکــم دهنــد و رفــع تخلفــات در چارچــوب اســاسنامه
ســندیکاها را خواهــان شــوند.
سازمانهای کارگری و حق پیوستن به سازمانهای بینالمللی کارگری
بنــد  ۶از بندهــای ســیزدهگانه در ســطرهای بــاال همچنیــن یکــی دیگــر از حقــوق بنیادیــن و جهانشــمول
کارگــری و برگرفتــه از مـ ٔ
ـاده  ۶و  ۷مقاولهنامــه  ۸۷ســازمان بینالمللــی کار را تصریــح میکنــد .در ایــن بنــد حــق
ســازمانهای ســندیکایی و کارگــری مبنــی بــر بههــم پیوســتن بهمنظــور تشــکیل اتحادیــه حرفـهای و ســازمانهای
محلــی ،منطق ـهای ،ملــی و پیوســتن آنهــا بــه ســازمانهای بینالمللـ ِـی همســو تأکیــد میشــود و تمــام حقــوق
برشــمرده بــرای ســازمانهای منفــرد کارگــری را نیــز مشــمول ســازمانهای فراگیــر کارگــری میدانــد .قوانیــن
کار پیشــین و کنونــی در اینبــاره ســاکتاند و آخریــن آییننامــه مربــوط بــه تشــکیل انجمنهــای صنفــی -بنــد
ٔ ۹
مــاده  -۲۳بــه ایــن حــق بهصــورت کلــی اشــاره میکنــد و آن را بــاعبــارت کلــی «رعایــت مقــررات کشــور»
مشــروط میکنــد ،بیآنکــه تصریــح کنــد کــدام مقــررات کشــور .نگــرش حاکــم در ایــن قوانیــن و آییننامههــا بــر
تمایــل بــه پراکنــده کــردن تشــکلهای کارگــری در داخــل و محــروم کــردن طبقــه کارگــر کشــور از مــراوده جهانــی
و منــزوی کــردن آن در مرزهــای کشــور حکایــت میکنــد .چراکــه هــدف از ِاعمــال ایــن سیاس ـتها ،مانــع شــدن
از اتحــاد کارگــران کشــور و آگاهــی یافتــن آنــان از یافتههــا و دســتاوردهای جهانــی کارگــری اســت .بهعــاوه ،بــا
بهوجــود آوردن ایــن مانعهــا میخواهنــد کارگــران جهــان را از آنچــه در کشــور میگــذرد ،بیخبــر بگذارنــد .از
همیــن روســت کــه دولتهــا و نماینــدگان برکشـ ٔ
ـیده تشــکلهای زرد ،حتــی در اجالسهــای س ـهجانبه ســازمان
کار ،بهرغــم اساســنامه ایــن ســازمان ،وظیفــه گــزارش دهــی از رونــد برگــزاری ایــن نشســتها را هرگــز بــرای
ماده  ۲۲آیین ٔ
ماده  ۲۹قانون کار پیشین ،و بندهای ذیل ٔ
ٔ - 5
نامه تشکیل انجمنهای صنفی مصوب سال .۱۳۸۹
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خــود قائــل نبودهانــد ،تــا چــه رســد بــه انعــکاس درســت مســائل و مشــکالت کارگــران کشــور در ایــن مجامــع.
سندیکاها و رعایت قوانین جاری
بنــد  ، ۸برگرفتــه از مـ ٔ
ـاده  ۸مقاولهنامــه  ۸۷ســازمان بینالمللــی کار بــر دو عبــارت تفکیکناپذیــر مبتنــی اســت؛
عبارتــی کــه ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی را مکلــف بــه رعایــت قوانیــن جــاری هــر کشــوری میدانــد و
عبــارت دیگــر آنکــه دولتهــا را بــه تغییــر یــا اصــاح قوانیــن کشــورهای خــود در راســتای بهرســمیت شــناخته
شــدن کامـ ِـل اصــول ناظــر بــر حقــوق ســندیکایی و تضمیــن آنهــا ملــزم میکنــد .بنابرایــن ،قانــون کار بایــد ابتــدا
ایــن اصــول و حقــوق را بهروشــنی تضمیــن کنــد تــا از ســندیکاها رعایــت قوانیــن جــاری را بخواهــد.
حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان
اگــر بندهــای  ۱تــا  ۸آورده شــده در بــاال ،بــر آزادی و حفــظ حقــوق ســندیکاها در برابــر دخالتهــای دولــت و
مقامهــای اداری تأکیــد دارنــد ،بندهــای  ۹تــا  ۱۳ســازمانهای کارفرمایــی را از دخالــت در امــور ســازمانهای
کارگــری منــع میکننــد و بــر اســتقالل ســندیکاها از کارفرمایــان و دولتهــا تأکیــد دارنــد.
بنــد  ۹بــر مقابلــه بــا ِاعمــال شــرایطی تبعیضآمیــز ناظــر اســت کــه کارگــران را بههنــگام اســتخدام بــه انتخــاب
میــان عضویــت در ســندیکا یــا کنارهگیــری از آن وادار میکنــد و بنابرایــن ،تأمیــن حمایــت قانونــی از کارگــران را
ب ـهازای چنیــن اقدامــات تبعیضآمیــزی خواســتار اســت .بنــد  ۱۰نیــز کارفرمایــان را از اخــراج کارگــران بهدلیــل
فعالیتهــای سندیکاییشــان خــارج از ســاعات کار یــا ضمــن کار و بــا موافقــت کارفرمــا برحــذر مــیدارد .زیــرا
ٔ
محدودکننــده آن اســت .در ایــن بنــد ،بهویــژه بــر
ِاعمــال چنیــن تبعیضــی بــا اصــل آزادی ســندیکایی مغایــر و
حمایــت قانونــی از نماینــدگان کارگــران در کارگاه تأکیــد میشــود .بهدلیــل اهمیــت ایــن موضــوع ،الزم اســت بــه
چگونگــی انعــکاس آن در حقــوق بینالمللــی کار نگاهــی بیندازیــم.
حمایت از نمایندگان کارگران در کارگاه
دفــاع از منافــع کارگــران و انجــام وظایــف نمایندگــی کارگــران از ســوی ســازمانهای کارگــری ســطحهای
مختلــف کارگاه ،صنعــت و حرفــه ،منطقــه یــا کشــور وحتــی جهــان را دربرمیگیــرد .امــا در تحلیــل نهایــی ،کارگاه
محــل اصلــی برخــورد منافــع کارگــران و کارفرمایــان اســت .پــس ،موضــوع مهــم آن اســت کــه نماینــدگان کارگــران
بتواننــد آزادانــه فعالیــت نمایندگــی خــود را انجــام دهنــد و بــا خطــر اخــراج روبــرو نباشــند .ســازمان بینالمللــی
کار بهشــکلهای مختلــف بــر حمایــت از نماینــدگان کارگــران در کارگاه -اعــم از نماینــدگان ســندیکای کارگاه یــا
نماینــدگان منتخــب کارگــران در کارگاههایــی کــه ســندیکا وجــود نــدارد -تأکیــد کــرده اســت .امــا نظــر بــه اهمیــت
شــماره  ۱۳۵و توصیه ٔ
ایــن موضــوع ،ســازمان بینالمللــی کار در ســال  ۱۹۷۱مقاوله ٔ
ٔ
ٔ
شــماره  ۱۴۳را
نامــه
نامــه
کــه بــه ایــن موضــوع اختصــاص دارد ،تصویــب کــرد.
برابــر ایــن مقاولهنامــه ،در قوانیــن کشــورها از نماینــدگان کارگــران در کارگاه نســبت بــه اقدامهایــی کــه بــه
فعالیــت آنــان لطمــه وارد میکنــد ،بایــد حمایــت شــود .ایــن حمایــت ،مصونیــت آنــان در برابــر اخراجشــان از کار را
هــم شــامل میشــود .بهایــن معنــی کــه ،بهدلیــل نمایندگـ ِـی کارگــران و فعالیتهــای مرتبــط بــا وظیفـ ٔـهنمایندگــی
در حــدود قانــون ،پیمانهــای دســتهجمعی یــا دیگــر توافقهــای جمعــی موجــود بیــن کارگــران و کارفرمــا ،اخــراج
کارگــر از کار قانونــی نیســت و از چنیــن کارگــری بایــد حمایــت شــود .بهعــاوه ،مقاولهنامــه مقــرر م ـیدارد کــه،
نماینــدگان کارگــران در کارگاههــا بــرای انجــام وظایــف خــود بایــد از تســهیالتی برخــوردار شــوند تــا بتواننــد ایــن
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وظایـ�ف را بههنگــام و بهط��ور مؤث��ر پیشــ برن��د .از دی��دگاه ای��ن مقاولهنام��ه ،عب��ارت «نماین��دگان کارگ��ران»،
نماینــدگان ســندیکا در داخــل کارگاه را هــم دربرمیگیــرد .در شــرایطی کــه در کارگاههایــی هــم نماینــدگان ســندیکا
وجــود دارنــد و هــم نماینــدگان منتخــب کارگــران ،بایــد ترتیبــی اتخــاذ شــود کــه حضــور نماینــدگان منتخــب ،بــه
تضعیــف ســندیکاها یــا نماینــدگان آنهــا نینجامــد ،بلکــه برعکــس ،بایــد نماینــدگان منتخــب و نماینــدگان ســندیکا
بــه همــکاری بــا یکدیگــر تشــویق شــوند.
حمایت از سندیکاهای کارگری در برابر دخالتهای کارفرمایان
بندهــای  ۱۱و  ۱۲نیــز بــر دخالتهــای احتمالــی کارفرمایــان در فعالیتهــای ســازمانهای ســندیکایی کارگــری
ناظــر اســت .مداخلــه در امــور ســندیکای کارگــری (در زمــان تشــکیل و ٔ
اداره آن) عملــی اســت کــه هدفــش ایجــاد
ســازمانهای کارگــریای زیــر نفــوذ کارفرمــا یــا ســازمانهای کارفرمای ـیای معیــن باشــد یــا از راه کمــک مالــی
بخواهــد ســازمان کارگــری را زیــر نظــارت کارفرمــا یــا ســازمان کارفرمایـیای معیــن درآورد.
از طرفــی بنــد  ۱۳اشــاره شــده در بــاال بــر فراهــم آوردن تســهیالت و ســازوکار ضــرور بــرای فراگیــر شــدن
ٔ
مذاکــره آزادانــه میــان ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی باهــدف تنظیــم شــرایط کاری ناظــر
هرچــه بیشتــر
بــر روابــط و شــرایط کار در واحدهــای تولیــدی و خدماتــی تأکیــد میکنــد .ایــن ســازوکار ،بایــد بهگون ـهای باشــد
ُ
ـری قوانیــن و آییننامههــای
کــه دخالــت دولتهــا را در ایــن امــور بــه حداقــل رســاند و نقــش دولــت را بــه مجـ ِ
ناظــر بــر مذاکــرات دســتهجمعی کاهــش دهــد .بههمیــن دلیــل ،حــق اعتــراض کارگــران در مرجعهــای قضایــی
و دادگاههــای صالحیــتدار -درصــورت عــدول دولتهــا از حــدود تعیینشــده در قوانیــن -بایــد بهرســمیت
شــناخته شــود.
قراردادهای کار و پیمانهای دستهجمعی
در تعییــن رابطـ ٔـه بیــن کارگــر و کارفرمــا ،قراردادهایــی بیــن دو طــرف بســته میشــود .در نظــام ســرمایهداری،
کارفرمایــان از طریــق بســتن قراردادهایــی یکجانبــه و اســتفاده از اوضاعواحــوال جامعـ ٔـه ســرمایهداری -ازجملــه:
بیــکاری ،وجــود ارتــش ذخیـ ٔ
ـره کار ،اضافــه جمعیــت نســبی -ســعی دارنــد شــرطهای خــود را بــه کارگــران تحمیــل
کننــد .از ســوی دیگــر ،تشــکلهای کارگــری برآننــد کــه از تحمیــل ایــن شــرطهای یکجانبــه در قراردادهــا
جلوگیــری کــرده و امتیازهــای بیشــتری را بــرای کارگــران کســب کننــد.
از نظــر تاریخــی ،در جریــان مبــارزه بیــن کارگــران و کارفرمایــان بــر ســر دســتیابی بــه توافــق درخصــوص
شــرطهای کار ،شــکلها و شــیوههایی مختلــف پدیــد آمدهانــد .یکــی از ایــن شــیوهها ،بســتن قراردادهــای
دســتهجمعی بهجــای قراردادهــای فــردی اســت .ایــن شــیوه کــه نخســتین بــار در انگلســتان در نیمــه دوم قــرن
نوزدهــم بـهکار گرفتــه شــد ،امــروزه در کشــورهای مختلــف بــا عنوانهایــی چــون "توافــق دســتهجمعی" یــا "قــرارداد
کلکتیــو"" ،مقاولهنامــه دســتهجمعی"" ،توافــق صنعتــی" " ،توافــق صنفــی" و جــز اینهــا ،و همگــی بــا اصطــاح
عــام "چانهزنــی دســتهجمعی" ،متــداول شــدهاند و ب ـهکار گرفتــه میشــوند .در قراردادهــای دســتهجمعی ،دربــاره
شــرطهای مختلــف کار و ازجملــه :حداقــل دســتمزد ،افزایــش دســتمزدها بــر اســاس طبقهبنــدی مشــاغل،
ـود شــرایط رفاهــی،
ـاداش افزایــش تولیــد ،بهبـ ِ
ســاعات کار ،بهبــود شــرایط محیــط کار ،افزایــش بهــرهوری و پـ ِ
فرهنگــی و حقوقــی و نظایــر آنهــا و همچنیــن نقــش تشــکلهای کارگــری در کارگاه ،بیــن کارگــران و کارفرمایــان
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توافــق میشــود و بــرای مدتــی معیــن بهطــور دســتهجمعی بهامضــا میرســند .6بنابرایــن ،نــه یــک کارگــر کــه یــک
واحــد یــا کارگــران بخشهــا و شــاخههای مختلــف اقتصــادی ،نــه بهصــورت انفــرادی کــه بهصــورت جمعــی،
دربـ ٔ
ـاره شــرطهای کار بــه مذاکــره میپردازنــد و درنتیجــه ،شــرطهایی بهتــر را در قراردادهــا میگنجاننــد ،و البتــه
همانطــور کــه گفتــه شــد ،پیششــرط آن وجــود ســندیکاهای مســتقل و تضمیــن اصــول و حقــوق ســندیکایی و
ازجملــه حــق اعتصــاب اســت.
ٔ
دربــاره پیمانهــای دســتهجمعی برداشــتهایی متفــاوت وجــود دارد .از نظــر پــارهای نظریهپــردازان
ُ
ســرمایهداری و نیــز رهبــران رفرمیســت بعضــی از اتحادیههــا ،ایــن پیمانهــا وســیلهایاند بــرای "همیــاری
طبقاتــی" و "صلــح طبقاتــی" .امــا در واقعیــت امــر چنیــن نیســت ،بلکــه ایــن شــیوهها ازجملــه ابزارهــای مبـ ٔ
ـارزه
فــردی کارفرمــا در بســیاری موردهــا
طبقاتیانــد .هنگامیکــه پیمــان دســتهجمعی بهامضــا میرســد ،قــدرت
ِ
محــدود میشــود و از همیــن روســت کــه ســرمایهداران تــا آنجــا کــه ممکــن اســت از امضــای پیمانهــای
دســتهجمعی پرهیــز میکننــد .بهعــاوه ،شــک نیســت کــه ســرمایهداران میکوشــند تــا آنجــا کــه ممکــن اســت
شرطهایشــان را بــهایــن پیمانهــا تحمیــل کننــد و ب ـهازای دادن امتیازهایــی بــه کارگــران ،امتیازهایــی بــرای
وری تولیــد یــا شــرط منـ ِـع
خودشــان کســب کننــد .ازجملــه ایــن امتیازهــا میتــوان بــه گنجانــدن شــرط افزایــش بهــره ِ
اعتصــاب در ایــن قراردادهــا اشــاره کــرد .روشــن اســت کــه چگونگــی مفــاد ایــن قراردادهــا بــه قــدرت تشــکلهای
تــوان "چانهزنــی" آنهــا بســتگی دارد .در کشــورهای سوسیالیســتی پیمانهــای دســتهجمعی بیــن
کارگــری و ِ
اتحادیههــای صنایــع یــا ســازمانهای ســندیکایی در مؤسســهها و مجتمعهــا بــا دولــت ،درخصــوص تنظیــم
برنامههــای تولیــد ،افزایــش بهــرهوری ،بهبــود وضــع رفاهــی و جــز اینهــا ،بســته میشــوند .منشــور جهانــی
ـاده  ۲۱و مـ ٔ
حقــوق ســندیکایی در بنــد  ۳آن و اعالمیــه جهانــی حقــوق ســندیکایی در مـ ٔ
ـاده  ۴۶آن بــر بســتن ایــن
نــوع پیمانهــا تأکیــد میورزنــد.
در ایــران ،در قانــون کار پیــش از انقــاب ،در فصلهــای هفتــم و هشــتم ،بــه قــرارداد کار و پیمانهــای
دســتهجمعی اشــاره شــده اســت .بــا آنکــه در مادههــای  ۳۱و  ۳۵آن اشــاره شــده اســت کــه در ایــن قراردادهــا
نمیتــوان مزایایــی کمتــر از آنچــه در قانــون کار بــرای کارگــر منظــور شــده پیشبینــی کــرد ،امــا درعمــل ،بهدلیــل
ســرکوب ســندیکاهای مســتقل کارگــری ،قراردادهــای بســته شــده بهتمامــی جنبهیــی یکطرفــه و ضـ ِـد کارگــری
داشــتهاند.
قانــون کار فعلــی هــم گرچــه ایــن پیمانهــا را بهرســمیت میشناســد ،امــا بــه همــان دلیــل ،یعنــی ســرکوب
ســازمانهای ســندیکایی مســتقل ،کارفرمایــان تــا آنجــا کــه ممکــن اســت از بســتن آن پرهیــز میکننــد.
سیاســتهای کارفرمایــان -در پنــاه حمایــت دولتهــا -منفــرد کــردن کارگــران و تحمیــل قراردادهــای موقــت
و ســفیدامضا بــه آنــان اســت .شــوراهای اســامی کار ،بــا نقشــی کــه بــه آنهــا بــرای اجــرا دادهانــد و باکیفیــت و
ترکیبــی کــه پیشتــر بــه آنهــا اشــاره شــد ،وظیفــه و رســالتی جــز ایــن نداشــته و ندارنــد کــه در پنــاه دســتگاههای
امنیتــی و ســرکوبگر ،ســازمانهای ســندیکایی مســتقل را از میــدان بـهدر کننــد تــا راه بــرای بــه مســلخ فرســتادن
 - 6مفهــوم عقــد قــرارداد دســتهجمعی بــرای مــدت معیــن بــه مفهــوم موقتــی بــودن آنهــا بهصورتــی کــه قراردادهــای موقــت در کشــور مــا
رواج یافتــه و عمومیــت دارد ،نیســت .بلکــه عقــدان هــا بــرای دوره معیــن از آن روســت کــه امــکان تجدیدنظــر دربــاره مفــاد آنهــا 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 بخشهــای دیگــر ایــن گفتــار و ذیــل بحــث اشــتغال کامــل و امنیــت کار بهتفصیــل ســخن
خواهیــم گفــت.
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کارگــران در "محــراب مقــدس" ســرمایه هموارشــود.
بــا ایــن حــال ،کارگــران بــا اسـ ٔ
ـتفاده هوشــمندانه از تمــام ظرفیتهــای قانونــی ،ازجملــه از مفــاد فصــل هفتــم
ُ
ــرد خواســتهای
قانــون کار ،موضــوع مادههــای  ۱۳۹تــا  ۱۴۶در اجــرای مذاکــرات جمعــی و بهمنظــور پیشب ِ
خــود در تمــام عرصههــای مناســبات کار بایــد ســود جوینــد .در ایــن قانــون اگرچــه حــق اعتصــاب بهرســمیت
شــناخته نشــده اســت ،امــا ذیــل مادههــای  ۱۴۲و  ۱۴۳آمــده اســت" :مـ ٔ
ـاده  -۱۴۲در صورتــی کــه اختالفنظــر
ِ
در مــورد مــواد مختلــف ایــن قانــون و یــا پیمانهــای قبلــی و یــا هــر یــک از موضوعــات مــورد درخواســت طرفیــن
بــرای انعقــاد پیمــان جدیــد ،منجــر بــه تعطیــل کار ضمــن حضــور کارگــر در کارگاه و یــا کاهــش عمــدی تولیــد از
ســوی کارگــران شــود هیئــت تشــخیص موظــف اســت بــر اســاس درخواســت هریکــی از طرفیــن اختــاف و یــا
ً
ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی ،موضــوع اختــاف را ســریعا مــورد رســیدگی قــرار داده و اعــام نظــر نمایــد.
تبصــره -در صورتــی کــه هــر یــک از طرفیــن پیمــان دســتهجمعی نظــر مذکــور را نپذیــرد میتوانــد ظــرف مــدت ده
روز از تاریــخ اعــام نظــر هیئــت تشــخیص (موضــوع مـ ٔ
ـاده  )۱۵۸بــه هیئــت حــل اختــاف منــدرج در فصــل نهــم
ً
ایــن قانــون مراجعــه و تقاضــای رســیدگی و صــدور رأی نمایــد .هیئــت حــل اختــاف پــس از دریافــت تقاضــا فــورا
بــه موضــوع اختــاف در پیمــان دســتهجمعی رســیدگی و رأی خــود را نســبت بــه پیمــان دســتهجمعی کار اعــام
میکنــد .مـ ٔ
ـاده  -۱۴۳در صورتــی کــه پیشــنهادهای هیئــت حــل اختــاف ظــرف ســه روز موردقبــول طرفیــن واقــع
نشــود رئیــس اداره کار و امــور اجتماعــی موظــف اســت بالفاصلــه گــزارش امــر را ،جهــت اتخــاذ تصمیــم الزم بــه
وزارت کار و امــور اجتماعــی اطــاع دهــد .درصــورت لــزوم هیئتوزیــران میتوانــد مــادام کــه اختــاف ادامــه
دارد ،کارگاه را بههــر نحــوی کــه مقتضــی بدانــد بهحســاب کارفرمــا اداره نمایــد".
همانطــور کــه دیــده میشــود ،مفهــوم ایــن دو مـ ٔ
ـاده  ۱۴۲و  ۱۴۳آن اســت کــه درصــورت بــروز اختالفنظــر
دربـ ٔ
ـاره هریــک از موضوعهــای مختلــف ایــن قانــون یــا پیمانهــای جمعــی ،کارگــران حــق دارنــد ضمــن حضــور
در کارگاه دســت از کار بکشــند .هیئــت تشــخیص موظــف اســت بــه درخواســت آنــان موضــوع اختــاف را بهســرعت
بررســی و اعــام نظــر کنــد .در صورتــی کــه کارگــران رأی هیئــت تشــخیص را نپذیرنــد ،میتواننــد بــه هیئــت حــل
اختــاف رجــوع کننــد .در صورتــی کــه رأی هیئــت حــل اختــاف هــم پذیرفتــه نشــود ،رئیــس ٔ
اداره کار آن را بایــد
بــه وزارت کار گــزارش دهــد ،و درصــورت تــداوم اختــاف ،ایــن وزارتخانــه میتوانــد مدیریــت کارگاه را بهحســاب
کارفرمــا برعهــده گیــرد .بنابرایــن ،کارگــران ،درصــورت اعتــراض بــه اجرا نشــدن مفــاد قانون یــا تعهدهــای کارفرما-
در تمــام مســئلههای مرتبــط بــا مناســبات کار و ازجملــه حــق برخــورداری از تشــکلهای کارگــری مســتقل ،مــدت
قــرارداد ،تعییــن حقــوق و دســتمزد ،اجــرای طــرح طبقهبنــدی مشــاغل ،رعایــت ضابطههــا و اســتانداردهای ناظــر
ٔ
نحــوه مدیریــت کارگاه و دیگــر مســئلههای
بــر ایمنــی و بهداشــت کار ،پرداخــت بهموقــع حقــوق و دســتمزد،
نظیــر آنهــا -بــا حضورشــان در کارگاه اجــرای آنهــا را خواســتار شــوند .روشــن اســت کــه اجــرای ایــن خواسـتها
بســته بــه میــزان همبســتگی کارگــران و اتحــاد کارگــران در مقیــاس محلــی ،منطقــهای ،کشــوری بهصــورت
افقــی و نیــز اتحــاد آنــان در هــر بخــش اقتصــادی و رشــتهها و شــاخههای صنعتــی ،خدماتــی و تولیــد بهصــورت
عمــودی وابســته اســت .زیــرا روشــن اســت کــه عمــل مشــترک و هماهنــگ کارگــران در مقیاسهــای برشــمرده بــر
قــدرت چانهزنــی آنــان خواهــد افــزود .بنابرایــن ،در پیریــزی ســازمانهای ســندیکایی گرچــه ســندیکاهای پایــه
در هــر کارگاه نقشــی زیربنایــی دارنــد ،امــا پیوســتگی افقــی و عمــودی آنهــا قــدرت کارگــران را بهمنزلـ ٔـه طبقهیــی
اجتماعــی بهنمایــش میگــذارد .بنابرایــن ،الزم اســت کــه کارگــران از پوسـ ٔ
ـته کارگاه بــه درآینــد ،بــه احیــا و تشــکیل
ســندیکا و ســازمانهای ســندیکایی مستقلشــان خــود برآینــد و خواســتهای صنفــی -سیاســی خــود را هــم
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باقــدرت تمــام بهپیــش برنــد.
جــای هیــچ تردیــدی نیســت کــه در ایــن عرصــه از مبــارزه ،یعنــی مذاکــرات دســتجمعی ،کارگــران بایــد
ضمانتهــای اجرایــی آنهــا را پیشبینــی کننــد و گنجانــدن ایــن تضمینهــا در قراردادهــای جمعــی را خواســتار
شــوند .روشــن اســت کــه گنجانــدن حــق اعتصــاب در توافقهــای جمعــی از مهمتریــن تضمینهــای اجرایــی آن
خواهــد بــود .همانطــور کــه پیشتــر هــم گفتــه شــد ،هــر موافقتنامـ ٔـه جمعــی کــه ایــن حــق را ســلب کنــد ،بنــا
بــر مفــاد حقــوق کار ،از درجـ ٔـه اعتبــار ســاقط اســت.
سازمانهای سندیکایی و نهادهای مشارکتی
نامــه شــماره  ۱۲۹بهتصویــب رســید ،توصیهنامــهای کــه در آن ،بــار دیگــر بــر رابطــهٔ
در ســال  ،۱۹۶۷توصیه ٔ
میــان مدیریــت و کارگــران در ســطح کارگاه تأکیــد شــد .در ایــن توصیهنامــه ،ازجملــه آمــده اســت کــه مدیــران کارگاه
بهمنظــور برقــراری ارتبــاط بــا کارگــران یــا نماینــدگان آنــان ،سیاســتی مؤثــر مبتنــی بــر ارائـ ٔـه اخبــار و اطالعــات الزم
بــه کارگــران را بههــدف مشــورت بــا آنــان پیــش از اتخــاذ تصمیمهــای مهــم ،درپیــش گیرنــد .توصیهنامــه تأکیــد
میکنــد کــه ارتبــاط بیــن مدیریــت و کارگــران نبایــد بههیچوجــه بــه آزادیهــای ســندیکایی خللــی وارد آورد.
بنابرایــن ،همانطــور کــه دیــده میشــود ،تنهــا درصــورت وجــود ســندیکاها و ســازمانهای مســتقل کارگــری
اســت کــه ارگانهــای مدیریتــی از نــوع نهادهــای مشــارکتی در ســطح کارخانــه و کارگاه ،در مقیــاس محلــی،
منطق ـهای و کشــوری مرکــب از نماینــدگان کارگــران و کارفرمایــان ،مفهــوم واقعــی خــود را مییابــد .وظیفـ ٔـه ایــن
ٔ
همــه موضوعــات
مصوبــات مذاکرههــای دســتهجمعی و مفــاد قانــون کار در
شــورا نظــارت بــر ُحســن اجــرای
ِ
ٔ
فاصلــه دو مذاکــره اســت .قانــون کار بایــد ضمــن بهرســمیت شــناختن
مربــوط بــه شــرطها و روابــط کار در
ایــن نهادهــای مشــارکتی در کارخانههــا و واحدهــای تولیــدی و خدماتــی ،نهادهــای مشــارکتی محلــی ،ملــی و
منطقـهای را بــا همیــن وظایــف امــا در مقیــاس محلــی ،منطقـهای ،ملــی و ناظــر بــر همــه مســئلههای مربــوط بــه
وضــع کار و ازجملــه بازرســی کار و حــل اختالفهــای احتمالــی پیشبینــی کنــد .7شــرکت نماینــده یــا نماینــدگان
دولــت در ایــن نهادهــا ،چــه در ســطح کارگاه و چــه در ســطوح عالیتــر ،بایــد جنبــه نظارتــی و مشــورتی داشــته
باشــد و نبایــد بــه دخالــت در مذاکــرات جمعــی کارگــران و کارفرمایــان ،آن هــم بهســود کارفرمایــان منتهــی شــود.
نماینــدگان دولــت درصورتــی کــه مصوبــات ایــن نهادهــا را خــاف قوانیــن کار و دیگر قوانیــن نافذ و معتبر تشــخیص
دهنــد ،بهشــرطهایی معیــن ،میتواننــد تجدیــد مذاکرههــا را خواســتار شــوند یــا موضــوع را بــه دادگاههــای
صالحیـتدار -و بــرای نمونــه -بــه هیئتهــای تشــخیص و حــل اختــاف ارجــاع دهنــد .خاطــر نشــان بایــد کــرد
ٔ
دربــاره نقــش ایــن نهادهــا توضیــح بیشتــری خواهیــم داد .در ضمــن
کــه دیرتــر و در خــال بحثهــای آتــی
یــادآور میشــویم کــه در بســیاری از مقاولــه نامههــا بــه ضــرورت نهــاد مشــارکتی و حضــور نماینــدگان ســندیکا در
ایــن نهادهــا باهــدف نظــارت بــر ُحســن اجــرای مقــررات قانونــی و توافقهــای صورتگرفتــه اشــاره میشــود .ایــن
موضــوع در مذاکــرات کارگــران و مدیــران واحدهــای بخــش دولتــی نیــز صــادق اســت .در ایــن مذاکرههــا دولــت
نمــی توانــد و نبایــد از شــخصیت حقوقــی خــود در اجــرای قانــون فراتــر رود.
 - 7بســیاری از اســناد ســازمان بینالمللــی کار و ازجملــه توصیهنامــه  133گفتــه میشــود 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 حرفـهای ،بازآمــوزی
شــغلی ،حمایــت از کارگــران ،بهداشــت و ایمنــی کارگاه ،تأمیــن اجتماعــی و غیــره بــا ســازمانهای کارگــری باهــدف اخــذ موافقــت آنهــا مشــورت
کنــد .بــا ایــن حــال ،توصیهنامــه تأکیــد م ـیورزد کــه مشــاوره و همــکاری نبایــد بــه اصــل آزادی ســندیکایی و یــا دیگــر حقــوق ســازمانهای
کارگــری ازجملــه حــق مذاکــره دســتهجمعی لطم ـهای وارد کنــد.
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از طرفــی ،همانطــور کــه اشــاره شــد ،نهادهــای مشــارکتی جایگزیــن ســندیکاهای مســتقل کارگــری نیســتند و
نمیتواننــد باشــند .وظیفـ ٔـه مشــخص نماینــدگان منتخــب ســندیکاها یــا کارگــران در نهادهــای مشــارکتی ،نظــارت
بــر ُحســن اجــرای مقــررات قانونــی ،مصوبــات و توافقهــای جمعــی و همچنیــن پیگیــری آنهــا اســت .حالآنکــه
ـرف نظــارت بــر ُحســن اجــرای موردهــای پیشگفتــه اســت.
دامنــه فعالیــت ســندیکاهای کارگــری بــس فراتــر از ِصـ ِ
بهعــاوه ،بــدون ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی مســتقل ،نهادهــای مشــارکتی تکی ـهگاه سازمانیشــان 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 شــرطهای کار بــر عهـ ٔ
ـده نهادهــای
مشــارکتی نیســت ،بلکــه ایــن نهادهــا برآمــده از ایــن مذاکــرات در ســطح کارخانــه ،صنعــت یــا صنــف ،در مقیــاس
محلــی ،منطقـهای و ملــی درخصــوص عامتریــن مســائل کار باهــدف نظــارت بــر اجــرای آنهاســت .روشــن اســت
کــه موضــوع مذاکــرات دســتهجمعی آنطــور کــه برخــی پنداشــتهاند هیــچ ربطــی بــه ســهجانبهگرایی نــدارد
و نمیتوانــد داشــته باشــد .زیــرا موضــوع ایــن مذاکــرات وضــع قوانیــن و مقــررات نیســت ،بلکــه مذاکــره دربـ ٔ
ـاره
مناســبات کار در کارگاههــا ،بخشهــا و رشــتههای مختلــف اقتصــادی ،بــر بنیــان قوانیــن و مقــررات اســت .وضــع
قوانیــن و مقــررات کار کــه البتــه بایــد بــا حضــور و مشــارکت نماینــدگان کارگــران و کارفرمایــان باشــد ،ســازوکار
دیگ��ری دارد .ترکیــب نهادهای��ی چوــن «ش�وـرایعالی کار» نیــز کــه در چارچــوب قوانیــن کار مأمــوراجــرای برخــی
مقــررات عــام در مقیــاس کشــوری و ازجملــه تعییــن و تبییــن حداقــل مــزد شــدهاند ،بایــد بــر پایـ ٔـه مذاکــره میــان
نماینــدگان کارگــران و کارفرمایــان باشــد .شــرکت نماینــدگان دولــت در مقــام شــخصیتهای حقوقــی در مذاکــرات
دســتهجمعی ،همانطــور کــه گفتــه شــد ،بایــد تنهــا جنبــه نظارتــی داشــته باشــد .در ایــن شــورا و شــوراهای
مشــابه ،نماینــدگان مدیــران واحدهــای تولیــدی تنهــا میتواننــد جزیــی از ترکیــب نماینــدگان کارفرمایــان باشــند.
بهعــاوه ،در ترکیــب ایــن شــورا بایــد بــه مؤلفههــای رشــد اجتماعــی و ترکیــب جمعیتــی کارگــران و کارفرمایــان
در مقی�اـس جامع��ه توج��ه داش��ت .درب��اره ش��وراهای س ـهجانبهگرایی چ��ون «ش��وراهای عالــی کار» و نظایــر آن
در گفتــار مســتقلی بهتفصیــل ســخن خواهیــم گفــت .در اینجــا تنهــا بــه ذکــر ایــن نکتــه بســنده میکنیــم کــه
ســهجانبهگرایی بهمفهومــی کــه اینــک در قانــون کار آمــده اســت ،از بنیــان خــاف حقــوق کار اســت .زیــرا
همانطــور کــه گفتــه شــد ،وظیفــه ایـ َـن شــورا نــه وضــع قوانیــن و مقــررات ،بلکــه تبییــن و تدویــن آییننامههــای
اجرایــی در دسـتیابی بــه توافقهــای ادواریای اســت کــه قانــون معیــن کــرده باشــد .از آن جــا کــه حقــوق کار در
ً
اســاس برآمــده از مبـ ٔ
ـارزه کارگــران حــول مطالبــات صنفــی -طبقاتــی آنــان اســت و ماهیتــا بــر حمایــت از کارگــران
در برابــر کارفرمایــان در روابــط نابرابـ ِـر ناشــی از انجــام کار بــرای دیگــری اســتوار اســت ،بایــد ترکیــب و ســازوکار
شــورایعالی کار بهگونــهای باشــد کــه مقــررات حمایتــی قانــون و مقــررات کار بهســود دولتهــا و کارفرمایــان
نقــض نشــود .چراکــه در تحلیــل نهایــی ،در جامعههــای ســرمایهداری ایــن کارفرماســت کــه دســت بــاال را دارد و
کارگ�رـ را «ب��رای انج�اـم کاری ب�هـکار میگیـ�رد» و ٔ
اراده اوســت کــه در تولیــد ،بــه مفهــوم عــام آن تحقــق مییابــد.
امــا انجــام کار از ســوی کارگــر یــا بهتعبیــر حقوقــی ،انجــام "تکالیــف" او مســتلزم حقوقــی اســت یــا بهعبارتدیگــر،
مسـ�تلزم فراه��م آوردن «ش��رایط مناســب انج��ام کار» اســت .8بنابرایــن ،حقــوق کار بهطــور ماهــوی بــر وضــع
" - 8شــرایط مناســب" دارای مفهــوم نســبی و اجتماعــی اســت کــه بنــا بــه تغییــر مؤلفههــای مختلــف و ازجملــه ،ســطح توســعه و رشــدیافتگی
ٔ
درجــه رشــد آگاهیهــای عمومــی و اجتماعــی ،میــزان رشــدیافتگی تشــکلهای
اجتماعــی ،کاربــرد دانــش و فناوریهــای نویــن در تولیــد،
َ
مســتقل کارگــری و جــز اینهــا ،تغییــر و توســعه مییابــد .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 ،میشــد بــا یــک قیــام و قعــود ،یــک بــار و بــرای همیشــه بــه ایــن مقولــه
فیصلــه داد .روشــن اســت کــه کارفرمایــان و دولتهــای مدافــع ســرمایهداری داوطلبانــه تــن بــه بهبــود شــرایط کار نمیدهنــد .عقــب نشــاندن
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قوانیــن و مقــررات حمایتــی از کارگــران در روابــط و مناســبات نابرابــر کار نظــر داردُ .دور زدن یــا زیــر پــا گذاشــتن
ایــن قوانیــن و مقــررات حمایتــی از طریــق آییننامههــا ،تصویبنامههــای مصــوب دولتهــا یــا شــوراهای عالــی
بــا ترکیبــی کــه در قانــون کار یــا بدتــر از آن در الیحـ ٔـه "اصــاح برخــی مــواد قانــون" آمــده اســت ،بیاعتبــار کــردن
همــه ایــن قوانیــن و مقــررات حمایتــی خواهــد بــود.
مذاکرات دستهجمعی و شوراهای داوری
موضــوع دیگــری کــه بایــد عــاوه بــر نهادهــای مشــارکتی درخصــوص مذاکــرات جمعــی توجــه داشــت ،موضــوع
نهادهــای داوری بــه هنــگام نقــض توافقهــای حاصــل از مذاکــرات جمعــی از ســوی دو طــرف و بهویــژه
کارفرمایــان اســت .ولــی ازآنجاکــه قوانیــن کار دوران پیشــین و کنونــی بــا نــگاه حــذف تشــکلهای مســتقل
ً
کارگــری و درنتیجــه بیاعتنایــی بــهحــق مذاکــرات دســتهجمعی تهیــه و تنظیــم شــدهاند ،بنابرایــن ،اساســا بــه
وجــود چنیــن نهادهایــی در ایــن قوانیــن اشــارهیی نمیشــود .حالآنکــه اگــر در قوانیــن و مقــررات ناظــر بــر روابــط
و شــرایط کار ایــن نهادهــای داوری پیشبینــی نشــود ،توافقهــای ناشــی از مذاکــرات جمعــی ،ضمانــت اجرایــی
نخواهنــد داشــت .امــا پرســش اساســی ایــن اســت کــه ترکیــب نهــاد داوری چــه ترکیبــی بایــد باشــد؟ ازآنجاکــه
موافقتنامههــای جمعــی ،ذیــل قراردادهــای حقوقــی طبقهبنــدی میشــوند ،شــورای داوری بایــد در ردیــف
ـت پیشبینــی شــده در قراردادهــا تعریــف شــوند .روشــن اســت کــه درصــورت حاصــل نشــدن
نهادهــای حکمیـ ِ
نتیجــه ،داور نهایــی هــم چــون تمــام قراردادهــای حقوقــی ،محاکــم قضایــی صالــح از نــوع هیئتهــای تشــخیص
و حــل اختــاف خواهنــد بــود .بنابرایــن ،قوانیــن و مقــررات کار بایــد بهروشــنی وجــود شــورای داوری را ذیــل
فصــل مذاکــرات دســتهجمعی در تمــام ســطوح کارگاهــی ،محلــی ،منطق ـهای و ملــی پیشبینــی کنــد و دولــت
را از دخالــت در آنهــا برحــذر دارد .زیــرا همانطــور کــه گفتــه شــد ،مذاکــرات دســتهجمعی مذاکراتــی اســت
ً
میــان کارگــران و کارفرمایــان کــه حضــور نماینــدگان دولــت در ایــن مذاکــرات -در صورتــی کــه الزم آیــد -صرفــا
جنبــه نظارتــی دارد .هنگامــی کــه مذاکــرات بــه حصــول توافقنامــه منتهــی شــود ،نهادهــای مشــارکتی وظیفــه
نظــارت بــر حســن اجــرای ایــن توافقهــا را بــر عهــده خواهنــد داشــت .درصــورت بــروز اختــاف در نحـ ٔ
ـوه اجــرای
توافقنامــه ،مرجعــی بایــد داور آن باشــد و ایــن مرجــع دیگــر دولــت نیســت و نمیتوانــد باشــد .توصیهنامــه شــماره
 ۹۲کــه در ســال  ۱۹۵۱بهتصویــب کنفرانــس بینالمللــی کار رســید ،در زمینــه حلوفصــل اختالفهــا و داوری
اختیــاری توصیههایــی بهشــرح زیــر ارائــه میدهــد:
برقــراری نهادهایــی بهمنظــور حلوفصــل اختــاف بیــن کارفرمایــان و کارگــران کــه بایــد شــامل نماینــدگان
کارگــران و کارفرمایــان بــه تعــداد مســاوی باشــد .آئیــن رســیدگی در ایــن نهادهــا بایــد رایــگان و زمــان رســیدگی
ً
آن بایــد بــه حداقــل ممکــن کاهــش یابــد .رســیدگی ممکــن اســت بــه درخواســت یکــی از دو طــرف یــا مســتقیما از
ســوی نهــاد مربــوط آغــاز شــود .توصیهنامــه یــادآور میشــود کــه اگــر رســیدگی بــه اختــاف ،باهــدف دس ـتیابی
بــه توافــق ،بــا رضایــت و موافقــت دو طــرف آغــاز شــده باشــد ،دو طــرف بایــد طــی مــدت رســیدگی از اعتصــاب
یــا تعطیــل کارگاه خــودداری کننــد .برابــر توصیهنامــه ،توافــق حاصــل شــده بایــد بهصــورت کتبــی صورتجلســه
شــده و درحکــم پیمــان یــا قراردادهــای معمــول تلقــی شــود .توصیهنامــه درخصــوص داوری نیــز پیشــنهاد میکنــد
کــه اگــر اختــاف بــا رضایــت طرفیــن بــه داوری ارجــاع شــده باشــد ،هــر دو طــرف بایــد در مــدت رســیدگی داوران از
آنهــا وظیفــه کارگــران بــا اتــکا بــه تشــکلهای مســتقل خویــش و بــا اتــکا بــه همبســتگی طبقاتــی اســت؛ کار روشــنگری در میــان الیههــای
مختلــف کارگــری و بیــن زحمتکشــان جامعــه نیــز بســتر آن اســت.
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اعتصــاب و تعطیــل کارگاه خــودداری کننــد .بــا ایــن حــال ،توصیهنامــه تأکیــد میکنــد کــه هیچیــک از مندرجــات
ایــن نــوع توافقنامههــا بههیچوجــه نبایــد بــه محدودیــت حــق اعتصــاب منجــر شــود.
یــک ســال بعــد از تصویــب توصیهنامــه شــماره  ۹۲یعنــی در ســال  ۱۹۵۲توصیهنامــه شــماره  ۹۴و مربــوط بــه
مشــاوره و همــکاری بیــن کارگــران و کارفرمایــان در ســطح کارگاه بهتصویــب رســید .در ایــن توصیهنامــه پیشــنهاد
میشــود 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 ،توصیهنامــه پیشــنهاد میکنــد 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 راهحــل ،نهادهایــی بــرای تحقــق منظــور فــوق پدیــد آیــد و هــرگاه قانــون و مقــررات ،تأســیس چنیــن نهادهایــی
را پیشبینــی کردهانــد ،بایــد حــدود صالحیــت ،ســاختار و چگونگــی عملکــرد ایــن نهادهــا را باتوجــه بــه شــرایط
کارگاههــای مختلــف تعییــن و تبییــن کــرد .تبییــن حــدود صالحیــت ،ســاختار و چگونگــی عمــل ایــن نهــاد نبایــد
بههیچوجــه بــه ِاعمــال محدودیــت در حقــوق کارگــران منجــر شــوند ،بلکــه بایــد بهگون ـهای باشــند کــه نظــارت
کارگــران را بــر حســن اجــرای مفــاد قوانیــن و توافقنامههــای ناشــی از مذاکــرات جمعــی فراهــم آورنــد.
در توصیهنامــه شــماره  ۱۳۰مصــوب ســال  ۱۹۶۷ب��ا عن��وان« :بررســی شــکایتها در کارگاه بهمنظــور حــل
آنه��ا» نی��ز آمـ�ده اســت« :تمــام کارگرانــی کــه دلیلــی بــرای اعــام شــکایت دارنــد ،بایــد حــق داشــته باشــند
شــکایت خــود را ،خــواه بهصــورت فــردی ،خــواه بهصــورت جمعــی ،مطــرح کننــد ،بیآنکــه از ایــن بابــت دچــار
زیان��ی ش��وند .رســیدگی ب��ه ای��ن شکــایات بای��د بـ�ر پایـ ٔـه آئی��ن مناسبــی ص��ورت گیــرد ».مطابــق ایــن توصیهنامــه،
ســازمانهای کارگــری یــا نماینــدگان کارگــران در کارگاه همــگام بــا کارفرمایــان و ســازمانهای کارفرمایــی و بــا
برخــورداری از حقــوق و مســئولیتهای مســاوی بایــد بــرای برقــراری و ِاعمــال مفــاد آئیــن رســیدگی بــه شــکایات
در کارگاه اقــدام کننــد .عــاوه بــر آن ،در توصیهنامــه آمــده اســت کــه اتخــاذ یــک سیاســتی مناســب ناظــر بــر
ارتبــاط بــا کارکنــان کارگاه کــه حقــوق و منافــع کارکنــان را در نظــر گیــرد و احترامشــان را رعایــت کنــد ،میتوانــد
بــه کاهــش شــکایات منجــر شــود .در توصیهنامــه بــر ایــن نکتــه نیــز تأکیــد شــده اســت کــه وجــود آئیــن ناظــر بــر
رســیدگی بــه شــکایات در کارگاه ،بههیچوجــه نبایــد محدودکننـ ٔ
ـده حــق کارگــران درخصــوص شــکایت مســتقیم
بــه مراجــع صالحی ـتدار و ازجملــه دادگاههــای صالــح در عرصـ ٔـه مســائل کار باشــد .هرچنــد اصــول آزادیهــا و
حقــوق بنیادیــن ســندیکایی کارگــری شــامل همــه کارگــران و مزدبگیــران میشــود ،امــا فعــاالن ســندیکایی بایــد
بــرای گســترش و تعمیــق ســندیکاهای مســتقل کارگــری در میــان الیههــای مختلــف کارگــران باهــدف تعمیــق
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 بهســزا دارنــد ،توجـهای ویــژ ه مبــذول دارنــد .بیتردیــد ،حقــوق بنیادیــن ایــن دو الیــه از
کارگــران و مزدبگیــران زحمتکــش کشــور بایــد در قوانیــن اســتخدامی و قوانیــن کار بهروشــنی انعــکاس یابــد و از
پشــتیبانی جنبــش کارگــری در دس ـتیابی بــه حقــوق خــود برخــوردار باشــد .ایــن موضوعــی اســت کــه در حقــوق
بینالملــل کار نیــز بــه آن توجــه شــده اســت .بــرای اطــاع از ایــن دو مقولــه و چگونگــی انعــکاس آنهــا در حقــوق
بینالملــل کار ،بــه مقاولهنامــه و توصیهنامــه مربــوط بــه ایــن دو حــوزه اشــارهیی گــذرا میکنیــم.
کارکنان دولت و حقوق سندیکایی در روابط کار
هــر چنــد مقاولهنامــه شــماره  ۸۷آزادی ســندیکایی را بــرای کارمنــدان دولــت هــم بهرســمیت شــناخته اســت،
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ً
ولــی ویژگیهــای کار کارکنــان دولــت کــه عمومــا مشــمول قوانیــن اســتخدامی کشــور هســتند و مجــری
تصمیمهــای دولتــی بهمفهــوم عــام آنانــد ،موجــب شــده اســت تــا رابطــه کارکنــان دولــت از نــوع رابطــه کارگــری
و کارفرمایــی ناظــر بــر مناســبات بخــش خصوصــی بهشــمار نیایــد .بــا اینهمــه ،در چنــد دهــه اخیــر ،گرایــش
کلــی آن بــوده اســت کــه کارکنــان دولــت نیــز از حــق داشــتن ســازمانهای ســندیکایی و برخــی حقــوق کارگــران
از نــوع حــق مذاکــره دســتهجمعی یــا حتــی اعتصــاب برخــوردار شــوند .حقــوق کارکنــان دولــت و ازجملــه حــق
تشــکیل ســندیکا بــا تصویــب مقاولهنامــه شــماره  ۱۵۱و توصیهنامــه شــماره  ۱۵۹در زمینــه روابــط کار در خدمــات
عمومــی در ســال  ۱۹۷۸وارد مرحلــه جدیــدی شــد .پیــش از معرفــی ایــن دو ســند ،یــادآور میشــویم کــه رابطــه
دولــت بــا کارکنانــش در هــر کشــوری بســته بــه عاملهایــی 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
تفاوتهــای کار ناشــی از اعمــال وظایــف حاکمیتــی از وظایــف ارائــه خدمــات عمومــی و اجتماعــی ،میتوانــد بــا
کشــور دیگــر متفــاوت باشــد.
ـوزه گسـ ٔ
بخــش نخســت مقاولهنامــه ،حـ ٔ
ـترده شــمول آن را کــه همــه کســانی را در برمیگیــرد کــه در ادارههــای
دولتــی کار میکننــد ،برمیشــمارد .بــا ایــن حــال ،امــکان مســتثنا کــردن بخشــی از کارکنــان دولــت را پیشبینــی
میکنــد کــه از آن جملهانــد :نیروهــای مســلح و پلیــس ،کارکنــان ارشــدی کــه در تعییــن و تبییــن سیاس ـتهای
دولــت مشــارکت دارنــد یــا در ســطوح عالــی مدیریــت ب ـهکار مشــغولاند یــا مســئولیت و وظایفشــان امنیتــی و
ّ
ســری اســت .در بخــش دوم مقاولهنامــه تأکیــد میشــود کــه کارکنــان دولــت در برابــر اعمــال تبعیضآمیــزی
کــه آزادی ســندیکایی آنــان را بهخطــر انــدازد یــا تهدیــد موقعیــت شــغلی آنــان را موجــب شــود ،بایــد از حمایــت
کافــی برخــوردار شــوند .ایــن حمایــت بایــد اســتقالل و مصونیــت ســازمانهای ســندیکایی آنــان را هــم در برابــر
مقامــات و هرگونــه دخالــت در امــور آنهــا چــه در مرحلــه تشــکیل و چــه در مرحلــه فعالیــت دربرگیــرد .بخــش ســوم
ٔ
دربــاره ســازمانهای ســندیکایی کارکنــان دولــت و فراهــم آوردن تســهیالت الزم بــرای نماینــدگان
مقاولهنامــه
آنهــا در انجــام ســریع و مؤثــر وظایــف خــود ،در ســاعات کار یــا در خــارج از ســاعات کار میپــردازد .امــا تصریــح
میکنــد کــه انجــام ایــن وظایــف نبایــد مانــع از انجــام کارهــای ٔ
اداره دولتــی یــا مؤسسـهای شــود کــه ایــن نماینــده
در آن کار میکنــد .بخــش چهــارم مقاولهنامــه نیــز ناظــر بــر اتخــاذ تدبیرهایــی ضــروری اســت کــه بســته بــه شــرایط
هــر کشــور بایــد بــرای ســازمانهای کارکنــان دولــت امــکان مذاکــرات جمعــی درخصــوص تعییــن شــرطهای
اســتخدامی را فراهــم آورد .بخــش پنجــم مقاولهنامــه نیــز دربــاره چگونگــی حلوفصــل اختالفهــا بهروشهایــی
مناســب بــا اوضــاع هــر کشــور اشــاره دارد ،بهگون ـهای کــه اختــاف دو طــرف از طریــق مذاکــره یــا ارجــاع آن
بــه داور مســتقل و بیطــرف رفــع شــود .و ســرانجام بخــش ششــم مقاولهنامــه یــادآور میشــود کــه کارکنــان
جــزء جداییناپذیــر آزادیهــای
دولــت بایــد هماننــد دیگــر کارکنــان از حقــوق مدنــی و سیاســی الزم در حکــم ِ
ٔ
ســندیکایی برخــوردار شــوند .در توصیهنامــه -کــه مکمــل مقاولهنامــه محســوب میشــود -دربــاره برخــی از مفــاد
منــدرج در مقاولهنامــه بهطــور مشــخص و مشــروحتری بحــث میشــود و ازجملــه بــر ایــن نکتــه تأکیــد م ـیورزد
کــه مقامهــای دولتــی در کشــورها نبایــد از میــان ســازمانهای ســندیکایی کارکنــان دولــت ســازمان خاصــی را
ارجحیــت دهنــد و بــرای آن حقــوق انحصــاری قائــل شــوند.
سازمانهای کارگری روستایی و حقوق سندیکایی
همانطــور کــه گفتــه شــد ،اصــول منــدرج در مقاولهنامــه  ۸۷شــامل همــه کارگــران میشــود .بهعــاوه،
مقاولهنامــه شــماره  ۱۱مصــوب ســال  ،۱۹۲۱حقــوق کارگــران کشــاورزی را در زمینـ ٔـه حــق برخــورداری از ســندیکا
یرگراک ییاکیدنس نیداینب قوقح و ،اهیدازآ :تسخن راتفگ
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ً
مشــابه کارگــران صنعتــی دانســته اســت .امــا ازآنجاکــه کارگــران کشــاورزی پراکندهانــد و کارشــان عمدتــا غیرمنظــم
اســت ،از امــکان کمتــری نســبت بــه کارگــران صنعتــی بــرای تشــکیل ســندیکا و ســازمانهای ســندیکایی
برخوردارنــد و درنتیجــه ،در دفــاع از منافــع خــود در موضــع ضعیفتــری بهســر میبرنــد .از همیــن روســت کــه
ســازمان بینالمللــی کار بنــا بهتالشهــای ســازمانهای کارگــری و بهپشــتیبانی دولتهــای مترقــی در ســال
 ۱۹۷۵مقاولهنامــه شــماره  ۱۴۱و توصیهنامــه شــماره  ۱۴۹دربــاره ســازمانهای کارگــری روســتایی را تصویــب
کــرد .برابــر ایــن مقاولهنامــه و توصیهنامــه ،تمــام شــاغالن در بخــش کشــاورزی اعــم از کارگــران مزدبگیــر و
ُ
کســانی کــه بهحســاب خــود کار میکننــد (کشــاورزان ،اجــاره داران و خردهمالــکان ،مشــروط بــه آن کــه کارگــران
چندانــی در اســتخدام نداشــته باشــند) میتواننــد آزادانــه ســازمانی در دفــاع از منافــع خــود تشــکیل دهنــد .ایــن
مقاولــه نامــه در خصــوص آزادی و حقــوق ســندیکایی ســازمانهای کارگــری روســتایی بــه مفــادی هماننــد مفــاد
مقاولــه نامــه شــماره  ۸۷اشــاره دارد .امــا در مقاولــه نامــه شــماره  ،۱۴۱عــاوه بــر اصــول یــاد شــده ،در مــاده
ٔ
زمینــه پیشــرفت و توســعه روســتاها بایــد تشــویق بــه
 ۴مقــرر مــیدارد کــه از هدفهــای کالن هــر کشــور در
تشــکیل و توســعه ســازمانهای کارگــران روســتایی بــا حفــظ اصــل عضویــت داوطلبانــه باشــد تــا ایــن ســازمانها
ضمــن برخــورداری از نیــرو و اســتقالل کافــی بتواننــد وسـ ٔ
ـیله موثــری بــرای تأمیــن مشــارکت کارکنــان روســتایی
ٔ
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی باشــند و از مزایــای آنهــا بهرهمنــد شــوند .مقاولهنامــه تأکیــد میکنــد
در امــر
کــه کشــورهای عضــو بایــد بــا درپیــش گرفتــن تدبیرهــای ضــرور مانعهــای موجــود در راه تشــکیل و توســعه ایــن
نــوع ســازمانها را از میــان بردارنــد و بــه توسـ ٔ
ـعه فعالیتهــای ایــن ســازمانها اقــدام کننــد .در توصیهنامــه -کــه
ٔ
دربــاره ضــرورت وضــع مقرراتــی دقیقتــر دربــاره نقــش ســازمانهای
مکمــل مقاولهنامــه محســوب میشــود-
روســتایی و روشهــای تســهیل فعالیــت و توســعه آنهــا بــر پایــه تدابیــر مختلــف قانونــی و اداری ،آمــوزش ،آمــوزش
حرفــهای ،اطالعرســانی ،کمکهــای مالــی و مــادی از ســوی دولــت بهتفصیــل میپــردازد.
*
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درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

گفتار دوم:

مزد و تضمین مزد

 .۱مزد
مقــررات و شــرایط حاکــم بــر مــزد ،بخــش مهمــی از حقــوق کار را تشــکیل میدهــد .اگــر آزادیهــا و حقــوق
بنیادیــن ســندیکایی زیربنــای حقــوق کار را تشــکیل میدهنــد" ،مــزد" و "تضمیــن مــزد" ازجملــه هدفهــای
اساســی آن بهشــمار میرونــد .در نظــام ســرمایهداری کــه ســرمایهدار نیــروی کار کارگــر را کــه بــه کاال تبدیــل شــده
اســت خریــداری میکنــد و ب ـهازای "بهــای ایــن کاال" بــه کارگــر مــزد میپــردازد .مــزد یــا "صــورت دگرگونشـ ٔ
ـده
بهــای نیــروی کار" ،در مقابــل بخشــی از کار کارگــر بــه او پرداخــت میشــود .ســرمایهداران ســعی دارنــد تــا حــد
امــکان بهــای ارزانتــری بــرای آن بپردازنــد.
در نظــام ســرمایهداری ،کارگــر کــه هیــچ وســیلهای جــز نیــروی کارش را در اختیــار ندارد ،بــرای تأمیــن معاش خود
و خانــوادهاش ایــن نیــروی کار را در اختیــار ســرمایهدار میگــذارد .نیــروی کار در نظــام ســرمایهداری همچــون هــر
کاالی دیگــری دارای ارزش اســت ،ارزشــی کــه نظیــر ارزش تمامــی کاالهــا ،بــر اســاس میــزان کار اجتماعـیای
کــه در تولیــد و بازتولیــد آن صــرف میگــردد محاســبه میشــود .روشــن اســت کــه در نظــام ســرمایهداری ارزش
واقعــی نیــروی کارگــر بهتمامــی بــه او پرداخــت نمیشــود .ازایـنروی ،ارزش نیــروی کار از دو بخــش پرداختشــده
و پرداختنشــده تشــکیل میشــود .بخــش پرداختنشـ ٔ
ـده آن همــان "اضافـهارزش" اســت کــه بــرای نخســتین بــار
از ســوی کارل مارکــس کشــف و توضیــح شــد .1بخــش پرداختشـ ٔ
ـده ارزش نیــروی کارگــر "مــزد اســمی" اوســت.
کارگــر بــا مقــدار پــول یــا بهاصطــاح "مــزد اســمی"ای کــه در برابــر واگــذاری نیــروی کارش دریافــت میکنــد،
میتوانــد کاالهــا و خدماتــی را بــرای رفــع نیــاز خــود و خانــوادهاش 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 ســرمایهداری ،مــزد واقعــی کارگــر گرایــش بــه کاهــش دارد .زیــرا در ایــن نظــام،
هزینــه زندگــی و تــورم مــدام رو بهافزایــش اســت و ایــن ســبب میشــود قــدرت خریــد کارگــر کاهــش یابــد .یعنــی
بــا ثابــت مانــدن مــزد اســمی و افزایــش بهــای کاالهــا و خدمــات ،توانایــی کارگــر بــرای خریــد کاالهــا کاهــش
مییابــد .ازای ـنروی ،بایــد در مبلــغ مــزد اســمی بهطــور منظــم تجدیدنظــر کــرد و آن را افزایــش داد ،یعنــی کاری
کــه ســرمایهداران تــا حــد امــکان از انجــام آن ســر بــاز میزننــد.
مــزد بــه شــکلهای مختلــف محاســبه میشــود .نخســت ،بــر اســاس طــول زمــان کار یــا روزمــزدی ،و شــکل
ً
دیگــر ،بــر حســب کمیــت تولیــد" ،قطعــه کاری" یــا کارمــزدی .مــزد عمومــا نقــدی و گاهــی هــم جنســی پرداخــت
میشــود .از شــیوههای دیگــر پرداخــت بهاصطــاح مــزد "ســهیم کــردن کارگــر در ســود ،پــاداش ســاالنه،
عیــدی" و جــز اینهــا ،اســت.
ٔ
همیــن مــزد را کــه بایــد تأمینکننــده حداقــل معــاش ضــروری کارگــر و خانــوادهاش باشــد -گذشــته از آنکــه
ً
معمــوال کمتــر از نیــاز واقعــی اســت کارگــر و خانــوادهاش اســت -ســرمایهدار نــه در یــک قلــم ،بلکــه بــا افــزودن
مجمــوع اجــزاء پرداخت ـیای مختلــف و زیــر عنــوان "مزایــا" محاســبه میکنــد و میپــردازد یــا بهاصطــاح عــاوه
بر"مــزد"" ،مــزد" بــه کارگــر میپــردازد تــا تظاهــر کنــد کــه عــاوه بــر مــزد ،مزایایــی مختلــف نیــز بــه کارگــران
پرداخــت میشــود .تفکیــک مــزد بــه مــزد مبنــا و مزایــا ،بــرای ســرمایهدار ایــن حســن را دارد کــه در هنــگام توقــف
ـاره مزدهــای اســمی ،موضوعــی کــه مضمــون ایــن نوشــتار اســت ،از بحــث تفصیلــی دربـ ٔ
 - 1بــرای پرهیــز از دور شــدن از بحــث دربـ ٔ
ـاره ارزش
اضافــی یــا مــزد پرداختنشـ ٔ
ـده کارگــر کــه همــان اســتثمار کارگــر از ســوی ســرمایهدار اســت ،درمیگذریــم و فعــاالن کارگــری عالقهمنــد بــه
ٔ
مقولـ ٔـه ارزش اضافــی را بــه مطالعــه کتابهــای موجــود منتشــر شــده بــه زبــان فارســی در ایــن زمینــه و ازجملــه درسنامــه "اقتصــاد سیاســی"،
تألیــف رفیــق جانباختــه ،زندهیــاد فرجاللــه میزانــی (جوانشــیر) ارجــاع میدهیــم.
دزم نیمضت و دزم :مود راتفگ

45

قــرارداد کار و بهمنظــور تســویه حســاب و ازجملــه مزایــای ســنوات خدمــت ،مرخصــی و جــز اینهــا ،همــان مــزد
مبنــا را محاســبه و پرداخــت کنــد.
مزد و حقوق بینالمللی کار
درنتیجـ ٔـه مبـ ٔ
ـارزه جهانــی کارگــران در طــول نزدیــک بــه دو ســده ،در حقــوق بینالمللــی کار پذیرفتــه شــد کــه
ـزء جداییناپذیــر اساســنامه ســازمان بینالمللــی کار بــر ایــن
"کار کاال نیســت" .در اعالمیــه فیالدلفیــا همچــون جـ ِ
نکتــه بهصراحــت تأکیــد شــده اســت .مفهــوم ایــن ســخن آن اســت کــه کار نبایــد تابــع قانــون عرضــه و تقاضــا
باشــد ،بلکــه بایــد بــر اســاس هزینههــای زندگـیای درخــورد شــأن انســان تعریــف و تقویــم شــود .امــا همانطــور
کــه میدانیــم ،ایــن حــق ،در ســه دهــه گذشــته بهعلــت تغییــر تــوازن قــدرت در جهــان و تعــرض همهجانبــه
نولیبرالیســم ،در بســیاری از کشــورها و ازجملــه کشــور مــا ایــران بهطــور اساســی نقــض شــده و میشــود.
بــا ایــن حــال ،در زندگــی کارگــران و بهطورکلــی در زندگــی همــه کســانی کــه معــاش آنــان بــه حقــوق و مــزد
وابســته اســت ،نقــش مــزد در روابــط کار از اهمیتــی اساســی برخــوردار اســت تــا جایــی کــه برخــی صاحبنظــران
ٔ
زمینــه حقــوق کار ،آن را کلیــد حقــوق کار دانســتهاند .ســازمان بینالمللــی کار از آغــاز تأســیس همــواره بــر
در
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  ۴۱آن شــده اســت ،بــر ضــرورت تأمیــن حداقــل مــزد ،موضــوع تأمیــن زندگــی مناســب "بــرای تمــام شــاغالنی
کــه نیــاز بــه چنیــن حمایتــی دارنــد" بــار دیگــر تأکیــد شــده اســت .2ولــی ازآنجاکــه تنظیــم مقــررات مفصــل و دقیــق
در ســطح بینالمللــی در زمین ـهای ماننــد مــزد -بــا توجــه بــه تفــاوت کشــورها از لحــاظ ســطح زندگــی و ارزش
پــول آنهــا و دیگــر مســائل -مشــکل یــا غیرممکــن اســت ،نمیتــوان میــزان مــزد یــا حداقــل آن را در مقیــاس
بینالمللــی تعییــن کــرد .بااینهمــه ،ضــرورت تبییــن معیارهایــی از طــرف ســازمان بینالمللــی کار درخصــوص مــزد
و حداقــل مــزد بــه تصویــب ســه مقاولهنامــه و ســه توصیهنامــه در ســالهای  ۱۹۵۱ ،۱۹۲۸و  ۱۹۷۰منجــر شــد.
بهعــاوه ،ایــن ســازمان در ســال  ۱۹۴۹مقاولهنامــه و توصیهنام ـهای را ویــژهٔ حمایــت و تضمیــن مــزد تصویــب
کــرد.
برابــر مقاولهنامــه شــماره  ،۱۳۱دولتهایــی کــه بــه آن ملحــق میشــوند ،وظیفــه دارنــد درخصــوص حداقــل
مــزد چنــان نظامــی برقــرار کننــد کــه همــه گروههــای کارگــری را کــه شــرایط کارشــان حمایــت از مــزد را ایجــاب
میکن��د ،ش��امل ش��ود .حداق��ل م�زـد تعیینش��ده الزام��ی اسـ�ت و تخطــی از آن یــا اجــرا نکــردن آن موجــب
مجــازات کیفــری یــا مجــازات دیگــر خواهــد شــد .مطابــق بــا مقاولهنامــه فــوق ،حداقــل مــزد بایــد بــا درنظــر گرفتــن
نیازهــای کارگــران و خانــواده ایشــان ،بــا توجــه بــه ســطح کلــی مزدهــا در کشــور ،هزینــه زندگــی و نیــز عوامــل
اقتصــادی و ازجملــه ضرورتهــای توســعه اقتصــادی ،میــزان تولیــد و نیــل بــه حداکثــر اشــتغال ،تعییــن شــود
و بــر پایــه تغییــرات احتمالــی در عوامــل فــوق نســبت بــه تعییــن حداقــل مــزد تجدیدنظــر شــود .در مقاولهنامــه
همچنیــن آمــده اســت کــه بــرای حصــول اطمینــان از اجــرای صحیــح ،نظــارت بــر اجــرای آن از طــرف نماینــدگان
ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی الزم اســت و البتــه مقامــات دولتــی و قضایــی هــم بایــد از طریــق بازرســی کار
 - 2در حقــوق کار و ازجملــه در مصوبــات حقــوق بینالمللــی کار موضــوع مهــم دیگــری زیــر عنــوان" :مــزد مســاوی در برابــر کار مســاوی" مطــرح
اســت کــه اجــرا نشــدن آن از مصداقهــای تبعیــض بهشــمار مــیرود و در همــه حالتهــای آن (تبعیــض بــر اســاس رنــگ ،نــژاد ،مذهــب،
عقیــده ،جنســیت و همچنیــن تبعیــض میــان کارگــران بومــی و مهاجــر) محکــوم اســت.
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درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

مشــارکت همهجانب ـهای در آن داشــته باشــند .توصیهنامــه نیــز ،در هــر موضــوع توضیحــات تکمیلــی و راههــای
اجرایــی دقیقتــری را پیشبینــی میکنــد.
مزد و قانون کار ،در ایران
در قانــون کار مصــوب ســال  ۱۳۳۹و آییننامــه حداقــل مــزد (مـ ٔ
ـاده  ،)۱حداقــل مــزد بایــد بــر مبنــای "ســبد
هزینــه" و دربرگیرنــده هزینههــای حداقــل اقــام ضــرور زندگــی خانــوار چهارنفــره ،مشــتمل بــر دو فرزنـ ِـد تــا ۱۲
ســال محاســبه میشــد .زیــرا مطابــق ایــن قانــون حداقــل ســن آغــاز بــهکار  ۱۲ســال بــود .بــر اســاس مــاده
 ۲۲ایــن قان��ون کار و آییننام��ه آن ،هــر دو ســال یــک بــار در حداقــل مــزد بایــد تجدیدنظــر میشــد و اگــر
مــزد ســابق بهاعتبــار خــود باقــی میمانــد .تعییــن و
در حداقــل مــزد تجدیدنظــر صــورت نمیگرفــت ،حداقــل ِ
ٔ
ٔ
تصویــب حداقــل مــزد بــر عهـ ٔ
ـده شــورایعالی کار متشــکل از ســه نماینــده دولــت ،ســه نماینــده کارفرمایــان و ســه
نماینـ ٔ
ـده کارگــران بهانتخــاب وزیــر کار بــود .امــا "نماینــدگان کارگــران" نماینــدگان کارگــران نبودنــد و انتخابشــان
از ســوی تشــکلهای مســتقل کارگــری نبــود ،بلکــه از ســوی وزیــر کار بــود .ازایـنروی ،حداقــل دســتمزد بهطــور
یکجانبــه و بــر اســاس منافــع کالنســرمایهداران و بــورژوازی بوروکراتیــک تعییــن میشــد .بههمیــن دلیــل ،یکــی
از خواس ـتهای اساســی کارگــران تجدیدنظــر در بـ ٔ
ـازه زمانــی و تعییــن منصفانــه حداقــل مــزد بــود .ایــن خواســت
و پافشــاری کارگــران بــر آن ،موجــب آن شــد کــه در ســال  ۱۳۵۸حداقــل مــزد -بــر اســاس تعریفهــای ناظــر بــر
آن -از  ۲۱۸ریــال مــزد روزانــه بــه  ۶۳۵ریــال افزایــش یابــد .عــاوه بــر ایــن ،درنتیجـه خواســت و مبــارزه کارگــران،
شــورای انقــاب در ســال  ،۱۳۵۸دوره تجدیدنظــر دربــاره حداقــل حقــوق را بــه یــک ســال کاهــش داد و وزارت کار
در الیحـ�ه تیرمــاه  ۱۳۵۹و بخشــنامه اجرایــی آن ،در حداقــل مــزد تجدیدنظــر کــرد و مقــرر شــد کــه بــرای جبــران
دســتمزد ،مبلغهایــی مجــزا زیــر عنوانهــای "کمکهزینــه مســکن"" ،کمــک خواروبــار"" ،کمــک عایلهمنــدی"
و "پــاداش و عیــدی" پرداخــت شــود .بهایــن ترتیــب ،بــر اســاس بخشــنامه یادشــده ،کمــک خواروبــار بــرای افــراد
مجــرد  ۴۰۰ریــال و بــرای افــراد متأهــل  ۸۰۰ریــال ،کمکهزینــه مســکن بــرای کارگــر مجــرد  ۲۰۰۰ریــال و
بــرای متأهــان  ۳۰۰۰ریــال" ،کمــک عائلهمنــدی"  -ســه برابــر حداقــل مــزد روزانــه منطقـهای -و بــرای حداکثــر
دو فرزنــد" ،پــاداش و عیــدی" معــادل شــصت روز آخریــن دســتمزد کارگــران مشــمول قانــون کار تقویــم شــده بــود.
همانطــور کــه مالحظــه میشــود پــس از گذشــت نزدیــک بــه  ۴دهــه ،تغییــری در مبنــای محاســبه ایــن ارقــام
داده نشــده اســت و هنــوز همــان روش ،بــدون تجدیدنظــر اساســی در مبلــغ آنهــا ،اعمــال میشــود.
در مــاده  ۴۱قانــون کار جدیــد ،مصــوب ســال  ،۱۳۶۹اگرچــه گفتــه میشــود کــه حداقــل مــزد کارگــران بــرای
درصــد تورمــی اعالمشــده از ســوی بانــک
نقــاط مختلــف کشــور یــا صنایــع مختلــف بــا توجــه بــه معیارهــای
ِ
مرکــزی تعییــن شــود و نیازهــای یــک خانــواده کــه تعــداد متوســط آن از جانــب مرجعهــای رســمی اعــام
میشــود ،بایــد بــرآورده ســازد ،امــا بــا واگــذار کــردن تعییــن مبلــغ حداقــل مــزد بــه شــورایعالی کار کــه در ترکیــب
آن هیــچ نماینــدهای از ســوی تشــکلهای مســتقل کارگــری در آن حضــور نــدارد ،درعمــل راه را بــرای بازتولیــد
همــان روشهــا و سیاســتهای پیــش از انقــاب و گاه بدتــر از آن را همــوار کــرد.
حداقل مزد ،و دیگر سطحهای مزدی
گذشــته از موضــوع حداقــل مــزد ،تعییــن دســتمزد دیگــر ســطحهای مــزدی بایــد پــس از محاســبه حداقــل
دســتمزد -بهاســتناد قانــون اجــرای "طــرح طبقهبنــدی مشــاغل در کارگاههــا مصــوب ســال  ۱۳۵۳و آئیننامـ ٔـه"
اجرایــی آن -بــر اســاس عاملهایــی چــون میــزان تحصیــات ،مهــارت ،مســئولیتهای کار ،وضــع محیــط کار و
دزم نیمضت و دزم :مود راتفگ
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جــز اینهــا ،ارزشــیابی و تقویــم میشــد .امــا ایــن قانــون درعمــل از ســطح کاغــذ فراتــر نرفــت و بهجــز کارگاههایــی
معــدود را ،آن هــم بهطــور ناقــص ،در برنگرفــت.
ٔ
دوباره دستمزد واقعی
سیر نزولی
ٔ
در حداقــل حقــوق و دســتمزد و بهتبــع آن دیگــر ســطحهای مــزدی از ســال  ۱۳۵۹تــا  ۱۳۶۷بهبهانــه جنــگ

تجدیدنظــر جــدیای صــورت نگرفــت .پــساز آن نیــز درصــدی ناچیــز و بســیار کمتــر از نــرخ رشــد واقعــی تــورم
ســاالنه بــه حداقــل دســتمزد اضافــه شــد .جــدول زیــر میــزان افزایــش حداقــل دســتمزد ماهانــه را بهنــرخ تــورم
هرســال از ســال  ۱۳۵۶بهدســت میدهــد.
همانطــور کــه گفتــه شــد ،در ســال  ۱۳۵۸درنتیجــه مبــارزه متحــد کارگــران ،حداقــل حقــوق و دســتمزد ،بــر
اســاس ســبد هزینههــای زندگــی مناســب خانوارهــای  ۴نفــره ،از  ۵۴۰تومــان در ســال  ۱۳۵۶و  ۶۳۰تومــان در
ســال  ،۱۳۵۷بــه حــدود  ۱۷۰۰تومــان در مــاه افزایــش یافــت .اگــر حداقــل دســتمزد را در ســال  ۱۳۵۸بهمنزلـ ٔـه
شــاخص ارزیابــی مــزد واقعــی درنظــر گیریــم ،در ایــن جــدول ،عقبافتادگــی دســتمزد را بهنــرخ تــورم ســاالنه
بهروشــنی میتــوان دیــد.
عــاوه بــر ایــن ،جــدول تطبیقــی زیــر روایتگــر ســیر تعــرض فزاینــده بــه حقــوق کارگــران و حقوقبگیــران
کشــور اســت .زیــرا از شــگردهای کارگــزاران ســرمایه در ســالهای اخیــر ،بــا تصــور زوال حافظــه تاریخــی
ٔ
تهیــه جدولهایــی ناقــص و مشــابه در ٔ
بــازه زمانــیای کوتاهتــر ،بهمنظــور پنهــان کــردن ابعــاد
کارگــران،
فاجع ـهای اســت کــه زندگــی میلیونهــا کارگــر و مزدبگیــر را تهدیــد کــرده و میکنــد .دلیــل آن روشــن اســت،
ـال مبنــا نزدیکتــر گرفتــه شــود ،میــزان دســتبرد بــه دســتمزد واقعــی کارگــران در  ۴دهــه گذشــته
هرچــه سـ ِ
کوچکتــر و تحملشــدنیتر نشــان داده میشــود .بــرای نمونــه ،ایــن واقعیــت کــه در فاصلــه ســالهای
 ۱۳۵۹تــا  ۱۳۶۸دســتمزدها هــر دو ســه ســال یــک بــار و آن هــم بهمیــزان مختصــر و بــس دور از نــرخ تــورم
ســاالنه و هزینههــای واقعــی زندگــی افزایــش یافــت ،از نظرهــا پنهــان میمانــد .همانطــور کــه میدانیــم،
ایــن ســالها ،ســالهای جنــگ بــود .فرامــوش نکردهایــم کــه در تمــام ایــن ســالها بــه کارگــران وعــده
داده میشــد کــه پــس از جنــگ ایــن کاســتی جبــران میشــود ،وعدههایــی کــه هرگــز عملــی نشــدند .امــا
آنچــه از ســوی نظــام در تمــام ســالهای جنــگ و پــساز آن بهطــور پیگیــر دنبــال شــد ،ســرکوب جنبــش
مســتقل کارگــری ،سیاســت پیگــرد ،اخــراج و بازخریــد اجبــاری کارگــران آ گاه و بهویــژه کارگــران باتجربــه
ٔ
ٔ
زمینــه خلعســاح کارگــران و هموارســازی غارتگــری گســترده
ســکه
بــود .سیاســتهایی کــه دو روی
ٔ
کالنســرمایهداران اســت .نیــاز بهیــادآوری نیســت کــه بخــش اعظــم هزینــه خســارتهای جانــی و مالــی
جنــگ را کارگــران و زحمتکشــان شــهرها و روســتاها پرداختنــد .انجمــاد دســتمزدها ،کســر اجبــاری یــک روز
از حقــوق کارگــران و واریــز آن بهحســاب جنــگ و اعــزام اجبــاری و داوطلبانــه کارگــران بــه جبهههــا و بــر
جــای مانــدن صدهــا هــزار شــهید ،جانبــاز و ایثارگــر کــه خاستگاهشــان بهطورعمــده طبقههــا و قشــرهای
زحمتکــش شــهر و روســتا بودنــد ،گــواه ایــن ادعاســت .ایــن وضعیــت در احوالــی بــود کــه کســانی بــا احتــکار
کاالهــا ،داللــی و ســودورزی و البتــه رانتخــواری و کاســبی بهنــام جنــگ ،بــه ثروتهایــی کالن و نجومــی
دســت یافتنــد .بیدلیــل نیســت کــه بارهــا از زبــان مســئوالن نظــام شــنیده شــد و شــنیده میشــود کــه جنــگ
"نعمــت" بــود! اگــر جنــگ بــرای اینــان نعمــت بــود ،بــرای تودههــای کار و زحمــت جــز خانهخرابــی رهآوردی
در برنداشــت.
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مقایسه نرخ رشد تورم و حداقل دستمزد
سال

حداقل
حقوق ماهیانه
(تومان)

درصد
افزایش
حداقل
دستمزد

نرخ رشد
تورم

مابهالتفاوت
نرخ رشد
حداقل ستمزد
با نرخ تورم

سال

حداقل
حقوق
ماهیانه
(تومان)

درصد
افزایش
حداقل
دستمزد

نرخ رشد
تورم

مابهالتفاوت
نرخ رشد
حداقل
ستمزد با نرخ
تورم

۱۳۵۷

۶۳۰

۱۶٫۷

۱۰

۶٫۷

۱۳۷۷

۳۰۱۵۳

۱۸٫۵

۱۸٫۱

۴٫۰

۱۳۵۸

۱۷۰۱

۱۷۰

۱۱٫۴

۱۵۸٫۶

۱۳۷۸

۳۶۱۸۳

۲۰

۲۰٫۱

۱٫۰

۱۳۵۹

۱۹۰۵

۱۲

۲۳٫۵

۱۱٫۵

۱۳۷۹

۴۵۸۰۱

۲۶٫۶

۱۲٫۶

۱۰

۱۳۶۰

۱۹۰۵

۰

۲۲٫۸

۲۲٫۸

۱۳۸۰

۵۶۷۹۰

۲۴

۱۱٫۴

۱۲٫۶

۱۳۶۱

۱۹۰۵

۰

۱۹٫۲

۱۹٫۲

۱۳۸۱

۶۹۸۴۶

۲۳

۱۵٫۸

۷۲

۱۳۶۲

۱۹۰۵

۰

۱۴٫۸

۱۴٫۸

۱۳۸۲

۸۵۳۳۸

۲۲٫۲

۱۵٫۶

۶٫۶

۱۳۶۳

۱۹۰۵

۰

۱۰٫۴

۱۰٫۴

۱۳۸۳

۱۰۶۶۰۰

۲۴٫۹

۱۵٫۲

۹٫۷

۱۲۶۴

۲۱۶۰

۱۳٫۴

۶٫۹

۶٫۵

۱۳۸۴

۱۲۲۵۹۰

۱۵

۱۰٫۴

۴٫۶

۱۳۶۵

۲۱۶۰

۰

۲۳٫۸

۲۳٫۸

۱۳۸۵

۱۵۰۰۰۰

۲۲٫۴

۱۱٫۹

۱۰٫۵

۱۳۶۶

۲۲۸۰

۵٫۶

۲۷٫۷

۲۲٫۱

۱۳۸۶

۱۸۳۰۰۰

۲۲

۱۸٫۴

۳٫۶

۱۳۶۷

۲۴۹۰

۹٫۲

۲۸٫۹

۱۸٫۷

۱۳۸۷

۲۱۹۶۰۰

۲۰

۲۵٫۴

۵٫۴

۱۳۶۸

۲۴۹۰

۰

۱۷٫۴

۱۷٫۴

۱۳۸۸

۲۶۳۵۲۰

۲۰

۱۰٫۸

۹٫۲

۱۳۶۹

۳۰۰۰

۲۰٫۵

۹

۱۱٫۵

۱۳۸۹

۳۰۳۰۰۰

۱۵

۱۲٫۴

۲٫۶

۱۳۷۰

۵۰۰۱

۶۶٫۷

۲۰٫۷

۴۶

۱۳۹۰

۳۳۰۳۰۰

۹

۲۱٫۵

۱۲٫۵

۱۳۷۱

۶۸۰۱

۳۶

۲۴٫۴

۱۱٫۶

۱۳۹۱

۳۹۰۰۰۰

۱۸٫۱

۲۸٫۷

۱۰٫۶

۱۳۷۲

۸۹۸۲

۳۲٫۱

۲۲٫۹

۸٫۲

۱۳۹۲

۴۸۷۱۲۵

۲۵

۳۴٫۷

۹٫۷

۱۳۷۳

۱۱۶۸۰

۳۰٫۱

۳۵٫۲

۵٫۲

۱۳۹۳

۶۰۸۹۱۰

۲۵

۱۵٫۶

۸٫۴

۱۳۷۴

۱۶۰۰۰

۳۷

۴۹٫۴

۱۲٫۴

۱۳۹۴

۷۱۲۴۲۵

۱۷

۱۱٫۹

۵٫۱

۱۳۷۵

۲۰۷۲۰

۲۹٫۵

۲۳٫۲۰

۵٫۸

۱۳۹۵

۸۱۲۱۶۶

۱۴

۹

۵

۱۳۷۶

۲۵۴۵۰

۲۲٫۸

۱۷٫۳

۵٫۵

۱۳۹۶

۹۲۹۹۳۱

۱۴٫۵

۹٫۹

۴٫۶

ایــن غارتگــری در دوران پــس از جنــگ از ســوی دولتهــای بهاصطــاح "ســازندگی"" ،اصالحــات"،
"مهــرورزی" و " تدبیــر و امیــد" همچنــان ادامــه یافــت ،امــا ایــن بــار بهبهانـ ٔـه توســعه و رونــق اقتصــادی از مســیر
آزادســازی مقــررات .درپیــش گرفتــن ایــن مســیر بهمنظــور تأمیــن امنیــت ســرمایه
ســازی اقتصــاد و
خصوصی
ِ
ِ
و گــردش آزاد آن و بنــا بــر دســتورالعملهای صنــدوق بینالمللــی پــول و بانــک جهانــی -در مقــام کارگــزاران
کالنســرمایهداری جهانــی -و بهبهانـ ٔـه جلوگیــری از افزایــش نقدینگــی و تــورم بــود .بهعبارتــی دیگــر ،آنچــه اتفــاق
افتــاد ،نــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کــه غارتگــری بیحســاب دســترنج کارگــران و زحمتکشــان ،تخریــب
بیامــان منابــع و داراییهــای طبیعــی و ملــی و رشــد نجومــی نقدینگیهــا و تــورم افسارگســیخته اســت .بــا ایــن
تفــاوت کــه در دوران جنــگ ،خصوصیســازیها هنــوز در عرصههــای آمــوزش و درمــان چنیــن گســترده نبودنــد
دزم نیمضت و دزم :مود راتفگ
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و کمکهزینههــای خواربــار و ساختوســاز و عرضــه مســکن ارزان کارگــری از طریــق تعاونیهــای مســکن
در جریــان بــود .گذشــته از ایــن ،میدانیــم کــه نــرخ تــورم در ســالهای پــس از جنــگ بســی بیــش از آمارهــای
رســمی بــوده اســت .ازای ـنروی ،نــرخ مثبــت مابهالتفــاوت افزایــش حداقــل مــزد بــه نســبت نــرخ تــورم در برخــی
ســالها ،نمیتوانــد هیــچ فــرد آگاه بــه نحــوه آمارســازیهای دولتــی را فریــب دهــد.
ٔ
کاهش ساالنه قدرت خرید کارگران
اگــر ســال  ۱۳۵۸را بهمنزلـ ٔـه ســال مبنــا در تأمیــن ســبد هزینههــای زندگــی معقــول کارگــران در نظــر گیریــم
و نــرخ افزایــش حداقــل دســتمزد را از یــک ســو و نــرخ میانگیــن تــورم سـ ٔ
ـاالنه رســمی را در آن دخالــت دهیــم،
حداقــل مــزد واقعــی (قــدرت خریــد) در پایــان ســال بهدســت میآیــد .جــدول زیــر ،نمایانگــر کاهــش دســتمزد
واقعــی کارگــران بهرغــم افزایــش اســمی آن اســت:
جدول افزایش حقوق و دستمزد به نرخ سال ۱۳۵۸
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سال

ابتدای سال

۱۳۵۸
۱۳۵۹
۱۳۶۰
۱۳۶۱
۱۳۶۲
۱۳۶۳
۱۲۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶
۱۳۷۷
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۸۸٫۶
۷۵٫۹
۵۸٫۶
۴۷٫۴
۳۴٫۴
۳۰٫۸
۲۹٫۰
۲۲٫۱
۱۹٫۵
۱۶٫۶
۱۳٫۷
۱۵٫۰
۱۹٫۸
۲۰٫۴
۲۰٫۸
۱۷٫۵
۱۲٫۱
۱۲٫۱
۱۲٫۳

پس از اعمال
نرخ افزایش

۹۹٫۲
۷۵٫۹
۵۸٫۶
۴۰٫۳
۳۴٫۴
۳۴٫۹
۲۹٫۰
۲۵٫۶
۲۳٫۳
۱۶٫۶
۱۶٫۵
۲۵٫۰
۲۷٫۰
۲۶٫۹
۲۷٫۰
۲۴٫۰
۱۵٫۷
۱۴٫۸
۱۴٫۵
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پس از اعمال
نرخ تورم

سال

ابتدای سال

پس از اعمال
نرخ افزایش

پس از
اعمال نرخ
تورم

۸۸٫۶
۷۵٫۹
۵۸٫۶
۴۷٫۴
۳۴٫۴
۳۰٫۸
۲۹٫۰
۲۲٫۱
۱۹٫۵
۱۶٫۶
۱۳٫۷
۱۵٫۰
۱۹٫۸
۲۰٫۴
۲۰٫۸
۱۷٫۵
۱۲٫۱
۱۲٫۱
۱۲٫۳
۱۱٫۹

۱۳۷۷
۱۳۷۸
۱۳۷۹
۱۳۸۰
۱۳۸۱
۱۳۸۲
۱۳۸۳
۱۳۸۴
۱۳۸۵
۱۳۸۶
۱۳۸۷
۱۳۸۸
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶

۱۲٫۳
۱۱٫۹
۱۱٫۴
۱۲٫۶
۱۳٫۹
۱۴٫۴
۱۴٫۸
۲۳٫۱
۲۳٫۸
۲۵٫۷
۲۵٫۵
۲۲٫۹
۲٫۴۵
۲۴٫۷
۲۰٫۸
۱۹٫۰
۱۷٫۴
۱۴٫۲
۱۴٫۹
۱۵٫۵

۱۴٫۵
۱۴٫۳
۱۴٫۴
۱۵٫۶
۱۷٫۰
۱۷٫۵
۱۸٫۵
۲۶٫۶
۲۹٫۱
۳۱٫۳
۳۰٫۷
۲۷٫۴
۲۸٫۲
۲۶٫۹
۲۴٫۶
۲۴٫۳
۲۱٫۷
۱۶٫۶
۱۷٫۰
۱۷٫۷

۱۱٫۹
۱۱٫۴
۱۲٫۶
۱۳٫۹
۱۴٫۴
۱۴٫۸
۲۳٫۱
۲۳٫۸
۲۵٫۷
۲۵٫۵
۲۲٫۹
۲۴٫۵
۲۴٫۷
۲۰٫۸
۱۹٫۰
۱۷٫۴
۱۴٫۲
۱۴٫۹
۱۵٫۵
۱۶٫۰

در ایــن جــدول ،کاهــش ســاالنه و فزاینـ ٔ
ـده دســتمزدها را بــه نــرخ ســال  ۱۳۵۸میتــوان دیــد .تــا جایــی کــه نــرخ
دســتمزد در ســال  ۱۳۹۶بــه نــرخ ثابــت  ،۱۳۵۸کاهشــی  ۸۴درصــدی را نشــان میدهــد .بهعبارتــی ،دســتمزد
واقعــی حــدود  ۱۶درصــد تنــزل یافتــه اســت .درک کاهــش ســاالنه و فزاینـ ٔ
ـده قــدرت خریــد کارگران دشــوار نیســت.
کافــی اســت بــه مقایســه شــاخص بهــای اقــام ســبد هزینههــای زندگــی در  ۴۰ســال گذشــته و بــه کاهــش نــرخ
ـاد واردات محــور کشــور رجــوع کنیــم تــا صحــت ایــن ادعــا
برابــری ریــال در برابــر دالر و تأثیرهــای آن بــر اقتصـ ِ
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  ،۱۳۹۷در عمــل و از همــان آغــاز ،نهتنهــا افزایــش اســمی حداقــل دســتمزد در ســال
 ۱۳۹۷را بهمیــزان  ۱۹٫۸درصــد بیاثــر میکنــد ،بلکــه بــاز هــم بــه تنــزل دســتمزدهای واقعــی بهنــرخ ســال
 ۱۳۹۶خواهــد انجامیــد.
جــدول فــوق ،از طرفــی نشــانگر ایــن واقعیــت دردنــاک اســت کــه هرســال بــه دســتمزد حقیــر کارگــران از ســوی
داران برخــوردار از رانتهــای عظیــم دولتــی بــا همیــاری تشــکلهای دس ـتآموز
کالنســرمایهداران و نوســرمایه ِ
بهاصطــاح کارگــری ،چگونــه بهطــرزی راهزنانــه دســتبرد زده میشــود.
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
مهمتریــن عاملهــای فاصلـ ٔـه عظیــم و هــرروز عمیقتــر و گســتردهتر شـ ٔ
ـونده کنونـ ِـی طبقاتــی در جامعــه بهشــمار
مـیرود ،نبایــد از چشــم کارگــران پنهــان بمانــد.
سایر سطوح مزدی
اگــر توجــه داشــته باشــیم کــه نرخهــای افزایــش دســتمزد در جــدول فــوق تنهــا حداقــل مــزد را در برمیگیــرد و
ضریــب افزایــش دیگــر ســطو ح مزدهــا بهمراتــب کمتــر از نرخهــای منــدرج در ایــن جــدول بــوده اســت ،میتــوان
از منظــری دیگــر بــه ابعــاد واقعــی دســتبرد کالن بــه دســتمزدهای ناچیــز کارگــران و حقوقبگیــران کشــور پــی بــرد.
زیــرا همانطــور کــه گفتــه شــد ،تعییــن دیگــر دســتمزدها نیــز بــه طــرح طبقهبنــدی مشــاغل در کارگاههــا احالــه شــد
و از آنجــا کــه اجــرای طــرح طبقهبنــدی مشــاغل ناظــر بــر کارگاههایــی بــا بیــش از  ۵۰کارگــر دائمــی و بــه درخواســت
کارفرمــا یــا "شــورای اســامی کار" وابســته اســت ،اجــرای طــرح طبقهبنــدی مشــاغل در اوضاعواحوالــی کــه نزدیــک
بــه  ۹۵درصـ ِـد قراردادهــای کار موقتــی اســت ،درعمــل احالــه بــه محــال شــده اســت .جــدول زیــر چگونگــی وضــع
دیگــر ســطحهای مــزد را بــرای کارگاههــای فاقــد طــرح طبقهبنــدی مشــاغل نشــان میدهــد .در اینجــا نیــز
مشــاهده میکنیــم کــه بهرغــم افزایــش اســمی ،مبلــغ اســمی دیگــر ســطحهای مــزدی بــه ســمت حداقــل حقــوق
ســیر کــرده اســت .در ایــن جــدول ،فــرض مــا ایــن اســت کــه کارگــر ماهــری در ســال  ۱۳۶۷بــا  ۳برابــر حداقــل مــزد
بــه اســتخدام کارگاه معینــی درآمــده اســت و در ســال  ۱۳۹۶بــه بازنشســتگی رســیده باشــد .همانطــور کــه دیــده
میشــود ،مــزد مبنــای ایــن کارگــر در ســال بازنشســتگی ،اندکــی بیــش از حداقــل مــزد در ســال ( ۱۳۹۶یعنــی ۳۰۹
هــزار و  ۹۷۷ریــال) اســت .اگــر همیــن کارگــر در ســال  ۱۳۶۷بــا مبلغــی  ۲برابــر حداقــل مــزد ب ـهکار گرفتــه شــده
باشــد ،مــزد او در ســال  ۱۳۸۹برابــر حداقــل مــزد میشــود و از ایــن ســال بــه بعــد مبلــغ آن کمتــر خواهــد شــد .هــم از
اینروســت کــه ،در بخشــنامههای ســاالنه بهطــور مکــرر گفتــه میشــود کــه در صــورت اعمــال نــرخ افزایــش مــزد،
مــزد کارگــران ســایر ســطوح کمتــر از حداقــل شــود ،بایــد مــزد او بــه ســطح حداقلترمیــم یابــد.
دزم نیمضت و دزم :مود راتفگ

51

سال
۶۷
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جدول تطبیقی حداقل مزد و سایر سطوح مزدی
سایر سطوح مزدی
حداقل مزد
سنوات
افزایش
مزد مبنا
۷۶۰
۷۶۰
۱۰۰۰
۱۶۷۷
۲۲۷۷
۲۹۹۴
۳۸۹۴
۵۳۳۳
۶۹۰۷
۸۴۸۲
۱۰۰۵۱
۱۲۰۶۱
۱۵۲۶۷
۱۸۹۳۰
۲۳۲۸۲
۲۸۴۴۶
۳۵۵۳۴
۴۰۸۶۴
۶۰۰۰۰
۶۱۰۰۰
۷۳۲۰۰
۸۷۸۴۰
۱۰۱۰۰۰
۱۱۰۱۰۰
۱۲۹۹۰۰
۱۶۲۳۷۵
۲۰۲۹۷۰
۲۳۷۴۷۵
۲۷۰۷۲۲
۳۰۹۹۷۷

۲۲۸۰
۲۲۸۰
۲۴۱۰
۲۶۴۰
۳۳۰۷
۳۹۰۷
۴۷۹۸
۵۸۷۷
۷۵۱۵
۹۲۴۱
۱۱۳۶۷
۱۳۸۹۱
۱۶۶۳۸
۱۹۹۶۵
۲۴۸۶۲
۲۹۶۰۵
۳۵۰۸۵
۴۳۹۲۷
۴۹۲۵۷
۵۹۱۸۳
۶۵۱۰۱
۸۰۷۶۱
۹۵۷۷۹
۱۰۷۵۷۹
۱۱۸۱۵۰
۱۳۷۳۳۲
۱۶۶۴۳۰
۲۰۴۱۸۳
۲۲۸۶۸۵
۲۶۷۵۶۱

درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

۰
۷۰
۱۷۰
۶۶۷
۶۰۰
۸۹۱
۱۰۸۰
۱۶۳۸
۱۷۲۶
۲۱۲۵
۲۶۱۴
۲۶۵۶
۳۳۲۸
۴۸۹۷
۴۷۴۳
۵۴۸۰
۸۸۴۲
۵۳۳۰
۹۹۲۶
۵۹۱۸
۱۵۶۶۰
۱۵۰۱۸
۱۱۸۰۰
۱۰۵۷۱
۱۹۱۸۲
۲۹۰۹۸
۳۷۷۵۳
۲۴۵۰۲
۳۸۸۷۶
۴۴۲۲۷

۰
۶۰
۶۰
۶۰
۶۰
۶۰
۸۰
۱۰۰
۱۲۵
۱۲۵
۱۵۰
۲۱۰
۳۸۰
۴۷۰
۵۸۰
۷۱۰
۹۰۰
۱۰۲۰
۱۲۵۰
۱۲۵۰
۱۲۵۰
۱۲۵۰
۲۰۰۰
۲۰۰۰
۲۵۰۰
۳۰۰۰
۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۷۰۰۰

جمع
۲۲۸۰
۲۴۱۰
۲۶۴۰
۳۳۰۷
۳۹۰۷
۴۷۹۸
۵۸۷۷
۷۵۱۵
۹۲۴۱
۱۱۳۶۷
۱۳۹۸۱
۱۶۶۳۸
۱۹۹۶۵
۲۴۸۶۲
۲۹۶۰۵
۳۵۰۸۵
۴۳۹۲۷
۴۹۲۵۷
۵۹۱۸۳
۶۵۱۰۱
۸۰۷۶۱
۹۵۷۷۹
۱۰۷۵۷۹
۱۱۸۱۵۰
۱۳۷۳۳۲
۱۶۶۴۳۰
۲۰۴۱۸۳
۲۲۸۶۸۵
۲۶۷۵۶۱
۳۱۱۷۸۸

بیدلیــل نیســت کــه امــروز حتــی بهگفتـ ٔـه فعــاالن تشــکلهای زرد ،بیــش از  ۸۲درصـ ِـد کارگــران صرفنظــر از
مهــارت ،تخصــص و سـ ٔ
ـابقه کار ،مــزدی برابــر حداقــل یــا نزدیــک بـ ه آن دریافــت میکننــد (علــی خدایــی ،عضــو
شــورایعالی کار) .همچنیــن ،اتفاقــی نیســت کــه بههمیــن نســبت بازنشســتگان زیــر پوشــش تأمیــن اجتماعــی
حتــی بــا پــر کــردن سـ ٔ
ـابقه کامــل ،دریافتـیای بیــش از حداقــل مــزد ندارنــد.
کارکنان دولت و بازنشستگان و ازکارافتادگان
کارکنــان دولــت اگرچــه تابــع قوانیــن اســتخدامی کشــوری یــا قوانیــن خــاص اســتخدامی هســتند ،حقــوق و
دســتمزد آنــان نیــز در اســاس بایــد بــه ســبد هزینههــای زندگــی ،ویژگیهــا و حساســیت کار ،تحصیــل ،مهــارت و
طبقهبنــدی مشــاغل پاســخ گویــد و چنــان تبییــن و تقویــم شــود کــه نیــاز بـهکار دوم را از میــان ببــرد و بهطریقاولـ ٰ
ـی،
سوءاســتفاده از مشــاغل دولتــی را مســدود کنــد .میدانیــم کــه در پــی خصوصیســازیهای گســترده،
راه ِ
بســیاری از گروههــای حقوقبگیــر دولتــی تابــع قانــون کار شــدهاند .متأســفانه تغییــر مکــرر قوانیــن اســتخدامی
بــا هــدف بیثبــات کــردن مشــاغل دولتــی از طریــق قراردادهــای موقــت خریــد خدمــت ،پیمانــی و نظایــر آنهــا
ی بخشــی
از یــک ســو ،و کاهــش حقــوق و دســتمزد واقعــی از طریــق بودجههــای ســنواتی از ســوی دیگــر ،زندگـ 
عظیــم از ایــن زحمتکشــان را بهویــژه در بخشهــای زیربنایــی از نــوع آمــوزش ،آمــوزش عالــی ،بهداشــت و
درمــان و حملونقــل دســتخوش بیثباتــی کــرده اســت و هــرروز بیــش از پیــش بدنـ ٔـه دســتگاههای دولتــی را بــه
ســمت خــط فقــر رانــده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه ایــن سیاس ـتها در ســطحهای فوقانــی و در پس ـتهای
ٔ
زمینــه توســعه فســاد و ارتشــاء ،رشــوه و رانتخــواری و
مرتبــط بــا صــدور مجــوز ،اخــذ مالیاتهــا و عــوارض،
نبــود ســازمانهای ســندیکایی مســتقل در دســتگاههای دولتــی و
زدوبنــد بــا بخــش خصوصــی را -بهویــژه در ِ
ســازوکار نظارتهــای مردمــی -همــوار و هموارتــر کــرده اســت ،یعنــی وضعــی کــه بهرهبــردار اصلــی از آن بخــش
خصوصــی و کالنســرمایهداراناند.
وابســته کــردن ســطح حقــوق و دســتمزد بازنشســتگان و از کارافتــادگان -اعــم از مشــموالن ســازمان تأمیــن
اجتماعــی ،صندوقهــای بازنشســتگی کشــوری ،لشــگری و دیگــر صندوقهــای خــاص -بــه حقــوق و دســتمزد
کارگــران و کارمنــدان شــاغل از طریــق قوانیــن جــاری ،زندگــی را هــرروز بیــش از پیــش بــر بخــش بزرگــی از آنــان،
بهویــژه بــا توجــه بــه شــرایط ســنی و کاهــش تــوان آنــان در انجــام کار مضاعــف ،دشــوارتر کــرده و همچنــان
دشــوارتر میکنــد.
روشــن اســت کــه دفــاع از آزادیهــای ســندیکایی ســندیکاهای مســتقل بــا هــدف صیانــت از حقــوق و دســتمزد
ازجملــه عرصههــای مهــم همــکاری بیــن کارگــران ،حقوقبگیــران ،بازنشســتگان و از کارافتــادگان اســت.
بیتردیــد ،بــدون همبســتگی و مبـ ٔ
ـارزه همســو و مشــترک جبهـ ٔـه فراگیــر کار ،نمیتــوان نظامهــای ســرمایهداری
و مبتنــی بــر بهرهکشــی افسارگســیخته را بهعقبنشــینی واداشــت.
ٔ
حداقل مزد و سبد هزینه زندگی
حداقــل مــزد تعیینشــده در تمــام ایــن ســالها ،بههــر روش هــم کــه تجزیــه و تحلیــل شــود ،در بهتریــن حالــت
تنهــا پاسـخگوی نیازهــای خوراکــی خانوارهــای کارگــری اســت ،یعنــی مؤلفـهای کــه مرزهــای خــط فقــر را تشــکیل
میدهــد .روشــن اســت کــه اگــر مزدهــا نتواننــد ایــن نیازهــا را بــرآورده ســازند ،معضــل گرســنگی بــروز خواهــد
کــرد ،یعنــی همــان معضلــی کــه سالهاســت ،هــرروز بیــش از پیــش ،چهــرهاش را نمایانتــر میکنــد.
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ٔ
محاســبه "حداقــل مــزد" و "تعییــن دســتمزدها" روشهایــی مختلــف از ســوی کالنســرمایهداران
اگرچــه در
پیشــنهاد میشــود ،بــه اعتقــاد مــا بســیاری از ایــن روشهــای بهظاهــر علمــی ،فریبکارانــه و بــا هــدف پوشــاندن
و پیچیــده کــردن مســئله اســت .بهبــاور 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 همانطــور
کــه میدانیــم ،حداقــل مــزد مشــمول کارهــای ســاده اســت کــه انجــام آنهــا نیازمنــد مهــارت خــاص یــا تخصــص
ویــژه نیســت .حالآنکــه مشــاغل مبتنــی بــر تخصــص و مهــارت مضربــی از کار ســاده اســت .مــا در اینجــا بــر آن
نیســتیم کــه بــه جزییــات ایــن محاســبه وارد شــویم .ازایـنروی ،تنهــابــه یــادآوری کلیــات ناظــر بــر تعییــن هریــک
از روشهــای پیشگفتــه بســنده میکنیــم.
ٔ
روش تبییــن حداقــل مــزد بــر اســاس ســبد هزینههــای خانوارهــا بــر اســاس معیارهــای پذیرفتهشــده جهانــی،
بایــد بهروشــنی در قانــون و بخشنامههــای اجرایــی منتــج از آن رســمیت یابــد تــا بهصــورت مبنــای عمــل
در مذاکــرات دســتجمعی درآیــد .بنابرایــن ،توجــه بــه چگونگــی تبییــن جزئیــات ســبد هزینــه خانوارهــا بــر پایــه
روشهــای فــوق از وظایــف ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی اســت .زیــرا اقــام مصرفــی و میــزان مصــرف
آنهــا در ســبد هزینــه خانوارهــا میتوانــد بنــا بــه موقعیــت و ســطح رشــدیافتگی مناطــق و الگوهــای مصــرف در
ایــن مناطــق و نیــز شــرایط خــاص هــر صنعــت ،تغییــر کنــد.
در تعییــن حداقــل مــزد بایــد ابتــدا اقــام ضــرور زندگــی و ســپس میــزان مصــرف اســتاندارد روزانــه ،هفتگــی،
ماهانــه و ســاالنه بــرای یــک خانــوار  ۴نفــره کارگــری ،شــامل دو فرزنــد زیــر  ۱۸ســال ،یعنــی ســن اصولــی آغــاز
ـزد ناظــر بــر
ب ـهکار بــا هــدف حفــظ نیــروی کار و تندرســتی آنــان ،بهدقــت تعریــف و تبییــن شــود .زیــرا حداقــل مـ ِ
ســبد اســتاندارد زندگــی ،بــا خــط فقــر تفــاوت دارد .خلــط کــردن ایــن دو مبحــث ،تب ـهکاری اســت .زیــرا حداقــل
مــزد ،مطابــق تمــام تعریفهــای ارائ ـ ه شــده از ســوی حقــوق بینالمللــی کار ناظــر بــر حــق برخــورداری کارگــران
از زندگــی درخــورد شــأن انســانی ب ـهازای ســاعتهای کار هفتگــی تعریفشــده در قانــون هــر کشــوری اســت ،و
همانطــور کــه گفتــه شــد ،شــامل کارگرانــی میشــود کــه از حداقــل تحصیــل و مهــارت برخوردارنــد .حالآنکــه
ٔ
مطالعــه
خــط زنــده مانــدن اســت و گرســنگی در زمــره آســیبهای اجتماعــی اســت .بدیــن ســبب،
خــط فقــر ِ
ایــن آســیب اجتماعــی بــا هــدف رفــع و حــل آن ،موضوعــی دیگــر اســت کــه بایــد در دســتورکار دائــم دولتهــا،
ســندیکاها ،ســازمانهای اجتماعــی و حزبهــای سیاســی بــا هــدف ارتقــا بخشــیدن بــه ســطح زندگــی عمــوم
ن کــردن فقــر باشــد.
مــردم و ریش ـهک 
سبد هزینههای زندگی
مجموعــه اقــام مصرفــی ســبد خانوارهــا را میتــوان بــه دو گــروه اختصاصــی کاال و خدمــات تفکیــک کــرد .در
طرحهــای آمارگیــری مرکــز آمــار ایــران کاالهــا و خدمــات موجــود در ســبد مصرفــی خانوارهــا بــه  ۸گــروه عمــده
تقســیم میشــوند .جــدول زیــر گروههــای مختلــف کاالهــا و خدمــات و تعــداد اقــام موجــود در هریــک از آنهــا
را در طرحهــای آمارگیــری نشــان میدهــد .همانطــور کــه دیــده میشــود ،بــر اســاس طــرح آمارگیــری از
قیمــت کاالهــا و خدمــات مصرفــی خانوارهــا در مرکــز آمــار ،از  ۳۷۵قلــم موجــود در ســبد مصرفــی خانوارهــا،
 ۳۱۱قلــم بــه کاالهــا و  ۶۴قلــم بــه خدمــات اختصــاص دارنــد .در ایــن طــرح ،ضریــب اهمیــت گــروه کاالهــا بــر
اســاس مصــرف میانگیــن دهکهــای اجتماعــی ۶۲٫۵۵ ،درصــد و گــروه خدمــات بــا احتســاب مســکن ۳۷٫۴۵
درصــد اســت.
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گروههای عمده کاالها و خدمات و تعداد اقالم موجود در آنها
تعداد کل
اقالم

تعداد اقالم
کاالیی

تعداد اقالم
خدماتی

ضریت اهمیت
(مرکز آمار)

ضریب اهمیت
(بانک مرکزی)

۱

خوراکیها ـ آشامیدنیها و دخانیات

۱۳۷

۱۳۷

۰

۳۳٫۸۲

۳۲٫۴۵

۲

پوشاک و کفش

۴۶

۳۷

۹

۹٫۴۲

۹٫۵۵

۳

مسکن،آب ،برق وسوخت

۲۴

۱۶

۸

۲۸٫۱۹

۲۷٫۰۴

۴

اثاث و کاالهای مورد استفاده در منزل

۵۱

۴۹

۲

۶٫۶۶

۷٫۲۲

۵

بهداشت و درمان

۲۷

۱۵

۱۲

۴٫۷۷

۴٫۵۷

۶

حمل و نقل و ارتباطات

۳۷

۲۰

۱۷

۱۰٫۸۱

۱۱٫۴

۷

مطالعه و تفریحات

۲۴

۱۷

۷

۳٫۱۸

۳٫۵۳

۸

کاالها و خدمات متفرقه

۲۹

۲۰

۹

۳٫۱۵

۴٫۲۴

۳۷۵

۳۱۱

۶۴

۱۰۰

۱۰۰

گروه

ردیف

جمع

ایــن درحالیاســت کــه مبنــای بانــک مرکــزی بــرای محاسـ ٔ
ـبه نــرخ تــورم ،تغییــرات قیمــت حــدود  ۱۳۰۰قلــم کاال
بــر اســاس ضریبهــای دســتکاری شــده اســت و بســیاری از کاال هــم بــه ســبد هزینههــای زندگــی کارگــران راهــی
ندارنــد [اقتصــاد آنالیــن ۷ ،فروردینمــاه  .]۹۷بنابرایــن ،همانطــور کــه دیــده میشــود ،هیچیــک از ایــن دو معیــار
اصولــی نیســت و بــا مالحظــات میدانــی تفاوتــی فاحــش دارنــد .دیرتــر بــه ایــن موضــوع بازخواهیــم گشــت.
همانطــور کــه گفتــه شــد ،در کشــور مــا ،ســبد هزینههــای زندگــی در  ۸گــروه طبقهبنــدی میشــود و ضریــب
مصــرف هــر گــروه بــر اســاس میانگیــن مصــرف موجــود و نــه مصــرف اســتاندارد ،تعییــن میشــوند .ایــن  ۸گــروه
عبارتانــد از:
 .۱گروه خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات

ـروه خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و دخانیــات
در ایــن گــروه تنهــا کاال وجــود دارد .ایــن گــروه متشــکل از ســه زیرگـ ِ
اســت .زیرگــروه خوراکیهــا بــه  ۹طبقــه بــا ضریــب اهمیــت زیــر تقســیم میشــوند:
خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات
۱

برنج ،نان و فراوردههای غالت

۷٫۳۹

۲

گوشت قرمز و سفید

۷٫۶۵

۳

لبنیات و تخم مرغ

۳٫۳۷

۴

روغنها و چربیها

۱٫۷۲

۵

میوهها و سبزیها

۵٫۲

۶

حبوبات و خشکبار

۱٫۳

۷

قند و شکر ،شیرینیها و چای

۳٫۰۱

۸

ادویه و چاشنیها

۰٫۹

۹

غذاهای آماده

۱٫۲۶

جمع کل

۳۲٫۲۳
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 .۲گروه پوشاک و کفش

از مجمــوع  ۴۶قلــم در گــروه پوشــاک و کفــش  ۳۷قلــم کاالیــی و  ۹قلــم خدماتــی و بــا ضریــب اهمیــت ۹٫۵۵
درصــد اســت .ازآنجاکــه کیفیــت و مشــخصههای پوشــاک بهطــور مکــرر تغییــر مییابنــد ،انجــام تعدیــل کیفــی
در شــاخص بهــای گــروه پوشــاک مهــم اســت.
 .۳گروه مسکن ،آب ،برق و سوخت

از تعــداد  ۲۴قلــم در ایــن گــروه ۶ ،قلــم کاالیــی و  ۸قلــم خدماتــی بــا ضریــب اهمیــت اندکــی بیــش از  ۲۷درصــد
ـروه مســکن  ۱۸قلــم ،آب  ۱قلــم ،بــرق  ۱قلــم و ســوخت  ۴قلــم وجــود دارنــد .ایــن گــروه ،ازجملــه
اســت .در زیرگـ ِ
گروههایــی اســت کــه وزن قابلتوجهــی در ســبد مصرفــی خانوارهــا دارد .قلــم اصلــی در ایــن گــروه ،اجارهبهــای
منــزل مســکونی اســت .از نظــر چگونگــی دراختیــار داشــتن محــل ســکونت ،خانوارهــا بــه دو گــروه اجارهنشــین
ٔ
ٔ
اجــاره پرداختــی بایــد مــاک گرفتــه شــود و
دربــاره اجارهنشــینان میــزان
و غیراجارهنشــین تقســیم میشــوند.
ٔ
دربـ ٔ
ـاره غیراجارهنشــینان معــادل اجــاره آنهــا بایــد محاســبه شــود.
 .۴گروه اثاثه ،کاال و خدمات مصرفی در منزل

در ایــن گــروه ،از مجمــوع  ۵۱قلــم ۴۹ ،قلــم آن کاالیــی و  ۲قلــم خدماتــی و بــا ضریــب اهمیــت حــدود ۷٫۲
ظ کیفــی ،نظیــر ماشــین لباسشــویی ،در ایــن گــروه قــرار
درصــد اســت .بیشتریــن اقــام تعدیلپذیــر بهلحــا 
دارنــد.
 .۵گروه بهداشت و درمان

از مجمــوع  ۲۷قلــم موجــود در ایــن گــروه ۱۵ ،قلــم آن کاالیــی و  ۱۲قلــم آن خدماتــی و بــا ضریــب اهمیــت ۴٫۵۷
درصــد اســت .پیشــرفتها و نــوآوری علمــی و فنــی در بخــش خدمــات درمــان و مراقبتهــای پزشــکی بازنگــری
دائــم در محاسـ ٔ
ـبه شــاخصهای ایــن بخــش را ضــرور کــرده اســت .زیــرا تغییــرات کیفــی ممکــن اســت از تغییــر
در اثــر دارو یــا شـ ٔ
ـیوه درمــان ،ورود کاالهــای جدیــد بــه بــازار یــا ورود کاالهــای موجــود بــا برچسـبهایی جدیــد بــه
ِ
بــازار ،ناشــی شــود.
 .۶گروه حملونقل و ارتباطات

در ایــن گــروه از مجمــوع  ۳۷قلــم ۱۷ ،قلــم کاالیــی و  ۲۰قلــم خدماتــی بــا ضریــب اهمیــت  ۱۱٫۴درصــد اســت.
ـودرو ســواری از
از ایــن تعــداد ۳۴ ،قلــم بــه حملونقــل و  ۳قلــم بــه ارتباطــات مربــوط اســت .در ایــن گــروه ،خـ ِ
اقالمــی اســت کــه شــاخص بهــای آن از طریــق روشهــای صریــح قابلیــت تعدیــل کیفــی را داراســت.
 .۷گروه مطالعات و تفریحات

در ایــن گــروه از مجمــوع  ۲۴قلــم ۱۷ ،قلــم کاالیــی و  ۷قلــم خدماتــی بــا ضریــب اهمیــت حــدود  ۳٫۵درصــد
ـروه مطالعــه و تحصیــل  ۱۲قلــم دیگــر را بهخــود اختصــاص
ـروه تفریحــات و ســرگرمی  ۱۲قلــم و زیرگـ ِ
اســت .زیرگـ ِ
دادهانــد.
 .۸گروه کاال و خدمات متفرقه

ایــن گــروه  ۲۹قلــم را دربرمــی گیــرد کــه  ۲۰قلــم آن کاالیــی و  ۹قلــم دیگــر آن خدماتــی بــا ضریــب اهمیــت ۴٫۲
درصــد اســت .در برخــی روشهــای بررســی ایــن گــروه ذیــل گــروه مطالعــات و تفریحــات طبقهبنــدی میشــوند.
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در ایــن گــروه خدمــات هتــلداری و ســیاحتی ازجملــه اقالمــی اســت کــه شــاخص بهــای آن بهطــور صریــح
قابلیــت تعدیــل کیفــی دارد.
ٔ
سبد هزینه زندگی و ضریب اهمیت هر گروه از کاالها و خدمات
دربـ ٔ
ـاره ضریــب اهمیــت هــر گــروه بایــد گفــت کــه ایــن ضریبهــا بــه وضــع موجــود و میانگیــن مصــرف خانوارهای

شــهری -بــدون توجــه بــه دهکهــای اجتماعــی -نظــر دارد و ازایــن روی ،از اســاس بایــد در آن تجدیدنظــر
صــورت گیــرد .زیــرا مــاک تعییــن ضریــب هــر گــروه ،بایــد تأمیــن اســتانداردهای الزم بــرای زندگــی بایســته باشــد.
میدانیــم کــه در وضعیــت کنونــی بســیاری از اقــام گروههــای یادشــده در بــاال ،از ســبد هزینــه خانــوار کارگــران
حــذف شــده یــا بــه حداقــل ممکــن تنــزل یافتــه اســت .اگــر مــاک ،مصــرف درحــال حاضــر باشــد ،طبیعــی اســت
کــه ضریــب برخــی کاالهــا و خدمــات افزایــش و ضریــب برخــی دیگــر کاهــش یابــد.
اســتناد بــه میانگیــن نــرخ دستکاریشـ ٔ
ـده تــورم ســاالنه در تعییــن ســطح دســتمزدها نیــز اقدامــی فریبکارانــه
اســت .بــرای تعییــن نــرخ تــورم -موضــوع ســبد هزینــه زندگــی کارگــران -بایــد بهصــورت تفصیلــی و بــه روش
نقطــه بــه نقطــه عمــل کــرد .بــرای نمونــه ،نــرخ تــورم مســکن در ســال  ۱۳۹۶افزایشــی بیــش از  ۳۰درصــد را نشــان
میدهــد .افزایــش بهــای برخــی کاالهــای خوراکــی در همیــن ســال از رشــدی بیــش از  ۳۰تــا  ۵۰درصــد حکایــت
دارد [اقتصــاد آنالیــن ۷ ،فروردینمــاه  .]۱۳۹۷دیگــر اقــام ســبد هزینــه زندگــی نیــز بههمیــن منــوال اســت.
از همیــن روســت کــه دســتمزدهای کنونــی در بهتریــن حالــت خــود بهزحمــت میتواننــد بــه نیازهــای غذایــی
ٔ
محاســبه مســتقل مــا بــر اســاس ســبد هزینــه اســتاندارد و بــا توجــه بــه خصوصیســازیها و
پاســخ گوینــد.
آزادســازی قیمتهــا در بخشهــا و رشــتههای مختلــف اقتصــادی و ازجملــه آمــوزش ،پزشــکی ،حملونقــل
و ارتباطــات ،انــرژی و جــز اینهــا ،نشــانگر آن اســت کــه هزینههــای خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و دخانیــات
در ســطح اســتاندارد نمیتوانــد بیــش از  ۱۵تــا  ۲۰درصــد باشــند .آخــر چــه کســی میتوانــد بپذیــرد کــه در
اوضاعواحــوال کنونــی ضریــب اهمیــت مجمــوع خدمــات و ازجملــه مســکن ،درمــان ،آمــوزش ،ســوخت و انــرژی،
حملونقــل و ارتباطــات و نظایــر آنهــا برابــر  ۳۷درصــد باشــد؟
اتفاقــی نیســت کــه امــروز شــاهد ورود هرچــه بیشــتر کــودکان و نوجوانــان محــروم از تحصیــل بــه بــازار کار و
گماشــتن آنــان بــه کارهــای ســیاه هســتیم ،تــا جایــی کــه -مطابــق آمارهــای رســمی -بیــش از  ۲۰میلیــون نفــر
از جمعیــت کشــور بــه بیســوادی یــا کمســوادی مبتــا هســتند .بیدلیــل نیســت کــه حتــی از زبــان مســئوالن
نظــام میشــنویم کــه هزینههــای گــزاف درمــان ســاالنه بســیاری از خانوادههــای گرفتــار بیمــاری را بــه زیــر
خــط فقــر رانــده اســت .هــم از ایــن روســت کــه امــروز بیــش از  ۲۰میلیــون نفــر – معــادل یکســوم جمعیــت
شــهرهای کشــور -رانــده شــد ه بــه حاشــیه شــهرها و مجبــور بــه زندگــی در بیغولههــا یــا در بافتهــای فرســوده
ٔ
ســیاهه فقرزایــی و معضلهــای بیشــمار ناشــی از آن تنهــا بههمیــن چنــد
بــا بدمســکنی دســت بهگریبانانــد.
آورد خصوصیســازی و آزادســازی از یــک ســو و منجمــد
موضــوع خاتمــه نمییابــد .واقعیــت امــر آن اســت کــه ره ِ
کــردن دســتمزدها و حــذف قوانیــن حمایتــی از تودههــای زحمتکــش از ســوی دیگــر ،بهجــز ایــن چیــز دیگــری
نمیتوانــد باشــد.
ٔ
ٔ
بــا گذشــت زمــان و درنتیجــه توســعه اجتماعــی ،فناوریهــای نویــن ،تــورم عمومــی و تغییــر بهــای کاالهــا و
خدمــات ضــرور ،بایــد بهطــور ســاالنه در بــرآورد ســبد هزینههــای اســتاندارد تجدیدنظــر شــود .بــرای نمونــه،
اکنــون کامپیوتــر و هزینههــای مربــوط بــه آن از نــوع تعمیــر و نگهــداری ،نرمافزارهــا و اینترنــت ،جزیــی از
دزم نیمضت و دزم :مود راتفگ
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هزینههــای ضــرور زندگــی شــده اســت .میــزان و کیفیــت مصــرف انرژیهــا تغییــر کــرده اســت .نــوع هزینههــای
حملونقــل تغییــر یافتــه اســت .در الگوهــای مصــرف و مســکن دگرگونیهایــی جــدی رخ داده اســت .بــه عــاوه،
تجدیدنظــر ســاالنه در ســبد هزینــه نهتنهــا از ُبعــد افزایــش قیمتهــا بلکــه از زاویــه دگرگونــی در الگوهــای مصــرف
نیــز ضــرورت دارد.
تعییــن و تبییــن هزینههــای کارگــری نــه بــرای دولــت ،نــه بــرای کارفرمایــان و نــه بــرای ســازمانهای
ـری دس ـتآموز دشــوار نیســت .امــا ســر بــاز زدن آنهــا از ارائـ ٔـه چگونگــی تقویــم ســبد هزینههــای زندگــی
کارگـ ِ
داران
اســتاندارد دلیــل روشــنی دارد :ســودورزی بیحسـ ِ
ـاب کالنســرمایهداران! از کالنســرمایهداران و نوســرمایه ِ
آموز کارگــری هــم وظیفــهای
برخــوردار از رانتهــای عظیــم دولتــی توقعــی نبایــد داشــت .تشــکلهای دســت ِ
را کــه بــر عهدهشــان گذاشــته شــده بایــ د انجــام دهنــد .حالآنکــه ســندیکاهای مســتقل کارگــری میتواننــد
ٔ
ٔ
هزینــه زندگــی" و بــر اســاس فرمهــای اســتاندارد
"کمیتــه بررســی و تعییــن ســبد
بــا تشــکیل کمیتهیــی بهنــام
خــاص ایــن موضــوع و نیــز بهرهگیــری از کارشناســان مربوطــه و مدافــع حقــوق کارگــران،
و پرســشنامههای ِ
نســبت بــه تبییــن اقــام هزینههــای زندگــی بهطــور مســتند و دقیــق اقــدام کننــد .اطالعــات گردآوریشــده
از ســطح کارگاه ،محــل ،منطقــه و کشــور ،در ســازمانهای محلــی ،منطقــهای و ملــی دســتهبندی میشــوند
ـای مذاکــرات جمعــی در
تــا نخســت حداقـ ِـل مــزد در مقیــاس کشــوری بهدســت آیــد .ایــن حداقــل در حکــم مبنـ ِ
تعییــن دســتمزد منطقـهای همــراه بــا احتســاب ویژگیهــای هــر منطقــه بایــد باشــد .بــر پایــه محاســبات حداقــل
مــزد ملــی و منطق ـهای اســت کــه ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی دربــاره مشــاغل و ویژگیهــای در هــر
بخــش و شــاخههای اقتصــادی بایــد وارد مذاکــره شــوند .در ارزیابــی مشــاغل ،بایــد بــه پیچیدگــی و ســختی
شــغل ،بــدی آبوهــوا ،تجربــه ،تحصیــات و مهارتهــای الزم بــرای انجــام آن ،مســئولیتهای ناشــی از شــغل،
کوش ـشهای فکــری و جســمی الزم بــرای انجــام آن ،و همچنیــن سـ ٔ
ـابقه کار (ســنوات خدمــت) توجــه داشــت.
متأســفانه ،همانطــور کــه گفتــه شــد ،اجــرا نشــدن طــرح طبقهبنــدی مشــاغل از یــک ســو و قراردادهــای موقــت
کار از دیگــر ســو ،چنــان وضعــی را حاکــم کــرده اســت کــه در قراردادهــای کار بههنــگام اســتخدام کارگــران-
صرفنظــر از تخصــص و مهــارت و تحصیــل -همــان حداقــل مــزد تحمیــل میشــود.
بههرحــال ،رویههــای کنونــی کــه همچنــان بــر روشهــای مصــوب شــورای انقــاب در فروردینمــاه ۱۳۵۹
مبتنــی اســت ،بایــد لغــو و روشهــای اصولــی یــاد شــده در بــاال بایــد جایگزیــن آن شــوند .زیــرا در رویـ ٔـه جــاری،
طبقهبنــدی مشــاغل کارگــری حــذف و مبلــغ ناچیــز و ثابــت روزانـهای در حکـ ِـم پایــه (ســنوات) بــه دســتمزد کارگــران
اضافــه شــد .مضحــک آنکــه ،در ســال  ۱۳۹۶ایــن مبلــغ  ۱۷۰۰۰ریــال تقویــم شــده اســت!
کارگــری "شــورایعالی کار" طــی بیــش از ســه دهــه بــا دنبالــهروی از ســرمایهداران
گــروه بهاصطــاح
ِ
و دولتهــای کارگــزار آنــان ،در افزایــش دســتمزدها تنهــا بــه نــرخ تــورم و آن هــم بهصورتــی ناپیگیــر توجــه
داشــته اســت .ایــن گــروه تنهــا در دو ســال اخیــر ،آن هــم زیــر فشــار کارگــران و بهمنظــور خالــی نبــودن عریضــه،
از ســبد هزینــه زندگــی ســخن بهمیــان آورده اســت .امــا در ایــن خصــوص نیــز مبنــای عمــل آنهــا نــه ســبد
��ن مص��رف اع�لام ش�دـه خانواره��ای شــهری از سـ�وی مرا ک��ز رس��می اسـ�ت .فرامــرز
هزین��ه اس��تاندارد ،بلکــه میانگی ِ
توفیق�یـ ،رئیــس گ��روه بهاص�لاح کارگ��ری شـ�ورایعالی کار ،میگویدــ" :مــا از کارفرمایــان و دولــت نخواســتیم
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
 ۳۲۴هــزار تومــان بــود .بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی ،نــرخ ســبد معیشــتی مــردم ،در ســال گذشــته دو میلیــون
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و  ۷۰۰هــزار تومــان اعــام شــد .از طــرف دیگــر مرکــز آمــار نیــز تــورم بهمنمــاه را  ۱۲درصــد اعــام کــرد کــه
بهمنزلــه تــورم  ۳۲۴هزارتومانــی معیشــت اســت .مــا ایــن را خواســتیم تنهــا بهایــن خاطــر کــه وضعیــت معیشــتی
کارگــران بــرای ســال آینــده تثبیــت شــود ولــی دولــت و کارفرمایــان بــا یکدیگــر ایســتادگی کردنــد و چنیــن امــری را
نپذیرفتن��د" [خبرگــزاری تســنیم ۲۴ ،اســفندماه  -۱۳۹۴تأکی��د از ماس��ت].
همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،در اینجــا ســخن از ســبد هزینههــای اســتاندار نیســت .حتــی ســخن
ـن مصــرف خانوارهــای شــهری هــم نیســت .ایــن ســبد بــه هزینههــای معیشــتی -تغذیــه تنــزل یافتــه
از میانگیـ ِ
اســت .مبنــای درخواســت ایــن بهاصطــاح اعضــای کارگــری شــورایعالی کار بــرای افزایــش حداقــل مــزد،
ِاعمــال نــرخ رســمی تــورم بــوده کــه آن هــم از جانــب کارفرمایــان [بخــوان :کالنســرمایهداران] و دولتهــای
کارگــزار آن��ان رد شدــه اس��ت .ایــن درحالــی اســت کــه در همــان ســال ،بــر اســاس جــدول اعالمشــده وزارت
کار و رفــاه ،هزینههــای مربــوط بــه تغذیــه خانــوار  ۴نفــره بالــغ بــر  ۹۳۰هــزار تومــان اعــام شــده بــود [رادیــو
ســهام ۲۶ ،فروردینمــاه  .]۱۳۹۶م��یدری ،مع��اون رفاهـ�ی وزارت رفــاه ،دراینبـ�اره میگویــد" :بــر اســاس
جدولــی کــه در وزارت رفــاه تعیینشــده هزینههــای خوراکــی هــر فــرد ایرانــی در ضریــب  ۴محاســبه میشــود و
رقــم بهدســتآمده خــط فقــر میشــود .در ایــن هزینههــای خوراکــی بایــد حداقلهــا را درنظــر بگیریــم چــون
خــط فقــر یعنــی حداقلهــا .بهطورمثــال بــرای یــک نفــر حداقــل هزینــه خوراکــی را تعییــن میکنیــم امــا بــرای
دو نفــر ضریــب  ۱٫۸بهدســت میآیــد و بــرای یــک خانــوار چهارنفــری کــه اغلــب میانگیــن خانوارهــا بــر ایــن
اس��اس تعیی��ن میشـ�ود ضریبه��ای متفاوت��ی دارد" [همانجــا– تأکیــد از ماســت] .بهایــن ترتیــب ،در تعییــن مبلــغ
م�لاک ش��ورایعالی کار حداقله��ای مربــوط بهــ تغذیـ�ه خانوارهاــ یعنــی "خـ�ط فقــر مطلـ�ق" یــا
حداق��ل دس��تمزد،
ِ
ٔ
بهعبارتــی ،نیازهــای هــر انســان بــرای زنــده مانــدن اســت و دیگــر از اقــام ســبد هش ـتگانه هزینههــای زندگــی
موضــوع "خ��ط فق��ر نسـ�بی" ،خبــری نیســت!
مزد و وظایف دولتها
روشــن اســت کــه بســته بــه ســطح رشــدیافتگی جامعــه و زیرســاختهای آن و ازجملــه پوشــش فراگیــر تأمیــن
اجتماعــی ،آموزشوپــرورش فراگیــر و رایــگان ،دسترســی عمومــی و رایــگان بــه مراکــز بهداشــت و درمــان،
ٔ
توســعه مراکــز ورزشــی
گســتردگی کتابخانههــا ،ســاماندهی مراکــز تفریحــی عمومــی ،توســعه مراکــز هنــری،
رایــگان یــا ارزانقیمــت همگانــی و نظایــر آنهــا ،و نیــز واگــذاری زمینهــای دولتــی یــا خریــد زمینهــا بــا هــدف
واگــذاری آنهــا بــه تعاونیهــای مســکن کارگــری بــه قیمتهــای نــازل ،تقویــت و توســعه تعاونیهــای مصــرف
ٔ
عمــده
کارگــری میتوانــد و بایــد بخشــی از هزینههــای زندگــی کارگــران را تعدیــل کنــد .تردیــدی نیســت کــه
انجــام ایــن وظایــف بــر عهـ ٔ
ـده دولــت اســت .مــا وظیف ـهای مهمتــر از ایــن بــرای دولتهــا نمیشناســیم .محــول
کــردن حــل تمــام ایــن مســائل بــه کارگــران و کارفرمایــان ممکــن نیســت 3و پیچیدهتــر شــدن اوضــاع اجتماعــی
و وخامــت فزاینــده شــرایط زندگــی بــرای کارگــران و زحمــت کشــان جامعــه را بهدنبــال خواهــد داشــت .امــا منبــع
مالــی تأمیــن ایــن خدمــات رفاهــی کــه از وظایــف دولتهاســت ،بایــد درآمدهــای عمومــی و مالیــات بــر درآمــد
پلکانــی باشــد .بهعبارتدیگــر ،در تأمیــن ایــن منبــع مالــی ،ســرمایهداران بــر اســاس درآمدهــای خالــص خــود،
بایــد مشــارکت بیشتــری داشــته باشــند .تــا زمانــی کــه ایــن ســازوکار مالیاتــی بــرای بازتوزیــع عادالنــه درآمدهــا
 - 3منظــور کارفرمایــان واحدهــای کوچــک و متوســط اســت کــه خــود نیازمنــد حمایتهــای جــدی هســتند .و ایــن حمایتهــا ،بیــش از هرچیــز
بایــد بــر رفــع مشــکلها و معضلهــای تولیــد و صنایــع کشــور ناظــر باشــد .دیرتــر بـ ه ایــن مــورد اشــاره خواهیــم کــرد.
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تماموکمــال اجرایــی نشــود ،تأمیــن کســر هزینههــای ســبد زندگــی از طریــق تعریــف دســتمزدها بهطورمســتقیم
برعهــده ســرمایهداران خواهــد بــود.
گذشــته از نظــام مالیاتــی پلکانــی ،درآمدهــای عمومـیای کــه متعلــق بــه جامعهانــد ،بایــد بــه جامعــه برگردنــد و
صــرف ســرمایهگذاریهای الزم بــرای ایجــاد و گســترش ایــن زیرســاختهای 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 ارثیــه پدریشــان
برخــورد کردهانــد و بهرغــم ایــن درآمدهــای کالن ،بــا حیفومیــل یــا اتــاف آنهــا در راســتای اهــداف
جاهطلبانهشــان و بهاصطــاح "حفــظ امنیــت نظــام" -امــری کــه ربطــی بــه امنیــت جامعــه نــدارد و در تضــاد
بــا امنیــت جامعــه و مــردم بــوده اســت -نهتنهــا نســبت بــه ســرمایهگذاریهای ضــرور در زمینههــای یادشــده
اقدامــی نکردهانــد بلکــه تخریــب و فرســودگی زیرســاختهای موجــود را نیــز موجــب شــدهاند .ســردمداران
نظــام نــه در پــی شفافســازی درآمدهــای جامعهانــد -اعــم از درآمدهــای عمومــی و خصوصــی ســاالنه -و نــه
وظیفـ ٔـه گــزارش دهــی بــه مــردم را بــرای خــود قائلانــد .از همیــن روســت کــه نقــد سیاس ـتهای اقتصــادی،
اجتماعــی ،سیاســی و بینالمللــی و ازجملــه سیاســتهای مالــی – پولــی نظــام کــه هزینههــای فراوانــی را
بــرای مــردم بهدنبــال داشــته اســت ،از ســوی کارگــران و فعــاالن کارگــری آ گاه و مدافــع ســازمانهای مســتقل
کارگــری بایــد طــرف توجــه ویــژه باشــد .ایــن یعنــی همــان وظایفــی کــه "تشــکلهای دس ـتآموز" کارگــری از
ورود بــه آنهــا نهــی شــدهاند و در مقــام نماینــدگان تحمیلــی و منصــوب ،وظیفــه دارنــد کارگــران را نیــز از ورود
بــه آنهــا نهــی کننــد.
ُ
پنهان شدن کالنسرمایهداران در پس کارفرمایان خرد
در ایــن بخــش از گفتــار ،کوشــش مــا آشــکار کــردن آن ترفنــد رذیالنــه کالنســرمایهداران و ســخنگویان
ُ
انــگل صفــت آنهــا در پنهــان داشــتن وضعیــت کریــه موجــود در پــس کارفرمایــان خــرد اســت .از کارگــزاران
درصــد اشــتغال کارگــران در کارگاههــای
کالنســرمایهداران بســیار شــنیدهایم کــه میگوینــد بیــش از ۷۰
ِ
کوچـ�ک اسـ�ت و بهدلیـ�ل بهـ�رهوری کـ�م ایـ�ن کارگاههـ�ا افزایـ�ش دسـ�تمزدها بـ�ر اشـ�تغال تأثیـ�ر منفـ�ی میگـ�ذارد.
ٔ
همــه کارگاههــای کوچــک
ایــن ادعایــی اســت پــوچ و فریبکارانــه ،زیــرا مروجــان ایــن نظریــه میکوشــند
را در مقولــهای همســان طبقهبنــدی کننــد و بــا منحــرف کــردن توجههــا از تغییرهــای ســاختاری -طبقاتــی
کشــور طــی بیــش از ســه دهــه اخیــر ،کارگاههــای موجــود را بهصــورت افقــی و بهشــکل جزیرههــای پراکنــده
جلــوه دهنــد .حــال آنکــه بــا شــکلگیری الیگارشــیهای مالــی و غولهــای مالــی -صنعتــی -تجــاری در
ـک
قالــب بنیادهــا ،نهادهــا و مجتمعهــای عظیــم صنعتــی -تجــاری و مالــی از یــک ســو و بــورژوازی بوروکراتیـ ِ
تحکیــم یافتــه در شــرکتهای دولتــی از ســوی دیگــر ،بــرای کارگاههــای مســتقل بهمنظــور رقابــت بــا ایــن
غولهــای اقتصــادی -غولهایــی کــه خــود دســتی در تجــارت و واردات و دســتی در تولیــدات کالن کشــور
دارنــد -جایــی نمیمانــد .ازای ـنروی ،سرنوشــت محتــوم شــرکتها و کارگاههــای کوچــک و متوســط در جهــت
بقــای خــود دنبالــهروی از سیاســتها و خواســتهای ایــن غولهــای اقتصــادی یــا واگــذاری عرصــه بــه
آنهاســت.
ترکیب کارگاههای کوچک و شاغالن در آنها
بــر اســاس آمارهــای ســال  ،۱۳۹۳میتــوان دیــد کــه از مجمــوع  ۱۴هــزار و ۴۵۲کارگاه تولیــدات صنعتــی،
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"کارگاههــا بــا بیــش از  ۵۰کارکــن" بیــش از نیمــی از اشــتغال در ایــن رشــته را بهخــود اختصــاص داده و کارگاههــای
ً
" ۱تــا  ۱۰نفــر کارکــن" بهرغــم تعــداد بیشــتر آنهــا ،کمتــر از یکســوم شــاغالن ایــن رشــته را کــه الزامــا همــه
آنــان هــم کارگــر و مزدبگیــر نیســتند ،در خــود جــای دادهانــد [نتایــج آمارگیــری نیروهــای کارگاههــای صنعتــی،
ســال  .]۱۳۹۳همچنیــن ،بــر اســاس ســالنامه آمــاری ســال ( ۱۳۹۰ص  ،)۴۴۶از مجمــوع  ۱میلیــون و  ۴۷۰هــزار
کارگاه فعــال در عمدهفروشــی ،خردهفروشــی ،تعمیــر وســایل نقلیــه ،کاالهــای شــخصی و خانگــی و طبقهبنــدی
شــده در  ۲۳ســرفصل ،حــدود  ۱میلیــون و  ۵۵هــزار آن  ۱نفــر ۳۰۵ ،هــزار  ۲نفــر و حــدود  ۱۰۰هــزار ۳ ،تــا ۵
نفــر شــاغل را دربرمــی گرفتنــد و تعــداد کارگاههــای  ۶تــا  ۹نفــر حــدود  ۱۰ ،۸۴۰۰تــا  ۴۹نفــر  ۵۰ ،۵۰۸۸تــا ۹۹
نفــر  ۲۲۱و  ۱۰۰نفــر و بیشــتر کارکــن ۱۵۰،کارگاه بودهانــد .همیــن نســبت را میتــوان در بخــش کشــاورزی و
در زراعــت ،باغــداری و دیگــر رشــتههای آن دیــد .بهایــن ترتیــب ،مالحظــه میشــود کــه کارگاههــای کوچــک
ش از آنکــه اشــتغالزا باشــند،
در تمــام بخشهــای خدمــات ،صنعــت و کشــاورزی بهرغــم پرشماریشــان ،بیــ 
خوداشــتغالاند .میدانیــم کــه در شــرایط کنونــی ،کارگاههــای کوچــک -بهجــز آن دســته از کارگاههــای فــردی و
خانوادگــی کــه بــه ارائــه خدمــات محــدود و محلــی از قبیــل تعمیــرات جزیــی و فروشــندگی مشــغولاند -نمیتواننــد
درخصــوص تولیــد و توزیــع محصــوالت خــود بهطــور مســتقل در بــازار حضــور یابنــد .زیــرا بــا مافیــای حاکــم در
ُ
رشــتههای مختلــف اقتصــادی تــوان رقابــت را نخواهنــد داشــت .ورشکســتگی عظیــم تولیدکننــدگان خــرد ،در
رشــته تولیــدات کفــش ،پوشــاک و برخــی کاالهــای دیگــر از ایــن زمرهانــد و هماینــک تعطیلــی و رکــود بســیاری
از کارگاههــای دوزندگــی ،بافندگــی ،صنعتــی و نظایــر آنهــا و دســت بهدســت شــدن و تغییــر کاربــری مــداوم
مغازههــای مختلــف را شــاهدیم .ازایــنروی ،بهمحــض آن کــه کارگاهــی بخواهــد بــا توســعه و ســرمایهگذاری
بیشــتر از پوسـ ٔ
ـته شــخصی و خانوادگــی و از ســطح خدمــات محلــی خــارج شــود ،بایــد همچــون زائــده بــورژوازی
بــزرگ و در امتــداد تصمیمهــای آن عمــل کنــد و گرنــه از پــس هزینههــای اداره درازمــدت آن برنخواهــد آمــد.
کوچــک هنــوز دایــر در بخــش دوزندگــی و بافندگــی ،فرشبافــی و نظایــر آنهــا،
بههمیــن دلیــل ،کارگاههــای
ِ
در اخــذ ســفارش و توزیــع کاال بــه بنکــداران ،ســفارشدهندگان و توزیعکننــدگان عمــده وابســتهاند و وابســتگی
کارگاههــای تولیــدات صنعتــی بــه مجتمعهــای صنعتــی بــزرگ درخصــوص گرفتــن ســفارشهای مبتنــی بــر
بنکــداری ،برونســپاری و پیمانــی بهشــدت مشــهود اســت .بدیــن معنــا کــه ایــن نــه تولیدکننــدگان کوچــک بلکــه
شــرکتها و ســرمایهداران بزرگانــد کــه بــا دراختیــار داشــتن نبــض بازارهــای مصــرف تعییــن میکننــد کــه چــه
کاالیــی و بــا چــه قیمتــی تولیــد شــود و طبیعــی اســت کــه در ایــن قیمتگــذاری بایــد ســهم حداکثــری آنهــا از
"ارزش اضافــه" تأمیــن شــود.
هدایــت و کنتــرل بازارهــای واردات ،صــادرات ،تولیــد ،توزیــع ،مصــرف و کار دراختیــار چــه
کســانی اســت؟
اگــر خــط وابســتگی کارگاههــای کوچــک بــه کارگاههــای بــزرگ را همچنــان بهطــور عمــودی امتــداد دهیــم،
بــه الیگارشــیهای مالــی در بنیادهــا ،نهادهــا ،تولیتهــای وابســته بهرهبــری نظــام ،مجتمعهــای عظیــم
بوروکراتیــک پــا ســفت کــرده و جــا خــوش کــرده در
اقتصــادی گردآمــده در اتاقهــای بازرگانــی و بــورژوازی
ِ
ِ
دســتگاههای اداری مؤسســههای دولتــی ،عمومــی و وابســته بــه شــهرداریها میرســیم .ایــن گروههــا
ً
بهرغــم شــراکتهای معیــن ،اگرچــه گاه در تقســیم منافــع اختــاف دارنــد ،امــا در یــک موضــوع کامــا متحــد
و منســجم عمــل میکننــد و آن ،صفآرایــی در برابــر کارگــران و حقوقبگیــران بــا هــدف "دوشــیدن" هرچــه
بیشــتر آنــان اســت.
دزم نیمضت و دزم :مود راتفگ

61

حتــی برشــماری نــام هلدینگهــای مالــی ،صنعتــی ،کشــاورزی ،خدماتــی ،وارداتــی ،ســاختمانی ،پیمانــکاری،
غذایــی ،دارویــی ،درمانــی ،حملونقــل ،هتــلداری ،گردشــگری و جــز اینهــا ،و نیــز شــرکتهای وابســته بــه
آنهــا ،شــرکتهای تابــع و پیمانــکاران طــرف قراردادهــای آنهــا و همچنیــن تــاش ایــن شــرکتها بــرای
کنتــرل دیگــر شــرکتها از طریــق خریــد و فــروش ســهام آنهــا در بازارهــای بــورس ،کــه بازگویــی آن از حوصلــه
ایــن مقالــه خــارج اســت .ازایـنروی ،میکوشــیم در مقالههــای آتــی نقــش و عملکــرد مخــرب هریــک از آنهــا را
در عرصههــای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی برمــا کنیــم .امــا آنچــه اکنــون بایــد بــهآن اشــاره کــرد ،بازگویــی
نقــش ایــن هلدینگهــا در مقــام کالن کارفرمایــان کشــور در مهــار و کاهــش روزافــزون دســتمزدها در بازارهــای
کار اســت.
بــر اســاس اطالعــات منــدرج در ســایت قــرارگاه خاتماالنبیــا ،ایــن ســازمان عظیــم اقتصــادی نزدیــک بــه ۱۵۰
هــزار کارگــر و کارمنــد متخصــص در اشــتغال مســتقیم خــود دارد و نزدیــک بــه  ۵۰۰هــزار نفــر کارگــر و کارمنــد در
ً
اســتخدام شــرکتهای پیمانــکار طــرف قــرارداد خــود و عمدتــا از شــرکتهای وابســته بـ ه ایــن الیگارشــی هســتند.
بنیــاد مســتضعفان در صورتهــای مالــی ســال  ۱۳۹۴خــود از  ۴۷هــزار کارگــر و کارمنــد در اســتخدام مســتقیم
خــود و از بیــش از  ۷هــزار واحدهــای برونســپاری طــرف معاملــهاش ســخن گفتــه اســت .امــا برآوردهــای
کارشناســی حاکــی از آن اســت کــه ایــن بنیــاد بیــش از  ۱۵۰هــزار پرســنل در اســتخدام مســتقیم و غیرمســتقیم
خــود دارد .ســازمان اقتصــادی آســتان قــدس رضــوی اگرچــه مدعــی اســت کــه پرســنل دراســتخدام آن  ۳۷هــزار
نفرنــد ،ولــی بنــا بــه شــواهد متقــن ،شــمار پرســنل دراســتخدام ایــن غــول عظیــم اقتصــادی در شــرکتهای اصلــی
و تابــع و شــرکتها و کارگاههــای طــرف ســفارش آن ،بــه بیــش از  ۲۰۰هــزار نفــر میرســد .ایــن مقیــاس دربـ ٔ
ـاره
بنیــاد تعاونــی ســپاه ،بنیــاد تعاونــی ناجــا ،بنیــاد شــهید ،بنیــاد مســکن ،ســتاد اجرایــی فرمــان امــام ،صداوســیما
صــادق اســت .بــر آنهــا ،شــرکتها و هلدینگهــای عظیــم وابســته بــه اعضــای اتاقهــای بازگانــی و ازجملــه
هلدینگهــای خودروســازان ،توزیــع و پخــش فرآوردههــای غذایــی و دارویــی ،انبوهســازی ،حملونقــل و نظایــر
آنهــا را بیفزاییــد .بــرای نمونــه ،بنــا بهاظهــارات انجمــن خودروســازان ،بیــش از  ۸۵۵هــزار نفــر در بخــش تولیــد
و خدمــات بــهکار مشــغولاند و  ۲۶۵هــزار نفــر از آنــان در شــرکت قطعهســاز فعالیــت دارنــد [اقتصــاد نیــوز۹ ،
تیرمــاه .]۱۳۹۵
در ایــن میــان شــرکتها و مؤسســههای وابســته بــه دولــت ،مؤسســههای عمومــی و شــرکتهای وابســته
بــه شــهرداریها را در عرصههــای نفــت ،گاز ،آب ،بــرق ،گاز ،حملونقــل ،راهآهــن ،کشــاورزی و خدماتــی را
ً
نبایــد فرامــوش کــرد .ایــن شــرکتها کــه عمدتــا از شــمول قوانیــن اســتخدامی خــارج شــدهاند ،شــمار کثیــری از
کارگــران و متخصصــان را در اســتخدام مســتقیم دارنــد و بیــش از  ۳۵هــزار شــرکت پیمانــکاری تأییــد صالحیــت
شــده از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه طــرف قراردادهــای آنهاینــد [نــگاه کنیــد بــه :ســایت ثانیــه] .اگــر حتــی
ایــن شــرکتها در شــرایط عــادی بهطــور میانگیــن  ۵۰نفــر را هــم در اســتخدام داشــته باشــند ،شــمار آنــان بــه
حــدود  ۱میلیــون و  ۷۵۰هــزار نفــر میرســد .فرامــوش نکنیــم کــه بســیاری از کارگاههــای غیررســمی و غیرمجــاز
در شــهرها و بهویــژه در حاشــیه شــهرها ،طــرف معاملــه مســتقیم و غیرمســتقیم همیــن کالن ســرمایهداراناند.
بهایــن ترتیــب ،جــای هیــچ تردیــدی نمیمانــد کــه ایــن کالن کارفرمایانانــد کــه کنتــرل بــازار کار و دســتمزدها
ُ
را بهطورمســتقیم و غیرمســتقیم برعهــده دارنــد ،نــه کارگاههــای خــرد و پراکنــده در ســطح شــهرها و روســتاها.
جــدول زیــر ،وضعیــت اشــتغال در  ۵شــرکت از  ۵۰۰شــرکت برتــر کشــور را در ســال  ۱۳۹۴بــا نزدیــک بــه ۲۰۰
هــزار نفــر شــاغل در آنهــا ،نشــان میدهــد.
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باالترین اشتغالزایی
رتبه تعداد
کارکنان ۹۴

نام شرکت

تعداد
کارکنان

رتبه فروشی
۹۴

۱

بانک ملی ایران (هولدینگ)

۵۲۸۸۳

۱

۲

شرکت ایران خودرو (هولدینگ)

۵۰۵۴۸

۵

۳

شرکت سایپا (هولدینگ)

۴۰۴۲۷

۱۷

۴

شرکت سرمایهگذاری پارس آریان
(هولدینگ)

۳۱۵۵۵

۱۱

۵

بانک ملت (هولدینگ)

۲۸۷۱۱

۳

جدولهــای زیــر نیــز تصویــری کلــی و نــه دقیــق از هلدینگهــای وابســته بــه  ۳غــول اقتصــادی از مجمــوع
دههــا هلدینــگ مشــابه را نشــان میدهنــد:
آستان قدس رضوی
نام
هلدینگ داروسازی
هلدینگ مالی
هلدینگ عمران و ساختمان
هلدینگ خودروسازی

ٔ
حوزه فعالیت

دارو سازی ثامن
مؤسسه اعتباری رضوی /شرکت کارگزاری رضوی
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
شرکت شهاب خودرو /شرکت شهاب بار  /کمباین سازی ایران

شرکت آرد قدس رضوی /شرکت خمیرمایه رضوی /شرکت فراوردههای غذایی
هلدینگ صنایع غذایی
رضوی /شرکت فرآوردههای لبنی رضوی /شرکت نان قدس رضوی
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/
هلدینگ کشاورزی
مؤسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان /موسسه موقوفات و کشاورزی سمنان/
مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی
شرکت تهیه و تولید فرش استان قدس رضوی شرکت نخریسی و نساجی خسروی
هلدینگ نساجی
هلدینگ فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت کارخانجات صنایع چوب استان قدس رضوی  /شرکت معادن قدس رضوی/
مؤسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس/شرکت نفت و گاز رضوی
رضوی
دزم نیمضت و دزم :مود راتفگ
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بنیاد تعاون ناجا
شرح حوزه فعالیت

نام موسسه یا حوزه فعالیت
بانک قوامین

بانکداری و امور مالی

شزکت سرمایه گذاری مهرگان

ایدارای بیش از ۲هزارمیلیارد تومان سرمایه

شرکت ساختمانی

ساخت ۷۰هزار واحد مسکونی

شرکت واردات خودرو

واردات خودرو

شرکت پیمانکاری و عمرانی

توسعه خط  ۳و  ۴مترو

عمران و مسکن سازه پایدار قرن

مالک  ۵۱شرکت در زمینههای عمرانی و ۱۲شرکت در زمینههای تخصصی

مهندسی عمران و تولیدی نیرو

فعالیت در زمینه پاالیشگاهی و نیرو

ناجیسازان امین

فعالیتهای ساختمانی

صنایع مفتولی تهران گستر

پیمانکاری

فوالد و سیم تاکستان

صنعت

انبوهسازان سبزاندیشان

صنعت و ساختمان

عمران و مسکن سازه پایدار فضاکار قرن

ساختمان

فوالد و سیم تاکستان

صنعت

مهندسی عمران و تولیدی نیرو

فعالیت در حوزه آب و نیرو

شرکت ناجی سازان امین

حوزه مشاوره عمرانی

انبوهسازان سبزاندیشان

پروژههای ساختمانی

ناجی نشر

انتشارات

چاپ و انتشارات راه فردا

چاپ

زا گرس نوش مهرگان

تولید نوشابه

هتلهای پارس

مالک دهها هتل در سراسر ایران

ناجی هنر

فیلم سازی و سینما

راهگشا

پیمانکار در حوزه راهنمایی و رانندگی

مگامل ،هایپرمی ،یاس

سوپرمارکتداری

فروشگاه نجم و چیت ری

نساجی
بنیاد تعاون سپاه
حوزه فعالیت

نام شرکت یا موسسه
بانک انصار

بانکداری

مؤسسه مالی و اعتباری ثامناالئمه

بازار مالی

گروه خودروسازی بهمن

خودروسازی

کنسرسیوم مبین نت

این کنسرسیوم ۲۲میلیارد و  ۹۳۶میلیون سهم مخابرات را در معاملهای خریداری کرد

شرکت تالیا

سیم کارت

پیمانکاری نفتی

نفت و گاز در پارس جنوبی
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قراردادهای پیمانی ،برونسپاری و بنکداری
همانطــور کــه گفتــه شــد ،ازجملــه اهــرم کنتــرل دســتمزدها از ســوی کالنســرمایهداران ،قراردادهــای پیمانــی،
برونســپاری و بنکــداری و نظایــر آنهاســت .کارفرمایــان بــزرگ بــا رویکــرد بــه قراردادهــای پیمانــی و برونســپاری
ســاخت قطعــات الزم در ســاخت محصــول نهایــی ،ســعی در کاهــش هزینههــا بــا اســتفاده از امکانــات کارگاههــای
کوچــک دارنــد .در ایــن شــیوه ،تمایــل کارفرمــای اصلــی بــر قــرارداد ســاخت بهصــورت دســتمزدی اســت ،بهایــن
معنــی کــه کارفرمــای اصلــی مــواد الزم بــرای ســاخت را در اختیــار قطعهســاز قــرار میدهــد .در ایــن روش کــه
بیشتــر بــهحقالعمــل کاری شــبیه اســت ،کارفرمــای اصلــی بــر اســاس قــرارداد فیمابیــن مبلغــی را بهعنــوان
دســتمزد و ســربار ســاخت بــر اســاس صــورت وضعیتهــای تأییدشــده بــه قطعهســاز پرداخــت میکنــد .در ایــن
قراردادهــا نیــز تمــام تــاش کارفرمــای اصلــی آن اســت کــه بــر اســاس تیــراژ بــاال کمتریــن دســتمزد را بپــردازد.
بنابرایــن ،افزایــش دســتمزدها و تجدیدنظــر در بهــای تمامشــده قراردادهــای پیمانــی ،برونســپاری و بنکــداری
ُ
نمیتوانــد و نبایــد بــر ســود کارفرمایــان خــرد تأثیــری داشــته باشــد .تأثیــر آن تنهــا در کاهــش نــرخ ارزش اضافـهای
ُ
اســت کــه بــه جیــب کالنســرمایهداران ســرریز میشــود .کارفرمایــان خــرد نبایــد اجــازه دهنــد کالنســرمایهداران
ـران خــود ،پشــت آنــان ســنگر بگیرنــد.
بــرای پنهــان داشــتن ســود ورزیهــای غارتگـ ِ
از طرفــی ،ایــن ادعــا کــه افزایــش دســتمزدها متناســب بــا ســبد هزینــه زندگــی منجــر بــه رشــد نقدینگیهــا و
تــورم خواهــد شــد ،ادعــای عوامفریبان ـهای بیــش نیســت ،زیــرا افزایــش دســتمزدها معطــوف بــه کاهــش نــرخ
ســودهای نجومــی کالنســرمایهداران یــا کاهــش نســبی نــرخ "ارزش اضافــی" یــا کاهــش نســبی نــرخ ســهم
دســتمزد پرداخــت نشــده اســت.
رشد روز افزون نرخ "ارزش اضافه" یا "نرخ بهرهکشی"
مطابــق برآوردهــای رســمی ،ســهم دســتمزد در هزینــه تولیــد از  ۱۳.۲درصــد در ســال  ۷۶بــه  ۵.۷درصــد در ســال
 ۹۰کاهــش پیــدا کرده اســت [خبرگــزاری فــارس ۱۷ ،اســفندماه .]۱۳۹۴
همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،در فاصلــه ســالهای یادشــده و بهرغــم افزایــش اســمی دســتمزدها ســهم
دســتمزد از بهــای تمامشــده تولیــد بــه  ۴۰درصــد کاهــش یافتــه اســت و بــر اســاس بررســیها و مشــاهدات
میدانــی ایــن در فاصلــه  ۶ســال گذشــته همچنــان ســیر نزولــی پیمــوده اســت .مطالعــات مســتقل مــا بــر اســاس
صورتهــای مالــی تلفیقــی شــرکتهای خودروســاز ،شــرکتهای وابســته بــه بنیــاد مســتضعفان ،آســتان قــدس
رضــوی ،شــرکت مخابــرات ،شــرکتهای پتروشــیمی و بســیاری شــرکتهای وابســته بــه هلدینگهــای مالــی-
صنعتــی -تجــاری ،اعــم از خصوصــی و دولتــی ،نشــانگر آن اســت کــه ســهم دســتمزد در مقایســه بــا ســود خالــص
ایــن شــرکتها کمتــر از  ۵درصــد و در بدتریــن حالــت کمتــر از  ۸درصــد اســت .بهعبارتــی ،ســهم درآمــد کارگــران
دســت بــاال  ۸بــه  ۹۲درصــد ســهم کالنســرمایهداران اســت .روشــن اســت کــه حتــی افزایــش  ۵برابــری حداقــل
مــزد و دیگــر ســطحهای مــزدی ،ایــن نســبت را در حــدود بــه  ۲۵درصــد بــه  ۷۵درصــد یــا  ۴۰درصــد بــه  ۶۰درصــد
تغییــر خواهــد داد .همانطــور کــه دیــده میشــود ،در ایــن حالــت نیــز همچنــان ســهم دســتمزد پرداختنشــده یــا
"ارزش اضافــی" یــا همــان "نــرخ بهرهکشــی" سرســامآور خواهــد بــود.
افزایش دستمزدها ،تورم و نقدینگی
افزایــش دســتمزدها اثــر چندانــی بــر نقدینگــی نــدارد ،زیــرا بــر اســاس فرمــول عــام ســرمایه :پــول  -۱کاال
دزم نیمضت و دزم :مود راتفگ
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 پــول  ۲یــا پــول ( ۱نیــروی کار و وســایل تولیــد) -کاالی جدیــد -پــول  ۲حجــم نقدینگــی نهایــی متناســب بــابهــای کاالهــای تولیدشــده جدیــد اســت .بنابرایــن ،افزایــش پــول ( ۱ســهم دســتمزد) در فراینــد تولیــد ،بــا فــرض
تثبیــت قیمتهــا ،تأثیــری در میــزان پــول  ۲نخواهــد داشــت .تأثیــر آن در ایــن بخــش ،توزیــع عادالنهتــر درآمدهــا
اســت ،زیــرا متوجــه کاهــش "اضاف ـهارزش" اســت .افزایــش دســتمزد تنهــا در بــدو ســرمایهگذاری یــا بههنــگام
ســرمایهگذاریهای جدیــد در بازتولیــد گســترده ،بــه افزایــش بطئــی نقدینگــی میانجامــد ،ولــی تأثیــری در حجــم
نهایــی پــول (پــول  )۲نــدارد.
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 چرخـ ٔـه تولیــد و بازتولیــد گســترده -بــا فــرض ثابــت بــودن بهــای نهایــی کاالهــا-
اثرهــای تورمــی خــود را از دســت میدهــد .همانطــور کــه گفتــه شــد ،افزایــش دســتمزدها ،تنهــا متوجــه
کاهــش "اضافــهارزش" (دســتمزد پرداختنشــده) و درنتیجــه ،تعدیــل عادالنــه درآمدهــا خواهــد بــود .ازایــنرو،
علــت وجــودی تــورم را بایــد در جایــی دیگــر جســتجو کــرد .چراکــه اگــر دســتمزدها برابــر بــا ســبد هزینــه زندگــی
باشــد و نــرخ تــورم صفــر ،در ایــن صــورت ،مطابــق بــا قوانیــن حاکــم ،دیگــر ضرورتــی بــه افزایــش دســتمزدها
نخواهــد بــود .بنابرایــن ،افزایــش دســتمزدها عامــل تــورم موجــود نیســت ،بلکــه برعکــس ،افزایــش بهــای کاالهــا
یــا تــورم عمومــی ،علــت اصلــی ضــرورت افزایــش دستمزدهاســت .پیشتــر دیدیــم کــه افزایــش اســمی دســتمزد
در ســالهای گذشــته نهتنهــا بــه افزایــش ســهم آن در بهــای تولیــد نینجامیــده ،بلکــه ســیر نزولــی هــم پیمــوده
اســت.
تورم و نقش و وظایف دولتها
مــی دانیــم کــه کنتــرل تــورم از مقولههــای اقتصــاد کالن و ازجملــه وطایــف دولتهاســت .از ایـنروی ،نمیتــوان
بیکفایتــی و ســودجویی دولتهــا و کالنســرمایهداران را در دامــن زدن بــه افزایــش کاالهــا ،بورسبــازی و
افزایــش قیمــت کاالهــا در راســتای رونــق کاذب اقتصــادی متوجــه کارگــران کــرد و بــار آن را بــه دوش آنــان افکند.
حتــی نگاهــی گــذرا بــه آمارهــای رســمی کافــی اســت تــا بیاعتبــاری ادعاهــای عوامفریبانــه درخصــوص اثــر
منفــی افزای��ش دسـ�تمزدها ب��ر قیم��ت کااله��ا را نش��ان دهدــ .طبــق اطالعــات بانــک مرکــزی ،میــزان نقدینگــی
از رقــم  ۲۵۸میلیــارد تومــان در ابتــدای ســال  ،۱۳۵۸بــه رقــم  ۳۸۷هــزار و پانصــد میلیــارد تومــان در انتهــای
تیرمــاه ســال  ۱۳۹۱رســیده اســت .یعنــی در ایــن ســالها ،نقدینگــی بــا افزایشــی معــادل  ۳۸۷هــزار و ۲۴۲
ً
میلیــارد تومــان مواجــه بــوده اســت .بهعبارتدیگــر ،نقدینگــی در طــی تقریبــا  ۳۴ســال ۱۵۰۳ ،برابــر شــده اســت.
آمــار تــورم هــم در ســالهای پــس از انقــاب بیانگــر آن اســت کــه مجموعـ ًـا در بـ ٔ
ـازه زمان ـی ســالهای  ۱۳۵۸تــا
 ،۱۳۹۰تــورم کل ایــن دوره معــادل  ۳۴هــزار و  ۶۹۱درصــد بــوده اســت .بهعبارتــی دیگــر ،شــاخص قیمتهــا طــی
ً
ـال یادشــده تقریبــا  ۳۴۸برابــر شــده اســت [روزنامـ ٔـه دنیــای اقتصــاد ۸ ،مهرمــاه  .]۱۳۹۱ایــن
مــدت بیستوســه سـ ِ
درحالــیاســت کــه تنهــا در دو ســال اخیــر ،یعنــی از آذرمــاه  ۱۳۹۴تــا آذرمــاه  ،۱۳۹۶نقدینگیهــای کشــور از ۹۲۵
هــزار میلیــارد بــه  ۱۴۴۵هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت [خبرگــزاری ایســنا۱۸ ،بهمنمــاه .]۱۳۹۶
دلیــل افزایــش نقدینگیهــا در ایــن بـ ٔ
ـازه زمانــی را بایــد در بســط مناســبات ســرمایهداری و مبــادالت پولــی در
ســطح شــهرها و روســتاها ،خــروج ســرمایهها از کشــور ،واردات بیرویـ ٔـه کاالهــا ،خلــق اعتبــارات کاذب تجــاری،
افزایــش حجــم پــول و شــبهپول درنتیجــه رشــد افسارگسـ ٔ
ـیخته بانکــداری و داللــی ،اعطــای وامهــای ریزودرشــت
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از نــوع طرحهــای زودبــازده ،وام مســکن ،خریــد خــودرو و کاالهــای ضــرور و نظایــر آنهــا ،بــا هــدف دامــن زدن بــه
بورسبــازی در بخشهــای غیرمولــد و رونــق کاذب در راســتای بســط بازارهــای داللــی و انگلــی جســتجو کــرد.
حالآنکــه افزایــش منطقــی دســتمزدها -درصــورت کنتــرل واردات بیرویــه و هدایــت پولهــا و ســرمایههای
ســرگردان بــه بخشهــای مولــد -میتوانســت و میتوانــد بــه رونــق واقعــی و بــه تقویــت و تحکیــم فعالیتهــای
صنعتــی و مولــد بینجامــد (در بحــث حــق اشــتغال کامــل از همیــن سلســله گفتارهــا ،دربـ ٔ
ـاره تمــام عوامــل برشــمرده
بهتفصیــل ســخن خواهیــم گفــت).
ٔ
اظهارنظ��ر احمــد تشــکینی ،مدیــر یکپارچهســازی سیاس ـتهای مؤسســه مطالعــات و پژوهشهــای بازرگانــی،
گویـ�ای بسـ�یاری از واقعیته��ای موج��ود استــ" :بــر اســاس جلســه روز چهارشــنبه  ۱۹اســفندماه ســال گذشــته
شــورایعالی کار ،رشــد دســتمزدها معــادل  ۱۴درصــد بــرای ســال  ۹۵تصویــب شــد کــه در ایــن صــورت
هزینههــای تولیــد صنعتــی از محــل افزایــش دســتمزدها حــدود  ۱٫۱۲درصــد افزایــش خواهــد یافــت۱٫۱۲ .
درصــد نشــانگر اثــر مســتقیم افزایــش دســتمزد بــر هزینــه تولیــدات صنعتــی اســت ،لــذا اثــر شــاقی را دربــر
نمیگیــرد؛ ضمــن آنکــه افزایــش بهــرهوری [بخــوان :تشــدید آهنــگ کار] در کاهــش ایــن اثــر نقــش مســتقیمی
ایفـ�ا میکن��د" [ســایت اقتصــاد نیــوز ۲۵ ،خردادمــاه  .]۱۳۹۵مفهــوم ایــن ســخن آن اســت کــه ،بهرغــم افزایــش
نســبی دســتمزدهای اســمی ،هزینــه دســتمزد تأثیــر چندانــی بــر هزینههــای تولیــد نــدارد ،امــا میتــوان بــا تشــدید
آهنــگ کار یــا تشــدید بهرهکشــی ،آن را جبــران کــرد .او ،درعینحــال ،توضیــح نــداد کــه چــرا بهرغــم افزایــش
دســتمزدهای اســمی ســهم دســتمزد در هزینههــای تولیــد از  ۱۳٫۲در ســال  ۱۳۷۶بــه  ۵٫۷درصــد در ســال
 ۱۳۹۰کاهــش یافتــه اســت .بــا اینهمــه روشــن اســت کــه ازجملــه دلیلهــای عمــده ایــن کاهــش ،پیشــی گرفتــن
نــرخ تــورم از افزایــش دســتمزد اســمی ،افزایــش شــدید بهــای مــواد اولیــه درنتیجــه نوســانات ارزی و وابســته
بــودن آن بــه واردات ،تشــدید آهنــگ کار -نــرخ بهرهکشــی -تعدیــل نیــرو و حــذف یــا ادغــام پسـتهای ســازمانی
و نظایــر آنهــا اســت.
هــم ازای ـنرو اســت کــه آقــای تشــکینی و بســیاری از کارشناســان اقتصــادی مدافــع وضــع موجــود ،معترفانــد
کــه موضــوع دســتمزد حتــی در زمــره  ۱۰مشــکل اساســی تولیــدات صنعتــی محســوب نمیشــود .همانطــور
ـوری اقتصــاد کشــور ،واردات بیرویــه
کــه گفتــه شــد ،مشــکل اساســی در نوســانات ارزی بــا توجــه بــه وارداتمحـ ِ
از مبــادی رســمی و غیررســمی ،افزایــش بهــای مــواد اولیــه ،هزینههــای مالــی -نــرخ ســود تســهیالت بانکــی-
ـوءمدیریتها ،پاداشهــای نجومـ ِـی مدیــران ،ریختوپاشهــا و نظایــر آنهــا اســت [گــزارش
تغییــر قوانیــن ،سـ ِ
مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام].
بهنظــر مــا همیــن نمونههــا و اشــارهها کافــی اســت تــا از سیاســتهای ضــد مردمــی نظــام در حمایــت از
ُ
کالنســرمایهداران کــه میکوشــند در پــس خردهکارفرمایــان پنهــان شــوند ،پــرده برگیــرد .بهعــاوه ،برعهــده
کارگــران و بهویــژه کارگــران آگاه اســت کــه بــا توجــه بــه مشــاهدات عینــی از روابــط و مناســبات کار در محیــط
پیرامونــی خــود بــه تعمیــق و تدقیــق ایــن بحــث همــت گمارنــد و نتیجــه مطالعاتشــان را بههــر طریــق ممکــن و
ازجملــه طریــق شــبکههای اجتماعــی منعکــس ســازند .همچنیــن برعهــده کارفرمایــان اســت کــه گــزارش عملکرد
و صورتهــای مالــی شــرکتها و کارگاههــا را بــرای اطــاع عمــوم و بهویــژه بــرای اطــاع کارگــران ایــن شــرکتها
و کارگاههــا منتشــر کننــد .آگاهــی از نحــوه عمــل و فعالیتهــای اقتصــادی کارگاههــا حــق مســلم کارگــران اســت.
ســوءمدیریتها ،ریختوپاشهــا
بهویــژه آنکــه در وضعیــت کنونــی ،کارفرمایــان بــرای الپوشــانی ضعفهــا و ِ
و اختالسهــا انگشــت اتهــام را بــه ســوی کارگــران و دســتمزد آنــان نشــانه رفتهانــد و میرونــد .ایــن اتهــام
دزم نیمضت و دزم :مود راتفگ
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ٔ
سوءاســتفادهها بــر
نهتنهــا ضــد اخالقــی ،بلکــه اقدامــی جنایتکارانــه بــرای آوار کــردن هزینــه ضعفهــا و ِ
دوش کارگــران و خانوادههــای آنــان اســت .در همیــن راســتا ،انتشــار صورتجلســه مذاکــرات شــورایعالی کار
پــس از برگــزاری هــر جلســه ،جــزو حقــوق کارگــران اســت و ایــن کمتریــن خواســت کارگــران از بهاصطــاح
"نماینــدگان کارگــری" در ایــن شوراســت .بهیقیــن ،هرگونــه بیاعتنایــی بهایــن خواســت و پیــروی بیچونوچــرا
از منویــات کالنســرمایهداران و کارگــزار آنــان -نماینــدگان دولتهــا -مشــارکت در جنایــت آنــان بــر ضــد کارگــران
کشــور و خانوادههایشــان اســت .پیگیــری ایــن خواســت ،ازجملــه وظایــف کمیتههــای دســتمزد در کارگاههــای
کشــور اســت .زیــرا کارگــران کشــور بــا آگاهــی از اســتداللهای میانتهــی دولتهــا و کالنســرمایهداران ،هــم
بهلحــاظ نظــری و هــم بهلحــاظ عملــی ،خــود میتواننــد پاســخهای درخــورد آنهــا را بدهنــد.
همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،در گزارشهــا و بررس ـیهای تحلیلــی مراکــز پژوهــش وابســته بــه نظــام
(مرکزپژوهشهــای مجلــس و مجلــس تشــخیص مصلحــت) دســتمزد در  ۱۰ردیــف اصلــی مشــکالت صنایــع
و تولیــدات کشــور نیســت .بنابرایــن ،طــرح ایــن مشــکالت در شــورایعالی کار موضــوع تعییــن دســتمزدها،
موضوعــی انحرافــی باهــدف جبــران ایــن مشــکالت بهبهــای قربانــی کــردن دســتمزد کارگــران اســت .واقعیــت
ایــن اســت کــه ،اگــر قــرار باشــد ایــن مشــکالت بههنــگام مذاکــرات جمعــی دربــاره تعییــن دســتمزدها مطــرح
شــود ،ایــن دولتهــا و کالن ســرمایهداراناند کــه بایــد نســبت بــه سیاس ـتهای ضــد مردمــی و سودورزانهشــان
پاســخگو باشــند و درصــدد جبــران آنهــا برآینــد .تــن دادن گــروه بهاصطــاح کارگــری ایــن شــورا بــه چنیــن
بحثهــای انحرافــی و خــارج از موضــوع و گــردن نهــادن بــه خواسـتهای تحمیلــی کالنســرمایهداران و دولــت
کارگــزار آنهــا ،جــز ســردرگم کــردن کارگــران و کشــاندن آنــان بــه دنبالــهروی از منویــات دولتهــای فاســد و
کارگــزار کالنســرمایهداران هدفــی دیگــر نــدارد.
اظهــارات آقــای اولیــا علیبیگــی ،رئیــس کانونعالــی شــوراهای اســامی کار ،شــاهدی اســت بــر ایــن ادعــای
م��ا .او میگوی��د" :نوشـ�تن نامــه بــه وزيــر كار كــه بهعنــوان رئيــس شــورایعالی كار ،خــود عضــوی از اعضــای
شــورایعالی كار هـ�م اسـ�ت ،شايسـ�ته و معقـ�ول نيسـ�ت ،چـ�ون هرگونـ�ه تصميمـ�ی در شـ�ورا سـ�هجانبه و بـ�ا حضـ�ور
شــركای اجتماعــی گرفتـ�ه میشــود ... .در تمــام بنگاههــای اقتصــادی تشــکلهای كارگــری حضــور دارنــد و
ايـ�ن تشــکلها نيازهــا و مطالبــات نيروهــای كار خــود را بــه تشــکلهای اســتاني منتقــل ميكننــد و از آنجــا
ب��ه تش��کلهای كشوــری ارائـ�ه و پ��س از بررس��ی پاسـ�خ گفت��ه میشـ�ود .معتقديــم كــه جامعــه شــريف كارگــری
مطالبـ�ات خــود را تنه��ا از طري�قـ تش�کـلهای صنفــی بــه نحــو شايســته و قانونــی دنبــال كنــد و تحــت تأثیــر اغــراض
سياسـ�ی و متف��اوت كـ�ه درصــدد تشــويش اذهــان عمومــی و ملتهــب كــردن جــو جامعــه هســتند قــرار نگيــرد و بــا
سوءاســتفاده را ندهــد .شــورایعالی كار همهســاله بــا حضــور شــركای اجتماعــی گــروه كارگــری،
هوشــياری اجــازه ِ
كارفرمايـ�ی و دولـ�ت درخصـ�وص دسـ�تمزد نشسـ�تهایی را برگـ�زار میکنـ�د و هرگونـ�ه تصميمـ�ی نسـ�بت بـ�ه تعييـ�ن
دستــمزد ،بـ�ا اجم��اع و اتف��اق نظـ�ر هم��ه اعض�اـی ش��ورا اتخاــذ میشـ�ود .اگرچــه دســتمزدی كــه بــرای ســال ۹۱
تعیینش��ده ب��ا توجـ�ه ب��ه شرــايط موجــود و افزايــش تــورم ،جوابگــوی نيازهــای ضــروری و حداقلهــای خانوارهــای
كارگـ�ری نيســت امـ�ا بايـ�د واقعبينانـ�ه و منصفانـ�ه بـ�ه موضـ�وع نـ�گاه كـ�رد و بـ�ا توجـ�ه بـ�ه شـ�رايط حاضـ�ر پذيرفـ�ت كـ�ه
بيش��تر از اي��ن ام��كان افزايشــ دس��تمزد نيسـ�ت .كمب��ود م��واد اولي�هـ و كاهـ�ش ظرفيــت توليــد باعــث میشــود كــه
بنگاهه��ای اقتص��ادی بـ�ا كاه��ش توليدــ روبـ�رو شوــند و كارفرمايــان تــوان پرداخــت دســتمزد واقعــی بــه كارگــران
را نداشــته باشــند" [خبرگــزاری ایســنا ۷ ،مهرمــاه  -۱۳۹۱تأکیدهــا از ماســت] .اســتناد مــا بـ ه ایــن نقلقــول بلنــد
از آن رو اســت کــه مــا را از رجــوع بــه منابــع دیگــر بهمنظــور نشــان دادن عملکــرد گــروه بهاصطــاح کارگــری
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شــورایعالی کار طــی نزدیــک بــه  ۴دهــه بینیــاز میکنــد .زیــرا نزدیــک بــه  ۴دهــه ایــن نــگاه بــر گــروه بــه
اصطــاح کارگــری شــورایعالی کار حاکــم بــوده اســت .بهیــاد داشــته باشــیم کــه ایــن اظهــارات بــه زمانــی
مربــوط اســت کــه  ۲۰هــزار کارگــر طــی تومــاری بــه عملکــرد دولــت در ایــن شــورا اعتــراض کــرده بودنــد.
ٔ
همــه بنگاههــای اقتصــادی تشــکلهای کارگــری حضــور دارنــد و از
آقــای علیبیگــی معتقــد اســت کــه در
نیازهــای کارگــران مطلعانــد ،ازایـنرو ،دیگــر نیــازی بــه نامهنــگاری و مکاتبــه بــا وزیــر نیســت کــه خــود عضــوی از
شــورایعالی کاراســت و کار چندانــی هــم از او برنمیآیــد .ایــن ادعــای ایشــان مبنــی بــر اینکــه در همــه بنگاههــا
ً
تشــکلهای کارگــری حضــور دارنــد ،فری ـبکاریای بیــش نیســت .واقعیــت امــر ایــن اســت کــه تقریبــا در هیــچ
بنــگاه اقتصــادیای تشــکل کارگــریای مســتقل وجــود نــدارد و تشــکلهای زرد هــم در باالتریــن حالــت تنهــا ۵
درصـ ِـد کارگاههــای اقتصــادی کشــور را پوشــش میدهنــد .امــا مــا نیــز بــر ایــن باوریــم کــه وزیــر بهخــودی خــود
هیــچ اختیــاری در زمینــه تعییــن حداقــل مــزد نــدارد ،زیــرا دیدیــم تغییــر دولتهــا و وزیــران کار موجــب تغییــر
رویههــا نشــده اســت .در ایــن شــورا ،تصمیمهــا از پیــش و بــر اســاس سیاســتهای کالن نظــام در راســتای
تأمیــن ســودورزی کالنســرمایهداران از پیــش گرفتــه شــده اســت .بدیــن ترتیــب وظیفــه شــورایعالی کار تنهــا
بــرای خالــی نبــودن عریضــه ،آن اســت کــه ایــن تصمیــم را اعــام و توجیــه کنــد .و چــه توجیهــی بهتــر از همیــن
اظهــارات آقــای علیبیگــی و دیگــر نماینــدگان بهاصطــاح کارگــری و همپالکیهــای ایشــان؟ آیــا نماینــدگان
دولــت و کارفرمایــان بهتــر از ایــن میتوانســتند تصمیمهــای ضدکارگــری از نــوع تصمیــم فــوق را توجیــه کننــد؟
آقــای علیبیگــی میگویــد "تشــکلهای کارگــری" موجــود در بنگاههــای اقتصــادی بایــد نیازهــا و مطالبــات
نیروهــای کار را منتقــل کننــد ،امــا نمیگویــد کــه ایــن تشــکلها بــرای پیشگیــری یــا حــل معضلهــا یــا
بهعبــارت بهتــر ،فجایــع انســانی رخداده در زندگــی و کار کارگــری چــه اقدامــی کردهانــد؟ و اگــر ایــن تشــکلها
اقــدام نکننــد کــه نکردهانــد ،تکلیــف کارگــران چیســت؟ ســر گرســنه بــر بالیــن بگذارنــد و دم برنیاورنــد کــه اگــر
بیاورنــد ،تشــویش اذهــان عمومــی و ملتهــب کــردن جامعــه اســت؟ آقــای علیبیگــی در اینجــا نیــز نــه در مقــام
"نماینــده" کارگــران بلکــه در مقــام ســخنگوی "دادســتان" نظــام ظاهــر میشــود و بــرای کارگــران درصــورت عــدول
از مرزهــای تعیینشــده چنگودنــدان نشــان میدهــد .گذشــته از ایــن ،آقــای علیبیگــی در مقــام ســخنگوی
دولــت و کارفرمایــان بــا اســتناد بــه کمبــود مــواد اولیــه و کاهــش ظرفیــت تولیــد ،اعــام میکنــد کــه کارفرمایــان
تــوان پرداخــت مــزد واقعــی را ندارنــد ،بنابرایــن ،کارگــران را بــه واقعبینــی فرامیخوانــد .امــا آقــای علیبیگــی
نمیگویــد کــه در نتیجــه کــدام سیاس ـتهای خانمانســوز و میهــن برباددهــی کارخانههــا بــا کمبــود مــواد اولیــه
و کاهــش ظرفیــت تولیــد روبــرو هســتند؟ و نمیگویــد کارگــران در بــروز ایــن وضــع چــه نقشــی داشــتهاند؟ ایشــان
بهتــر از هرکــس میدانــد کــه مســئول بــروز ایــن مشــکالت و فجایــع یادشــده ،نــه کارگــران بلکــه نظــام ضــد
مردمــی اســت ،یعنــی نظــام "مقدســی" کــه بــا حاکــم کــردن سیاس ـتهای داللــی بــر اقتصــاد کشــور و واردات
بیرویــه بــه ضــد تولیــدات داخلــی و بــا اســتفاده از رانتهــای گســترده از یــک ســو و اتــاف درآمدهــای جامعــه در
راســتای سیاس ـتهای ضــد ملــی تن ـشزا و سیاس ـتهای جاهطلبانــه نظامــی و تقویــت روزافــزون دســتگاههای
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 سیاسـتها کاری نیســت .وظیفــه
او تنهــا تهدیــد کارگــران اســت کــه بایــد بــا چشــم فروبســتن بــر هــر عاملــی و سیاســتی ،بــار طاقتفرســای تمــام
ایــن سیاس ـتهای ضــد مردمــی را بــر دوش کشــند و دم برنیاورنــد!
انتظــار دیگــری هــم نمیتــوان داشــت .خروجیهــای آن نظــام مهندسیشــده مبتنــی بــر آییننامههــا
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و تشــخیص و تأییــد صالحیتهــای ناظــر بــر تشــکیل تشــکلهای کارگــری ،تشــکلهایی از نــوع "کانــون
شــوراهای اســامی کار" و "نمایندگانــی" از نــوع علیبیگــی اســت.
تنهــا از ســال  ۱۳۹۴و در نتیجــه بــاال گرفتــن بحــث ســبد هزینههــا بــود کــه گــروه بهاصطــاح کارگــری موضــوع
ســبد معیشــتی آن هــم بهصورتــی ناقــص را پیــش کشــید [نــگاه کنیــد بــه :اظهــارات فرامــرز توفیقــی دربـ ٔ
ـاره ســبد
هزینــه زندگــی .]۱۳۹۴ ،در ســال  ۱۳۹۶بــا دامنهدارتــر شــدن بحــث ضــرورت افزایــش دســتمزدها متناســب بــا
ســبد هزینههــای زندگــی ،گــروه بهاصطــاح کارگــری ایــن شــورا بــا فرمــان حکومتــی مبنــی بــر پاییــن کشــیدن
فتیلــه ایــن بحــث و در اقدامــی تاکتیکــی و بهبهانـ ٔـه مخالفــت بــا واگــذاری صنــدوق ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه
وزارت بهداشــت و درمــان ،نزدیــک بــه یــک مــاه از شــرکت در جلســه شــورایعالی کار خــودداری ورزیــد تــا بــاز
هــم کار بــه تعطیــات آخــر ســال کشــیده شــود .ایــن گــروه ضمــن شــرکت نکــردن در جلســه شــورایعالی کار ،در
اقدامــی نمایشــی ،از کارگــران خواســت تــا بــه تجمــع در برابــر شــورای نگهبــان [بخــوان :دریوزگــی از ایــن شــورا]
روی آورنــد .امــا گــروه وابســته بــه خانــه کارگــر میدانســت و میدانــد کــه شــورای نگهبــان ازجملــه اندامهــای
اصلــی نظــام در ِاعمــال سیاس ـتهای کالن نظــام اســت .مفهــوم ایــن اقــدام جــز تعطیــل کــردن یــک مطالبــه
ٔ
به ٔ
مطالبــه دیگــر نبــود .حالآنکــه ایــن دو مطالبــه ،مطالبــات مســتقلیاند کــه هریــک بایــد در
بهانــه پیگیــری
جــای خــود پیگیــری شــوند .ایــن نیــز بدیهــی اســت کــه پیشــبرد چنیــن مطالبههایــی جــز از طریــق اقــدام متحــد و
سراسـ�ری کارگ��ران کش��ور میس��ر نیس��ت .ای��ن سخــن رسوــلی ،دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر اســتان خراســان رضــوی،
خ��ود گوی��ای همی��ن واقعی��ت اســت" :تشــکلهای کنونــی کارگــری مثــل شــورایعالی کار یــا انجمنهــای
صنفــی ،خــود در خانــه دولــت ســاکن هســتند .هرقــدر هــم بخواهنــد مطالبــات کارگــران را پیگیــری کننــد ،بــاز هــم
بـ�ا محدودیتهــای دولت��ی روب��رو هســتند" [خبرگــزاری ایلنــا ۱۴ ،فروردینمــاه .]۹۷
شورایعالی کار ،تعیین حداقل مزد ،افزایش دیگر سطحهای مزد
موضــوع دیگــری کــه نبایــد از نظــر پنهــان بمانــد ،جایــگاه شــورایعالی کار در تبییــن و تعییــن حداقــل مــزد و
دیگــر ســطحهای مــزدی اســت .چنــان کــه دیــده شــد ،مالکهــای تعییــن حداقــل مــزد را قانــون تبییــن کــرده
اســت .بنابرایــن ،وظیفــه ایــن شــورا مصــداق سـهجانبهگرایی در وضــع قوانیــن و بخشــنامههای مربــوط بــه آنهــا
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 بهســود
کارفرمایــان اقدامــی اســت غیرقانونــی و ازای ـنروی ایــن حــق بــرای نماینــدگان کارگــران بایــد محفــوظ باشــد کــه
درصــورت تخطــی دولــت از حــدود وظایــف خــود بــه دادگاههــای صالحی ـتدار و مســتقل از نــوع دیــوان عدالــت
اداری یــا شــورای داوری شــکایت برنــد .بهعــاوه ،رابطــه نماینــدگان کارگــران در ایــن شــورا بــا طبقــه کارگــر کشــور
مشــمول رابطــه وکیــل و مــوکل اســت و نماینــدگان کارگــران در ایــن شــورا نمیتواننــد ب ـهدور از نــگاه مــوکالن
خــود ،یعنــی کارگــران ،بــه زدوبنــد و تبانــی بــا کارفرمایــان و دولــت برآینــد .روشــن اســت کــه آنجــا کــه نماینــدگان
کارگــران نتواننــد بــه خواس ـتهای طبقــه کارگــر جامــه عمــل بپوشــانند ،بایــد بــه مــوکالن خــود رجــوع کننــد.
بدیهــی اســت کــه در ایــن صــورت ،حــق اعتــراض و ازجملــه اعتصــاب سراســری در برابــر تصمیمهــای تحمیلــی
بایــد بــرای کارگــران محفــوظ باشــد .ازهمیــنرو ،کارگــران آگاه کشــور میداننــد کــه بــا تصویــب مصوبههــای
ضدکارگــری ایــن شــورا ،مبــارزه کارگــران خاتمــه نمییابــد و بایــد ایــن بحــث را بهطــور مســتقل و از طریــق
ســازماندهی جنبــش اعتراضــی بــه هــر شــکل ممکــن و ازجملــه اعتصــاب و درخواســت مذاکــرات جمعــی در
مقیــاس کارگاه و در مقیــاس محلــی ،منطقـهای و سراســری پــی گیرنــد .اعتــراض بــه مصوبــات ضدکارگــری حــق
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مشــروع کارگــران اســت و آنچــه غیرقانونــی اســت ،تصمیمهــا و عملکــرد شــورایعالی کاراســت.
ترکیب شورایعالی کار
همچنیــن ،بایــد توجــه داشــت کــه ترکیــب نماینــدگان کارگــران در ایــن شــورا بهگونــهای 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 میدهــد .برکشــیدن عــدهای از ســوی دولــت و کارفرمایــان
در مقــام نمایندههــای کارگــران ،نقــض حقــوق و آزادیهــای ســندیکایی از ســوی دولتهــا و کارفرمایــان اســت.
از طرفــی ،نماینــدگان کارگــران در ایــن شــورا بایــد از زبدهتریــن ،آگاهتریــن و وفادارتریــن کارگران به منافــع کارگری
در موضــوع مذاکــرات ایــن شــورا باشــند و درعینحــال ،بایــد از مشــاورههای حقوقــی و اقتصــادی کارشناســان
ـری
متعهــد بــه منافــع طبقــه کارگــر بهــره جوینــد .امــا همانطــور کــه از اظهارنظرهــای اعضــای بهاصطــاح کارگـ ِ
برکشــیده در ایــن شــورا برمیآیــد ،انتخــاب ایــن گــروه ،دســتچین ناآگاهتریــن و ســر بهفرمانتریــن افــراد بــوده
اســت .روشــن اســت کــه خروجــی ایــن گــروه عقبمانــده و فاقــد اعتبــار نمایندگــی کارگــران ،بهرغــم شــعارهای
دهانپرکــن ،نمیتوانــد جــز دنبالــهروی از دولتهــای کارگــزار کالنســرمایهداری باشــد .علــی خدایــی ،عضــو
بهاصطــاح گــروه کارگــری شــورایعالی کار ،خــود بــه عــدم برخــورداری حــق نمایندگــی کارگــران کشــور اذعــان
دارد .او میگویــد" :تنهــا  ١٠درصــد از کارگــران کشــور عضــو تشــکلهای کارگــری هســتند ".حتــی بــا فــرض
صحــت ایــن گفتــه ،اگــر در نظــر گیریــم کــه ایــن آمــار تنهــا مربــوط بــه کارگاههــای رســمی و مشــمول قانــون کار
میشــود ،میتــوان پــی بــرد کــه در بهتریــن حالــت ایــن گــروه کمتــر از  ۵درصــد کارگــران کشــور را نمایندگــی
میکننــد.
گفتیــم کــه در ترکیــب شــورایعالی کار ،گــروه کارفرمایــان بهنمایندگــی از کارفرمایــان کشــور بایــد تمامــی
کارفرمایــان و ازجملــه کارفرمایــان خــرد و مدیــران شــرکتهای دولتــی را دربرگیــرد .حضــور دولــت در ایــن شــورا
جنبــه دوگانــه دارد کــه بایــد مــرز میــان ایــن دو بهدقــت رعایــت شــود؛ نماینــدگان مدیــران واحدهــای دولتــی در
ترکیــب کارفرمایــان جــای دارنــد و نماینــدگان دولــت در مقــام مســئوالن اجرایــی ،بایــد تنهــا بــر چگونگــی پیشــبرد
مذاکــرات در چارچــوب قوانیــن نافــذ و معتبــر کشــور ناظــر باشــند .از طرفــی ،شــمار نماینــدگان کارفرمایــان
بهنمایندگــی از ســوی تمــام کارفرمایــان کشــور ،اعــم از نماینــدگان کالنســرمایهداران ،کارفرمایــان خــرد و مدیــران
دولتــی و متکــی بــه ســازمانهای خــاص خــود ،در هیــچ شــرایط نمیتوانــد و نبایــد بیــش از شــمار نماینــدگان
کارگــران باشــد .افزایــش شــمار نماینــدگان دولــت در دولــت احمدینــژاد بــه  ۶نفــر -مســاوی بــا شــمار نماینــدگان
کار
کارگــران و کارفرمایــان -بــا اختیــارات گســترده ٔدر رونــد مذاکــرات کــه همچنــان در دولــت روحانــی و وزارت ِ
برکشــیده از "خانــه کارگــر" ادامــه یافــت ،در زمــره نقــض حقــوق کارگــران اســت .بهویــژه آنکــه طــی چهــار دهــه
گذشــته شــاهد بودهایــم کــه ایــن حضــور بهطــور یکجانبــه بهســود کارفرمایــان [بخــوان :کالنســرمایهداران]
بــوده اســت.

 .۲تضمین مزد

مــزد و تضمیــن پرداخــت آن ،از مهمتریــن مباحــث حقــوق کار بهشــمار مـیرود .زیــرا در تحلیــل نهایــی ،زندگــی
کارگــران و حقــوق بگیــران وابســته بــه مــزد آنــان اســت و اگــر ایــن مــزد ناچیــز هــم پرداخــت نشــود یــا بهموقــع
پرداخــت نشــود ،شــکل و مفهــوم کار اجبــاری و بیــگاری بهخــود میگیــرد و ازآنجاکــه بیــگاری و کار اجبــاری
مصــداق کار بردگــی اســت ،ازجملــه روابــط و مناســبات کاریای اســت کــه در حقــوق کار از اســاس مــردود شــناخته
دزم نیمضت و دزم :مود راتفگ
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شــده اســت .قانــون کار کنونــی نیــز آن را در مطابقــت بــا مــاده  ۶منــع کــرده اســت.
در ســال  ،۱۹۴۹بــا احســاس نیــاز بــه مقــررات جامعتــر در حمایــت از مــزد و مقــررات مربــوط بــه پرداخــت آن،
مقاولهنامــه شــماره  ۹۵و توصیهنامــه شــماره  ۸۵مربــوط بــه "حمایــت از مــزد" تصویــب شــد .همزمــان بــا تصویــب
ایــن دو ســند ،مقاولهنامــه شــماره  ۹۴و توصیهنامــه شــماره  ۸۴دربــاره "شــروط کار در قراردادهــای مربــوط بــه
کارهــای پیمانــی" و دربرگیرنــده مقرراتــی در حمایــت از مــزد بهتصویــب رســید.
مقاولهنامــه شــماره  ۹۵کــه دولــت ایــران در ســال  ۱۳۵۱بــدان ملحــق شــده اســت ،ابتــدا مــزد را تعریــف میکنــد
و ســپس ،بــه حــدود حمایــت از آن میپــردازد .از نظــر مقاولهنامــه ،مــزد "بهــر ترتیبــی کــه تعییــن یــا محاســبه
کار
میشــود ،عبــارت از اجــرت یــا درآمــد قابلاندازهگیــری بــه وجــه نقداســت کــه بــه موجــب قــرارداد اشــتغال ب ـه ِ
کتبــی یــا شــفاهی و در مقابــل کار یــا خدمتــی کــه انجــام شــده یــا انجــام خواهــد شــد ،کارفرمــا در وجــه کارگــر
میپــردازد؛ میــزان و مبلــغ آن بــا موافقــت طرفیــن یــا طبــق قوانیــن ملــی تعییــن میشــود ".هــدف مقاولهنامــه
از تعریــف مــزد و شــمول گسـ ٔ
ـترده آن ،حمایــت از درآمــد کارگــر در هرشــکل آن اســت .بهعــاوه ،مقاولهنامــه بــه
ضــرورت وضــع مقــررات دقیقتــری دربــاره چگونگــی پرداخــت مــزد ،زمــان و مــکان پرداخــت مــزد ،ممتــاز بــودن
طلــب کارگــر از بابــت مــزد ،تسـ ٔ
ـویه 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 میکنــد.
توصیهنامــه شــماره  ۸۵هــم دربــاره هــر یــک از موضوعهــای طــرح شــده در مقاولهنامــه ،توضیــح و رهنمودهــای
بیشــتر و کاملتــری ارائــه کــرده اســت.
کنفرانــس بینالمللــی کار در ســال  ،۱۹۴۹همزمــان بــا تصویــب مقاولهنامــه مربــوط بــه حمایــت از مــزد،
مقاولهنامــه شــماره  ۹۴و توصیهنامــه شــماره  ۸۴دربــاره "شــرطهای کار در قراردادهــای منعقــد از طــرف
ســازمانهای دولتــی" (پیمانــکاری) را از تصویــب گذرانــد .مقاولهنامــه شــماره  ۹۴و توصیهنامــه شــماره  ۸۴هرچنــد
منحصــر بــه مــزد نیســت ،امــا در آن بــه حمایــت از مــزد کارگــران شــاغل در پــارهای کارهــا ،بهســبب طبیعــت
ً
ایــن مشــاغل ،توجــه شــده اســت .زیــرا میدانیــم کــه ایــن قبیــل کارهــا معمــوال بهوســیله مقاطع ـهکاران انجــام
میشــود و اینــان هــم از طریــق مناقصــه برنــده میشــوند و امــکان دارد کــه بــرای برنــده شــدن کار را بــه بهــای
کاری نامســاعد بــه کارگــران ارزانتــر تمــام کننــد.
پرداخــت مــزد
های ِ
خیلــی پاییــن و تحمیــل شــرط ِ
ٔ
برابــر مقاولهنامــه یادشــده ،در تمــام قراردادهــای پیمانــی دولتــی کــه یکــی از مقامهــا یــا ســازمانهای دولتــی
از محــل وجــوه عمومــی انجــام کاری را برعهــده شــخص حقیقــی یــا حقوقــی دیگــر میگــذارد و الزمـ ٔـه انجــام
کار اســتخدام عــدهای کارگــر باشــد ،بایــد در قــرارداد ناظــر بــر پیمــان ،شــرطهایی گنجانــده شــوند کــه بهموجــب
آنهــا ،پیمانــکاران کل و جــزء حقــوق کارگــران را در زمینــه مــزد و مزایــا ،ســاعت کار ،مرخصیهــا و دیگــر
مقــررات شــرطهای کار رعایــت کننــد ،بهنحــوی کــه امتیــازات ایشــان از امتیــازات مقــرر در قانــون یــا پیمانهــای
جمعــی یــا دیگــر مقــررات قانونــی دربــاره کارگــران مشــابه کمتــر نباشــد .مقاولهنامــه همچنیــن بــه ضــرورت وضــع
مقرراتــی دربــاره تأمیــن وضعیــت ســامت و ایمنــی و رفــاه کارگــران اشــاره میکنــد و مقــرر م ـیدارد کــه قوانیــن
مصــوب در اجــرای مفــاد مقاولهنامــه بایــد بــرای اطــاع عمــوم منتشــر شــوند؛ بهعــاوه ،در ایــن مقاولهنامــه بــر
ضــرورت ضمانــت اجرایــی ایــن مفــاد نســبت بــه تخلــف از ایــن قواعــد و نیــز امکاناتــی بــرای احقــاق حــق کارگــران
همچــون پرداخــت نکــردن قســمتی از وجــه قــرارداد بــه پیمانــکار بهمزلـ ٔـه تضمیــن پرداخــت مــزد ،تأکیــد شــده
اســت .چنانکــه از گــزارش کمیســیون کارشناســان ناظــر بــر اجــرای مقاولهنامههــا برمیآیــد ،دولتهایــی کــه
بهایــن مقاولهنامــه ملحــق میشــوند ،موظفانــد در قراردادهــای یادشــده شــرطهای بــاال را بگنجاننــد و وجــود
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مقــررات کلــی کار کــه شــامل همــه کارگــران (و ازجملــه ایــن دســته از کارگــران) میشــود ،کافــی نیســت .زیــرا
امتیــازات منــدرج در قانــون جنبــه حداقــل را داراســت و ممکــن اســت از طریــق پیمانهــای جمعــی شــرایط
بهتــری را در نظــر گرفــت؛ بهعــاوه ،یــادآور شــدن ایــن شــرطها در قراردادهــای یادشــده ،از ایــن کارگــران کــه
در معــرض اجحــاف بیشتــری هســتند ،حمایــت بیشــتری بهعمــل مــیآورد .در توصیهنامــه شــماره  ۸۴کــه
مکمــل مقاولهنامــه اســت ،آمــده اســت کــه در قراردادهــای منعقــد بیــن کارفرمایــان بخــش خصوصــی مشــمول
مفــاد مقاولهنامــه ،شــرطهای مشــابهی گنجانــده شــوند .ایــن شــرطها بایــد بــر مقــررات قانونــی یــا مندرجــات
پیمانهــای دســتهجمعی در زمینــه مــزد (مــزد پایــه و اضافــی و غیــره) ،ســاعات کار روزانــه و هفتگــی و تعطیــات
و مرخصــی اســتعالجی ناظــر باشــند.
ـره  ۱مـ ٔ
امــا متأســفانه و بهرغــم آنکــه در قانــون کار کنونــی -تبصـ ٔ
ـاده  -۱۳نیــز مــزد کارگــران در صــدر دیــون
ممتــازه آمــده اســت ،ولــی در عمــل هیــچ تمهیــد و مجازاتــی بــرای انجــام نــدادن آن پیــش بینــی نشــده اســت.
فاجعــه تــا بــه آنجــا پیــش رفتــه اســت کــه بســیاری از واحدهــای تولیــدی دولتــی یــا "خودمانــی شــده" یــا واگــذار
شــده بــه ارگانهــا و نهادهــای حکومتــی و پیرامونــی حکومــت و بــه بهانههایــی واهــی مبتنــی بــر ســودورزی هرچــه
ســریعتر و بیشتــر ،از پرداخــت بهموقــع مــزد کارگــران ســر بــاز میزننــد یــا آن را در ردیــف آخریــن بدهیهــا
محســوب میکننــد .حتــی بســیاری از کارفرمایــان بــر اســاس نــگاه کاس ـبکارانه و جنایتکارانــه حاکــم بــر نظــام،
تأخیــر در پرداخــت حقــوق کارگــران را بــر اســاس نــرخ بهرههــای بانکــی ازجملــه صرفههــای اقتصــادی میداننــد.
در ایــن خصــوص ،اگــر فــرض کنیــم کــه حقــوق و دســتمزد ماهانــه کارگاهــی بــا  ۱۰۰کارگــر  ۱۵۰میلیــون تومــان
و در ســال بــا احتســاب مزایــا نزدیــک بــه  ۲میلیــارد تومــان باشــد ،بهـ ٔ
ـره بانکــی آن بــا نــرخ عــادی برابــر ۴۰۰
میلیــون تومــان میشــود .متأســفانه ،زمینهســاز بــروز چنیــن نگرشهایــی پیشبینــی نکــردن تضمینهــای الزم
بهمنظــور پرداخــت بهموقــع دستمزدهاســت .توجــه داشــته باشــیم کــه کارفرمــا در زمــان تســویه حســاب ،بهرغــم
تأخیرهــای طوالنــی ،همــان مبلــغ اســمی مقــرر را بــدون احتســاب جریمــه میپــردازد .حالآنکــه بــا توجــه بــه
رشــد روزانــه تــورم ،هــر روز تأخیــر در پرداخــت دســتمزدها از ارزش واقعــی آنهــا میکاهــد.
بههمیــن دلیــل ،تمــام بنگاههــا و بهویــژه بنگاههــای مدعــی مشــکالت ،بایــد صورتهــای مالیشــان را
بهصورتــی شــفاف بــرای اطــاع نماینــدگان کارگــران و ســازمانها و نهادهــای بازرســی منتشــر کننــد .بررسـیهای
میدانــی مــا در بیــش از  ۱۰۰کارگاه متوســط و بــزرگ حاکــی از آن اســت کــه کارفرمایــان بنــا بــر رویــه ایجــاد شــده
ً
در ســه دهــه گذشــته عامــدا پرداخــت دســتمزدها را در آخریــن ردیــف پرداختهــا گذاشــتهاند.
مــا نیــز میپذیریــم کــه شــمار کثیــری از واحدهــای صنعتــی ،تولیــدی و خدماتــی از مشــکالتی عدیــد ه رنــج
میبرنــد .ولــی ایــن وظیفــه دولــت اســت کــه بــر اســاس گزارشهــای مســتند و دقیــق روشــن کنــد کــه کــدام
کارگاههــا بــا مشــکل روبــرو بودهانــد و مشــکالت آنهــا چــه بــوده اســت .بــر اســاس گزارشهــای موجــود،
میدانیــم کــه دســتمزد مشــکل دســت دهــم ایــن کارگاههــا هــم نیســت .از ایــن گذشــته ،هیچیــک از مشــکالت
متصــور ،ربطــی بــه کارگــران ندارنــد ،زیــرا کارگــران در بــروز آن کوچکتریــن نقشــی نداشــتهاند .آنــان مطابــق
شــرطهایی خــاص اســتخدام شــدهاند و ناگزیــر از انجــام وظایفــی هســتند کــه بــرای آنــان تعییــن شــده اســت.
اگــر محصــوالت واحدهــا بهفــروش نمیرســند ،اگــر مطالبــات واحدهــا وصــول نمیشــوند ،اگــر سیاس ـتهای
کالن ویرانگــر دولتــی و نهــاد ذیربــط از نــوع سیاســتهای مالــی و پولــی و واردات مغایــر بــا سیاســتهای
حمایــت از تولیــد و محصــوالت داخلــی ،واحدهــای تولیــدی و خدماتــی را بــه ســمت تعطیلــی ســوق میدهنــد ،اگــر
سوءاســتفادهها بــه بــروز بحــران در واحدهــای
ـوءمدیریت موجــب کمبــود نقدینگــی میشــود ،اگــر اختــاس و ِ
سـ ِ
دزم نیمضت و دزم :مود راتفگ
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تولیــدی و اقتصــادی منتهــی میگردنــد ،اگــر واحــد اقتصــادی بــه دالیــل فــوق یــا هــر دلیلــی دیگــر ورشکســته
ـرارداد کار ،کار محــول شــده بــه خــود را انجــام دادهانــد و
میشــود ،ربطــی بــه کارگــران نــدارد .کارگــران مطابــق قـ ِ
در بدتریــن حالــت -یعنــی رکــود کارگاه -وقــت و زندگــی خــود را صــرف کردهانــد .بنابرایــن ،اگــر حقــوق کارگــران
پرداخــت نشــود یــا بهموقــع پرداخــت نشــود ،مســئولیت اصلــی آن برعهـ ٔ
ـده دولتهــا ،دولتهــا همچــون ضامــن
پرداخــت مزدهــا و نهادهــای بازرســی کار ،در مقــام ناظــران بــر روابــط و شــرایط کار هســتند .وظیفــه نهادهــای
بازرســی اســت کــه بهموقــع وارد عمــل شــوند و پــس از رســیدگی بــهایــن تخلفهــا آنهــا را بــه مراجــع قضایــی
ارجــاع دهنــد .امــا چــرا چنیــن نمیشــود؟ بهایــن دلیــل کــه تشــکلهای مســتقل کارگــری وجــود ندارنــد یــا
بهعبــارت بهتــر ،از تشــکیل تشــکلهای کارگــری مانــع میشــوند تــا بازرســی کار را بیهویــت کننــد و مانــع از
ارجــاع ایــن تخلفهــا بــه دادگاههــا و مراجــع قضایــی و نیــز پیگیریهــای بعــدی آن شــوند .بنابرایــن ،از هــر منظــر
کــه نــگاه شــود ،متهــم و مجــرم اصلــی در بــروز ایــن فاجعــه ،دولتهــا و شــرکای ذیربــط آنهــا در دســتگاههای
قضایــی و مقننــه بــوده و هســتند.
ٔ
هیئــت دولــت در  ۳۰دیمــاه ســال " ۱۳۹۶آییننامــه اجرایــی قانــون حمایــت صنعتــی و جلوگیــری از تعطیــل
کارخانههــای کشــور" را تصویــب و بــرای اجــرا ابــاغ کــرد .ایــن آییننامــه کــه جــز رونوشــت تصویبنامـ ٔـه شــماره
 ۱۹۸۵ســال  ۱۳۴۴نیســت ،آییننامــه مغشوشــی اســت کــه ناظــر بــر اداره موقــت کارگاههــای بحــرانزده و در
آسـ ٔ
ـتانه تعطیلــی از ســوی دولــت اســت .در ایــن آییننامــه هیــچ کجــا از ضــرورت مشــارکت کارگــران در اداره ایــن
کارگاههــا ســخنی بهمیــان نیامــده اســت .موضــوع اصلــی ایــن آییننامــه تعییــن تکلیــف امــوال و داراییهــای ایــن
کارگاههــا تــا زمــان واگــذاری یــا تعطیلــی کامــل آنهاســت .ازایـنروی ،بــا توجــه بــه سیاسـتها و ســمتگیریهای
کالن نظــام میتــوان نتیجــه گرفــت کــه هــدف اصلــی ایــن آییننامــه واگــذاری یــا ادغــام آنهــا در شــرکتها و
کارگاههــای بــزرگ یــا تعطیلــی آنهــا جــز بهســود واردات و درنتیجــه در راســتای منافــع کالن تجــار کشــور چیــزی
دیگــر نخواهــد بــود.
قراردادهای پیمانی دولتی و تضمین مزد
هــدف از قراردادهــای پیمانــی دولتــی عمدتـ ًـا عمرانــی ،ایجــاد اشــتغال و توسـ ٔ
ـعه زیرســاختهای اقتصــادی و
اجتماعــی اســت .واگــذاری ایــن قراردادهــا بــر اســاس تشــریفات قانونـیای خــاص و ازجملــه برگــزاری تشــریفات
مناقصــه ،تأییــد صالحیــت پیمانــکار و بررســی قیمتهــای ارائــه شــده بایــد باشــد .بررســی قیمتهــا در کمیتـ ٔـه
کارشناســی فقــط بــرای آن نیســت کــه کمتریــن قیمــت پذیرفتــه شــود ،بلکــه بایــد ایــن کمیتــه بــا شــناخت از
ماهیــت طرحهــا و ارزیابــی کــف بهــای تمــام شــده بــرای انجــام بهینـ ٔـه آن ،مناس ـبترین قیمتهــا را برگزینــد.
زیــرا اگــر بررســی قیمتهــا کارشناســی نشــده باشــد و کمتریــن قیمــت مــاک باشــد ،انجــام طــرح بــا مشــکل
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
دوا نخواهــد کــرد .زیــرا در هــر دوحالــت پیشگفتــه خســاراتی هنگفــت را متوجــه جامعــه خواهــد کــرد.
ولــی آنچــه در عمــل اتفــاق میافتــد ،واگــذاری ایــن طرحهــا بــهدور از تشــریفات واقعــی مناقصــه بــه
داران برخــوردار از رانتهــای گســترده دولتــی یــا نهادهــا ،اشــخاص حقیقــی و حقوق ـیای اســت کــه
نوســرمایه ِ
انجــام ایــن امــور در صالحیــت و وظایــف آنهــا نیســت .خــارج از ایــن محــدوده واگــذاری ایــن طرحهــا ،حلقــه
دیگــر را شــرکتهایی خصوصــی تشــکیل میدهنــد کــه بــر بســتر فســاد حاکــم بــر دســتگاههای دولتــی بــا
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فراهــم کــردن مــدارک صــوری اقــدام بــه اخــذ رتبهبنــدی کردهانــد و بــا ارائــه قیمتهــای پــرت در مناقصههــا
برنــده میشــوند .در قیمتهــای پــرت آنچــه پیــش و بیــش از همــه قربانــی میشــود ،مــزد کارگــران اســت .در
قراردادهــای بســته شــده نیــز کمتریــن نشــان از حمایــت مــزد کارگــران و بازرســی کار بهچشــم نمیخــورد و هیــچ
ســخنی از ضــرورت حضــور تشــکلهای کارگــری و حتــی نماینــده کارگــران در کارگاه بــرای انجــام امــور صنفــی و
دفــاع از منافــع صنفــی کارگــران نمیشــود .نتیجــه آن اســت کــه کارگاه پیمانــکاری بــه کارگاههــای بــردهداری بــدل
شــده اســت .قراردادهــای ســفیدامضا بــر روابــط کار حاکــم اســت ،کارگاههــا ســاعت کار نمیشناســند و کمتریــن
امکانــات ایمنــی ،رفاهــی و بهداشــتی هــم وجــود ندارنــد .ســن آغــاز ب ـهکار رعایــت نمیشــود و جنایتکارانهتــر
از همــه اینکــه ،همــان مــزد ناچیــز هــم بـهازای ایــن بردگــی ،ماههــا کــه گاه بــه ســال هــم میرســد کــه پرداخــت
4
ـران مســتأصل بهدلیــل هزینههــای بســیار پیگیــری مطالبــات ،از خیــر مطالبــات خــود
نمیشــود  .چــه بســا کارگـ ِ
میگذرنــد یــا بــه شــرطهای تحمیلـ ِـی صلــح از ســوی کارفرمــا گــردن مینهنــد .از طرفــی فســاد گســترده اداری و
واگــذاری طرحهــا بــه افــراد بیصالحیــت و عــدم کنترلهــای الزم در ایــن خصــوص ،بــه درازا کشــیدن اجــرای
طرحهــا و گاه بــه توقــف آنهــا میانجامــد.
ٔ
قربانــی شــدن طرحهــای عمرانــی در پــای هدفهــای جاهطلبانــه نظامــی و امنیتــی موضــوع دیگــری اســت
کــه پرداخــت نشــدن مطالبــات پیمانــکاران -بهویــژه پیمانــکاران بیــرون از دایــره قــدرت -را بــه موجــب میشــود
کــه نخســتین قربانــی ایــن پرداخــت نشــدن ،مــزد ناچیــز کارگــران یعنــی معیشــت آنــان اســت.
کاهــش روزافــزون دســتمزدها و تضمیــن نشــدن پرداخــت بهموقــع آنهــا ،در مــورد قراردادهــای برونســپاری از
ســوی شــرکتها و بنگاههــای دولتــی و خصوصــی نیــز صــادق اســت.
موضــوع دیگــر ،رواج قراردادهــای پیمانــی ناظــر بــر واگــذاری بخشهــا و خدمــات مختلــف در واحدهــای
تولیــدی خودمانــی شــده و دســتگاههای دولتــی و شــهرداریها بــه پیمــانکاران [بخــوان :بــورژوازی
بــزرگ
ِ
ٔ
نوکیســه برخــوردار از رانتهــای دولتــی] و رهــا کــردن کارگــران و کارمنــدان بیهیــچ گونــه حمایتــی بــهزیــر
تیــغ تیــز ایــن پیمــانکاران بــا ایــن ادعــا کــه میخواهنــد دولــت کوچــک شــود و هزینههــا کاهــش یابنــد.
ً
ادعــای کوچــک کــردن دولــت یــا کاهــش هزینههــا ،اوال پوششــی اســت بــرای واگــذاری جزیــی و کلــی
ٔ
نوکیســه بوروکراتیــک و برخــوردار از رانتهــای
خدمــات دولتــی بــه خودیهــا یــا بهعبارتــی بــه بــورژوازی
دولتــی ،و دیگــر اینکــه ،وســیلهیی اســت بــرای ایجــاد تفرقــه در بیــن کارگــران واحدهــای بــزرگ تولیــدی و
شــدت بخشــیدن بــه اســتثمار در ایــن کارگاههــا .ایــن بــه پیمــان دادنهــای بخشهــا و خدمــات مختلــف در
واحدهــای بــزرگ تولیــدی ،کوچــک شــدن دولــت و تعدیــل هزینــه در واحدهــای بــزرگ صنعتــی نیســت ،بلکــه
بــاز کــردن دســت واســطهها و داللهــا در واحدهــای اداری ،خدماتــی و واحدهــای بــزرگ اقتصــادی اســت و
ـود پیمــانکار ،بــرآن افــزوده شــده اســت.
صرفهجویــی در هزینههــا هــم نیســت ،زیــرا یــک هزینــه ،یعنــی سـ ِ
البتــه ،محــل تأمیــن ایــن ســود هــم جــز دســتبردی دیگــر بــه جیــب کارکنــان جــزء ادارات و کارگــران واحدهــای
بــزرگ تولیــدی ،جــای دیگــری نیســت.
 - 4در کارگاههــا بهویــژه بخــش بــزرگ کارگــران موظفانــد بیــش از  ۱۴ســاعت کار کننــد .آن بخــش از کارگــران غیربومــی هــم کــه در
ـود بازرســی کار بهمفهــوم
بهاصطــاح خوابگاههــای کارگــری بهســر میبرنــد ۲۴ ،ســاعته بایــد در خدمــت کارگاه باشــند .آلودگــی کارگاههــا و نبـ ِ
واقعــی آن ،جــان بســیاری را گرفتــه اســت و همچنــان میگیــرد .سانســور حاکــم بــر انتشــار خبرهــا و رویدادهــا در مناســبات کار ،از نقــل و انتشــار
آمــار کارگــران مبتــا شــده بــه ســرطان و بیماریهــای نــادر در ایــن کارگاههــا و بهویــژه در کارگاههایــی از نــوع نفــت و گاز – و ازجملــه در عســلویه،
خـ�ارک -و کارگاههـ�ای راهسـ�ازی ،معـ�ادن ،سـ�اختمانی و جـ�ز اینهـ�ا ،مانـ�ع میشـ�ود.
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سخن پایانی
همانطور که گفته شد:
ُ
 .۱ســطح دســتمزدها در بــازار کار را نــه کارگاههــای خــرد بلکــه کالنســرمایهداران تنظیــم و هدایــت میکننــد.
ازایـ�نروی ،بخـ�ش عظیـ�م سـ�ود ناشـ�ی از کاهـ�ش دسـ�تمزدها بـ�ه جیـ�ب کالنسـ�رمایهداران سـ�رازیر میشـ�ود.
 .۲برخــاف ادعــای ســخنگویان کالنســرمایهداری ،افزایــش ســطح دســتمزدها نبایــد بــه افزایــش قیمتهــا
منتهــی شــود ،زیــرا افزایــش
دســتمزدها تنهــا کاهــش نــرخ "ارزش اضافــه" و کاهــش ســودهای نجومــی کالنســرمایهداران را موجــب
میشــود.
ُ
 .۳مشــکالت دامنگیــر تولیــدات صنعتــی و بهویــژه کارگاههــای خــرد و متوســط نــه از دســتمزدها ،بلکــه از
ـوءمدیریت و فســاد حاکــم بــر دســتگاههای اداری کشــور ،واردات بیرویــه ،افزایــش تــورم و بهــای روزافــزون
سـ ِ
مـ�واد و مصالـ�ح مصرفـ�ی ناشـ�ی میشـ�وند.
 .۴برعهــده ســازمان حمایــت از مصرفکننــدگان اســت کــه بــر تعییــن قیمــت کاالهــا نظــارت کنــد .حضــور
نماین��دگان تش��کلهای واقع��ی کارگ��ری در ای��ن س��ازمان از مبرمتری��ن خواس��تهای کارگ��ران اس��ت.
ُ
ـطح بایســته تأثیــری بــر کارگاههــا و کارفرمایــان خــرد نمیگــذارد ،زیــرا ایــن افزایــش
 .۵افزایــش دســتمزدها بــه سـ ِ
ُ
بایــد در قراردادهــای برونســپاری ،بنکــداری ،قطعهســازی و نظایــر آن منعکــس شــود کــه بهناگزیــر خواهــد شــد.
ُ
ازایـ�نروی ،کارفرمایـ�ان خـ�رد نبایـ�د اجـ�ازه دهنـ�د کـ�ه بـ�ه سـ�پر دفاعـ�ی کالنسـ�رمایهداران تبدیـ�ل شـ�وند.
 .۶تمــام حقوقــی کــه در بــاال بدانهــا اشــاره شــد بایــد بــدون تبعیــض شــامل حــال همـ ٔـه کارگــران و ازجملــه
کارگــران و مزدبگیــران شــاغل در دســتگاههای دولتــی و شــرکتها و مؤسســههای دولتــی و عمومــی و نیــز
کارگـ�ران مهاجـ�ر شـ�وند.
 .۷افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت زندگی کارگران ،علت وجودی کار کودکان را از بین میبرد.
 .۸افزایــش دســتمزدها بهطورمســتقیم و غیرمســتقیم موجــب بهبــود کســب و وضعیــت "کارگاههــای
خوداشـ�تغالی" و "خانوادگـ�ی" خواهـ�د شـ�د.
 .۹بــا افزایــش دســتمزدها ،موقعیــت "ســازمان تأمیــن اجتماعــی" بهبــود خواهــد یافــت ،و در نتیجــه ،بایــد در
مسـ�تمری بازنشسـ�تگان و از کارافتـ�ادگان تجدیدنظـ�ر اساسـ�ی شـ�ود.
 .۱۰افزایــش دســتمزدهای واقعــی بــر رقابتهــا تأثیــری نخواهــد داشــت ،زیــرا تمــام کارگاههــا را دربرمــی گیــرد.
ـوءمدیریتها ِســیر
رقابــت بایــد بــه ســمت بهبــود کیفیــت و کاهــش و حــذف ریختوپاشهــا ،اختالسهــا و سـ ِ
کنـ�د.
ُ
 .۱۱کارگاههــای خــرد و پراکنــده در ســطح شــهرها و روســتاها بایــد در شــهرکها و مجتمعهــای صنعتــی
ُ
ســاماندهی شــوند .حمایــت از ایــن کارگاههــای خــرد و پراکنــده بایــد بــا کاهــش مالیاتهــا ،تقویــت تعاونیهــای
تولیـ�د ،توزیـ�ع مـ�واد و مصالـ�ح و تأمیـ�ن آنهـ�ا عملـ�ی شـ�ود.
 .۱۲کارگاههــای غیررســمی امــا مجــاز نیــز بایــد مشــمول ســاماندهی موضــوع بنــد  ۵اشارهشــده در بــاال شــوند.
هرگونــه معاملــه میــان کارگاههــای رســمی بــا کارگاههــای غیررســمی بایــد ممنــوع شــود و نقــض آن مشــمول جــرم
و حتـ�ی قابلتعقیـ�ب کیفـ�ری باشـ�د.
76

درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

 .۱۳پرداخــت بههنــگام حقــوق و دســتمزد و تضمینهــای اجرایــی آن بایــد بهروشــنی در قوانیــن کشــور منعکــس
شــده و بــر جبــران خســارتهای ناشــی از عــدم پرداخــت بهموقــع دســتمزدها از طریــق ِاعمــال جریمــه و حتــی
مجــازات کیفــری تأکیــد شــود.
مــا بــر ایــن باوریــم کــه میتــوان بــه تمامــی ایــن خواس ـتها دســت یافــت و بــه وضــع ســیاه موجــود پایــان داد.
امــا تحقــق ایــن خواسـتها نیازمنــد همبســتگی رزمجویانـ ٔـه جبهـ ٔـه فراگیــر و گسـ ٔ
ـترده دفــاع کار از ایــن حقــوق در
مقیــاس کشــوری اســت.
*
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گفتار سوم:

اشتغال کامل ،مولد و پایدار

پیشگفتار
حــق برخــورداری از اشــتغال کامــل و پایــدار و انتخــاب داوطلبانــه شــغل ازجملــه بحثهــای بنیادیــن حقــوق
انسانهاســت کــه در منشــور جهانــی حقــوق بشــر ( ۱۰دســامبر  )۱۹۴۸و در میثاق ٔ
نامــه سیاســی و حقوقــی
بینالمللــی مصــوب ســازمان ملــل متحــد 1بــر آن تأکیــد شــده اســت .ایــن حــق ،بهتبــع ســندهای پیشگفتــه
و الــزام بینالمللــی دولتهــا در اجــرای آن ،در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ذیــل مفــاد حقــوق ملــت
انعــکاس یافتــه اســت .ازایـنرو ،اشــتغال کامــل و امنیــت کار دو مقولــه مهــم اقتصــادی -اجتماعــی درهمتنیــدهای
اســت کــه نهتنهــا از منظــر روابــط کار ،بلکــه از دیــدگاه توســعه و امنیــت اجتماعــی حائــز اهمیــت حیاتــی اســت.
نادیــده گرفتــن آنهــا نادیــده گرفتــن امنیــت اجتماعــی و ســپردن مقــدرات جامعــه بــه چپاولگــری بیبندوبــار
اســت .مطابــق بــا مطالعــات بینالمللــی ،افزایــش هــر درصـ ِـد بیــکاری و ناامنـ ِـی کار موجــب رشــد تصاعــدی ناامنــی
اجتماعــی و تنــزل بهداشــت روانــی از نــوع افســردگی و نیــز عارضههایــی از نــوع اعتیــاد ،پرخاشــگری ،دزدی،
قاچــاق ،جنایــت و فحشــا میشــود کــه حاصــل آن تراکــم تصاعــدی دعــاوی حقوقــی ،انباشــته شــدن زندانهــا
و صــدور احــکام خشــن قضایــی و ازجملــه زندانهــای طویلالمــدت و اعــدام خواهــد بــود ،یعنــی آســیبهای
اجتماع ـیای کــه هزینههــای ســنگین آنهــا را بــاز هــم بایــد جامعــه بپــردازد.
سیاسـتهای کالن اقتصــادی -اجتماعــی ناظــر بــر تأمیــن اشــتغال فراگیــر و کامــل اگرچــه موضــوع مســتقیم
ـزاء جداییناپذیــر حقــوق کار هســتند و بــر آنهــا همچــون تعهــد اجتماعــی دولتهــا
قانــون کار نیســت ،امــا اجـ ِ
بایــد در قانــون کار تأکیــد شــود و ســازوکارهایی چــون مراکــز کاریابــی ،کارآمــوزی و آموزشهــای فنــی و حرفـهای
در امتــداد آن بهروشــنی تعریــف شــوند ،بــر حمایــت از بیــکاران و ازجملــه بــر حــق برخــورداری آنــان از بیمههــای
بیــکاری تأکیــد شــود .تردیــدی نیســت کــه در تدویــن و تحقــق قوانیــن و برنامههــای مربــوط بــه تأمیــن اشــتغال
ـارکت ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی
و حمایــت از بیــکاران و نیــز نظــارت بــر ســازوکار اجرایــی آنهــا ،مشـ ِ
مســتقل کارگــری بهنمایندگــی از ســوی کارگــران -کارگــران در مقــام بزرگتریــن نیــروی مولــد و آفریننــدهٔ
ثروتهــای اجتماعــی و ذینفعــان اصلــی رشــد و توسـ ٔ
ـعه اقتصــادی -اجتماعــی -ضــروری اســت .روشــن اســت
اجتماعــی مبتنــی بــر عدالــت اجتماعــی ســخنی بیمایــه
کــه بــدون ایــن مشــارکت و نظــارت ،ســخن از رشــد
ِ
خواهــد بــود .ازهمی ـنرو ،یکــی از وظایــف ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی توجــه بــه سیاس ـتهای کالن
اقتصــادی -اجتماعــی و از آن جملــه موضــوع اشــتغال و نقــد و بررســی آنهاســت ،توجهــی کــه مفهومبخــش
ســندیکا در مقــام مدرسـ ٔـه اجتماعــی کارگــران اســت.

 .۱اشتغالزایی و تعهد دولتها

اشــتغال ازجملــه مباحــث کالن اقتصــادی اســت و برعهــده دولتهاســت کــه بــا برنامهریــزی اصولــی بــه هدایــت
و نظمبخشــی بــه بــازار کار باهــدف رفــع بیــکاری و تأمیــن اشــتغال مولــد و پایــدار برآینــد .ازایـنرو ،مهمتریــن وظیفــه
دولتهــا تخصیــص بودجههــای مناســب عمرانــی از محــل درآمدهــای ملــی ،تنظیــم سیاســت مالــی و پول ـیای
اصولــی بــر بنیــان مالیــات بــر درآمدهــای تصاعــدی و هدایــت پولهــا و ســرمایه ســرگردان بــه ســوی اشــتغال مولــد
 - ۱میث��اق بینالملل��ی حق��وق مدنـ�ی و سیاس��ی یک��ی از عهدنامههاــی س��ازمان ملـ�ل متحـ�د برــ پایه ٔــ اعالمیــه جهانـ�ی حقـ�وق بشـ�ر اســت .ایــن
میثــاق در  ۱۶دسـ�امبر  ۱۹۶۶طــرح و در  ۲۳مـ�ارس  ۱۹۷۶برابــر بــا  ۳فروردینمــاه  ۱۳۵۵الزماالجــرا شــد .دولــت ایــران در تاریــخ  ۱۵فروردینمــاه
 ۱۳۴۷ای��ن میث��اق را امضــا و در  ۱۷اردیبهشـ�ت  ۱۳۵۴از تصویــب گذرانــد و بهایــن ترتیــب ،بــه آن اعتبــار قانونــی بخشــید و بــه اجــرای آن متعهــد
شد .
رادیاپ و دلوم ،لماک لاغتشا :موس راتفگ

81

بهمنظــور توسـ ٔ
ـعه زیرســاختهای اقتصــادی و خدمــات اجتماعــی و دولتــی باهــدف ارتقــای رفــاه عمومــی اســت.
در ایــن میــان ،هماهنگــی تمــام دســتگاههای اداری بــا مراکــز تولیــدی و خدماتــی در تمــام بخشهــای اقتصــادی
و مراکــز آموزشــی ،آمــوزش عالــی ،آمــوزش فنــی ،حرف ـهای و کارآمــوزی بــه تأمیــن نیــروی انســانی بــر اســاس
ـتغال مولــد ،رکــن اساســی اســت.
نیازهــا و امکانــات در راســتای توســعه ســرمایهگذاریها بــه ســمت اشـ ِ
کاهــش روزافــزون بودجههــای عمرانــی بهمــوازات خصوصیســازی بنگاههــای دولتــی و خدمــات عمومــی
بهمعنــای واگــذاری «حــل» مشــکل اشــتغال بــه بخــش خصوصــی و بــازار عرضــه و تقاضــای کار اســت .حالآنکــه
شــده آن کــه دســتیابی بــه حداکثــر ســود در کمتریــن ٔ
بخــش خصوصــی ،بنــا بــر اصــل شناخته ٔ
بــازه زمانــی
اســت ،تمایلــی بــه ســرمایهگذاری در فعالیتهــای زیربنایــی ســرمایه َبر و دیربــازده نــدارد .بخــش خصوصــی
یــا بهعبارتــی ،کالنســرمایهداران بهویــژه ،در کشــورهای درحالتوســعه ،تنهــا زمانــی در قالــب شــرکتهای
کنسرســیوم داخلــی و خارجــی و همچــون شــریک دولتهــا وارد عرصـ ٔـه اینگونــه فعالیتهــا خواهنــد شــد کــه
ضمــن برخــورداری از امکانــات و حمایتهــای همهجانبــه مالــی -اداری دولتــی ،امتیــاز انحصــاری بهرهبــرداری
از آنهــا را پیشــاپیش کســب کــرده باشــند .بنابرایــن ،ازآنجاکــه کالنســرمایهداری بخــش خصوصــی کشــور نــه
تمایــل و نــه امکانــی مســتقل بــرای ایــن نــوع ســرمایهگذاریها دارد ،خواهــان مشــارکت بــا ســرمایههای خارجــی
باهــدف تضمیــن هرچــه بیشتــر امنیــت ســرمایه اســت .بــر ایــن خواســت -خواســتی کــه بــا ســمتگیری نظــام
در مواجهــه بــا تحریمهــای خارجــی همسوســت -مکــرر از برنامــه ســوم تــا برنامـ ٔـه ششــم «توســعه» بــر ضــرورت
جــذب ســرمایهگذاریهای خارجــی از طریــق تشــکیل کنسرســیوم و اعطــای امتیازهــای بهرهبــرداری بلندمــدت
تأکیــد شــده و میشــود [نــگاه کنیــد بــه :قانــون جــذب و تشــویق ســرمایهگذاری خارجــی ،برنامههــای توســعه
ســوم تــا ششــم و قراردادهــای جدیــد نفتــی -خبرگــزاری ایلنــا ۱۷ ،بهمنمــاه  .]۱۳۹۴از میــان اظهارنظرهــای
فــراوان ناظــر بــر توضیــح ایــن ســمتگیری میتــوان بــه اســتداللهای پــدرام ســلطانی ،نایــب رئیــس اتــاق
ِ
ً
بازرگانــی تهــران ،رجــوع کــرد« :قراردادهــای درازمــدت ابزارهایــی هســتند کــه مــا در آینــده مجــددا دســتخوش
ٔ
جامعــه جهانــی پیونــد بخوریــم ،لطمــه
بحرانهایــی مثــل تحریمهــای گذشــته نشــویم .چراکــه هرقــدر بــه
تحریــم بــه شــرکتهای خارجــی و ایــن کشــورها بیشــتر خواهــد بــود ،لــذا ایــن شــرکتها مراقبــت میکننــد کــه
اتفاقــی بــرای کشــور مــا نیفتــد»... .
ایــن حــرف تــازهای نیســت و بیانگــر گرهخوردگــی کالنســرمایهداران کمپــرادور داخلــی بــا منافــع انحصارهــای
جهانــی اســت« .شــاه» در یکــی از ســخنرانیهایش [روزنامــه اطالعــات ۱۶ ،خردادمــاه  ]۱۳۳۹در توضیــح
ضــرورت تشــکیل کنسرســیوم مختلــط بــا انحصارهــای خارجــی گفتــه بــود« :هرچقــدر ممالــک خارجــی در کشــور
مــا ســرمایهگذاری کننــد ،بــه امنیــت و اســتقالل مــا بیشتــر عالقهمنــد میشــوند ».البتــه برکســی پوشــیده
نیســت کــه منظــور او از «کشــور مــا» ،خــود او و بزرگســرمایهداران و مــاکان بودنــد.
بخــش خصوصــی ،بنــا بــر همــان گرایــش پیشگفتــه ،بــازار کار کنتــرل شــده را برنمیتابــد و خواهــان اســت کــه
بــا بهرهگیــری 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 بهرهکشــی بیفزایــد .پــس چگونــه میتــوان «حــل» مشــکل بیــکاری
را بــه کســانی ســپرد کــه از بــازار نابهســامان عرضــه و تقاضــا و از ارتــش بیــکاران بیشــترین ســود را میبرنــد؟!
هــم ازاینروســت 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 آموزشهای حرفهای
مراکــز کاریابــی از جملــه حلقههــای اساســی در هماهنگــی و اجــرای برنامههــای اشــتغال بهشــمار میرونــد.
ٔ
وظیفــه عمــده مراکــز کاریابــی شناســایی بیــکاران و حمایــت از آنــان و هدایتشــان بــه بــازار کار اســت .ایــن
مراکــز بایــد بــا آگاهــی کامــل و ب ـهروز از نیازهــای واحدهــای اقتصــادی و بــا شــناخت دقیــق از تــوان فــردی و
کار در آســتانه ورود بــه بــازار کار ،بــه
ســطح مهارتهــای فنــی ،حرف ـهای و تحصیلــی بیــکاران و نیــز نیروهــای ِ
معرفــی ایــن نیروهــا بــه واحدهــای اقتصــادی و درصــورت لــزوم معرفــی بــه مراکــز آموزشهــای فنــی و حرفـهای
ـاز واحدهــای تولیــدی و اقتصــادی و همچنیــن معرفــی ایــن نیروهــا بــه
بهمنظــور مهارتآمــوزی متناســب بــا نیـ ِ
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای برخــوردار شــدن آنهــا از بیمههــای بیــکاری در مــدت زمــان بیــکاری اقــدام
کننــد.
دفترهای کاریابی و حقوق بینالمللی کار
سـ ٔ
ـابقه شــرکتهای کاریابــی و تأمیــن نیــرو بــه بیــش از یــک قــرن پیــش برمیگــردد .در آن زمــان ســرمایهداری
بــرای تأمیــن هرچــه ســریعتر و ارزانتــر نیــروی کار بــه تأســیس دفترهــای کاریابــی روی آورد .نخســتین دفاتــر از
ایــن نــوع در ســال  ۱۹۰۲در انگلســتان آغــاز ب ـهکار کــرد .برخــاف دفترهــای کاریابــی دولتــی ،ایــن دفترهــای
خصوصــی -همچــون همـ ٔـه دالالن و واســطهها -بـهازای یافتــن شــغل بــرای کارگــر مبلغــی را از کارگــر و مبلغــی
نیــز از شــرکتهای طــرف قــرارداد کارگــر دریافــت میکردنــد .ایــن شــرکتها در مقــام دالالن ســرمایهداران در
تأمیــن نیــروی کار ارزان از نقــاط مختلــف و بــا اســتفاده از ارتــش ذخیـ ٔ
ـره بیــکاران  ،در ضمــن ربایــش بخشــی از
ن ســبب بــا تنفــر عمومــی
دســتمزد ناچیــز کارگــر ،در کاهــش دســتمزد کارگــران نقشــی بــزرگ داشــتند و بههمی ـ 
روبــرو بودنــد .بــا بــاال گرفتــن اعتراضــات کارگــری در واکنــش بــهایــن شــرکتها ،رونــق شــرکتهای کاریابــی
خصوصــی بهتدریــج رو بــه افــول نهــاد .از پــی همیــن اعتراضهــا بــود کــه ســازمان بینالمللــی کار در نخســتین
ٔ
«دربــاره
ســند و در مقاولهنامــه شــماره  ۲مصــوب نخســتین کنفرانــس بینالمللــی خــود بهســال  ۱۹۱۹بــا نــام
بیــکاری» ،بــه موضــوع مؤسســهها و دفترهــای کاریابــی اشــاره میکنــد .ایــن مقاولهنامــه ،دولتهایــی را کــه
بــهآن پیوســتهاند ،مکلــف میکنــد نســبت بــه جم ـعآوری اطالعــات مربــوط بــه بیــکاری و راههــای مبــارزه بــا
آن (مـ ٔ
ـاده یــک مقاولهنامــه) و نیــز تأســیس بنگاههــای کاریابــی دولتــی رایــگان زیــر نظــارت یــک اداره مرکــزی
اقــدام کننــد .همچنیــن مقــرر شــده اســت اگــر در کشــوری دفترهــای دولتــی و خصوصــی کاریابــی وجــود داشــته
باشــند ،بایــد بــا تدبیرهــای الزم بــه هماهنــگ کــردن نحـ ٔ
ـوه کار آنهــا اقــدام کــرد .بدیــن ترتیــب ،اصــل تأســیس
بنگاههــا و مؤسســههای کاریابــی دولتــی کــه ،بهطــور ضمنــی وجــود دفترهــای کاریابــی خصوصــی را نفــی
میکــرد ،بهوســیله ســازمان بینالمللــی کار اعــام شــد .خطمشــی ســازمان مبتنــی بــر آن بــود کــه بــا تأســیس
دفترهــای کاریابــی دولتــی ،بهتدریــج دفترهــای کاریابــی انتفاعــی و خصوصــی تعطیــل شــوند یــا بهنظــم و قاعــده
درآینــد .حــذف دفترهــای کاریابــی خصوصــی و انتفاعــی یــا نظــارت بــر آنهــا ،موضــوع مقاولهنامــه شــماره  ۳۴در
ســال  ۱۳۱۲( ۱۹۳۳خورشــیدی) بــود .ایــن مقاولهنامــه حــذف همـ ٔـه دفترهــای کاریابــی انتفاعــی را ظــرف مــدت
ســه ســال از تاریــخ اجرایــی شــدن مقاولهنامــه ،بــرای کشــورهایی کــه ب ـهآن ملحــق میشــدند ،خواســتار شــد .در
ایــن مــدت نبایــد دفترهــای انتفاعــی جدیــدی تأســیس میشــد و دفترهــای موجــود میبایســت زیــر نظــارت مقــام
اداری ذیصــاح درآینــد و از آن مقــام اداری حقالزحمــه دریافــت دارنــد .در ایــن مقاولهنامــه در ســال ۱۹۴۹
( ۱۳۲۸خورشــیدی) تجدیدنظــر شــد و مقاولهنامــه شــماره  ۹۶جایگزیــن آن گردیــد .در مقاوله ٔ
نامــه تجدیدنظــر
شــده ،دربـ ٔ
ـاره دفترهــای کاریابــی انتفاعــی همــان دو رهنمــود فــوق ارائــه شــد.
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دفتــر بینالمللــی کار در تفســیر مقاولهنامــه فــوق خاطرنشــان میکنــد ،کشــورهایی کــه بــه مقاولهنامــه شــماره
 ۹۶ملحــق شــدهاند نبایــد از مفهــوم دفترهــای کاریابــی غیرمجــاز برداشــتی محــدود داشــته باشــند .کاریابــی
انتفاعــی تنهــا بــه دفترهــای کاریابــی خالصــه نمیشــود ،بلکــه هــر شــخص حقیقــی و حقوق ـیای را دربرمــی
گیــرد کــه واسـ ٔ
ـطه یافتــن کار بــرای کارگــران شــود.
بنابرایــن ،از دیــدگاه ســازمان بینالمللــی کار ،نظــام کاریابــی بایــد مجانــی و دولتــی باشــد .مهمتریــن ســند
مربــوط بهایــن موضــوع ،مقاولهنامــه شــماره  ۸۸اســت کــه در ســال  ۱۳۲۷( ۱۹۴۸خورشــیدی) بهتصویــب
ســازمان بینالمللــی کار رســید .برابــر ایــن مقاولهنامــه ،دولتهایــی کــه بــه آن ملحــق میشــوند ،بایــد بــرای
کاریابــی بــه تأســیس موسسـههایی عمومــی و مجانــی اقــدام کننــد .وظیفـ ٔـه اساســی ایــن مؤسسـهها ،کــه جنبـ ٔـه
دائمــی دارنــد ،ســازماندهی بــازار کار خواهــد بــود .ایــن وظیفــه ،جزئــی از برنامـ ٔـه دولــت دربــاره اشــتغال محســوب
میشــود و بایــد بهگون ـهای اجــرا شــود کــه نیروهــای مولــد کشــور ب ـهکار گرفتــه شــوند و اشــتغال کامــل تحقــق
یابــد .مقاولهنامــه مقرراتــی را دربــاره ســازماندهی مؤسس ـههای کاریابــی و همــکاری آنهــا بــا دیگــر ســازمانها
ٔ
زمینــه اســتخدام و کاریابــی ارائــه میکنــد و بــر ضــرورت همــکاری بــا
بهمنظــور تأمیــن حداکثــر کارایــی در
ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی از طریــق کمیســیونهای مشــورتی یــا از هــر طریــق دیگــر تأکیــد م ـیورزد.
در مقاولهنامــه همچنیــن بــه وظایــف مؤسس ـههای کاریابــی ،شــرایط کارکنــان ایــن مؤسس ـهها و نیــز بــه نحـ ٔ
ـوه
ســازماندهی آنهــا در مناطــق مختلــف کشــور اشــاره میکنــد و اقدامهایــی را کــه بایــد ایــن مؤسســهها
انجــام دهنــد ،مشــخص میســازد .توصیهنامـ ٔـه مکمـ ِـل آن ،در همــان ســال ،بــا تفصیــل بیشتــر بــه ایــن بحــث
میپــردازد و مقــررات تکمیلــی دیگــری را نیــز توصیــه میکنــد.
بنابرایــن ،در ســالهای پــس از جنــگ جهانــی دوم بنگاههــای کاریابــی خصوصــی در آمریــکا کــه بــه ایــن
مقاولــه نامههــا نپیوســته بودنــد رشــد کردنــد .امــا در دیگــر کشــورها و بهویــژه در کشــورهای اروپایــی مؤسسـههای
کاریابــی دولتــی جــای مؤسس ـههای خصوصــی را گرفــت و مؤسس ـههای خصوصــی جــز در رشــتههایی معــدود و
مربــوط بــه مدیریــت و حســابداری فعالیتــی نداشــتند.
بــا تغییــر تــوازن نیروهــا در مقیــاس بینالمللــی از ســالهای دهــه  ۱۹۹۰میــادی ،بهدلیــل تغییــر نظامهــا
در کشــورهای اروپــای شــرقی ،ســرمایهداری جهانــی در هیبــت نولیبرالیســم -اقتصــادی کــه از ســالهای پایانــی
دهــه  ۱۹۷۰بــروز و ظهــور یافتــه بــود -در مقیاســی جهانــی و بــا شــعار خصوصیســازی و "آزادســازی" تهاجمــی
همهجانب ـ ه بــهدســتاوردهای جنبــش کارگــری ســازمان داد .ایــن ســرمایهداری ،زیــر شــعار "آزادســازی" ،آزادی
بیقیــد و شــرط بنگاههــای ســرمایهداری را طلــب میکننــد تــا بســته بــه نیــاز ســرمایه نیــروی ارزانتــری را
جلــب کننــد و هــر زمــان هــم کــه اقتضــا کــرد بتواننــد بــدون هیــچ تعهــدی بــه قراردادهــای کار خاتمــه دهنــد.
آزادســازی از دیــدگاه نولیبرالیســم ،وضــع مقــررات ناظــر بــر آزادی عمــل نامحــدود ســرمایه و لغــو تمــام مقــررات
ٔ
سوءاســتفاده از ایــن نیــرو بــود
حمای ـ 
ت از نیــروی کار و محدودکننــده و بازدارنــده ســرمایه در ارتبــاط بــا نیــروی و ِ
و هســت .از دیــدگاه نولیبرالیســم ،کوچــک شــدن دولــت و کاهــش تصدیگــری آن معــادل اســت بــا کاهــش
خدمــات اجتماعــی .زیــرا دیدیــم و میبینیــم کــه نولیبرالیســم ،بهمــوازات عملــی کــردن ایــن شــعارها ،دولــت
هــا را بــه توســعه و تعمیــق نقــش ســرکوبگرانه و محــدود کــردن آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی فرامیخوانــد.
اتفاقــی نیســت کــه در چنیــن دورانــی ،بهمــوازات تبدیــل قراردادهــای کار بــه قــرارداد موقــت و پرهیــز دادن
رشــد قارچگونــه
دولتهــا از سیاســتهای اجتماعــی و ازجملــه سیاســتهای مربــوط بــه اشــتغال کامــل،
ِ
شــرکتها و بنگاههــای خصوصــی کاریابــی زیــر عنوانهــای مختلــف "کاریابــی" یــا "پیمانــکاری تأمیــن منابــع
84

درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

انســانی" را شــاهدیم .ناامنــی شــغلی در کنــار بیــکاری گســترده و ارتــش ذخیـ ٔ
ـره بیــکاران ،تحقــق سیاس ـتهای
ٔ
ســودورزانه ســرمایهداری را در دســتیابی بــه نیــروی کار هرچــه ارزانتــر و درنتیجــه ،کاهــش هزینههــای تولیــد
تســهیل میکننــد .بههمیــن دلیــل ،بنگاههــای کاریابــی خصوصــی -بهویــژه در شــکل پیمانــکاری تأمیــن منابــع
ٔ
ـزء جداییناپذیــر
انســانی -بهمنزلــه دالالن و مباشــران انگلصفــت کالنســرمایهداری و انحصارهــای فراملــی ،جـ ِ
جهانیســازی نولیبرالیانــد.
در کشــور مــا نیــز بهپیــروی از همیــن سیاس ـتهای نولیبرالــی ،بــا خصوصیســازیها و ازجملــه خصوصیســازی
مراکــز کاریابــی ،ایــن مراکــز نقــش و محتــوای خــود را از دســت دادهانــد و بهوســیلهیی بــرای بهــره جســتن عدهیــی
ـران جویــای کار ،تبدیــل شــدهاند .ایــن مراکــز کــه همچــون
از رانتهــای دولتــی و کاســبی کــردن بهزیــان کارگـ ِ
دیگــر بنگاههــای داللــی ،بیتوجــه بــه نیازهــای جوینــدگان کار و نیــاز واحدهــای اقتصــادی و درعینحــال بیبهــره
از کیفیــت آموزشــی ،تنهــا در پــی آنانــد کــه بــا بــاال بــردن آمارهــای صــوری ســهمشــان را از رانتهــای دولتــی
ـدگان کار ،آنــان را نیــز سرکیســه کننــد .ســایت تابنــاک،
طلــب کــرده و چنــد صباحــی بــا "مشــغول داشــتن" جوینـ ِ
 ۲۲ردیبهش ـتماه  ،۱۳۹۶نوشــته اســت" :در صورتــی کــه بنــگاه کاریابــی بتوانــد بــرای فــرد متقاضــی کار ،شــغلی
پیــدا کنــد دس ـتکم نیمــی از حداقــل حقــوق مصــوب آن ســال را از کارجــو دریافــت میکنــد کــه ایــن مبلــغ در
ســال  ،۹۶حــدود  ۵۰۰هــزار تومــان میشــود ".در آییننامــه کاریابــی مصــوب ســال  ،۱۳۹۶میتــوان بهعیــان
ٔ
مــاده  ۲آن ،آمــده اســت -۲" :حقالزحمــه کاریابــی بابــت
ایــن جهتگیــری را دیــد .در ایــن آییننامــه و در
بهکارگمــاری جوینـ ٔ
ـده کار در داخــل کشــور بــرای قراردادهــای یکســاله و بیشــتر بهشــرح زیــر محاســبه و تعییــن
میگــردد -۲-۱ :حقالزحمــه بهکارگمــاری کاریابــی غیردولتــی داخلــی کــه از کارجــو دریافــت میگــردد حداکثــر
پنجــاه درصــد حداقــل دســتمزد مصــوب شــورایعالی کار در ســال  ۱۳۹۶میباشــد .تبصــره -در صورتــی کــه
دســتمزد ثابــت بهکارگمــارده بیشــتر از حداقــل دســتمزد اعــام شــده از ســوی شــورایعالی کار باشــد  ۳۰درصــد
تفــاوت حقــوق کارجــو بــا حداقــل دســتمزد اعــام شــده در ســال  ۹۶بــه حقالزحمــه دریافتــی از کارجــو اضافــه
خواهــد شــد -۲-۲ .کاریابــی میتوانــد حقالزحمــه بهکارگمــاری را تــا ســقف یــک مــاه حقــوق دریافتــی کارجــو از
کارفرمــا دریافــت نمایــد .تبصــره  :۱بــرای قراردادهــای کمتــر از یــک ســال حقالزحمــه بــه نســبت ماههــای کارکــرد
محاســبه خواهــد شــد .تبصــره  :۲کاریابیهــا حــق دریافــت حقالزحمــه بهکارگمــاری بــرای مــدت اشــتغال کمتــر
از یــک مــاه را ندارنــد .الزم اســت قبــل از معرفــی کارجــو بــه فرصــت شــغلی در ایــن خصــوص بــه وی اطالعرســانی
صــورت پذیــرد .تبصــره  :۳درصــورت تمدیــد قــرارداد کار (بهکارگمــارده یــا کارفرمــا) تــا ســقف یــک ســال ،کاریابــی
میتوانــد نســبت بــه اخــذ مابقــی حقالزحمــه خــود از بهکارگمــارده اقــدام نمایــد -۳.کاریابــی میتوانــد در زمــان
معرفــی کارجــو بــه فرصــت شــغلی ،درصــورت تمایــل کارجــو مبلــغ [ ۱۰۰۰۰۰۰یــک میلیــون] ریــال را علیالحســاب
بهعنــوان پیــش دریافــت از میــزان حقالزحمــه بهکارگمــاری تعییــن شــده دریافــت نماینــد"... .
روشــن اســت کــه در پــی خصوصیســازی ایــن مراکــز ،کمتــر جوینــده کار را میتــوان ســراغ گرفــت کــه از طریــق
ایــن مراکــز جــذب بــازار کار شــده باشــند« .دفاتــر کاریابــی کشــور در ســال گذشــته  ۲۴درصــد کل بیــکاران کشــور
را ثبتنــام کردهانــد و حــدود  ۵٫۵درصــد از کل بیــکاران کشــور را نیــز بــه بــازار کار هدایــت کردهانــد» [ســایت
الــف ۱۹ ،آبانمــاه  .]۱۳۹۱همچنیــن «در  ۷ماهــه ابتدایــی امســال نیــز از  ۳۵۰هزارنفــری کــه در ایــن مراکــز در
جسـتوجوی کار بودنــد حــدود  ۹۳هــزار نفــر مشــغول بـهکار شــدند» [ایــران جیــب ۱۳ ،دیمــاه .]۱۳۹۵
یادآور میشویم که مطابق آخرین آمارها ،شمار دفترهای کاریابی در کشور بالغ بر  ۸۰۰۰دفتر است.
گذشــته از مراکــز کاریابــی فــوق کــه زیــر نظــارت وزارت کار تشــکیل شــدهاند ،همانطــور کــه در بــاال نیــز
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اشــاره شــد ،از ســالهای آغازیــن دهــه  ۱۳۷۰خورشــیدی گروهــی دیگــر از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــا
عنــوان شــرکتهای پیمانــکاری تأمیــن نیــروی انســانی ،جنــب ادارات دولتــی و واحدهــای بــزرگ تولیــدی در
دوران «ســازندگی» پــا بهعرصــه نهادنــد و در دولتهای»اصالحــات»« ،مهــرورزی» و «تدبیــر و امیــد» رشــدی
قارچگونـ ه یافتنــد« .کارکــرد ایــن شــرکتها نــه تولیــدی یــا اجرایــی بلکــه فقــط اســتخدام نیــروی کار بهنمایندگــی 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 اصــوال کســانی بودهانــد کــه بهنحــوی 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 .خصوصــا بهاتــکای پیوندهــای مســتحکم بــا بخشــهای گوناگــون وزارت کار و بهاعتبــار
ً
تمرکــز تماموقــت بــر صرفــا فراینــد بهکارگمــاری نیــروی کار از ایــن خصوصیــت بــه حــد اعــا برخــوردار بودهانــد کــه
بهنمایندگــی از کارفرماهــای اصلــی بــه تــدارک بهتریــن نــوع قــرارداد کاری بهنفــع کارفرمایــان و بهزیــان کارگــران
ً
مبــادرت ورزنــد .ایــن شــرکتها کمتریــن هزینههــای باالســری را دارنــد و گاه اصــا چنــد نفــر هســتند و چنــد خــط
ً
تلفــن .کارگــران در خیلــی از مــوارد اصــا بــا شــرکتهای تأمیــن نیــروی انســانی هیــچ مناســبات حضــوری ندارنــد
ً
و قراردادشــان را نیــز عمــا بــا خــود کارفرمــای اصلــی منعقــد میکننــد ،امــا طــرف حسابشــان بهلحــاظ حقوقــی
همیــن شــرکتهای تأمیــن نیــروی انســانی هســتند و اگــر کار بــه اختالفنظــر برســد مســئولیت نــه بــا کارفرمــای
اصلــی بلکــه بــا ایــن شرکتهاســت کــه بــا وزارت کار و قضــات دادگاههــا بهتریــن ارتباطهــا را دارنــد .در ایــن میــان
ً
البتــه نقشآفرینــی شــرکتهای تأمیــن نیــروی انســانی کامــا بهزیــان ردههــای گوناگــون نیــروی کار اســت.
ً
مثــا ،بنــا بــر یــک ارزیابــی ،ایــن شــرکتها «درحالیكــه بــرای مهندســان متالــوژی حقــوق هفــت ميليــون تومانــی
بــه كارفرمــا صــورت میدادنــد ،امــا تنهــا حــدود دو ميليــون و پانصــد هــزار تومــان بــه آنــان پرداخــت میكردنــد و
در ســاير زمينههــا نيــز متناســب بــا هميــن مبالــغ از حقــوق كارگــران و متخصصــان بــرای خودشــان ســود درنظــر
میگرفتنــد» [خبرآنالیــن ۴،خردادمــاه .]۱۳۹۱
مطابــق آمارهــای رســمی ،پیمانــکاری تأمیــن منابــع انســانی تنهــا در ســطح دســتگاههای دولتــی دســتکم
 ۵۵۰تــا  ۶۵۰هــزار نفــر از کارگــران و کارکنــان دولــت را دربرمیگیــرد .بهعــاوه ،شــمار عظیمــی از کارگــران
واحدهــای بــزرگ صنعتــی نیــز گرفتــار ایــن نــوع قــرارداد مثلــث کاری شــدهاند .روشــن اســت کــه برقــراری چنیــن
مناســباتی در محیطهــای کار چــه ســودهایی عظیــم نصیــب ایــن شــرکتهای «دالل انســان» کــرده اســت و
همانطــور کــه پیشتــر هــم گفتــه شــد ،ایــن موضــوع نــه کمکــی بــه کوچــک شــدن دولــت کــرده اســت و نــه
کاهــش هزینههــای دولــت و بهــای تمام ٔ
شــده کاالهــا در بخــش خصوصــی را موجــب شــده اســت .اگــر هــم
کاهش ِــی صــورت گرفتــه باشــد ،بــاز هــم بهزیــان دســتمزد ناچیــز کارگــران بــوده اســت کــه در چنبـ ٔ
ـره ایــن مناســبات
ضدانســانی گرفتــار آمدهانــد.
ازجملــه وظایــف ایــن بنگاههــای دالل انســان ،اختالفافکنــی 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
و نکتــه جالــب آنکــه در بســیاری از ســازمانها ایــن تفــاوت در بیــن دو نیــروی کار کــه در کنــار هــم و مشــغول
بــه کاری یکســان اتفــاق میافتــد» و نیــز «اگــر قــرار اســت یــک تصــدی واگــذار شــود ،بایــد از صفــر تــا  ۱۰۰آن
واگــذار شــود ،نــه اینکــه شــرکت تأمیــن نیــرو در داخــل دســتگاه اجرایــی تشــکیل شــده و از امکانــات ،فضــای
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اداری ،آب و بــرق و تجهیــزات دســتگاه اســتفاده کــرده و فقــط واســطهای بیــن دســتگاه اجرایــی و نیــروی شــرکت
باشــد کــه ماهانــه مبلغــی بــه جیــب بزنــد» [عبدالعلــی تاجــی ،خبرگــزاری فــارس ۱۲ ،تیرمــاه .]۱۳۹۱
قراردادهــای تحمیلــی میــان ایــن بنــگاه و کارفرمایــان تنهــا کارگــران ســاده را دربرنمیگیــرد و شــامل کارگــران
ماهــر ،متخصــص و کارکنــان بــا تحصیــات عالــی نیــز میشــود« .یکــی از اتفاقاتــی کــه بیــن نیروهــای شــرکتی،
ً
موقتــی و قــراردادی میافتــد ایــن اســت کــه اکثــرا دارای تحصیــات عالیــه هســتند ولــی قانــون دســت و پــای
آنهــا را بســته و هیچگونــه 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 حرفهای و افزایش مهارت شغلی
از دیگــر شــرایط اساســی تأمیــن اشــتغال مناســب و بهبــود شــرایط کار ،فراهــم آوردن امکانــات آمــوزش حرفـهای
بــرای نوجوانــان و جوانــان و نیــز ،امــکان افزایــش مهارتهــای 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 حرف ـهای و افزایــش مهــارت بهصورتــی کــه امــروز مطــرح اســت نمیشــد .ازای ـنرو ،بــا آمــوزش
عمومــی نیــز ارتباطــی نداشــت .در جهــان معاصــر پیشــرفت ســریع و دائمــی صنایــع و فنــون ،آمــوزش حرف ـهای
و تــداوم آن ،افزایــش مســتمر مهارتهــای شــغلی کارگــران را ایجــاب کــرده اســت .بنابرایــن ،آمــوزش نظــری
عمــوم کارگــران ضرورتــی انکارناپذیــر یافتــه اســت .ناگفتــه پیداســت کــه ریشهکنســازی بیســوادی ،مقــدم بــر
آمــوزش نظــری و آموزشهــای حرف ـهای اســت .ســازمان بینالمللــی کار عــاوهبــر آن کــه در مقدمــه اساســنامه
خــود ضمــن برشــمردن پیششــرطهای بهبــود شــرایط کار و ازجملــه «ســازماندهی آمــوزش حرف ـهای و فنــی»،
توصیهنامههایــی متعــدد و دو مقاولهنامــه را در ایــن خصــوص ،تنظیــم و تصویــب کــرده اســت (مقاولهنامــه شــماره
 ۱۴۰ســال  ۱۳۲۶/۱۹۴۷و مقاولهنامــه شــماره  ۱۴۲ســال  .)۱۳۵۴/۱۹۷۵در ایــن دو مقاولهنامــه معیارهایــی را
در آمــوزش حرفــهای و فنــی بــه کشــورهای عضــو ســازمان ارائــه میکنــد .2مقاولهنامــه شــماره  ۱۴۲پــس از
ٔ
وســیله شــکوفا
اعــام اصــول کلــی ناظــر بــر آمــوزش حرفــهای و اینکــه آمــوزش آنگاه کارایــی مییابــد کــه
شــدن اســتعدادها و همــوار کــردن راه دس ـتیابی بــه موقعیتهــای شــغلی مناســب باشــد ،بــه ضــرورت ایجــاد
ٔ
نحــوه اداره مؤسســههای آموزشــی
شــبکه آمــوزش حرفــهای در هــر یــک از کشــورها میپــردازد و بهتفصیــل
 - 2از دیگــر توصیهنامههــا و مقاولهنامههــای مصــوب ســازمان بینالمللــی کار در ایــن خصــوص میتــوان بــه توصیهنامههــا و
مقاولهنامههــای زیــر اشــاره کــرد :توصیهنامــه شــماره  ۱۵دربــاره توســعه آمــوزش فنــی در کشــاورزی در ســال  ،۱۳۰۰ /۱۹۲۱توصیهنامــه
شــماره  ۵۶راجــع بــه آمــوزش فنیوحرف ـهای در صنعــت ســاختمان در ســال  ،۱۳۱۶/۱۹۳۷آمــوزش حرف ـهای و کارآمــوزی بــه ســال /۱۹۳۹
 .۱۳۱۸توصیهنامههــای شــماره  ۵۷و  ۶۰در زمینــه آمــوزش حرفـهای و مهــارت شــغلی در ســالهای پــس از جنــگ جهانــی دوم و آغــاز مجــدد
فعالیــت ســازمان بینالمللــی کار  ،توصیهنامــه شــماره  ۷۷دربـ ٔ
ـاره آمــوزش حرف ـهای دریانــوردان بــه ســال  ،۱۳۲۵ /۱۹۴۶توصیهنامــه شــماره
ٔ
 ۹۹دربـ ٔ
ـاره آمــاده ســازی شــغلی معلــوالن در ســال  ،۱۳۳۴ /۱۹۵۵توصیهنامــه شــماره  ۱۰۱دربــاره آمــوزش حرفـهای در کشــاورزی ســال ،۱۹۵۶
توصیهنامــه شــماره  ۱۲۶آمــوزش حرفــهای ماهیگیــران در ســال  ،۱۳۴۵ /۱۹۶۶توصیهنامــه شــماره  ۱۳۷آمــوزش حرفــهای دریانــوردان در
ســال  ،۱۳۴۹ /۱۹۷۰توصیهنامــه شــماره  ۸۷دربـ ٔ
ـاره راهنمایــی حرف ـهای بــه ســال  ،۱۳۲۸ /۱۹۴۹توصیهنامــه شــماره  ۸۸مربــوط بــه آمــوزش
ٔ
حرفـهای بزرگســاالن و ازجملــه معلــوالن در ســال  ،۱۳۲۹ /۱۹۵۰توصیهنامــه شــماره  ۱۱۷دربــاره آمــوزش حرفـهای بــه ســال .۱۳۴۱ /۱۹۶۲
توصیهنامــه اخیــر جایگزیــن توصیهنامــه شــماره  ۸۸و نیــز توصیهنامههــای شــماره  ۵۷و  ۶۰شــد و پیــش از تصویــب مقاولهنامــه شــماره ۱۴۲
مهمتریــن ســند در ایــن زمینــه بهشــمار میرفــت .مایــل بــوده و هســتیم کــه بــرای اطــاع بیشــتر فعــاالن ســندیکایی کارگــری مقاولهنامههــا و
توصیهنامههــای معتبــر ســازمان بینالمللــی کار را در مجموعــه طبقهبنــدی شــده ترجمــه و منتشــر کنیــم .امیــد کــه در آینــدهای نزدیــک ایــن
فرصــت دســت دهــد.
رادیاپ و دلوم ،لماک لاغتشا :موس راتفگ
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یادشــده ،اقدامهــای الزم بــرای همــکاری بیــن ســازمانهای مختلــف ،شــکلهای مختلــف آمــوزش در کارگاه،
بیــرون از کارگاه ،آموزشهــای فشــرده ،دورههــای آموزشــی ،آمــوزش مربیــان و اســتادکاران را بیــان میکنــد.3
توصیهنامــه شــماره  ۱۵۰کــه مکمــل مقاولهنامــه یــاد شــده اســت ،بهتفصیــل دربــاره سیاســتها و برنامههــای
آمــوزش حرفـهای ،آمــوزش پایــه یــا تکمیلــی ،در واحدهــای اقتصــادی در روســتاها و دیگــر بخشهــای اقتصــادی
کــه همــه کارگــران و ازجملــه کارگــران مهاجــر و زنــان را بــا رعایــت اصــل عــدم تبعیــض دربرگیــرد ،رهنمودهایــی
بــه دولتهــای عضــو ارائــه میکنــد.
گذشــته از ســازمان بینالمللــی کار ،ســازمان ملــل متحــد و برخــی از ســازمانهای وابســته بـهآن ماننــد یونســکو
ٔ
دربــاره آمــوزش حرفــهای تصویــب کردهانــد کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه
پروتکلهــا و توصیهنامههایــی را
میثــاق بینالمللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و توصیهنامــه ســال  ۱۳۵۵ /۱۹۷۶یونســکو اشــاره
کــرد .بنابرایــن ،باتوجــه بــه مفــاد توصیهنامههــا مقاولهنامههــای فــوق کــه بازتابدهنـ ٔ
ـده کــف مطالبــات کارگــری
اســت ،میتــوان دریافــت کــه سیاس ـتهای حاکــم بــر نظــام تــا چــه حــد از ایــن معیارهــا فاصلــه گرفتــه اســت.
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرف ـهای اســتان تهــران ( ۶مردادمــاه  )۱۳۹۱میگویــد« :باتوجــه بــه اینکــه  ۷۰درصــد
افــرادی کــه در ادارات کار ثبتنــام کردهانــد فاقــد مهــارت الزم هســتند و همچنیــن ظرفیــت بــاالی توســعه آمــوزش
در تهــران و جمعيــت جــوان جويــای مهــارت در تهــران ،حداقــل بايــد  ۳۰مرکــز جديــد فنــی و حرف ـهای در ايــن
اســتان راهانــدازی شــود ...درصــد بســياری از کارآمــوزان را دانشــجويان و يــا حتــی فار غالتحصیــان دانشــگاهها
تشــکیل میدهنــد .ايــن امــر نشــان میدهــد آموزشهــای تئوريــک بــرای آنهــا نتیج ـهای در برنداشــته و نيــاز بــه
مهارتآمــوزی جهــت ورود بــه بــازار کار دارنــد و در ميــان دانشــجويان و فار غالتحصیالنــی کــه بــه مهارتآمــوزی
در آموزشــگاههای فنــی و حرفــهای مشــغولاند ۶۶ ،درصــد را دورههــای کارشناســی تشــکيل میدهنــد .طبــق
پژوهشــی کــه در ســال  ۸۶انجــام شــده ،از هــر  ۱۰۰کــودک ايرانــی ۵۱ ،کــودک بــه دوره ديپلــم نمیرســند و
بــه داليــل مختلــف از ادامــه تحصيــل بازمیماننــد .کمســوادی  ۵۱درصــدی ســال  ،۸۶امــروز پــس از  ۵ســال
افزايــش يافتــه اســت ...کودکانــی کــه از تحصيــل بازمیماننــد راهــی جــز مهارتآمــوزی در فنــی و حرفـهای ندارنــد
و اگــر ايــن امــکان را بــا توســعه ظرفيــت فنــی و حرفـهای بــرای آنهــا فراهــم نکنيــم ،افزايــش شــغلهای کاذب،
گرايــش بــه کارهــای خــاف و افزايــش معضــات اجتماعــی را در پــی خواهــد داشــت .نيــروی انســانی کافــی
در آموزشهــای فنــی و حرفــهای بهعنــوان يکــی از مهمتریــن چالشهــای توســعه مهارتآمــوزی اســت...
متأســفانه هی ـچگاه اعتبــارات کافــی بــرای جــذب نيــروی جديــد و تکميــل کادر آموزشــی موردنیــاز نداشــتهایم و
عالوهبرایــن ،مصوبــه جديــد بــرای جــذب نيــرو بايــد بــه ســازمان ابــاغ شــود ».او همانجــا در پاســخ بــه اعتــراض
نيروهــای حقالتدریســی بــه کافــی نبــودن حقالزحمــه تدريــس در آموزشــگاههای فنــی و حرفــهای گفــت:
«امســال دســتمزد نيروهــای حقالتدریســی  ۲۵درصــد اضافــه شــد و متوســط پرداختهــای آنــان بــه  ۴۵۰هــزار
تومــان در مــاه رســيد امــا قبــول دارم دســتمزدهای نيروهــای حقالتدریســی بــا تــورم نمیخوانــد و بســيار پاييــن
اســت و بــار اصلــی آموزشهــا در فنــی و حرف ـهای بــر دوش نيروهــای حقالتدریســی اســت».
کارآموزی و آموزش حرفهای
از دیگــر مباحــث مهــم حقــوق کار در راســتای بحــث اشــتغال کامــل ،مســئله آموزشهــای عملــی در حیــن
 - 3توصیهنامــه شــماره  ۱۳۶ســال  ۱۳۴۹ /۱۹۷۰نیــز کــه ،بــه برنامههــای ویــژه جوانــان اختصــاص دارد ،بــرآن اســت کــه برنامههــای آمــوزش
عمومــی و حرفـهای ویــژه جوانــان ،بایــد بــر تدابیــری متکــی باشــد کــه در پایــان ،بــه اشــتغال جوانــان بینجامــد.
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تحصیــل ،آمــوزش فنــی و حرفـهای در راســتای تربیــت نیــروی ماهــر کار در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا نیازهــای توســعه
صنعتــی و خدماتــی و همچنیــن مهارتهــای شــغلی در حیــن کار اســت .ازایــنرو ،واحدهــای بــزرگ -اعــم از
صنعتــی ،کشــاورزی و خدماتــی -بایــد برنامــه آموزشــیای مشــخص در زمینــه همــکاری بــا مراکــز علمــی و
دانشــگاهی ،کارآمــوزی و افزایــش مهارتهــای حرفـهای داشــته باشــند .ازجملــه هدفهــای 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.
وجــود مراکــز آمــوزش فنــی -حرفــهای از آنروی ضــرورت مییابنــد کــه بســیاری از کارگاههــای صنعتــی و
خدماتــی چنیــن امکانــی را دراختیــار ندارنــد .پــس ،وظیفــه دولتهاســت کــه بــا هماهنگــی مراکــز کاریابــی و بــا
تأســیس آموزشــگاههای فنــی -حرف ـهای در تمــام نقــاط کشــور ،بــه آمــوزش و تربیــت کادر فنــی و ماهــر برآینــد.
ســر بــاز زدن شــرکتهای بــزرگ از جــذب کارآمــوزان و فراهــم آوردن تســهیالت الزم بــرای مهارتآمــوزی
کارگــران شــاغل ،خصوصیســازی آموزشــگاهها و آموزشــکدههای فنــی– حرفــهای بــرای دیپلمههــای فنــی
کــه بــه دانشــگاههای علمــی– کاربــردی تغییــر نــام یافــت ،موجــب تحمیــل هزینههــای گــزاف تحصیــل و
مهــارت آمــوزی بــه کارگــران در جســتجوی کار و مهارتآمــوزی کارگــران شــاغل شــده اســت .بدیــن ســبب ،ایــن
آموزشــگاهها نیــز بهصــورت جزایــر پراکنــده عمــل میکننــد و پیــش و بیــش از آن کــه در پــی تربیــت نیروهــای
ماهــر و فنــی باشــند ،در پــی ســودورزی خــود هســتند.
کارآموز و کارآموزی
ٔ
در قانــون کار مصــوب ســال ( ۱۳۳۷مــاده  )۲کارآمــوز بــه کســی اطــاق میشــد کــه کمتــر از  ۱۸ســال 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 کالسهــای مخصــوص اشــتغال داشــته باشــد .مــاده  ۶همــان قانــون،
کارآمــوزان را از شــمول قانــون کار خــارج کــرد .در قانــون کارآمــوزی ســال ( ۱۳۴۹مــاده  )۳نیــز کارآمــوزی را بــه
کارگــران شــاغل بــرای فراگرفتــن تخصــص و افزایــش مهارتهــای 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 اطــاق کارآمــوز بــه برخــی کارگــران فراهــم آورد.
در قانــون کار مصــوب ســال  ،۱۳۶۹ایــن ابهامهــا تــا انــدازهای برطــرف شــده و حکــم هرکــدام جداگانــه
مشــخص شــده اســت .ولــی بهدلیــل برخــوردار نبــودن قانــون کار از ضمانتهــای الزم و ازجملــه بهرســمیت
نشــناختن ســندیکاهای مســتقل کارگــری ،ایــن مفــاد نیــز جنبــه اجرایــی ندارنــد .زیــرا بــا آنکــه بخــش مهمــی از
نیــروی کار جــوان کشــور زیــر عنــوان کارآمــوز بــه کارتولیــدی اشــتغال دارنــد و نظیــر هــر کارگــر دیگــری بــه خلــق
ارزشهــای مــادی مشــغولاند ،امــا در شــرایط تحمیلــی نامناســب و بــا حقــوق و دســتمزدی زیــر حداقــل مــزد،
بــه کار واداشــته میشــوند .وجــود فســاد حاکــم بــر دســتگاه اداری و ازجملــه نهادهــای بازرســی کار و همچنیــن
ـود امنیــت شــغلی ناشــی از قراردادهــای موقــت کار ،جایــی بــرای طــرح و پیگیــری مســئله در کارگاههــای بــزرگ
نبـ ِ
مشــمول قانــون کار نمیگــذارد تــا چــه رســد بــه کارگاههــای کوچــک و دیگــر کارگاههایــی کــه از شــمول قانــون
کار خــارج شــدهاند.
بــر بســتر چنیــن شــرایطی اســت کــه دولــت پیشــین دیگــر نیــازی بــه الپوشــانی نمیبینــد و بــا تصویــب شــیوهنامهٔ
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89

طــرح «آمــوزش اســتاد -شــاگردی نویــن» در  ۱۴مــاده و یــک تبصــره ،مفــاد ایــن فصــل از قانــون کار را بهکلــی
بیاعتبــار میکنــد تــا راه را بــرای بهرهکشــی از نیروهــای جــوان و تحصیلکــرده در کارگاههــای مشــمول قانــون
کار همــوار ســازد .بــرای مثــال ،در بنــد  ۷مــاده  ۵ایــن شــیوهنامه آمــده اســت« :بدیهــی اســت شــاگردان در مــدت
زمــان آمــوزش از شــمول قانــون کار و قانــون تأمیــن اجتماعــی و موضــوع در قــرارداد طــرح و تصریــح میگــردد».
بهعــاوه ،در بنــد  ۱۰همیــن مــاده گفتــه میشــود« :هیــچ مبلغــی تحــت هرعنــوان ازجملــه مــزد و حقــوق توســط
ٔ
مجرمانــه قانــون کار،
اســتادکار بــه شــاگرد پرداخــت نمیشــود ».بنابرایــن ،اگــر بگوییــم کــه دولــت بــا نقــض
درصــدد احیــای «قانــون کارآمــوزی» پیــش از انقــاب -قانــون مصــوب ســال  -۱۳۴۹و حتــی فراتــر از آن ،یعنــی
زنــده کــردن مناســبات حاکــم بــر قــرون وســطا برآمــده اســت ،ســخن بهگــزاف نگفتهایــم .4ایــن طــرح کــه بــا
مخالفــت و مقاومــت کارگــران روبــرو بــود ،پــس از تغییــر دولــت بــار دیگــر از ســوی علــی ربیعــی وزیــر کار بــرای
تصویــب بــه مجلــس ارائــه شــد .بــا ایــن حــال ،کارگــران دســت از مخالفــت نکشــیدند و ازجملــه ایــن مخالفتهــا،
ـه ارســالی کمیتــه راهبــری کارزار ضــد طــرح اســتاد -شــاگردی نویــن در تاریــخ  ۹مهرمــاه ۱۳۹۲
میتــوان بــه نامـ ٔ
اشــاره کــرد .در ایــن نامــه ،خطــاب بــه علــی ربیعــی آمــده اســت« :کمیتــه راهبــری کارزار ،برنامههــا و اقدامــات
مختلــف و متنوعــی را بــرای آگاهســازی افکارعمومــی جامعــه و مســئوالن از عواقــب و تبعــات ایــن طــرح درنظــر
ـوب وزارت کار دولــت
گرفتــه کــه بهتدریــج بــه مرحلــه اجــرا درخواهــد آورد .طــرح اســتاد -شــاگردی نویــن مصـ ِ
دهــم اســت و هــر طــرح دیگــری کــه وظایــف دولــت در قبــال قانــون اساســی و قانــون کار را نقــض کنــد از اعتبــار
ســاقط و فاقــد وجاهــت قانونــی اســت .دولــت موظــف بــه اجــرای بیکموکاســت قانــون کار اســت و هرگونــه
ـن رعایــت س ـهجانبهگرایی و پــس از موافقــت شــرکای
تغییــر در قانــون کار بایــد طــی الیحــه پیشــنهادی کــه ضمـ ِ
اجتماعــی در شــورایعالی کار رســمیت مییابــد را جهــت تصویــب بــه مجلــس قانونگــذار ارائــه دهــد ،دولــت
نمیتوانــد بــه تصویــب مصوبــات مغایــر بــا قانــون کار و قانــون اساســی تحــت هــر عنــوان دســت بزنــد .طــرح
ـاف اصـ ِـل  ۲۸و  ۲۹قانــون اساســی و مغایــر بــا مقاولهنامههــای  ۱۰۵و  ۱۴۲ســازمان
٬اســتاد شــاگردی نویــن ٬خـ ِ
بینالمللــی کار اســت کــه دولــت جمهــوری اســامی ایــران ضمــن پذیــرش ،متعهــد بــه اجــرای آن شــده اســت.
ـکار کار
کار بــدون مــزد را رواج داده و موجــب بهرهکشــی فــرد از فــرد میشــود کــه از
ـق آشـ ِ
ایــن طــرحِ ،
مصادیـ ِ
ٔ
اجبــاری اســت .ایــن طــرح نقــض هرگونــه مقــررات در روابــط کار و تأمیــن اجتماعــی را دربــاره کارگــران در هــر
شــرایط ســنی قانونیــت بخشــیده و اجــرای آن امنیــت شــغلی و ایمنــی و بهداشــت کار را در واحدهــای کار و تولیــد
از بیــن میبــرد».
اگرچــه ایــن شــیوهنامه 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!
پافشــاری علــی ربیعــی بــر ایــن طــرح ،بهرغــم مخالفتهــای گســترده ،تــا بــه آنجــا پیــش رفــت کــه وزارت
کار بــار دیگــر -و ایــن بــار بــدون طــرح آن در مجلــس -در فروردینمــاه  ۱۳۹۶آن را در شــورای اشــتغال
تصویــب و بخشــنامه اجرایــی آن را بهامضــای وزیــر کار و وزیــر کشــور بــه اســتانداران کشــور ابــاغ کــرد.
عیســی منصــور ،معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،از مصوبــه دیگــر
 -  4روشــن اســت کــه آییننامههــا ،تصویبنامههــا ،شــیوهنامهها و بخشــنامههای مصــوب دولتهــا بایــد در امتــداد مفــاد قانــون باشــد ،نــه
نفــی آن .ولــی همانطــور کــه در بخشهــای دیگــر ایــن نوشــته بهتفصیــل اشــاره کردیــم و خواهیــم کــرد ،تــا کنــون بســیاری از آییننامههــا،
ٔ
وســیله نقــض قانــون یــا بهعبارتــی ،وضــع قانــون جدیــد بــوده اســت!!
تصویبنامههــا و شــیوهنامههای مصــوب دولتهــا،
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شــورایعالی اشــتغال مبنــی بــر خــروج کارورزان از شــمول قانــون کار و ســازمان تأمیــن اجتماعــی در واحدهــای
پذیرنــده [خبرگــزاری ایســنا ۲۰ ،اردیبهش ـتماه  ]۱۳۹۶خبــر داد و افــزود« :مقــرر شــد بــا نظــر رئیسجمهــور
تــا پایــان ســال  ۹۷هرکســی کــه در واحدهــای پذیرنــده بــرای آمــوزش کارورزان از شــمول قانــون کار و تأمیــن
اجتماعــی خــارج شــوند و بدیــن ترتیــب کارفرمایــان آزاد خواهنــد بــود تــا نیــروی مهارتآمــوز جــذب کننــد .در
ایــن طــرح همــه فار غالتحصیــان بیــکار و جوانــان جویــای کار بــا ثبتنــام در ایــن طــرح ،مشــمول بیمــه
حــوادث شــده و یکســوم حداقــل دســتمزد بــه آنهــا پرداخــت میشــود ».در حقیقــت ،ایــن طــرح را بایــد
پیشــکش دیگــری از ســوی کارگــزاران نظــام بــه کالنســرمایهداران در بهرهکشــی عنانگســیخته از نیــروی
کار تحصیلکــرده دانســت.
حالآنکــه در حقــوق کار و حتــی در قانــون کار کنونــی ،بــا کارگــر کارآمــوزی کــه بــه کار تولیــدی مشــغول اســت،
بایــد همچــون دیگــر کارگــران رفتــار شــود .ازای ـنرو ،مــزد کارآمــوزان در دوره کارآمــوزی نبایــد کمتــر از حداقــل
مــزد باشــد .افــزون بــرآن کــه ،تمــام کارگــران و ازجملــه کارآمــوزان بایــد مشــمول بیمــه اجبــاری ســازمان تأمیــن
اجتماعــی باشــند .بهعــاوه ،بایــد درنظــر داشــت کــه پیششــرط بســیاری از مشــاغل ،داشــتن تحصیــات و
تجربــه معینــی اســت .بنابرایــن ،نظــر بــه سیســتم ناکارآمــد آموزشــی کشــور ،گذرانــدن دورههــای آمــوزش عملــی
بــرای تصــدی ایــن مشــاغل در کارگاههــا حیــن یــا پــس از تحصیــل ضــروری اســت .روشــن اســت کــه شــرایط و دوره
ایــن آموزشهــای عملــی متفــاوت از شــرایط و دوره کارآمــوزی کارگــران ســاده اســت.

 . ۲بیکاری و اشتغال ،و آمارهای ساختگی و مخدوش رسمی

در آمارهــای رســمی جمعیــت کشــور بــه دو مقولــه عمـ ٔ
ـده جمعیــت فعــال (نــرخ مشــارکت) و جمعیــت غیرفعــال
کاران در جســتجوی
تقســیم میشــود .در گــروه جمعیــت فعــال ،شــاغالن (اعــم از اشــتغال کامــل و ناقــص) و بـی ِ
کار (اعــم از بیــکاران پیشتــر شــاغل و پیشتــر غیــر شــاغل طبقهبنــدی میشــوند و جمعیــت غیرفعــال،
گروههــای محصــل ،خانــهدار ،دارای درآمــد بــدون کار و دیگــر را دربرمیگیــرد (جــدول شــماره  ۱و :)۲
جمعیت  ۱۰سال و بیشتر برحسب وضع فعالیت اقتصادی به تفکیک جنس (نفر)
مرد و زن

مرد

زن

وضع فعالیت اقتصادی
جمعیت فعال:

۲۵۷۹۱۴۵۱

۲۰۸۹۸۸۱۶

۴۸۹۲۶۳۵

شاغل

۲۲۵۸۸۰۵۲

۱۸۷۰۷۲۴۷

۳۸۸۰۸۰۵

دارای اشتغال ناقص

۲۳۳۵۴۷۸

۲۱۴۳۵۸۳

۱۹۱۸۹۵

بیکار:

۳۲۰۳۳۹۸

۲۱۹۱۵۶۸

۱۰۱۱۸۳۰

بیکار قبال شاغل طی  ۵سال گذشته

۱۷۳۹۴۳۴

۱۵۳۰۴۹۶

۲۰۸۹۳۸

بیکار قبالغیر شاغل

۱۴۶۳۹۶۴

۶۶۱۰۷۲

۸۰۲۸۹۲

جمعیت غیر فعال

۳۹۵۹۳۹۶۲

۱۱۷۱۸۰۴۷

۲۷۸۷۵۹۱۵

جمعیت فعال و غیر فعال

۶۵۳۸۵۴۱۳

۳۲۶۱۶۸۶۳

۳۲۷۶۸۵۵۰

جدول شماره ۱
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جمعیت  ۱۰سال و بیشتر غیرفعال از نظر اقتصادی به تفکیک جنس (نفر)
مرد و زن

جمع

محصل

خانهدار

دارای درآمد
بدون کار

سایر

مرد و زن

۳۹۵۹۳۹۶۲

۱۱۵۹۴۵۲۳

۲۰۶۴۴۱۲۸

۴۸۱۶۴۷۲

۲۵۳۸۸۳۷

مرد

۱۱۷۱۸۰۴۷

۵۹۸۳۳۷۱

۶۷۰۶۵

۳۸۹۵۷۹۸

۱۷۷۱۸۱۲

زن

۲۷۸۷۵۹۱۴

۵۶۱۱۱۵۲

۲۰۵۷۷۰۶۳

۹۲۰۶۷۳

۷۶۷۰۲۵

جدول شماره ۲

یــادآور میشــویم کــه آمارهــای مربــوط بــه اشــتغال تمــام کســانی را کــه حتــی یــک ســاعت در هفتــه ب ـهکار
مشــغول بودهانــد (اشــتغال ناقــص) شــامل میشــود.5
همچنیــن ،بیــکاران اعــم از بیــکاران پیشتــر شــاغل یــا پیشتــر غیرشــاغل ،بــه کســانی اطــاق میشــود کــه در
 ۳۰روز پیــش از آمارگیــری ،بــرای جســتجوی کار اقــدام مشــخصی از نــوع ثبتنــام در مراکــز کاریابــی ،جســتجو از
طریــق دوســتان ،تمــاس بــا کارفرمایــان و مطالعــه آگهیهــای اســتخدام کــرده باشــند.
بنابرایــن ،میتــوان دیــد کــه نــه آمارهــای اشــتغال قابلاتکاســت و نــه آمارهــای مربــوط بــه بیــکاران .زیــرا در
ایــن آمارهــا ســعی شــده اســت بیــکاری پنهــان ،اشــتغال ناقــص و اشــتغال ســیاه کــودکان ،زنــان و ســالخوردگان
در کارگاههــای کوچــک ،غیررســمی و زیرزمینــی را پنهــان بمانــد ،جمعیــت بیــکاران تحصیلکــرده در میــان
مــردان را کاهــش دهــد و ،بهویــژه ،کوشــش شــده اســت تــا بخشــی عظیــم از زنــان بیــکار -اعــم از زنــان
بــا تحصیــات عالــی و غیــر از آنــان -را از جمعیــت بیــکاران کســر و همــراه بــا زنــان شــاغل در کارگاههــای
غیررســمی ،مشــاغل خانگــی و نظایــر آنهــا را یکجــا در گــروه زنــان خانــهدار طبقهبنــدی کــرده و از نظرهــا
پنهــان دارنــد.
همچنیــن ،بــر اســاس تعریــف ناظــر بــر بیــکاران در جســتجوی کار بســیاری از بیــکاران نومیــد از یافتــن کار بهطــور
خــودکار از جمعیــت فعــال حــذف و بــه جمعیــت غیرفعــال اقتصــادی منتقــل شــدهاند.
بــر اســاس دادههــای «نتایــج آمارگیــری نیــروی کار در ســال  »۹۵مرکــز آمــار ایــران ،از مجمــوع نزدیــک بــه ۶۵
میلیــون و  ۳۸۵هــزار نفــر در گروههــای ســنی  ۱۰تــا  ۶۴ســاله ،نــرخ شــاغالن و بیــکاران (جمعیــت فعــال از نظــر
اقتصــادی) در مقیــاس کشــوری  ۳۹٫۴بــوده اســت و ایــن نــرخ ،بــرای مــردان ،۶۴٫۱بــرای زنــان  ۱۴٫۹و در
نقــاط شــهری و روســتایی بهبــه ترتیــب  ۳۸٫۹و  ۴۱درصــد اعــام شــده اســت.
از طرفــی ،جــدول  ۳بــر اســاس دادههــای پیشگفتــه ،نابرابــری نــرخ بیــکاری در میــان زنــان و مــردان و در
گروههــای مختلــف ســنی را نشــان میدهــد:
« - 5تنهــا  ۴۱درصــد از شــاغالن بــه طــور معمــول بیــش از  ۴۹ســاعت در هفتــه کار مــی کننــد ».از ایــن گفتــه مــی تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت
کــه تنهــا  ۴۱درصــد از نیــروی فعــال کشــور از اشــتغال کامــل برخوردارنــد ،امــا آنــان نیــز بــرای تأمیــن زندگــی خانــوار خــود کــه دربرگیرنــده جوانــان
ـکار خانــواده اعــم از بیــکاران در جســتجوی کار و ســرخوردگان از جســتجوی کار ،ناگزیــر از پذیــرش اضافــه کار یــا روی آوردن بــه کار دوم و
بیـ ِ
حتــی ســوم هســتند.
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توزیع نسبی جمعیت بیکار برحسب گروههای سنی به تفکیک جنس ،نقاط شهری و
روستایی (درصد)
گروههای عمده
سنی

مرد و زن

مرد

زن

نقاط شهری

نقاط
روستایی

 ۶۴ـ ۱۵

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۵ - ۱۹

۵٫۱

۵٫۷

۳٫۹

۴٫۳

۸٫۴

۲۰ - ۲۴

۲۲٫۱

۲۲٫۱

۲۲٫۳

۲۱٫۱

۲۶٫۷

 ۲۹ـ ۲۵

۳۰

۲۶٫۵

۳۷٫۷

۳۱

۲۶٫۲

 ۳۴ـ ۳۰

۱۸٫۱

۱۷٫۲

۲۰٫۲

۱۹

۱۴٫۵

 ۳۹ـ ۳۵

۹٫۵

۹٫۶

۹٫۵

۹٫۵

۹٫۵

 ۴۴ـ ۴۰

۵٫۴

۶٫۲

۳٫۷

۵٫۲

۶٫۳

 ۴۹ـ ۴۵

۴٫۱

۵٫۲

۱٫۶

۴٫۱

۳٫۸

 ۵۴ـ ۵۰

۲٫۸

۳٫۷

۰٫۸

۲٫۹

۲٫۱

 ۵۹ـ ۵۵

۲

۲٫۹

۰٫۳

۲٫۱

۱٫۷

 ۶۴ـ ۶۰

۰٫۷

۱

۰٫۱

۰٫۷

۰٫۸

جدول شماره ۳

بیــکاران در
همانطــور کــه در ایــن جــدول آمــده اســت ،بیشــترین نــرخ بیــکاری یــا بهتعبیــر منابــع آمــاری،
ِ
جســتجوی کار ،متوجــه گروههــای ســنی  ۲۰تــا  ۴۰ســاله اســت و نــرخ بیــکاری در میــان زنــان بیــش از مــردان
ایــن گروههــای ســنی اســت .6امــا ایــن تمــام واقعیــت نیســت .زیــرا مطالعــات تحلیلــی آمارهــای گوناگــون ارائــه
شــده درخصــوص بیــکاری ،شــمار بیــکاران را بــدون احتســاب بیــکاری پنهــان بســی بیــش از شــمار بیــکاران
اعــام شــده میداننــد .وزیــر کشــور در گــزارش محرمانــه خــود بــه مجلــس کــه بخشهایــی از آن بــه روزنامههــا
درز کــرد ،نــرخ بیــکاری در برخــی اســتانها و شــهرها را تــا  ۶۰درصــد اعــام کــرد [خبرگــزاری تســنیم ۹ ،مهرمــاه
.]۱۳۹۶
هــدف ایــن بخــش از گفتــار آن اســت کــه مخــدوش بــودن آمارهــا را بهقصــد کاهــش ابعــاد هولنــاک بیــکاری
در میــان تحصیلکــردگان و کارگــران متخصــص از یــک ســو و بیــکاری پنهــان (اشــتغال کاذب و غیرمولــد از
نــوع دستفروشــی و پادویــی صرافــان و دالالن ارز و نیــز اشــتغال ســیاه بهویــژه در میــان کــودکان و زنــان در
کارگاههــای 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.
 - 6آخریــن آمارهــای رســمی ،از نــرخ بیــکاری و شــمار بیــکاران ،بــرای تمــام گروههــای ســنی و در مقیــاس کشــوری ،بهترتیــب از حــدود ۱۲
درصــد و بالــغ بــر  ۳میلیــون و  ۳۶۶هــزار نفــر ســخن میگوینــد کــه امــروز بیتردیــد رقــم آن فزونــی یافتــه اســت [خبرگــزاری ایســنا ۳ ،اســفندماه
.]۱۳۹۶
رادیاپ و دلوم ،لماک لاغتشا :موس راتفگ
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بازارهای رسمی و غیررسمی
ٔ
میدانیــم کــه نظریـ ٔـه بــازار کار دوگانــه ســاختارگرایان ،اقتصــاد را بــه دو بخــش اولیــه (رســمی) و ثانویه (غیررســمی)
تقســیم میکنــد .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 پایینتــر ،ورود آســان ،و بــازده
پاییــن آمــوزش و تجربــه اســت .در ایــن دیــدگاه ،اشــتغال غیررســمی میتوانــد مکمــل بــازار اصلــی باشــد کــه تأثیــری
بــر اشــتغال رســمی نــدارد ،بلکــه میتوانــد بنگاههــا و کارگــران ایــن بخــش را بــا ارائــه بخشــی از خدمــات کاری بــا
هزینــه کمتــر بهجــای اســتخدام مســتقیم یــا کار بهصــورت پیمانــکاری ،بهطــور غیرمســتقیم بهخدمــت گیــرد.
ســازمان بینالمللــی کار در پژوهشــی میدانــی در کشــورهای درحالتوســعه بهســال  ،۱۹۷۲نشــان داد کــه،
نــرخ بیــکاری آشــکار اگرچــه ممکــن اســت کمتــر بهنظــر آیــد ،بــا احتســاب کارکنــان پارهوقــت و کســانی کــه
در زمینههــای غیرمولــد کارمــی کننــد ،نــرخ آن افزایــش مییابــد .مفهــوم ایــن ســخن ایــن اســت کــه گذشــته
از بیــکاران کــه درآمــدی ندارنــد ،گــروه بزرگتــری نیــز هســتند کــه کار میکننــد امــا درآمــد کمتــری دارنــد و
«تهیدســتان کار» نامیــده میشــوند .ایــن چرخــش نــگاه از آن رو بــود کــه در کشــورهای فاقــد بیمــه بیــکاری
کمتــر کســی بــه آن انــدازه داراســت کــه یکســر بیــکار بمانــد .بســیاری از جوانــان مهاجــر روســتایی نمیتواننــد
در بخشهــای مــدرن اقتصــادی جــذب شــوند و بهاجبــار بــه کار در بخــش غیررســمی روی میآورنــد ،بخشــی
کــه فعالیــت آن چنــدان بهچشــم نمیآیــد و در آمارهــا منظــور نمیشــود و از مقــررات و حمایتهــای دولــت
ب ـهدور اســت .بهایــن ترتیــب ،اصطــاح «بخــش غیررســمی» بــه گونــه رســمی در پهنــه بینالمللــی ب ـهکار گرفتــه
شــد .ســازمان بینالمللــی کار اصطــاح غیررســمی را بــرای کارگاههــای کوچــک ،کارگاههــای دارای یــک یــا
چنــد ویژگــی زیــر تعریــف کــرده اســت .۱ :آزادی ورود و خــروج؛  .۲وابســته بــه منابــع داخلــی؛  .۳خانوادگــی بــودن
مالکیــت کارگاه؛  .۴کوچــک و محــدود بــودن فعالیتهــا؛  .۵کاربــر بــودن تولیــد روشهــا و تکنولــوژی تولیــد؛
کســب مهــارت بیــرون از مــدارس رســمی؛  .۶وجــود بازارهــای رقابتــی و دور از کنتــرل.
در کشــور مــا هــم چــون بســیاری از کشــورهای درحالتوســعه ،بــازار کار اصلــی را میتــوان بــه دو بخــش
کارگاههــای زیــر پوشــش قانــون کار و کارگاههــای رســمی زیــر پوشــش محــدود یــا بیــرون از شــمول قانــون کار و
بــازار غیررســمی را بــه کارگاههــای مجــاز غیررســمی و کارگاههــای غیرمجــاز تفکیــک کــرد .مــا بررســی تفصیلــی و
آمــاری ایــن بازارهــا را بــه گفتارهــای مربــوط بــه جمعیــت کارگــران کشــور و شــمول قانــون کار موکــول میکنیــم.
در اینجــا تنهــا بــه نقــش و جایــگاه کارگاههــای کوچــک در دوران تســلط انحصارهــا بــر بــازار کار یــا بهتعبیــر
ســاختارگرایان بازارهــای رســمی و غیررســمی کار اشــاره میکنیــم.
کارگاههای کوچک
بــر اســاس آموزههــای لنیــن ،پیدایــش انحصارهــا حــذف رقابــت در برخــی رشــتههای اقتصــادی و پیدایــش
تمرکــز را موجــب نمیشــود .ســرمایههای انحصــاری بــهایــن رشــتهها روی نمیآورنــد ،زیــرا امــکان کســب
ســود فــراوان در ایــن رشــتهها محتمــل نیســت .تقاضــا در ایــن رشــتهها محــدود و دســتخوش نوســانات شــدید
اســت .ســرمایهداران یــا مالــکان ایــن کارگاههــا بــر آشــنایی خــود بــر بازارهــای موضعــی ایــن کاالهــا ،مشــتریان
ســنتی و کیفیــت خــاص کاالهــای خــود متکــی هســتند و از نوآوریهــای تکنیکــی کمخــرج اســتفاده میکننــد.
ـنتی خانوادگــی و در کارگاههــای
در شــرایط کشــور مــا ایــن نــوع فعالیتهــا را میتــوان در کارگاههــای تولیــدی سـ ِ
خوداشــتغالی دیــد.
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بهعــاوه ،بایــد توجــه داشــت کــه عالقـ ٔـه انحصارهــا بــه برانداختــن کارگاههــای کوچــک شــامل همــه رشــتهها
ً
اجــزاء متعــدد نســبتا جداگانــه را فراهــم
نمیشــود .پیشــرفتهای علمــی و فنــی ،تجزیــه رونــد تولیــد بــه
ِ
م ـیآورد .بههمیــن دلیــل ،انحصارهــا بــدون آنکــه خــود متحمــل ســرمایهگذاری شــوند ،انجــام یــک رشــته از
فعالیتهــای جنبــی و کمکــی تولیــد را بــه مؤسســههای کوچــک و متوســط بهظاهــر مســتقل وامیگذارنــد
یــا تعــداد روزافزونــی از ایــن مؤسســهها را از طریــق ســفارش ســاخت و برونســپاری زیــر نفــوذ و کنتــرل خــود
درمیآورنــد .ولــی بههنــگام بحــران و وخامــت اوضــاع ،ایــن مؤسس ـهها را بهدســت سرنوشــت میســپارند و بــه
ورشکســتگی محکــوم میکننــد .7از نمونــه ایــن کارگاههــا در کشــور از قطعهریــزان ،قطعهســازان ،کارگاههــای
ُ
بافندگــی ،دوزندگــی ،پیمانــکاران خــرد و خدماتــی و نظایــر آنهــاکــه بهســفارش شــرکتها و مؤسسـههای بــزرگ
زیرمجموعــه انحصارهــا وابســتهاند ،میتــوان نــام بــرد.
بنابرایــن ،نبایــد اســیر ادعاهــا بــود و پنداشــت کــه خــروج کارگاههــا از شــمول قوانیــن حمایتـیای از نــوع قانــون
ُ
ٔ
نشــانه حمایــت از اشــتغال و تولیــد خــرد اســت .بلکــه ،تصمیمهــای نظــام و
کار و ســازمان تأمیــن اجتماعــی
کارگــزاران آن بهپیــروی از سیاس ـتهای نولیبرالیســتی و ســاختارگرایان ،حفــظ ،کنتــرل و هدایــت ایــن بازارهــای
ثانــوی در مســیر تأمیــن منافــع کالنســرمایهداران ،تراســت هــا و الیگارشــیهای مالــی و تســهیل غارتگــری و
ٔ
مجموعــه قوانیــن ،مقــررات ،تصویبنامههــا و آییننامههــای مصــوب ،بهویــژه از
بهرهکشــیهای آنهاســت.
ســالهای آغازیــن دهــه  ۱۳۷۰خورشــیدی ،جــز ایــن را نشــان نمیدهــد.
سازی آموزش و بازارهای کار
خصوصی
ِ
کاال شــدگی خدمــات عمومــی و ازجملــه آموزشوپــرورش در تمــام دورههــای تحصیلــی و واگــذاری آنهــا بــه
بخــش خصوصــی [بخوان:مافیــای حاکــم بــر آموزشوپــرورش] موجــب رشــد قارچگونــه مؤسس ـههای آمــوزش
عالــی -بــدون توجــه بــه نیازهــای جامعــه -در مســیر توســعه شــده اســت .خصوصیســازی اگرچــه بــرای دارنــدگان
ایــن مؤسســههای رنگارنــگ [بخــوان :مافیــای آمــوزش] ســودهایی کالن بههمــراه داشــته اســت ،بــرای
ـت مــازاد
مــردم جــز انباشــته شــدن روزافــزون جمعیــت بیســوادان و کمســوادان در یــک ســو و تشــکیل جمعیـ ِ
ـردگان بیــکار در دیگرســو ،حاصلــی نداشــته اســت.
تحصیلکـ ِ
میدانیــم در بازارهــای غیررســمی ،بــا توجــه بــه شــیوههای تولیــد متکــی بــه کار یــدی و فناوریهــای ســنتی،
امــکان جــذب تحصیلکــردگان و کارگــران متخصــص و ماهــر وجــود نــدارد یــا ناچیــز اســت .از طرفــی ،در بازارهای
ـمی زیــر پوشــش قوانیــن جــاری ،بــا توجــه بــه شــیوههای تولیــد مبتنــی بــر فناوریهــای پیشــرفتهتر امــکان
رسـ ِ
جــذب بیســوادان و کمســوادان 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 یکســویه و تحمیلــی و در کاهــش
روزافــزون دســتمزدها باهــدف بهرهکشــی عنانگســیخته تــا چــه حــد دســت کالنســرمایهداران را بــاز میگــذارد.
بنابرایــن ،از چنیــن منظــری اســت کــه مــا بــه تحلیــل آمارهــای رســمی بــر پایـ ٔـه مالحظــات میدانــی میپردازیــم.
تحصیلکردگان
طیبنیــا ،وزیــر اقتصــاد برگزیــده دوره اول ریاســت جمهــوری روحانــی ،دربـ ٔ
ـاره بیــکاری در میــان تحصیلکــردگان
 - 7نــگاه کنیــد بــه :کتابهــای "امپریالیســم واپســین مرحلـ ٔـه تکامــل ســرمایهداری" نوشـ ٔ
ـته لنیــن ،و "اقتصــاد سیاســی ،شـ ٔ
ـیوه ســرمایهداری"،
زیــر نظــر آ .کازلــف ،ترجمـ ٔـه م .اخگــر.
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در شــهریورماه ســال  ،۱۳۹۲گفــت« :مــا یــک جمعیــت انبــوه آمــاده کار داریــم کــه چیــزی حــدود  ۵میلیــون نفــر
درحالحاضــر یــا از دانشــگاه فار غالتحصیــل شــدهاند یــا درحــال تحصیــل در دانشــگاهها هســتند و ب ـهزودی وارد
بــازار کار خواهنــد شــد کــه مــا بایــد بتوانیــم بــرای ایــن جمعیــت کار مناســب فراهــم کنیــم .همچنیــن حــدود  ۳و
نیــم میلیــون بیــکار وجــود دارد کــه اگــر ایــن تعــداد را بــهآن  ۵میلیــون نفــر اضافــه کنیــم معنایــش ایــن اســت کــه
حــدود  ۸و نیــم میلیــون نفــر در آینــده نزدیــک جویــای شــغل هســتند» [خبرگــزاری مهــر ۶ ،شــهریورماه .]۱۳۹۲
ســه ســال بعــد ،اقتصــاد نیــوز ۲۲ ،مردادمــاه  ،۱۳۹۵نیــز 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  ۳۰درصــد
آن را جوانــان تشــکیل میدهنــد و چهــار میلیــون نفــر از ایــن تعــداد فاقــد آمــوزش و مهــارت هســتند ».مرکــز
پژوهشهــای مجلــس هــم ،در گزارشــی تحلیلــی [اقتصــاد ایــران در ســال  ]۱۳۹۵نــرخ مشــارکت – شــاغالن و
بیــکاران -دارنــدگان تحصیــات عالــی را در ســال  ۱۳۹۴حــدود  ۵۱٫۹ارزیابــی میکنــد و بالــغ بــر  ۵٫۵میلیــون
نفــر از جمعیــت حــدود  ۱۲میلیــون نفــری تحصیلکــرده در ایــن ســال را از زمـ ٔ
ـره بیــکاران میدانــد.
امــا در پــی گزارشهــای محرمانــه وزیــر کار [روزنامــه کیهــان ۵ ،اردیبهشـتماه  ]۱۳۹۶بــه مجلــس درخصــوص
بیــکاری ،علــی الریجانــی ،رئیــس مجلــس ،گفــت« :باتوجــه بــه جلســه غیرعلنــی مجلــس درخصــوص وضعیــت
اشــتغال و گزارشــی کــه وزیــر کار در ایــن زمینــه ارائــه کــرد ،مقــرر شــد ایــن موضــوع در یــک کارگــروه پیگیــری
ٔ
نتیجــه کار ایــن کارگــروه بــود کــه چنــدی بعــد وزارت کار در اقدامــی تــازه – گــزارش بهاصطــاح
شــود ».البــد
پژوهشــی -بــرای پــاک کــردن صــورت مســئله بیــکاری گســترده در جمعیــت تحصیلکــرده ،اعــام داشــت:
ً
«اغلــب سیاســیون و بعضــا کارشناســان درخصــوص آمــار تعــداد دانشآموختــگان دانشــگاهی کــه تمایــل بــه
حضــور در بــازار کار دارنــد همــواره دچــار خطــا هســتند و میپندارنــد کــه تمــام دانشآموختــگان دانشــگاهی وارد
بــازار کار خواهنــد شــد درحالیکــه تعــداد زیــادی از آنــان بهویــژه زنــان تمایلــی بــرای فعالیــت اقتصــادی ندارنــد
و تعــداد زیــادی هــم همزمــان بــا تحصیــل بــهکار اشــتغال دارنــد .از  ۴میلیــون و هشــتصد هــزار نفــر کــه
درحــال تحصیــل هســتند حــدود  ۸۰۰هــزار نفــر ( ۱۷درصــد) ضمــن تحصیــل دارای فعالیــت اقتصــادی بــوده و
شــاغل هســتند .همچنیــن بخشــی از جمعیــت درحــال تحصیــل و فار غالتحصیــل دانشــگاهی از نظــر اقتصــادی
غیرفعــال هســتند و در جســتجوی شــغل نیســتند .در بیــن جمعیــت  ۷میلیونــی فار غالتحصیــل ۳.۷ ،میلیــون
نفــر شــاغل و  ۹۰۰هــزار نفــر بیــکار هســتند .ضمــن اینکــه  ۲.۴میلیــون نفــر از فار غالتحصیــان در جمعیــت
غیرفعــال اقتصــادی قــرار دارنــد کــه جــزو جمیعــت بیــکار جویــای کار محســوب نمیشــوند» [خبرگــزاری مهــر،
 ۲۴خردادمــاه  .]۱۳۹۶فــرض کنیــم کــه ایــن ادعــا درســت باشــد و شــاغالن و بیــکاران ایــن دو گــروه در جمعیــت
ً
فعــال آمــده باشــند ،امــا  ۶٫۴میلیــون نفــر دیگــر کــه بایــد قاعدتــا در جمعیــت غیرفعــال باشــند ،چــه شــدهاند؟
بــرای آمارســازان راحــت اســت کــه زنــان ایــن گــروه از جمعیــت -بــا حــدود  ۶۰درصــد -را در پوشــه زنــان خانـهدار
طبقهبنــدی کننــد و بــه بایگانــی بســپارند .امــا مــردان ایــن گــروه از جمعیــت و نزدیــک بــه  ۳میلیــون نفــر بــه کجــا
رانــده شــدهاند؟
نتایــج آمارگیــری نیــروی کار در ســال ( ۹۵صفحــه  ،۶۷جــدول شــماره  )۶جمعیــت برخــوردار از تحصیــات
عالــی و از مقطــع فوقدیپلــم تــا دکتــرا را بالــغ بــر  ۱۲میلیــون و  ۳۸هــزار اعــام کــرده اســت .وزارت کار در
گفتــار بهاصطــاح "پژوهشــی" فــوق ،مدعــی اســت کــه از ایــن جمعیــت حــدود  ۴میلیــون نفــر درحــال تحصیــل
ً
و  ۸۰۰هــزار شــاغل درحــال تحصیلانــد کــه قاعدتــا دســته اول بایــد ذیــل مقولــه «محصــل» و دســته دوم ذیــل
«شــاغالن» طبقهبنــدی شــده باشــند.
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اگــر بــه نتایــج آمارگیــری نیــروی کار برگردیــم ،خواهیــم دیــد کــه در آن ،جمعیــت درحــال تحصیــل (جــدول
شــماره  ۲همیــن گفتــار)  ۱۱٫۵میلیــون نفــر اعــام شــده اســت .در صورتــی کــه جمعیــت محصــل زیــر ۱۰
ســال ســن و برابــر  ۵میلیــون و  ۲۲۵هــزار نفــر (صفحــه  ،۶۳جــدول شــماره  )۵را از آن کســر کنیــم و جمعیــت
دانشــجویان غیرفعــال از نظــر اقتصــادی در مقاطــع عالــی را بــهآن بیفزاییــم ،جمعیــت درحــال تحصیــل کشــور
برابــر  ۱۰میلیــون و  ۳۰۰هــزار نفــر میشــود .مغایــرت  ۱میلیــون و  ۲۰۰هــزار نفــر از کجــا آمــده و از کــدام گــروه
جمعیــت بــه گــروه محصــل رانــده شــده اســت؟
از طرفــی مطابــق بــا نتایــج آمارگیــری ،جمعیــت فــارغ التحصیــان در مقاطــع عالــی پــس از کســر دانشــجویان
درحــال تحصیــل ۷٫۲ ،میلیــون میشــود .اگــر ادعــای ایــن گفتــار بهاصطــاح "پژوهشــی" را بپذیریــم کــه مدعــی
اســت  ۴٫۶میلیــون از ایــن افــراد در گروهبنــدی شــاغل و بیــکار در ترکیــب جمعیــت فعــال منظــور شــدهاند،
پرســش ایــن اســت کــه  ۲٫۶میلیــون نفــر بقیــه چــه شــدهاند؟ پاســخ روشــن اســت ۱٫۲ :میلیــون نفــر از آنــان
و بهاحتمالزیــاد دانشآموختــگان مــرد در جمعیــت محصــل و مابقــی یعنــی دانشآموختــگان زن بــه جمعیــت
خان ـهدار خورانــده شــدهاند .جــز ایــن نمیتوانــد باشــد!
تحصیلکردگان زن
ـکاران در جســتجوی کار و انتقــال آن بــه جمعیــت محصــل
ـردان ایــن بخــش از بیـ ِ
اگــر از جمعیــت حــذف شــده مـ ِ
بگذریــم ،پرســش ایــن اســت کــه زنــان فار غالتحصیــل و برخــوردار تحصیــات عالــی بــا جمعیتــی بیــش از ۳٫۵
میلیــون نفــر چــه رفتــه اســت؟ پاســخ همانطــور کــه گفتــه شــد ،روشــن اســت :بــه پوشــه جمعیــت خانـهدار رانــده
شــدهاند تــا صــورت مســئله پــاک شــود!
ولــی آخــر چــه کســی بــاور دارد کــه ایــن زنــان پــس از ســالها تحمــل رنــج تحصیــل در شــرایط نابرابــر کشــور
مــا ،آنطــور کــه کارگــزاران نظــام و ازجملــه مســئوالن وزارت کار میگوینــد «تمایلــی بهحضــور در بــازار کار نداشــته
باشــند»؟ موضــوع ایــن نیســت .موضــوع نیافتــن «کار مناســب» و ســرخورده شــدن از جســتجوی آن اســت!
یــادآور میشــویم کــه ذیــل آمارهــای رســمی ،بیــکار بــه کســانی گفتــه میشــود کــه در فاصلــه یــک مــاه پیــش
از آمارگیــری آمادگــی خــود را بــه یکــی از راههــای «مراجعــه بــه کارفرمــا ،مراجعــه بــه مراکــز کاریابــی ،خوانــدن
آگهیهــای کار و نظایــر آن» اعــام کــرده باشــند .پرســش ایــن اســت کــه اگــر فــردی پــس از ماههــا و حتــی
ســالها دوندگــی نتوانســته باشــد کار مناســب خــود را بیابــد و از جســتجوی بیشــتر ســرخورده شــود ،معن ـیاش
آن اســت کــه داوطلبانــه تمایلــی بهحضــور در بــازار کار نــدارد؟ بهعــاوه ،ازدواج و تشــکیل خانــواده در ایــن گــروه
ســنی چــه منافاتــی بــا کار و فعالیــت اجتماعــی دارد؟ اگــر از تمــام دیگــر انگیزههــای اجتماعــی کــه بگذریــم ،کار
بــرای ایــن گــروه دس ـتکم بــرای تأمیــن هزینههــای کمرشــکن زندگــی فــردی و مشــترک ضــروری اســت.
از طرفــی ،اگــر بــه آمارهــای ازدواج در منابــع رســمی نگاهــی بیندازیــم ،خواهیــم دیــد کــه ادعــای فــوق از اســاس
نادرســت اســت« .باتوجــه بــه افزایــش ســن ازدواج بهویــژه در شــهرهای بــزرگ درصــد کمــی از جمعیــت ســنی
بیــن  ۱۵تــا  ۳۰ســال را زنــان خان ـهدار تشــکیل میدهنــد ۱۲ .میلیــون پســر از ســن  ۲۰تــا  ۳۴ســال در کشــور
ً
ن ازدواجهــا صــورت میگیــرد کــه از ایــن تعــداد  ۵میلیــون و  ۶۰۰هــزار
زندگــی میکننــد کــه عمدتــا در ایــن س ـ 
نفــر از آنــان ازدواج نکردنــد کــه شــامل  ۴۶درصــد از ایــن جمعیــت میشــود .زنــان  ۱۵تــا  ۲۹ســاله در کشــور بیــش
از  ۱۱میلیــون نفــر هســتند کــه از ایــن تعــداد حــدود  ۵میلیــون و  ۸۰۰هــزار نفــر ازدواج نکردهانــد کــه نزدیــک
بــه  ۴۸درصــد را تشــکیل میدهنــد» [خبرگــزاری جمهــوری اســامی ،بهنقــل از مدیــرکل دفتــر آمــار جمعیتــی و
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مهاجــرت ســازمان ثبــت احــوال کشــور ۲۴ ،دیمــاه  .]۱۳۹۱نیــازی بــه توضیــح نیســت کــه ایــن آمــار در فاصلــه
 ۵ســال گذشــته فزونــی یافتــه اســت.
حــال بــا موشــکافی گفتههــای بــاال ،میتــوان دریافــت کــه چــه بخــش بزرگــی از جمعیــت جــوان کشــور را کــه
تحصیلکــردگان و متخصصــان و بهویــژه تحصیلکــردگان و متخصصــان زن را دربرمیگیــرد ،ســرخوردگی و
نومیــدی تهدیــد میکنــد و چــه پیامدهــای ســنگینی بــرای جامعــه بههمــراه دارد .بیــکاری و برخــوردار نبــودن از
امکانــات الزم بــرای تشــکیل خانــواده ،تشــدید بحرانهــای روحــی در ایــن قشــر گســترده از جوانــان را موجــب
بیــکاری موجــود باعــث شــده کــه هزینههــای ایــن جوانــان بــه درآمــد ناچیــز
شــده و خواهــد شــد .بهعــاوه،
ِ
خانوادههــا تحمیــل شــود .حالآنکــه ایــن جوانــان خــود از تمــام شــرطهای 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 تحصیــات عالــی برنمیگــردد .همانطــور کــه دیــده شــد ،تقریبــا
بخــش بزرگــی از جمعیــت  ۸میلیونــی زنــان در ایــن گــروه ســنی کــه بهطــور تحمیلــی از بــازار کار کنــار نهــاده
شــدهاند ،از مشــکل بیــکاری و درنتیجــه ،از فقــر فزاینــده رنــج میبرنــد .آخــر اگــر اضطــرار تأمیــن زندگــی و نیــاز
بــه کار نباشــد چــه نیــاز دیگــری اســت کــه جمعیتــی عظیــم از زنــان در گروههــای مختلــف ســنی وادار شــوند
ت قانونــی بــه کارهــای ســیاه ،کار در کارگاههــای غیررســمی یــا مشــاغل خانگــی بــا
تــا ب ـهدور از هرگونــه حمای ـ 
ســفارش بیرونــی تــن دردهنــد؟ و اگــر تنهــا درصــدی از آنــان بـهدور از هرگونــه حمایتــی مجبــور بــه تــن دادن بــه
کار در مشــاغل غیررســمی شــدهاند ،درصــد بیشــتر آنــان چــه سرنوشــتی دارنــد؟ کافــی اســت بــه ســخنان برخــی
از متصدیــان مســئول در ایــن خصــوص رجــوع کنیــم« :بــر اســاس آخريــن رقــم اعــام شــده توســط وزيــر محتــرم
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــى از کل جمعيــت شــاغل کشــور ( ٢٢ميليــون نفــر)  ١٥ميليــون نفــر داراى
دفترچــه بيمــه هســتند (بهمعنــای تحــت حمایتهــای قانونــى و اجتماعــى بــودن) .بديــن ترتيــب  ٧ميليــون نفــر
کارگــر در بــازار کار غيررســمى فعاليــت میکننــد کــه تحــت پوشــش حمایتهــای قانونــى نيســتند .گرچــه صــرف
داشــتن دفترچــه بيمــه تمامــى ویژگیهــای کار شايســته را تأمیــن نمیکنــد ،امــا بههرحــال مشــارکت  ٧ميليــون
نفــر در بــازار کار غيررســمى نشــاندهنده ضــرورت سیاس ـتگذاریهای مناســب اســت .از ايــن گــروه  ٧ميليونــى
بــر اســاس برآوردهــای صورتگرفتــه  ٢٥درصــد (حــدود  ۱.۵ميليــون نفــر) را زنــان تشــکيل میدهنــد .در ميــان
کل زنــان شــاغل ايــن ســهم بهمعنــای اشــتغال  ٥٠درصــد از زنــان شــاغل کنونــى در بخــش غيررســمى و بــدون
حمایتهــای اجتماعــى و قانونــى اســت» [خبرگــزاری مهــر« ،بررســی گروههــای مختلــف زنــان شــاغل از ســوی
معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری» ۱۹ ،خردادمــاه .]۹۵
روشــن اســت کــه آن ممانعتهــا از حضــور بایســته و شایســته زنــان در عرصههــای اجتماعــی و ازجملــه در
عرصــه کار ،بهمعنــای محــروم کــردن جامعــه از نیمــه وجــود انســانی خــود کــه در زایــش و بالــش اجتماعــی نقشــی
بهســزا دارنــد ،بایــد چنیــن آمارســازیهایی را هــم بهدنبــال داشــته باشــد .زیــرا بهجــای طــرح اصولــی مســائل
بهمنظــور حــل آنهــا ،ســودمندتر آن اســت کــه از اســاس ایــن جمعیتهــا از نظرهــا پنهــان شــوند!
فار غالتحصیالن و دانش جویان ساکن کشورهای خارج
جایــگاه فار غالتحصیــان و دانشــجویان درحــال تحصیــل ســاکن کشــورهای خــارج کــه هنــوز تــرک تابعیــت
نکردهانــد و شــمار آنــان هــم کــم نیســت ،در آمارهــای رســمی چیســت؟ هنگامیکــه در نتایــج آمارگیــری و در
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ســالنامههای آمــاری بــه ترکیــب دانشــجویان درحــال تحصیــل بهتفکیــک دانشــگاهها مراجعــه میکنیــم ،در
هیــچ کجــا نامــی از دانشــجویان درحــال تحصیــل در دانشــگاههای خــارج از کشــور نیامــده اســت .بهعــاوه ،در
ترکیــب شــاغالن و بیــکاران نیــز هیــچ اشــارهای بــه شــاغالن و بیــکاران ســاکن خــارج کشــور نمیشــود .بهنظــر
ً
میرســد کــه ایــن بخــش از جمعیــت شــاغل کــه عمدتــا بــه جبهــه کار تعلــق دارنــد ،از آمارهــای رســمی حــذف
شــده باشــند .8حالآنکــه ایــن بخــش از جمعیــت را بایــد از زمــره نومیــد شــدگان از یافتــن کار مناســب در کشــور
دانســت ،جمعیتــی کــه بــه امیــد یافتــن کار بهتــر رهســپار کشــورهای خــارج شــدهاند و میشــوند.
9
«حــدود  ۲۵درصــد از کل ایرانیــان تحصیلکــرده هماکنــون در کشــورهای توســعهیافته زندگــی میکننــد .
طبــق آمــار صنــدوق بینالمللــی پــول ،ســاالنه بیــن  ۱۵۰تــا  ۱۸۰هــزار نفــر از ایرانیــان تحصیلکــرده بــرای
خــروج از ایــران اقــدام میکننــد و ایــران از نظــر فــرار مغزهــا در بیــن  ۹۱کشــور درحالتوســعه و توســعهنیافته
جهــان مقــام اول را از آن خــود کــرده اســت .خــروج ســاالنه  ۱۵۰تــا  ۱۸۰هــزار ایرانــی بــا تحصیــات عالــی از ایــن
کشــور معــادل خــروج  ۵۰میلیــارد دالر ســرمایه ســالیانه از ایــن کشــور اســت».10
نیــازی بــه توضیــح نیســت کــه از عاملهــای اساســی خــروج تحصیلکــردگان از کشــور وضــع اقتصــادی یعنــی
بیــکاری و مشــکل تأمیــن هزینههــای زندگــی اســت .هنگامیکــه میــزان حقــوق یــک متخصــص در خــارج
چندیــن برابــر حقــوق همــان شــخص در ایــران اســت ،روشــن اســت کــه بعضــی از متخصصــان بــه فکــر مهاجــرت
از کشــور برآینــد .نبــود آزادی و مصونیتهــای سیاســی و اجتماعــی بــرای اظهارنظرهــای علمــی و همچنیــن
حاکــم بــودن گروههــای ســرکوبگر سیاســی بــر دانشــگاهها و مراکــز علمــی از دیگــر عاملهــای مهاجــرت
تحصیلکــردگان اســت .واگــذاری شــغلهای حســاس بــه افــراد بیصالحیــت ،امنیتــی کــردن محیطهــای
کار و زندگــی ،تطابــق نداشــتن شــغل بــا تخصــص افــراد ،بوروکراســی دولتــی و انحصــاری شــدن مشــاغل نیــز از
دیگــر عاملهاییانــد کــه بــه تشــدید مهاجــرت نخبــگان از کشــور انجامیــدهاســت .آینــده شــغلی مبهــم در میــان
جوانــان ،ســطح نــازل درآمدهــا ،نبــود امــکان تشــکیل زندگــی مســتقل ،ازدواج ،خریــد مســکن و جــز اینهــا ،بــر
ایــن رونــد تأثیــر میگذارند.فضــای بهشــدت امنیتــی حاکــم بــر کشــور نیــز در فــرار مغزهــا بیتأثیــر نیســت.
روشــن اســت کــه کارگــزاران نظــام بــا اتــکا بــه سیاســتهای ســرکوب و اخــراج در رانــدن ایــن گــروه آگاه
اجتماعــی از محیطهــای کار و واداشــتن آنــان بــه مهاجــرت نقــش بهســزایی داشــته و دارنــد .زیــرا منافــع ضدملــی
آنــان درراســتای تشــدید بهرهکشــی ،حضــور ایــن "مزاحمــان" را برنمیتابــد .اخــراج ،احضــار ،بازداشــت ایــن گــروه
اجتماعــی اگرچــه همــواره در دســتورکار قــرار داشــته و دارد ،امــا هزینههــای آن بــرای نظــام نیــز کــم نیســت.
ازای ـنرو ،کیــش دادن ایــن نیروهــا بــه مهاجــرت از کشــور همــواره یکــی از سیاس ـتهای امنیتــی بــوده اســت.
تأس ـفآور اســت کــه بهرغــم کمبــود نیروهــای متخصــص و کارآمــد در کشــور ،همیــن نیروهــای موجــود نیــز بــا
چنیــن بیمهــری و آزار روبــرو میشــوند و ناگزیــر بــه خــروج از کشــور روی میآورنــد.
 - 8نتایــج آمارگیــری نیــروی کار در ســال  ،۹۵جمعیــت کشــور را نزدیــک بــه  ۷۸٫۵میلیــون نفــر تقویــم کــرده اســت ،حالآنکــه خالصــه نتایــج
سرشــماری جامــع نفــوس و مســکن در همیــن ســال جمعیــت کشــور را نزدیــک بــه  ۸۰میلیــون نفــر اعــام 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
”and “BBC NEWS | Middle East | Huge cost of Iranian brain drain
10 - ParaPundit: Iran Has Highest Rate Of Emigration Brain Drain
رادیاپ و دلوم ،لماک لاغتشا :موس راتفگ
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کودکان کار
از دیگــر گروههــای پنهــان شــده در آمارهــای رســمی ،کــودکان کارنــد .بــر اســاس تعریفهــای معتبــر جهانــی در
حقــوق کار ،کــودکان کار به کودکان کارگری گفتــه میشــود کــه بهصــورت مــداوم و پایــدار بهخدمــت گرفتــه
میشــوند و ســامتی جســمی و روحــی آنــان بهشــدت در معــرض تهدیــد اســت .کار کــودکان میتوانــد شــامل
کار در کارخانــه ،معــدن ،کشــاورزی ،کمــک در کس ـبوکار والدیــن ،داشــتن کس ـبوکار شــخصی (ماننــد فــروش
غــذا) یــا روســپیگری و کارهــای نامتعــارف باشــد .غیرپذیرفتنیتریــن شــکلهای کار کودکان اســتفاده نظامــی
از کــودکان و واداشــتن آنــان بــه تنفروشــی اســت .عادیتریــن و بهظاهــر قانونیتریــن شــکل کار کــودکان (بــا
بعضــی محدودیتهــا) کار کشــاورزی کــودکان در ایــام تعطیلــی مدرســه (کار فصلــی) ،کسـبوکار خــارج از ســاعات
کار مطلــق
مدرســه اســت  .بنابرایــن ،نخســتین گــروه از ایــن کــودکان محــروم از بــازی و تحصیــل را کــودکان ِ
تشــکیل میدهنــد .بردگانــی کــه مفهــوم کودکــی را از یــاد بردهانــد و از ســپیدهدم تــا شــام در شــهرها و روســتاها و در
کارگاههــای رســمی و زیرزمینــی غیرایمــن و بیبهــره از کمتریــن شــرایط بهداشــتی بهجســتجو در میــان زبالههــا،
خش ـتزنی و حمــل آجــر در کورهپزخانههــا ،بافندگــی در کارگاههــای قالیبافــی و دوزندگــی ،فعالیتهــای شــاق
در کارگاههــای شیش ـهگری ،ســفالگری ،آهنگــری ،جــان کنــدن در فضــای غبارآلــود و بیمــاریزای معدنهــای
شــن و ماســه ،پادویــی ،باربــری در دخمههــا ،مغازههــا ،کارواشهــا ،مســافرخانهها و دیگــر کارکارگاههــای آلــوده،
تاریــک و نمــور ب ـهازای چندرغــاز ب ـهکار واداشــته میشــوند.
بخــش دیگــر کــودکان کار ،کودکانیانــد کــه حیــن تحصیــل در مقاطــع تحصیلــی مختلــف ،در مــزارع ،در
کارگاههــای فامیلــی ،در کارگاههــای کوچــک ،در کارگاههــای غیررســمی بـهکار گرفتــه میشــوند یــا در خیابانهــا
بــه دستفروشــی ،واکسزنــی و کارهایــی از ایــن دســت مشــغولاند .بنابرایــن ،بدیهــی اســت کــه بههنــگام
آمارگیــری دســته اخیــر را بــا هــدف الپوشــانی در گــروه محصــان جــای دهنــد و دشــواری کار و زندگــی آنــان را از
دیدهــا پنهــان کننــد .حالآنکــه ،هرلحظــه ایــن خطــر وجــود دارد کــه ایــن دســته از کــودکان بهدالیــل مختلــف و
کار
ازجملــه فقــر و اســتطاعت نداشــتن خانوادههــا بــرای تأمیــن هزینههــای تحصیــل بهطورکامــل بــه کــودکان ِ
مطلــق بپیوندنــد.
آمارهــای رســمی از ارائــه شــمار کــودکان کار ســر بــاز میزننــد .بــا ایــن حــال ،کارشناســان و پژوهشــگران
اجتماعــی جمعیــت کــودکان کار را در مقیــاس کشــوری از  ۳تــا  ۷میلیــون تخمیــن میزننــد .هرچنــد کــه ایــن گــروه
در مجمــوع ،از آمارهــای رســمی حــذف شــدهاند ،امــا نمیتــوان بــا آمارســازی ایــن پدیـ ٔ
ـده دردنــاک را یکســر از
حیــات اجتماعــی بیــرون کــرد" .طبــق آمــار ارائــهشــده توســط مرکــز آمــار ایــران کــه در ســال  ۱۳۸۵ارائــه شــد۱ ،
میلیــون و  ۷۰۰هــزار کــودک بهصــورت مســتقیم در ایــران درگیــر کار هســتند .همچنیــن  ۹۱۵هــزار کــودک کار
نیــز بهعنــوان کــودک خان ـهدار بهثبــت رســیده کــه از ایــن تعــداد  ۹۸٫۹درصــد دختــر هســتند" [ســایت تحلیلــی
خبــری عصــر ایــران ۲۲ ،خردادمــاه .]۱۳۹۲
روشــن اســت کــه ارقامــی کــه در بــاال نقــل شــد طــی بیــش از  ۱۰ســال گذشــته فزونــی یافتهانــد .بــر اســاس
دادههــای آمــاری مربــوط بــه جمعیــت  ۷تــا  ۱۸ســال ،بالــغ بــر  ۳میلیــون کــودک از تحصیــل بازماندهانــد .برخــی
کارشناســان اقتصــادی ،شــمار امــروز کــودکان کار در شــهرها و روســتا و بهویــژه در حاشـ ٔ
ـیه شــهرها و شــاغل در
ِ
کارگاههــای رســمی و غیررســمی را تــا  ۷میلیــون نفــر تخمیــن میزننــد" :دکتــر محســن طباطبایــی مزدآبــادی،
دبیــر انجمــن علمــی اقتصــاد شــهری ایــران ،بــا بیــان اینکــه بــر اســاس کنوانســیون حقــوق کــودک ،هــر فــرد
شــاغل زیــر  ۱۸ســال دارای کار ســخت ،کــودک کار محســوب میشــود ،گفــت :محرومیــت از ســوادآموزی و
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شــرایط اقتصــادی نامناســب ،مســکن نامناســب ...و بیخانمانــی ازجملــه آســیبهایی اســت کــه کــودکان کار
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .ایــن کارشــناس مســائل اقتصــاد شــهری آمــار کــودکان کار ایــران را بیــن  ۳تــا ۷
میلیــون عنــوان کــرد و گفــت :امــا بهدلیــل اینکــه اغلــب کــودکان کار هیچگونــه ثبــت هویتــی ندارنــد آمــار دقیقــی
در ایــن زمینــه مشــاهده نشــده اســت" [خبرآنالیــن ۸ ،اســفندماه .]۱۳۹۵
اختــاف در ارائـ ٔـه آمارهــای مربــوط بــه کــودکان کار از ســوی کارشناســان را در اختــاف برآوردهــا و ناشــی از
ـال تحصیــل و نیــز در چگونگــی تعریــف
تفکیــک نکــردن کــودکان کار تماموقــت و کــودکان مشــغول ب ـهکار درحـ ِ
آنــان از کــودکان کار بایــد دیــد .و امــا اختــاف ایــن آمارهــا بــا آمارهــای رســمی ،ناشــی از تــاش آمارســازان بــرای
پنهــان کــردن دختــران کار ،در پوشــه "خانــهدار" و پنهــان داشــتن عمــده جمعیــت پســران کار در گروههــای
"محصــل" و "ســایر" ،و اگــر اینهــا هــم جــواب نــداد ،حــذف آنــان از دوســوی معادلــه جمعیتــی اســت!
سایر و اظهارنشده
در آمارهــای رســمی زیــر جمعیــت غیرفعــال بــه گــروه "ســایر و اظهارنشــده" برمیخوریــم کــه تعریفــی بــرای آن
ارائــه نشــده اســت و بیــرون از گروههــای اصلــی جمعیــت فعــال و غیرفعــال طبقهبنــدی شــدهاند .ایــن گــروه
کیانانــد؟
	-دســته نخســت از ایــن گــروه را بایــد در میــان از کارافتادگانــی جســتجو کــرد کــه از هیــچ حمایتــی از نــوع
بیمههــای اجتماعــی و بیمههــای بیــکاری و از کارافتادگــی برخــوردار نیســتند ،بهعبارتــی نــه کار دارنــد،
ً
نــه درآمــد و نــه در موقعیتــی هســتند کــه در جســتجوی کار باشــند .ترکیــب جمعیتــی ایــن دســته ،عمدتــا در
گروههــای ســنی میانســال یــا کهنســال جــای میگیرنــد.
	-دســته دیگــر را بایــد کــودکان خیابانــی دانســت .کــودکان و نوجوانانــی کــه برخــاف کــودکان کار کــه
هنــوز تعلــق خانوادگــی خــود را حفــظ کردهانــد و درآمــد ناچیــز یــا منافــع حاصــل از کار آنــان بــه خانــواده
َ
بازمیگــردد ،تعلــق خانوادگــی ندارنــد و شــبانهروز در خیابانهــا بــه َپرســهگــردی مشــغولاند .بــر اســاس
مــاده یک پیماننامــه حقــوق کــودک" ،کــودک خیابانــی بــه افــرادی اطــاق میشــود کــه زیــر  ۱۸ســال
هســتند ،در خیابــان زندگــی و کار میکننــد؛ خانــواده ندارنــد یــا امــکان دسترســی بــه خانــواده برخــی از آنهــا
وجــود نــدارد ،ولــی بازگشــت برخــی از آنــان بــه خانــواده ممکــن اســت .ترکیــب جمعیــت ایــن دســته نیــز
نمیتوانــد در گروههــای ســنی بیــش از  ۱۸ســال باشــد ".روشــن اســت کــه ایــن دســته از جمعیــت بهشــدت
سوءاســتفاده از ســوی باندهــای قاچــاق ،قاچاقچیــان انســان ،توزیــع مــواد مخــدر ،تکدیگــری
در معــرض ِ
و قوادانانــد .بنــا بــر پژوهشهــای مســتقل و میدانــی کارشناســان ۹۹ ،درصــد ایــن کــودکان در شــرایط
کنونــی ،بیبهــره از هرگونــه حمایــت اجتماعــی ،بــزهکار میشــوند.
ـادان کنــده یــا رانــده شــده از خانــواده و نظیــر
	-دســته دیگــر از ایــن جمعیــت را بایــد در میــان بزهــکاران ،معتـ ِ
آنهــا جســتجو کــرد.
جمعیتــی "ســایر" ،در آمارهــای رســمی ترکیــب
صرفنظــر از تناقــض در آمارهــای ارائــه شــده دربــاره گــروه
ِ
دســتههای جمعیتــی ایــن گــروه بــه تفکیــک اعــام نمیشــوند .بهعــاوه ،درحالیکــه نتایــج آمارگیــری نیــروی
ـک گــروه ســنی بالــغ بــر  ۲٫۵میلیــون نفــر اعــام
کار در ســال  ،۹۵شــمار ایــن گــروه جمعیتــی را بــدون تفکیـ ِ
میکنــد .در ســالنامه کشــوری ســال  ۹۰شــمار ایــن گــروه بالــغ بــر  ۴میلیــون نفــر و بــه تفکیکــی گــروه ســنی زیــر
تقویــم شــده بــود:
رادیاپ و دلوم ،لماک لاغتشا :موس راتفگ
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جمعیت غیر فعال «سایر» به تفکیک گروههای سنی و جنسیتی (هزار نفر)
گروه سنی

مرد

زن

جمع

 ۱۴ـ ۱۰

۱۱۷

۱۱۵

۲۳۲

 ۱۹ـ ۱۴

۴۴۸

۳۱۰

۷۵۸

 ۲۴ـ ۲۰

۳۶۸

۲۷۷

۶۴۵

 ۲۹ـ ۲۵

۲۴۸

۱۷۶

۴۲۴

 ۳۴ـ ۳۰

۱۲۹

۹۲

۲۲۱

 ۳۹ـ ۳۵

۱۵۰

۵۱

۲۰۱

 ۴۴ـ ۴۰

۹۷

۳۸

۱۳۵

 ۴۹ـ ۴۵

۸۸

۳۲

۱۲۰

 ۵۴ـ ۵۰

۱۲۳

۴۰

۱۶۳

 ۵۹ـ ۵۵

۱۲۲

۴۶

۱۶۸

 ۶۴ـ ۶۰

۱۰۲

۵۸

۱۶۰

 ۶۵ساله و بیشتر

۴۶۶

۳۷۲

۸۳۸

نامشخص

۲

۱

۳

جمع

۲۴۶۰

۱۶۰۸

۴۰۶۸

پرســش نخســت ایــن اســت کــه ایــن کاهــش از چیســت؟ آیــا حمایتهــای اقتصــادی -اجتماعــی در گروههــای
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 پژوهشهــای میدانــی
جــز ایــن را میگوینــد.
آسیبهای اجتماعی و رابطه آن با فقر و بیکاری
همانطــور کــه در پیشگفتــار اشــاره کردیــم ،رشــد بیــکاری بــا رشــد تصاعــدی آســیبهای اجتماعــی و درنتیجــه،
ٔ
فزاینــده بیــکاری و فقــر ،رشــد
کاهــش امنیــت اجتماعــی اســت .بنابرایــن ،اتفاقــی نیســت کــه همپــای رشــد
هولنــاک نابســامانیها و ســرخوردگیهای اجتماعــی ،پرخاشــگری ،اعتیــاد و جــرم و جنایــت و دیگــر آســیبهای
اجتماعــی را شــاهد هســتیم .ابعــاد ایــن آســیبها چنــان اســت کــه حتــی مســئوالن نظــام نیــز نمیتواننــد آنهــا
را کتمــان کننــد .بــه چنــد نمونــه از آنهــا اشــاره میکنیــم.
مدیــر امــور اجتماعــی و مشــارکتهای مردمــی شــهرداری اصفهــان (خبرگــزاری فــارس از اصفهــان )96/4/24
میگویــد" :شــمار کــودکان خیابانــی بــه دو برابــر افزایــش یافتــه اســت" [(خبرگــزاری فــارس ۲۴ ،تیرمــاه .]۹۶
پیــش از ایــن معــاون اجتماعــی همایــش اجتماعــی کار کــودک گفتــه بــود" :بــر اســاس مطالعــات موجــود در
شــهر تهــران ۲۱ ،درصــد از کــودکان خیابانــی تجربــه جنســی داشــتند کــه از ایــن تعــداد  ۱۱٫۳درصــد آن مربــوط
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بــه ارتبــاط بــا همجنــس بــوده و همچنیــن  ۲۴٫۱درصــد تجربــه رابطــه جنســی بــا هــر دو جنــس را داشــتهاند.
میانگیــن تجربــه جنســی نیــز درحالحاضــر در کشــور کاهــش یافتــه بهطوریکــه در دختــران بــه  ۱۲٫۵ســال و
در پســران بــه  ۱۳٫۷ســال رســیده اســت کــه ایــن مســئله در انتقــال بیماریهــای خطرنــاک اعــم از ایــدز ،هپاتیــت
و غیــره بســیار مؤثــر اســت" [ســایت تابنــاک ۱۴ ،مهرمــاه .]۱۳۹۴
در ســال  ۹۶برخــی نماینــدگان مجلــس نســبت بــه افزایــش آســیبهای اجتماعــی هشــدار میدهنــد" :افزایــش
طــاق ،کارتــن خوابــی ،تولــد کــودکان بیهویــت و زنــان خیابانــی ازجملــه آســیبهایی اســت کــه بهطورمســتقیم
از افزایــش معضــل اعتیــاد ناشــی شــده و بهگون ـهای مــواد مخــدر را میتــوان مهمتریــن آســیب اجتماعــی کشــور
دانســت آســیبی کــه حتــی زنــان کشــور نیــز از آن در امــان نماندهانــد .طبــق اظهارنظــر مســئوالن ،اعتیــاد در
کشــور بــه ســمت زنانــه شــدن پیــش م ـیرود بهگون ـهای کــه شــیوع آن در میــان زنــان از  ۴درصــد بــه  ۱۰درصــد
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
دختــران فــراری و سوءاســتفاده جنســی از آنــان از ســوی باندهــای قــوادی و قاچــاق آنــان بــه خــارج از کشــور
موضــوع گزارشهــای میدانــی متعــددی اســت .امــا متأســفانه بهجــای مبــارزه بــا ایــن سوءاســتفاده نفرتانگیــز
و حمایــت از قربانیــان آن ،دیربــازی اســت کــه از انتشــار ایــن گزارشهــا بهبهانــه تهدیــد امنیــت ملــی جلوگیــری
میشــود .بــه یــادآوری نمونهیــی از ایــن گزارشهــا بســنده میکنیــم" :بررســیهای جامعــه شناســان نشــان
میدهــد 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
میدهنــد .جــدول زیــر ،بــه گوش ـهای از واقعیتهایــی دربــاره دختــران فــراری و قاچــاق آنهــا بــه خــارج از کشــور
میپــردازد .برخــی از ایــن آمــار توســط پرسشــنامههایی تهیــه شــده کــه دختــران فــراری بهصــورت خوداظهــاری
بــه آن پاســخ دادهانــد .آمارهــا تلــخ و نگرانکننــده هســتند .ســن فــرار دختــران از  ۱۶ســال بــه  ۱۴ســال کاهــش
یافتــه و مســئله بدتــر اینکــه هرســاله  ۱۵تــا  ۲۰درصــد بــه آمــار قبلــی اضافــه میشــود .ایــن خبرهــای بــد را
خبرگــزاری ایســنا منتشــر کــرده اســت" [خبرآنالیــن ۲۸ ،شــهریورماه .]۸۹
موضــوع تکاندهنــده دیگــر کاهــش ســن معتــادان بــه مــواد مخــدر بــه ســن کــودکان اســت .معــاون سیاســی
شهرســتان دماونــد کاهــش ســن اعتیــاد را بــه ســن  ۱۴ســالگی اعــام کــرد .او میگویــد« :درحالحاضــر،
رویکــرد مصــرف مــواد مخــدر از آقایــان بــه خانمهــا نیــز ســرایت کــرده اســت و امــروزه ســن آغــاز اعتیــاد بــه ۱۴
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
ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــه ســفارش وزارت بهداشــت در ســال  ۹۲انجــام شــده بــود رقــم ۳
میلیــون و  ۱۰۰هــزار نفــر بهعنــوان شــیوع اعتیــاد و مصــرف مســتمر مــواد در کشــور اعــام شــده کــه بــا حضــور
نماینــدگان همــه دســتگاههای مربوطــه ،وزارت بهداشــت ،ســازمان بهزیســتی ،ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر و
وزارت کشــور کلیــه آمارهــای اعالمشــده بررســی شــد و آمــار مصــرف مســتمر مــواد در طــی یــک ســال گذشــته ۲
میلیــون و  ۸۰۸هــزار نفــر بهعنــوان آمــار نهایــی و رســمی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر اعــام شــد ... .باتوجــه بــه
ـوءمصرف مــواد مخــدر نظارتهــای دقیــق و بررس ـیهای
برگــزاری کارگاههــای آموزشــی بــرای انجــام طــرح سـ ِ
مــوردی همــان رقــم  ۲میلیــون و  ۸۰۸هــزار نفــر بهعنــوان آخریــن آمــار مصــرف مــواد مخــدر اعــام میشــود»
[خبرگــزاری ایلنــا ۳ ،تیرمــاه .]۹۶
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چــرا آقــای پرویــز افشــار ،ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر ،از ارائـ ٔـه آخریــن آمارهــا دربـ ٔ
ـاره اعتیــاد در
ســالهای  ۹۵و  ۹۶طفــره م ـیرود و همــان رقــم ســال  ۹۲را بهعنــوان آخریــن رقــم اعــام میکنــد؟ البــد بــرای
آنکــه آخریــن توافــق بــرای دسـتکاری در آمارهــا همیــن رقــم بــوده اســت! بــا ایــن حــال ،بــا فــرض صحــت همین
آمــار دربــاره مصرفکننــدگان دائــم مــواد مخــدر ،میپرســیم کــه آمــار مصرفکننــدگان غیردائــم چــه تعدادنــد؟
چــه تعــداد از جمعیــت کشــور بــا احتســاب اعضــای خانوادههــای آنــان بهطورمســتقیم یــا غیرمســتقیم متأثــر از
نتایــج خانمانســوز 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 ،بهطــور غیرمســتقیم و ناخواســته ،قربانــی ایــن بــای اجتماعــی میشــوند و چــه تعــداد
از پروندههــای قضایــی بــه ایــن مســائل مربــوط میشــود؟ مــا بهجــای پاســخگویی بــه آقــای افشــار ،ترجیــح
میدهیــم کــه او را بــه بازگویــی برخــی واقعیتهــای سرســخت و انــکار ناشــدنی از زبــان دیگــر مســئوالن ارجــاع
دهیــم« :پاییــن آمــدن آســتانه تحمــل مــردم بهعلــت مشــکالت معیشــتی ،فشــارهای اقتصــادی و روانــی باعــث
میشــود کــه مــردم بــا جزئیتریــن مــورد تصــادف و اختــاف حرکــت ناخوشــایندی از خــود نشــان داده و بهعبارتــی
دیگــر دســت بــه نــزاع و درگیــری بزننــد .متأســفانه اســتفاده از مشــروبات الکلــی ،قرصهــای روانگــردان توســط
جوانــان در بســیاری از مــوارد آنهــا را مســلوباالختیار کــرده چنانکــه در برخــی از مــوارد ایــن گونــه افــراد بــا ایجــاد
درگیــری در خیابــان ،آرامــش جامعــه را برهــم زده و رعــب و وحشــت ایجــاد میکننــد .بــر اســاس آمارهــای پزشــکی
قانونــی کشــور روزانــه هــزار و  ۶۰۰پرونــده نــزاع منجــر بــه جــرح در ایــن ســازمان تشــکیل میشــود و ایــن یعنــی
هــر ســاعت حــدود  ۶۶نفــر بــا هــم درگیــر میشــوند .بــر پایــه گــزارش ســازمان پزشــکی قانونــی ،بــاز هــم پایتخــت
در نــزاع و درگیــری رکورددارتریــن اســتان بــود .بهگفتــه ایــن آمــار مراجعــان نــزاع در هفــت مــاه ســال جــاری ۳۶۸
هــزار و  ۴۳۴نفــر بودنــد کــه از ایــن تعــداد مصــدوم ۲۵۵ ،هــزار و  ۷۰۱نفــر مــرد و  ۱۱۲هــزار و  ۷۳۳نفــر زن بودنــد»
[خبرگــزاری برنــا ۱۷ ،اردیبهش ـتماه .]۹۷
اعتــراف شــهریاری ،معــاون رییــس قــوه قضاییــه و رئیــس مرکــز آمــار و فنــاوری آن ،نشــان از همیــن واقعیــت
دارد« :در ســال گذشــته بالــغ بــر  ۱۱میلیــون و  ۵۰۰هــزار پرونــده تکــراری در گــردش در واحدهــای قضایــی کل
کشــور وارد شــده اســت کــه از ایــن تعــداد حــدود  ۵میلیــون و  ۶۱۲هــزار پرونــده غیرتکــراری (یکتــا) بــوده اســت
کــه در مجمــوع  ۳٫۳درصــد شــاهد افزایــش مجمــوع پروندههــا بودهایــم» [خبرگــزاری میــزان ۵ ،تیرمــاه .]۹۵
اگــر فــرض کنیــم کــه در هــر پرونــده تنهــا  ۲خانــوار درگیــر باشــند ،میتــوان دیــد کــه ایــن پروندههــا زندگــی چــه
جمعیتــی عظیــم را زیــر فشــار دارد.
بهعــاوه ،در نشســت قــوه قضاییــه بهمناســبت «هفتــه قــوه قضائیــه» در ســال  ،۹۵گوش ـههایی دیگــر از وضــع
اسـفبار کنونــی برمــا شــد« :میانگیــن موجــودی زندانهــای کشــور تــا پایــان ســال گذشــته ( ۲۲۸ ،)۱۳۹۴هــزار
و  ۲۶۵نفــر اســت و بهعبارتــی در ازای هــر یکصــد هــزار نفــر جمعیــت ۲۹۰ ،نفــر در زندانهــا بهســر میبرنــد...
جمعیــت زندانیــان کشــور در ســال  ۹۴نســبت بــه ســال ماقبــل ۱٫۷۵ ،درصــد رشــد داشــته و از مجمــوع زندانیــان،
 ۹۷درصــد را مــردان و ســه درصــد را زنــان تشــکیل میدهنــد ...ظرفیــت زندانهــای کشــور درحالحاضــر ۸۵
هــزار نفــر اســت و هماکنــون بیــش از  ۲۲۰هــزار نفــر در زندانهــا محبــوس هســتند ،کــه ایــن تعــداد نزدیــک ســه
برابــر ظرفیــت اســتاندارد اســت و وضعیــت قابــل قبولــی نیســت ... .میانگیــن موجــودی تعــداد محکومــان۵٫۳۵ ،
درصــد رشــد داشــته اســت .بــر اســاس آمارهــای موجــود ،مقایســه موجــودی زندانیــان بهتفکیــک نــوع جــرم طــی
ســالهای  ۱۳۹۳و رشــد آن در ســال  ،۱۳۹۴حاکــی از رشــد  ۹٫۸۹درصــدی جرائــم علیــه امــوال و مالکیــت۱٫۲۸ ،
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درصــدی جرائــم مــواد مخــدر و روانگــردان ۴٫۴۴ ،درصــدی اعمــال بــر ضــد عفــت عمومــی ۰٫۰۴۳ ،درصــدی
ســرقت و ربــودن مــال غیــر ۰٫۰۱۶ ،درصــدی جرائــم علیــه اشــخاص و  ۷٫۸۷درصــدی ســایر جرائــم اســت ...
وضعیــت زندانیــان مطلقــه و بیــوه در ســال  ۱۳۹۴نســبت بــه ســال ماقبــل بهترتیــب ۱۶٫۷۴ ،درصــد و  ۴۷٫۴درصــد
رشــد داشــته اســت ...در ســال گذشــته ،موجــودی زندانیــان بــا تحصیــات باالتــر از دیپلــم ۲۱٫۹۲ ،درصــد رشــد
و زندانیــان بــا تحصیــات ابتدایــی و نهضــت ۹٫۴۰ ،درصــد کاهــش داشــته کــه بیانگــر افزایــش میــزان جرائــم در
میــان اقشــار تحصیلکــرده اســت[ « ... .شــيعه نيــوز ،گــزارش وزیــر دادگســتری ۱۲ ،مهرمــاه .]۹۵
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فقــر فزاینــده و بیــکاری فراگیــر کنونــی را برخــاف ادعاهــای محافــل وابســته بــه نظــام نمیتــوان ٔ
زاده ندانـمکاری
یــا خطــای ایــن یــا آن فــرد و گــروه دانســت .ایــن پدیدههــای شــوم و ویرانگــر نتیجــه ناگزیــر ســمتگیریها و
سیاس ـتهای کالن نظــام اســت .زیــرا:
	-مؤلفههــای امنیــت ملــی و اجتماعــی جــای خــود را بــه مؤلفههــای امنیــت نظــام دادهانــد و ماجراجوییهــای
سیاســی و نظامــی و دامــن زدن بــه تنشهــای بینالمللــی ،جــای امنیــت ملــی را گرفتهانــد؛ دســتگاههای
امنیتــی ،نظامــی و ســرکوبگر در طــول و عــرض رشــد میکننــد و انــواع نهادهــای امنیتــی و نظامــی پــا
گرفتهانــد؛ بخــش عظیمــی از ثروتهــای جامعــه صــرف خریــد و تأمیــن تجهیــزات نظامــی و امنیتــی
میشــود؛ هــرروز بــر عــرض و طــول واحــد حراســت در ادارات و در مراکــز دولتــی در جنــب وزارت اطالعــات
امنیتــی مــوازی میافزاینــد؛ انــواع پلیسهــای انتظامــی ،قضایــی ،جرائــم اینترنتــی،
و دیگــر نهادهــای
ِ
نهادهایــی چــون امــر بهمعــروف و نهــی از منکــر و لبــاس شــخصیهای در ســایه ،محافظــان "شــخصیت"
هــای دولتــی ،نظامــی ،امنیتــی ،روحانــی ،ائمــه جمعــه و جــز اینهــا ،کــه کارکــردی جــز محــدود کــردن
آزادیهــای طبیعــی مــردم و افزایــش هزینههــای اجتماعــی ندارنــد ،پــا گرفتهانــد و در طــول و عــرض بــر
ابعادشــان افــزوده شــده اســت؛ میلیاردهــا ثــروت اجتماعــی صــرف فیلترینــگ ،سانســور خبــری ،هنــری و
محــدود کــردن محفلهــا و گردهماییهــای فرهنگــی و علمــی میشــود؛ کوچکتریــن اعتراضهــا
بــا ســرکوب وحشــیانه روبــرو میشــوند و زندانهــا و بازداشــتگاههای آشــکار و نهــان از فعــاالن صنفــی،
سیاســی ،مدنــی و دگراندیشــان عقیدتــی و مذهبــی انباشــته میشــوند؛ فشــارها و ســرکوبگریهای
فزاینــدهای کــه بــه خــروج روزافــزون اندیشــمندان ،اســتادان ،تحصیلکــردگان ،متخصصــان ،هنرمنــدان،
کنشگــران سیاســی ،اجتماعــی و مدنـ ِـی تأثیرگــذار از کشــور منجــر و درنتیجـ ٔـه آنهــا موجــب ظرفیتهــای
علمــی و فرهنگــی کشــور بــا فقــر روزافــزون روبــرو شــده اســت .طبیعــی اســت کــه ایــن هزینههــای
گــزاف کــه مصــرف و مصرفگرایــی را در ابعــاد گســترده افزایــش میدهــد بیآنکــه مولــد ثروتــی باشــد،
ســاالنه بخشــی هنگفــت از درآمدهــا و ثروتهــای جامعــه را بهبهــای قربانــی شــدن طرحهــای عمرانــی
و رفــاه عمومــی جامعــه و بهویــژه مولــدان ثروتهــای جامعــه میبلعــد .بهعــاوه ،آنگاه کــه درآمدهــای
عمومــی جامعــه کفــاف ایــن هزینههــا را ندهــد ،میگوینــد دولــت بایــد کوچــک شــود و کوچــک شــدن
دولــت بهزعــم کارگــزاران نظــام ،خصوصیســازی شــرکتها و خدمــات دولتــی ،اخــراج کارکنــان دولــت،
کاهــش حقــوق ،ناامــن کــردن مشــاغل از طریــق پیمانــی کــردن اســتخدامها و بــه پیمــان دادن خدمــات
دولتــی اســت ،یعنــی رویکــردی کــه تنهــا فســاد اداری بهمفهــوم گســترده آن را بهدنبــال داشــته اســت.
هــدف هــم همیــن اســت؛ آلــوده شــدن بــه فســاد محافظ ـهکاری و اعتــراض نکــردن را بهدنبــال دارد .امــا
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کار بــههمیــن جــا ختــم نمیشــود .بهبهانــه کوچــک کــردن تصدیگــری دولــت و کاهــش هزینههــای
آن ،واحدهــای بــزرگ صنعتــی ،کشــاورزی ،خدماترســانیهای عمومــی و ضــرور ،زمینهــای مــوات و
غیرمــوات شــهری و غیرشــهری و حتــی اســکلههای عظیــم ورود و خــروج غیررســمی کاال بــه ایــن نهادهــا
واگــذار یــا بهعبــارت بهتــر "خودمانــی" شــده اســت تــا شــرایط بــرای برخــورداری آنهــا از رانتهــای دولتــی
در ورود بــه فعالیتهــای داللــی ،تجــاری ،شهرکســازی و البتــه ،بهرهکشــی افسارگســیخته از کارگــران
در واحدهــای واگــذار شــده بــه ایــن خودیهــا ســهلتر و ســهلتر شــود .بیتردیــد ،گــم شــدن و خــروج
درآمدهــای ارزی را کــه گاه و بیــگاه در گزارشهــای مختلــف و ازجملــه دیــوان محاســبات عمومــی نیــز بــه
آنهــا اشــاره میشــود ،بایــد در همیــن چارچــوب تحلیــل کــرد.
	-مضحــک آنکــه ســردمداران نظــام بــا آنهمــه صــرف هزینــه در فربــه کــردن نهادهــای نظامــی و امنیتــی
و آنهمــه ادعــای گــردن کلفتــی و زورمــداری در عرصههــای نظامــی و امنیتــی ،از مبــارزه بــا مــواد مخــدر
کــه بهوفــور در همهجــا یافــت میشــود ،عاجزنــد .عاجــز؟ نــه! تردیــدی نیســت کــه ایــن تجــارت مــرگ
ن کــه از حاشــیه امنیتــی و رانتهــای دولتــی برخوردارنــد ،ســودهایی
بــرای نظــام و باندهــای بــزرگ توزیــع آ 
کالن بههمــراه دارد .گذشــته از درآمــد کالن مــواد مخــدر بــرای باندهــای توزیــع ،مــواد مخــدر وســیلهیی
اســت تــا آن جوانانــی را کــه بالقــوه میتواننــد بــه معترضهــای وضــع موجــود تبدیــل شــوند ،خنثــی کــرده
و خانوادههــای آنــان را بــه طاعونــی مبتــا کنــد کــه فرصــت اندیشــیدن بــه مســائل دیگــر را نداشــته باشــند.
ایــن درحالــی اســت کــه اگــر صحبــت از تجمــع اعتراضــی حقطلبانــه و مســالمتآمیز مــردم در میــان
باشــد ،از در و دیــوار انــواع نیروهــای نظامــی ،امنیتــی ،انتظامــی ،چمــاقدار و لبــاس شــخصی بســیج
میشــوند تــا بهاصطــاح خودشــان آن را در نطفــه خفــه کننــد.
	-بودجههــای پژوهــش و آمــوزش و درنتیجــه ،دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی دولتــی هــرروز کوچکتــر
میشــوند؛ آموزشوپــرورش ،مؤسس ـههای آمــوزش عالــی و تخصصــی بــا همــان دســتاویزهای پیشگفتــه
خصوصــی میشــوند؛ اســتادان ،اعضــای هیئ ـت علمــی دانشــگاهها و آمــوزگاران زحمتکــش ،گروهگــروه
از شــمول قوانیــن اســتخدامی خــارج و بــا قراردادهایــی پیمانــی ،حقالتدریســی و آزمایشــی ب ـهکار مجبــور
میشــوند؛ اســتادان و آمــوزگاران بــرای تأمیــن معــاش خــود ناگزیــر از اضافــهکاری و کار توانفرســای
تدریــس در چنــد مرکــز هســتند .دانشــجویان از کمبــود خوابــگاه و امکانــات آموزشــی ،تحقیقــی و رفاهــی رنج
میبرنــد؛ پــس از فار غالتحصیــل شــدن بــه صــف بیــکاران میپیوندنــد یــا ناگزیــر بــه کاری نامناســب بــا
حداقــل حقــوق تــن میدهنــد یــا آنکــه جــذب کشــورهای دیگــر میشــوند .درحالیکــه "حوزههــای علمیــه"
محدودیــت بودجــه ندارنــد و طــاب ایــن حوزههــا ،از همــان بــدو ورود ،درصــورت تمکیــن بــه سیاسـتهای
حاکــم ،بورســیه میشــوند ،بیمــه میشــوند ،مســکن و حقــوق دریافــت میکننــد و بــرای تضمیــن شــغل
آنــان هــرروز پس ـتهایی مختلــف در ادارات ،دانشــگاهها ،مراکــز آموزشــی و پژوهشــی ،رســانهها و دیگــر
مراکــز و نهادهــای دولتــی ،قضایــی و مقننــه تعریــف میشــود؛ امــا چــون ایــن پسـتها در راســتای همــان
سیاس ـتهای امنیتــی ،نظامــی و تبلیغاتــی نظــام اســت ،ایجــاد آنهــا دیگــر بهاصطــاح کوچــک کــردن
دولــت نیســت بلکــه "کارآمــد کــردن" دولــت اســت!11؟ بهعــاوه ،بــرای تأمیــن هرچــه بیشتــر هزینــه
" - 11اســتقالل حــوزه بایــد در ســه ســطح اســتقالل مرجعیــت ،اســتقالل در منابــع مالــی و اســتقالل در مدیریــت و برنامههــای درســی باشــد.
نهادهــای نظامــی و امنیتــی حــق دخالــت در امــور مرجعیــت و حــوزه را ندارنــد .اگــر حاکمیــت در امــور حــوزه دخالــت نکنــد و حــوزه جایــگاه و
پایــگاه مردمــی خــود را بازیابــد از نظــر تأمیــن منابــع مالــی نیــز مــردم ایــن نهــاد کهــن دینــی را تأمیــن مالــی میکننــد و نیــازی بــه بودجههــای
<<<
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"حوزههــا" ،آنهــا نیــز مشــمول الطــاف واگــذاری واحدهــای تولیــدی دولتــی و برخــورداری از امتیازهــای
تجــاری و رانتهــای دولتــی میشــوند تــا دســتی در کار شــریف تجــارت برآورنــد! حالآنکــه ،ایــن حوزههــا
از منبــع درآمــد عظیــم دیگــری بهنــام وجوهــات شــرعی برخوردارنــد؛ وجوهاتــی کــه در بهتریــن حالــت،
مفــری بــرای فــرار از مالیــات اســت!
	-درحالیکــه کتابخانههــا ،مرکزهــای فرهنگــی ،هنــری و ورزشــی و نظایــر آنهــا مهجــور ماندهانــد و
فقــر و بیــکاری کارکنــان و کارگــران ایــن مرکزهــا را تهدیــد میکنــد ،وارد کــردن مســاجد و مراکــز مذهبــی
ـه سرکیســه کــردن مــردم
در بودجــه ســاالنه کشــور ،آن هــم در شــرایطی کــه مســاجد از درآمــد کالن روزانـ ٔ
در برگــزاری مراس ـمهای مختلــف مذهبــی و ازجملــه برگــزاری مراســم فــوت و نیــز از کمکهــای کالن
ّ
"خیــران و معتمــدان" بــازاری برخوردارنــد ،چــه مفهومــی دارد و چــه هدفــی را دنبــال میکنــد؟ روشــن اســت
کــه هــدف جــز زیــر کنتــرل درآوردن هرچــه بیشــتر ایــن مراکــز در رقابــت بــا رقیبــان ذینفــوذ مذهبــی و
غیردولتــی و تبدیــل ایــن مراکــز بــه مراکــز تبلیغــی -امنیتــی در اعمــال قــدرت علیــه مــردم چیــز دیگــری
نیســت.
	-انتشــار وســیع کتابهــا ،جزوههــا و نشــریههای بیمحتــوای بهظاهــر مذهبــی و ارســال رایــگان آنهــا
بــرای نهادهــا و ادارات و نیــز راهانــدازی انــواع کانالهــای ماهــوارهای ،تلویزیونــی و رادیویــی در سراســر
دنیــا و بهزبانهــای مختلــف از محــل درآمدهــای عمومــی جامعــه ،بهمــوازات صــرف هزینههــای گــزاف
بــرای انتشــار پارازیتهایــی کــه ســامت مــردم را در معــرض خطــر نهــاده اســت ،دســت گشــاده نظــام را
در حیفومیــل درآمدهــا و ثروتهــای عمومــی جامعــه در راســتای حفــظ امنیتــش نشــان میدهــد و ایــن
دســت گشــاده ،در همــه حــال ،بــرای عدهیــی درآمدهایــی کالن و بــادآورده بههمــراه دارد.
	-دولتهــا از ســرمایهگذاری در زمینــه توســعه مراکــز خدمــات درمانــی ســر بــاز میزننــد؛ دارو و درمــان
مــردم را مشــمول کاالهــای تجــاری کردهانــد؛ بــه خصوصیســازی مراکــز درمــان و بهداشــت روی
آوردهانــد؛ کارگــران ،کارکنــان و پرســتاران ایــن مراکــز را بــا کمتریــن حقــوق و بیبهــره از امنیــت شــغلی
ً
بــه کارتــوان فرســا واداشــتهاند .بــه صنــدوق ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه اساســا متعلــق بــه کارگــران
اســت و بایــد حامــی آنــان باشــد ،همچــون ارث پــدری یــا غنیمتــی بــادآورده مــال خــود کردهانــد و در پــی
خصوصیســازی آنانــد؛ هــرگاه اقتضــا کنــد ،بــه بهانههایــی مختلــف ،دســت در آن میکننــد ،امــا از
پرداخــت بدهیهایشــان بــه صنــدوق ســازمان طفــره میرونــد12؛ بــا اینهمــه فریــاد برمیآورنــد کــه
ایــن صنــدوق دیگــر قــادر بــه پرداختهــای خــود نیســت و بایــد در قانــون تأمیــن اجتماعــی تجدیدنظــر کــرد،
یعنــی چــوب حــراج بــه داراییهــای آن بایــد زد .هــرروز خبــر اختــاس از ایــن صنــدوق بــه گــوش میرســد،
امــا دولــت هیــچ وظیف ـهای بــرای گــزارش دهــی دربــاره ایــن صنــدوق بــه صاحبــان آن بــرای خــود قائــل
نیســت.
	-بــا خصوصیســازی و آزادســازیهای گســترده و حمایتهــای همهجانبــه از کالنســرمایهداران در بیــش از
مصوب مجلس نیست" [آیتالله بیات زنجانی ۸ ،مهرماه  ،۱۳۹۲سایت یزدان ،بهنقل از سایت خط امام].
 - 12بدهیهــای دولــت بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی نزدیــک بــه  ۱۵۵هــزار میلیــارد تومــان اعالمشــده بــود .در قانــون ششــم "توســعه" مقــرر
شــد کــه دولــت ضمــن پرداخــت بدهیهــای ســاالنه آتــی ،ایــن بدهــی را طــی  ۵ســال مســتهلک کنــد .امــا بودجــه ســال  ۹۶ایــن موضــوع را
مســکوت گذاشــت.
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ـه انحصــارات و الیگارشـیهای مالــی درآمــده اســت.
ســه دهــه ،مقــدرات کشــور بــه تمامــی در قبضـ ٔ
	-نابهســامانی و ســودورزی در واردات کاالهــا و مــواد مصرفــی صنایــع و عرضــه آن بــا ســودهای گــزاف؛
واردات کاالهــای بنجــل مشــابه تولیــدات داخلــی صنعتــی و کشــاورزی و دیگــر عواملــی از ایــن دســت
بســیاری از کارگاههــای کوچــک و بــزرگ مســتقل از الیگارشــیهای مالــی را بــا دشــواریهایی عدیــده و
ازجملــه ،تعطیلــی یــا فعالیــت بــا حداقــل ظرفیــت روبــرو کــرده اســت کــه ایــن خــود ،هــرروز برشــمار ارتــش
بیــکاران افــزوده و میافزایــد.
	-کشــاورزی و دامپــروری بــا آنهمــه تنــوع رشــته و بهرغــم وضــع متنــوع آبوهوایــی کــه امــکان کشــت
ســودورزان
انــواع محصــوالت کشــاورزی را در پهنــه میهــن فراهــم آورده اســت ،هــرروز درنتیجــه طمــع
ِ
بــزرگ دالالن و تاجــران عقبنشــینی میکنــد و بــه موقعیــت پســتتری عقــب رانــده میشــود؛ مراتــع
و جنگلهــا کوچکتــر و فقیرتــر میشــوند؛ کشــاورزان و روســتاییان ناامیــد از ادامــه تــاش بــه شــهرها
مهاجــرت میکننــد و باغهــا و زمینهــای کشــاورزی در شــهرها و روســتاها مغلــوب انبوهســازی و
ویالهــای شــخصی میشــوند.
	-سیاسـتهای مالــی و پولــی کــه بایــد مبتنــی بــر کنتــرل نقدینگیهــا و هدایــت آنهــا بــه ســمت فعالیتهــای
تولیــدی و مولــد باشــد ،بــا ســیر کــردن بــه ســمت سیاس ـتهایی ضدملــی و ضدمردمــی بــه رشــد نجومــی
نقدینگــی و تمرکــز آن در دســت مشــتی کالنســرمایهدار و دالالن و هدایــت آنهــا بــه ســمت فعالیتهــای
ویرانگــر داللــی ،ســفتهبازی ،زمینخــواری ،غیرمولــد شــده اســت.
	-هــرروز بانکهــا و مؤسســههای اعتبــاری وابســته بــه کارتلهــا و تراســتهای تجــاری ،صنعتــی و مالــی
همچــون قــارچ در هــر گوشــهوکنار ســر برمیکشــند تــا الیگارشــیهای مالــی فربهتــر و قویتــر شــوند.
	-سیاس ـتهای مالیاتــی کــه بایــد مبتنــی بــر اخــذ پلکانــی مالیــات بــر درآمدهــا باهــدف بازتوزیــع عادالنــه
درآمدهــا باشــد و مالیاتهــای اخــذ شــده صــرف فعالیتهــای عمرانــی و تقویــت زیرســاختهای اقتصــادی
و اجتماعــی شــوند ،بــه ســمت تشــدید فشــارها بــه کارگــران و محرومــان جامعــه از طریــق کاهــش نــرخ
مالیــات بــر درآمدهــا ،افزایــش ســهم مالیــات کارگــران و بهویــژه افزایــش مالیــات بــر مصــرف و مالیــات
ارزش افــزوده یعنــی مالیاتهــای غیرمســتقیم چرخــش کــرده اســت؛ مالیاتــی کــه در حلقــه پایانــی بایــد
مصرفکننــده نهایــی ،یعنــی کارگــران و مزدبگیــران بپردازنــد .بااینهمــه ،همیــن درآمدهــای هنگفــت
مالیاتــی کشــور بهبهــای فشــار بــر زحمتکشــان و تولیدکننــدگان نیــز صــرف همــان سیاس ـتهای ویرانگــر
پیشگفتــه میشــود .بارهــا از زبــان مســئوالن تــراز اول نظــام شــنیدهایم کــه نظــام در عرصــه نظامــی،
امنیتــی و تبلیغــی محدودیــت مالــی و بودجــه نمیشناســد .طبیعــی اســت ،زیــرا نظامــی کــه معتقــد اســت
حفــظ نظــام اوجــب واجبــات اســت ،ابایــی نــدارد کــه در راســتای اهــداف جاهطلبان ـهاش کرامــت انســانی
عمــوم ملــت را زیــر پــا نهــد و حتــی نــان شــب را از آنــان بگیــرد.
همیــن ســیاهه ناقــص از سیاس ـتهای ویرانگــر کافــی اســت تــا نشــان دهــد کــه چگونــه درآمدهــا و ثروتهــا
ً
در دســت مشــتی انــدک و عمدتــا از محفلهــای حکومتــی و برخــوردار از حاشــیههای امــن و رانتهــای دولتــی
انباشــته شــده اســت و فقــر و فالکــت را نصیــب انبــوه بیشــمار مــردم و بــه ویــژه کارگــران و زحمتکشــان کــرده
اســت ،کارگــران و زحمتکشــانی کــه خــود آفریننـ ٔ
ـده اصلــی ایــن ثروتهــا هســتند .بنابرایــن ،بهعیــان میتــوان
دیــد کــه در کشــور مــا چــه محفلهایــی از "خصوصیســازی"" ،آزادســازی" قوانیــن و مقــررات حمایتــی از نیــروی
108

درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

کار ،بهرههــای کالن بــرده و همچنــان میبرنــد.
میگفتنــد و میگوینــد خصوصیســازی و حــذف مقــررات حمایتــی از قانــون کار بــه توســعه اقتصــادی و بــه
گســترش اشــتغال منجــر خواهــد شــد .میگفتنــد و میگوینــد خــارج کــردن کارگــران از شــمول قانــون کار
بــرای حمایــت از تولیــد و جــذب ســرمایهگذاری باهــدف ایجــاد اشــتغال اســت .امــا نهتنهــا چنیــن نشــد ،بلکــه
ً
بــا بازگذاشــتن دســت دالالن و کالنســرمایهداران تجــاری و عمدتــا وابســته بــه الیگارش ـیهای مالــی در واردات
ـزرگ بیــرون از حــوزه
بیرویــه کاالهــای بنجــل و مشــابه ،شــمار کثیــری از کارگاههــا و کارخانههــای کوچــک و بـ ِ
تراس ـتها و انحصارهــا شــکل گرفتــه را بــه ورشکســتگی و فعالیــت بــا حداقــل ظرفیــت ســوق دادنــد و بــر دامنــه
بیــکاری افزودنــد .اکنــون کــه سیاســت خصوصیســازی چهارنعــل میتــازد و از قانــون کار هــم جــز نامــی باقــی
نیســت ،آیــا ایــن سیاســتها بــه رشــد اقتصــادی و اجتماعــی ،بــه عدالــت و مهــرورزی و بــه رشــد و گســترش
اشــتعال انجامیــد؟ اصــل شــناخته شــده و معتبــری میگویــد در داوری انســانها بایــد بــه عملکردشــان نظــر
داشــت نــه بــه ادعــای آنــان .ازایـنرو ،اگــر پوســته شــعارهای پیچیــده شــده در الفــاظ و ژسـتهای اســامی و وام
گرفتــه از فقــه اســامی را کنــار بزنیــم و در عملکردهــا تعمــق کنیــم ،بــه همــان نســخهها و دســتورالعملهای
تئوریســینهای جهانیســازی نولیبرالــی از نــوع "فریدمــن" 13و ســازمانهایی چــون بانــک جهانــی ،صنــدوق
بینالمللــی پــول میرســیم.
ســه دهــه اســت کــه میگفتنــد و میگوینــد مالکیــت دولتــی "ویرانگــری" اســت و تنهــا "راه نجــات" کشــور
خصوصیســازی و آزادســازی اســت .میگوییــم آنچــه در ایــران بعــد از انقــاب رخ داد -بهجــز ســالهای
آغازیــن -اقتصــاد دولتــی نقــش اساســی را نداشــت .شــکل دیگــری از خصوصیســازی رایــج شــد .بانکهــا و
ً
صنایــع مصادرهشــده عمدتــا بــه بنیــاد مســتضعفان و دیگــر بنیادهایــی از ایــن نــوع واگــذار شــد کــه از حاکمیــت
دولتهــا خــارج بودنــد .زیــرا ملــی شــدن منابــع و صنایــع و خدمــات زیربنایــی کشــور زمانــی مفهــوم واقعــی مییابــد
کــه درآمدهــای حاصــل از آن بــه جامعــه برگــردد و صــرف توســعه زیربناهــای اقتصــادی و اجتماعــی باهــدف
افزایــش اشــتغال و رفــاه عمومــی شــود .حالآنکــه در نظامهــای ضدمردمــی و مدافــع مناســبات ســرمایهداری
ایــن مالکیتهــا و درآمدهــای ناشــی از آن درخدمــت تقویــت و تحکیــم کالنســرمایهداران از یکســو و صــرف
ـرکوبگر مدافــع مناســبات ســرمایهداری شــده و میشــود .شــکلگیری
تقویــت دســتگاههای نظامــی و امنیتــی سـ
ِ
ٔ
الیگارش ـیهای مالــی– صنعتــی و تراس ـتهای تجــاری ،صنعتــی و نظامــی بهویــژه از پــی ســالهای دهــه ۱۳۶۰
اتفاقــی نبــود و نیســت .ســرمایهداری کــه بخشهــای مالــی– صنعتــی آن در ابتــدای انقــاب ضربــه دیــد ،توانســت
از طریــق بنیادهــا و کالنســرمایهداران بــازار بهیــاری بــورژوازی بوروکراتیــک نوپــا ،بهصــورت خشــنترین و
ضدانســانی تریــن نــوع آن ،احیــا شــود.
ســه دهــه اســت کــه میگفتنــد و میگوینــد دولــت تاجــر خوبــی نیســت .میگوییــم 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 تصمیمهــای برآمــده از نهادهــای منتخــب مــردم
در تمــام ارکان حکومتــی حاکــم باشــد کــه ،پیششــرط آن نیــز ،نظــارت و مشــارکت ســازمانهای مســتقل مردمــی
و ازجملــه ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی مســتقل در تمــام ســطوح اجتماعــی اســت .بنابرایــن ،در تحلیــل
نهایــی ،راه نجــات کشــور ،رهایــی جامعــه از یــوغ خودکامــگان و آزادســازی جامعــه از سـ ٔ
ـلطه کالنســرمایهداران
 - 13میلتــون فریدمــن (Milton Friedman) ، ۲۰۰۶ - ۱۹۱۲ ،اقتصاــددان آمریکای��ی و مداف��ع سرس��خت نظریه ی بازار آزاد ،خصوصیســازی
و آزادسازی.
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اســت ،نــه "خصوصیســازی" ثروتهــا و داراییهــای عمومــی و "آزادســازی" مقــررات حمایتــی از نــوع قانــون کار
و تأمیــن اجتماعــی.
ٔ
راه نجــات کشــور از ایــن بنبســت ویرانگــر ،تــاش بــرای تأمیــن حاکمیــت ملــی بــر پایــه تأمیــن دموکراســی
فراگیــر اجتماعــی و ملــی کــردن ثروتهــای عمومــی و اجتماعــی اســت .و ازجملـ ٔـه ایــن ثروتهــای عمومــی و
اجتماعــی ،واحدهــای بــزرگ صنعتــی ،کشــاورزی ،بانکهــای وابســته بــه بنیادهــای حکومتــی و خصوصیســازی
ـه کاالهــای
شــده یــا بهعبــارت بهتــر خودمانــی شــدهاند ،و در کنــار آن ،ملــی کــردن بازرگانــی خارجــی در زمینـ ٔ
اســتراتژیک در حمایــت از صنایــع و تولیــدات داخلــی و همچنیــن واردات کاالهــای اساســی از قبیــل نیازهــای
دارویــی ،غذایــی و درمانــی مــردم .بهعــاوه ،بایــد مؤلفههــای امنیتــی کشــور از منظــر امنیــت ملــی و عمومــی
ً
ٔ
همــه ســطحهای اجتماعــی ،توســعه
تعریــف شــوند ،مؤلفههایــی کــه عمدتــا تأمیــن و تعمیــق دموکراســی در
اقتصــادی و اجتماعــی باهــدف تأمیــن اشــتغال کامــل بــرای همــه و توزیــع عادالنــه درآمدهــا را دربــر میگیــرد.
سخن پایانی
روشــن اســت کــه هــدف از تمــام آن قوانیــن ،آییننامههــا و ســازوکارهای نظارتـ ِـی ناظــر بــر مهندســی تشــکلهای
کارگــری از یکســو و محــدود کــردن ایــن تشــکلها بــه حــدود وظایــف صنفــی معیــن در کارگاه از دیگرســو،
کــه پیشتــر بــه آنهــا اشــاره شــد ،محــروم کــردن کارگــران از حضــور مســتقل و قدرتمنــد اجتماعــی اســت تــا
همانطــور کــه در دوران پیــش و پــس از انقــاب دیدیــم و میبینیــم ،سیاس ـتهای اقتصــادی– اجتماعــی خــرد
و کالن ســیر باژگونــه و ضدملــی بهخــود گیــرد.
روشــن اســت کــه کارگــران و بیــکاران پیــش و بیــش از همــه گروههــا و طبقــات اجتماعــی در ایــن اهــداف
اجتماعــی ذینفــع هســتند و ازای ـنرو ،بایــد بــا بازگشــایی و تأســیس ســندیکاهای مســتقل ،کانونهــای مســتقل
بیــکاران و هماهنگــی و همــکاری میــان آنهــا 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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گفتار چهارم:

تضمین امنیت شغلی

پیشگفتار
در گفتارهــای پیشــین بــه ســه حــق بنیادیــن کارگــران و بهطورکلــی تمامــی مــزد و حقوقبگیــران کــه عبارتنــد از:
 .۱حــق برخــورداری از اشــتغال کامــل ،مولــد و پایــدار (کار شایســته)؛  .۲حداقــل حقــوق و دســتمزد بــر پایــه ســبد
هزینههــای اســتاندارد زندگــی (زندگــی بایســته)؛  .۳حــق بنیادیــن آزادیهــا و حقــوق ســندیکایی در مقــام زیربنــای
حقــوق کار ،اشــاره کردیــم .در ایــن گفتــار نیــز میکوشــیم 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 بیمایــه خواهــد بــود.
ـان حقوقــی ناظــر بــر شــرایط و روابــط کار -حقوقــی کــه بایــد در تمــام کارگاههــا اعــم از
تأکیــد میکنیــم ،بنیـ ِ
خصوصــی و دولتــی بهاجــرا گذاشــته شــود -حداقلهــای اســتانداردی اســت کــه در حقــوق بینالمللــی کار
رســمیت یافتــه اســت و بایــد در قوانیــن کار کشــورها انعــکاس یابنــد .امــا همانطــور کــه در بحــث آزادیهــای
ســندیکایی ذیــل قراردادهــای دســتجمعی عنــوان کردیــم ،نمیتــوان و نبایــد بــه ایــن حداقلهــا بســنده کــرد .بســته
بــه وضــع منطقــه ،نــوع و ســختی کار و دیگــر عاملهــای جغرافیایــی و اقلیمــی ،فنــی و نیــز ســطح رشــدیافتگی
تشــکلهای مســتقل کارگــری ،ایــن حداقلهــا میتواننــد و بایــد تعمیــق و ارتقــا یابنــد.
نیــز یــادآور میشــویم :هــر مفــادی در قــرارداد آورده شــود کــه نقضکننـ ٔ
ـده حداقلهــای منــدرج در حقــوق و
قوانیــن کار باشــد ،از درجـ ٔـه اعتبــار ســاقط اســت.

تضمین امنیت شغلی
 . ۱قرارداد کار

رابطـ ٔـه کارگــر و کارفرمــا کــه بهموجــب آن یــک طــرف نیــروی کار خــود را در اختیــار دیگــری میگــذارد و طــرف
دیگــر متعهــد میشــود کــه مابـهازای 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
قــرارداد کار ،نخســت بــه ویژگیهــای آن در گذشــته و اکنــون اشــاره میکنیــم:
بــا پیدایــش روابــط ســرمایهداری ،تــا چنــد دهــه رابطــه کارگــر و کارفرمــا تنهــا بــر اســاس قــرارداد میــان آنــان تعیین
میشــد .طرفــداران مکتــب اصالــت فــرد و آزادی اقتصــادی (لیبرالیســم) ،بــا تکیــه بــر اصــول کلــی قراردادهــا و
بهویــژه اصــل "آزادی قــراردادی" ،تعییــن شــرطها بــر ایــن پایــه را بهتریــن و مناس ـبترین روش میدانســتند.
اصــل "آزادی قــراردادی" کــه خــود نتیجــه اصــل "حاکمیــت اراده" اســت ،تجلــی حقــوق در فلسـ ٔ
ـفه لیبرالیســم
بهشــمار م ـیرود .بــر اســاس ایــن مکتــب ،افــراد در برابــر قانــون و از نظــر سیاســی بــا یکدیگــر برابرنــد .اصــل
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
شــرطهای 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 .همینکــه قــرارداد میــان دو طــرف -یعنــی کارگــر و
کارفرمــا -بــا اصــول کلــی قراردادهــا منطبــق باشــد ،کافــی اســت .یعنــی اگــر اراده هریــک بهســبب امــوری ماننــد
اشــتباه و اکــراه مخــدوش نباشــد ،قــرارداد نافــذ اســت.
یلغش تینما نیمضت :مود راتفگ
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در جریــان تهیــه و تصویــب قانــون کار جدیــد ،ایــن طــرز فکــر از ســوی جمعــی از مســئوالن بهشــدت دنبــال
میشــد .متــن پیشنویــس قانــون کار در ســال  61کــه بــه قانــون کار توکلــی مشــهور شــد و نیــز ،اعــام شــورای
نگهبــان درخصــوص مصوبــه ســال  1366مجلــس دربــاره قانــون بازتــاب دهنــد ایــن دیــدگاه اســت .نولیبرالیســم
بهنوعــی بازتولیــد ایــن اندیش ـهها در شــرایط جدیــد جهانــی و در مناســبات ســرمایهداری زیــر ســیطره انحصــارات
جهانــی اســت.
ـراردادی محــض چــه بنامیــم و آن را "عقــد اجــاره اشــخاص" یــا
اینکــه رابطــه کارگــر و کارفرمــا را برمبنــای قـ
ِ
بــا عنــوان "اجیــر و مســتأجر" بخوانیــم ،تغییــری در ماهیــت آن نمیدهــد .موضــوع اینجاســت کــه کار انســان
بهخودیخــود و جــدا از انســان وجــود نــدارد ،امــا ایــن انســان اســت کــه کار میکنــد .کارگــر مــال خــود را بــه تعهــد
نمیدهــد ،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 شــرطهای خــود را تعییــن میکنــد و طــرف مقابــل چــارهای نــدارد
جــز آنکــه از پذیــرش آنهــا خــودداری کنــد یــا آنهــا را بپذیــرد.
ـراردادی
مبــارزات کارگــران در برابــر شــرایط نابرابــر اجتماعــی و اســتثمار عنانگســیخته ســرمایهداران ،نظریــه "قـ
ِ
محــض" یــا بهعبــارت بهتــر" ،قــرارداد الحاقــی" را در حقــوق کار بــه عقــب رانــد .الحاقــی بــودن قــرارداد کار کــه
ناشــی از تفــاوت قــدرت اقتصــادی و وضعیــت اجتماعــی کارفرمــا و کارگــر اســت ،از دیگــر دلیلهایــی اســت کــه
حمایــت از کارگــر را ضــروری کــرده و امــری بــودن قوانیــن کار را اقتضــا میکنــد .ایــن معنــا بــه تبعیــت از حقــوق
رســمیت یافتـ ٔـه جهانــی کار در مـ ٔ
ـاده  ۸قانــون 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".
ازجملــه شــروط (شــرطهای) ناظــر بــر اعتبــار قــرارداد کار ،رضایــت داشــتن و واجــد شــرایط بــودن طرفیــن
قــرارداد ،مجــاز و معیــن بــودن موضــوع قــرارداد اســت .بهعبارتدیگــر ،عقــد قراردادهــای اجبــاری ،بســتن
قــرارداد بــا کســانی کــه واجــد شــرایط نیســتند (بــرای نمونــه بســتن قــرارداد بــا کــودکان)؛ عقــد قراردادهایــی بــا
موضوعهایــی غیرمجــاز از نــوع قاچــاق و نظایــر آن ،و نیــز بســتن قــرارداد بــدون مشــخص کــردن موضــوع کار،
از درجــه اعتبــار ســاقطند .بطــان (باطــل شــدن) و عــدم نفــوذ قــرارداد ،ضمانــت اجــرای شــروط اساســی قــرارداد
محســوب میشــود .یعنــی بطــان قــرارداد ماننــد آن اســت کــه چنیــن قــراردادی منعقــد نشــده باشــد.
پرســش ایــن اســت :آیــا در حقــوق کار ،اگــر قــرارداد فاقــد یکــی از شــرطهای اساســی باشــد یــا برخــاف قوانیــن
ـری کار – نظیــر بهکارگمــاری
امــری منعقــد شــده باشــد ،باطــل اســت؟ بهعبارتدیگــر ،آیــا عــدم رعایـ
ـت مقــررات امـ ِ
ٔ
افــراد زیــر  ۱۵ســال (مــاده  ۷۹قانــون کار) یــا بهکارگمــاری افــراد بیگانــه فاقــد پروانــه کار (مــاده  ۱۸۱قانــون کار)
کــه بــرای تضمیــن اجــرای آنهــا مجــازات در نظــر گرفتــه شــده اســت ،موجــب ابطــال قــرارداد میشــود؟ در پاســخ
بــه ایــن پرسـشها و درخصــوص مفهــوم و آثــار بطــان توضیحــات زیــر ضــروری اســت:
اگــر بطــان را بهمفهــوم متــداول در حقــوق مدنــی ب ـهکار بریــم و قــرارداد را از ابتــدا فاقــد اثــر بدانیــم ،نتیجــه
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
آنهــا موجــب مجــازات او خواهــد شــد .بنابرایــن ،کارفرمــا نمیتوانــد بهاســتناد بطــان 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 بههرحــال ،از کار کارگــر بهطــور غیرقانونــی بهرهمنــد شــده اســت ،موظــف اســت هنــگام بطــان
قــرارداد یــا بهتعبیــر دیگــر اخــراج کارگــر ،افــزون بــر مــزد ،تمــام خســارتهایی را کــه از روابــط کار بــه کارگــر ناشــی
شــده اســت ،بپــردازد .یعنــی ،در ایــن رویکــرد ،بایــد زیانــی کــه بــر اثــر بطــان قــرارداد ،در نتیجـ ٔـه عمــل کارفرمــا،
بــه کارگــر وارد شــده اســت جبــران شــود و حتــی کارگــر بایــد از تضمینهــای موجــود دربــاره حــوادث ناشــی از کار
و دیگــر حمایتهــای تأمیــن اجتماعــی برخــوردار باشــد.
ٔ
دربــاره قراردادهایــی کــه شــرطهای فــوق در آنهــا رعایــت شــده باشــند ،امــا دســتمزد و مزایایــی کمتــر از
حداقلهــای پیشبینیشــده در قوانیــن امــری کار در آن در نظــر گرفتــه شــده باشــد ،از درجــه اعتبــار ســاقط
نیســت ،بلکــه آن بندهــای مغایــر بــا قوانیــن ،فاقــد اعتبــار اســت و کارفرمــا بایــد نســبت بــه جبــران آنهــا اقــدام
کنــد.
در متــن اولیــه الیحــه قانــون کار ،مــاده  ،۸اینگونــه نوشــته شــده بــود ..." :در قــرارداد کار یــا تغییــرات بعــدی
آن نبایــد بــرای کارگــر مزایایــی کمتــر از امتیــازات مقــرر در ایــن قانــون منظــور نمایــد .شــروط یــا تغییــرات یادشــده
باطلانــد امــا مبطــل نمیباشــد 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
مینگریســت و مقــررات امــری را دراینبــاره نمیپذیرفــت ،ایــن مصوبــه را تأییــد نکــرد و چنیــن اظهــار داشــت:
" ...انعقــاد قــرارداد بــه کمتــر از ایــن امتیــازات ســتمگری و ستمکشــی نیســت و درهرحــال اینگونــه شــروط باطــل
نمیباشــد".
نوع قرارداد کار
ِ
ٔ
از منظــر حقــوق کار ،قراردادهــای کار بــه دو دســته کلــی قراردادهــای مــدت معیــن بــرای کارهایــی معیــن در بـ ٔ
ـازه
زمانــی محــدود و قراردادهــای دائــم بــرای کارهایــی بــا ماهیــت مســتمر (ادامـهدار) تقســیم میشــوند.
قــرارداد کار مــدت زمــان معیــن بهلحــاظ اصولــی ،قــراردادی اســت کــه "ذکــر مــدت در آن بهســبب طبیعــت
کار کارگــر جانشــین یــا قــرارداد مربــوط بــه انجــام
کار یــا مقتضیــات کارگاه ضــروری باشــد ،ماننــد قــرارداد ِ
ـزء فعالیتهــای عــادی کارگاه محســوب نمیشــود" .
کارهــای اضافــی یــا اتفاقــی یــا انجــام فعالیتهایــی کــه جـ ِ
همچنیــن ،برخــی دامنــه ایــن قراردادهــا را بــه قراردادهایــی کــه آغــاز و انجــام آن از نظــر زمانــی بهطــور تقریــب
مشــخص اســت ماننــد :احــداث راه بــه مســافت معیــن ،ســاخت بنــای معیــن ،نصــب ماشــینآالت و نظایــر آن
تســری میدهنــد کــه از نظــر اصولــی نادرســت اســت .زیــرا ســاخت و انجــام ایــن کارهــا در ردیــف قراردادهــای
پیمانــی میــان پیمانــکار اعــم از شــخصیت حقیقــی و حقوقــی بــا مالــک و کارفرمــای اصلــی اســت .اگــر پیمانــکار
شــخصیت حقوقــی باشــد ،قــرارداد پیمانــی او از حـ ٔ
ـوزه قانــون کار خــارج اســت و اگــر پیمــانکار 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 بهدلیــل تغییــر محــل کار تابــع شــرایط دیگــر (تعلیــق) خواهــد بــود کــه دیرتــر بــه آن خواهیــم پرداخــت.
بــا ایــن حــال ،دربـ ٔ
ـاره قراردادهــای موقــت ،اصــل بــر ایــن اســت کــه اگــر ایــن قــرارداد بیــش از یــک بــار تمدیــد یــا
تجدیــد شــود ،روابــط طرفیــن تابــع احــکام قراردادهــای مــدت نامحــدود خواهــد بــود و ســابقه کار کارگــر بایــد از
تاریــخ ورود او بــه کارگاه منظــور شــود .هــدف از ایــن تعریفهــا آن اســت کــه ،قــرارداد مــدت معیــن بــه کارهایــی
محــدود شــود کــه وضعیتــی خــاص آن را ایجــاب میکنــد ،نظیــر :کارگــری کــه بهجــای کارگــری کــه مشــغول
یلغش تینما نیمضت :مود راتفگ
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انجــام وظیفــه اســت و مــدت کار او محــدود بــه دوره انجــام خدمــت وظیفــه کارگــر اصلــی اســت.
بنابرایــن ،در قانــون کار ،بهتبعیــت از حقــوق کار ،بایــد تصریــح شــود کــه اصــل بــر قراردادهــای مــدت نامحــدود
اســت و قراردادهــای مــدت معیــن بــرای کارهایــی معیــن تنهــا بــر اســاس تعریفهــا و شــرطهای پیشگفتــه
مجــاز اســت و حمایتهــای قانونــی مشــمول ایــن کارگــران نیــز خواهــد بــود ،زیــرا همانطــور کــه گفتــه شــد،
در حقــوق کار اصــل بــر قراردادهــای نامحــدود بــر پایــه کار مســتمر اســت و توجــه حقــوق کار در اســاس بــه
شــرطهای قطــع کار و شــرطهای اخــراج کارگــر معطــوف اســت .دیرتــر بــه موضــوع اخیــر نیــز بازخواهیــم گشــت.
تنهــا یــادآور میشــویم کــه تفــاوت تمدیــد بــا تجدیــد قــرارداد در ایــن اســت کــه ،در اولــی قــرارداد بــرای بــار بعــد
بــدون تغییــر منعقــد شــده ،در دومــی همــان قــرارداد بــا تغییراتــی چنــد منعقــد میشــود.

تعلیق قرارداد کار
.۲
ِ

تعلیــق قــرارداد کار همچــون نظری ـهای منســجم در حقــوق کار ،حوادثــی را دربرمیگیــرد کــه بهدالیلــی خــارج
از ٔ
"قــراردادی
اراده کارگــر یــا کارفرمــا اجــرای تعهــدات آنــان را بهطــور موقــت بــا وقفــه روبــرو میکنــد .از دیــد
ِ
محــض" ،ایــن حــوادث ،پیشبینیناپذیــر و غیرقابــل جلوگیــری تلقــی میشــدند و مجــوزی بــرای فســخ قــرارداد
بهشــمار میآمدنــد .از ایــن دیــدگاه ،هنگامیکــه یکــی از دو طــرف قــرارداد – کارگــر -بــا اراده و اختیــار از انجــام
تعهــد خــود -یعنــی از انجــام کار -خــودداری میکــرد ،و بــرای نمونــه بــه جریــان اعتصــاب میپیوســت ،بهطریــق
اولـ ٰ
ـی بــه طــرف مقابــل حــق مـیداد کــه قــرارداد کار را فســخ کنــد .امــا بهتدریــج و درنتیجــه مبــارزات کارگــران کــه
حقــوق کار محتوایــی حمایتــی بهخــود گرفــت و بــا ایــن مشــخصه در میــان دیگــر رشــتههای حقــوق جایــی یافــت،
اینگونــه راهحلهــا نقضکننـ ٔ
ـده حــق اشــتغال کارگــر و امنیــت و ثبــات شــغلی او بهشــمار آمدنــد.
در برخــی کشــورهای ســرمایهداری ،دادگاههــا از دیــدگاه امنیــت شــغلی راهحلهایــی ارائــه کردنــد کــه بــا آنچــه
امــروز آثــار تعلیــق شــمرده میشــوند ،مشــابه اســت .ایــن رویههــا بهتدریــج نظریــه کلــی تعلیــق قــرارداد کار در
حقــوق بینالمللــی کار را شــکل بخشــیدند.
در شــکلگیری ایــن رویههــا در کشــورهای ســرمایهداری و زیــر فشــار کارگــران ،نقــش و تأثیــر کشــورهای
سوسیالیســتی در حمایــت همهجانبــه از کارگــران خــود را نبایــد از نظــر دور داشــت.
بــا توجــه بــه تنــوع حالتهایــی کــه تعلیــق قــرارداد کار را موجــب میشــوند ،ارائـ ٔـه تعریــف عــام و جهانشــمول از
آن دشــوار اســت .از میــان تعریفهــای ارائهشــده ،تعریــف جامعتــر ایــن اســت کــه در حالــت تعلیــق ،آنچــه تعلیــق
میشــود ،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.
شرطهای تعلیق قرارداد کار
برای آنکه قرارداد کار بهمفهوم واقعی بهحال تعلیق درآید ،دو شرط کلی الزم است.
ٔ
قــوه قهریــه و بیــرون از ٔ
واســطه ٔ
اراده طرفیــن مانــع انجــام تعهــد شــود ،نظیــر :حــوادث
 .۱مانعــی به
بینــی طبیعــی و آتشســوزیهایی غیرعمــدی یــا الــزام قانــون بــه بازســازی فنــی و نوســازی
غیرقابلپیش ِ
ٔ
کارگاه کــه در نتیجــه آنهــا ،تمــام یــا قســمتی از کارگاه تعطیــل شــود و در انجــام تعهــدات کارگــر و کارفرمــا
مانــع بهوجــود آورد.
 . ۲عــدم امــکان اجــرای موقــت تعهــد یکــی از طرفین-کارگــر -همچــون :انجــام خدمــت وظیفــه ،مرخصـ ِـی
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تحصیلــی ،مرخصــی بــدون حقــوق ،مرخصــی اســتعالجی ،مرخصــی دوران بــارداری در زنــان و جــز اینهــا،
ً
کــه عمومــا مــدت زمــان آنهــا در قانــون مشــخص شــده اســت .در حالتهــای دیگــر نظیــر :شــرکت در
اعتصــاب ،بایــد بــا توجــه بــه عــرف ،آنهــا را معیــن کــرد.
آثار تعلیق
در وضعیــت تعلیــق قــرارداد کار بایــد توجــه داشــت کــه اجــرای تعهــدات بهتعلیــق درمیآیــد بیآنکــه در تعلــق
کارگــر بــه کارگاه تردیــدی باشــد .پرســش اساســی درخصــوص آثــار تعلیــق ایــن اســت کــه آیــا در مــدت تعلیــق مــزد
یــا وجــه دیگــری بــه کارگــر تعلــق میگیــرد و آیــا مــدت تعلیــق جــزو سـ ٔ
ـابقه خدمــت کارگــر محســوب میشــود؟
ِ
ً
همانطــور کــه گفتــه شــد ،از نظــر رابطـ ٔـه صرفــا قــراردادی ،ازآنجاکــه کاری انجــام نمیشــود ،کارفرمــا ملــزم بــه
پرداخــت مــزد نیســت .بــا ایــن حــال ،از نظــر حقــوق کار مبتنــی بــر بنیــان حمایتــی ،در برخــی حالتهــا کارگــر بایــد
تمــام یــا بخشــی از مــزد خــود را از کارفرمــا دریافــت دارد و در برخــی حالتهــا 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 حالتهایــی کــه کارفرمــا بــه پرداخــت مــزد کامــل در تمــام دوران
تعلیــق مکلــف میشــود ،نوعــی ضمانــت اجــرای تخلــف او همچــون آتشســوزی عمــدی اســت کــه بــا ضمانــت
اجــرای ابطــال کامــل یــا جزیــی قــرارداد کار درنتیجــه تخلــف کارفرمــا -کــه پیشتــر اشــاره شــد -متفــاوت اســت.
روشــن اســت کــه هیچیــک از حالتهــای تعلیــق قــرارداد کار بیــرون از خواســت و اراده کارگــر مانــع از آن
ٔ
ـت او منظــور نشــود .در ایــن
نمیشــود کــه مــدت تعلیــق در ســابقه خدمــت یــا بهتعبیــر قانــون کار ،ســنوات خدمـ ِ
خصــوص ،الزم اســت بــه چنــد حالــت خــاص اشــاره کــرد:
 . ۱مرخصــی آموزشــی .مرخصــی آموزشــی بــا مأموریتهــای آموزشــی متفــاوت اســت -مرخصــیای
کــه هزینههــای آن را بایــد کارفرمــا همــراه بــا مــزد و دیگــر مزایــای شــغلی کارگــر کارفرمــا پرداخــت کنــد.
ٔ
هزینــه کارگــر ،چــون بهتقاضــای کارگــر یــا مــزد و حقوقبگیــر صــورت
درخصــوص مرخصــی آموزشــی به
میپذیــرد ،کارفرمــا موظــف بــه پرداخــت مــزد نیســت .امــا ازآنجاکــه ایــن مرخصــی بــا موافقــت کارفرمــا
صــورت میپذیــرد و بازگشــت او بــه کار متضمــن منافعــی بــرای کارفرماســت ،بایــد مــدت مرخصــی او در
ســنوات خدمــت منظــور شــود.
 .۲مرخصــی بــدون حقــوق .دراینبــاره نیــز بــا توجــه بــه آنکــه مرخصــی بهدرخواســت کارگــر صــورت
میگیــرد ،کارفرمــا تعهــدی در پرداخــت مــزد نــدارد .امــا تکلیــف ســابقه خدمــت او بــه توافــق کارگــر و کارفرمــا
وابســته ســت.
 .۳توقیــف کارگــر .اگــر توقیــف کارگــر بهســبب شــکایت کارفرمــا نباشــد و از کارگــر رفــع اتهــام شــود ،کارگــر
حــق دارد کــه ب ـهکار خــود بازگــردد .جبــران خســارت او بــا دادگاه خواهــد بــود .امــا اگــر توقیــف کارگــر بنــا
بهشــکایت کارفرمــا باشــد و توقیــف منجــر بــه محکومیــت نشــود ،کارفرمــا موظــف اســت عــاوه بــر جبــران
ضــرر و زیــان وارده بــه کارگــر ،مــزد و مزایــای کامــل او را در مــدت توقیــف بپــردازد.
 . ۴اعتصــاب .ازآنجاکــه اعتصــاب عبــارت اســت از" :قطــع کار بهصــورت جمعــی بــرای زیــر فشــار گذاشــتن
کارفرمــا بــا هــدف احقــاق حقــوق خــود" ،در بســیاری از کشــورها کــه حقــوق و آزادیهــای ســندیکایی
بهرســمیت شــناخته شــدهاند ،ازجملــه مصداقهــای تعلیــق کار کــه بــه قطــع رابطــه کارگــر و کارفرمــا
نمیانجامــد ،بهشــمار مـیرود .پرداخــت مــزد روزهــای اعتصابــی تابــع مذاکــرات جمعــی اســت کــه در بحــث
یلغش تینما نیمضت :مود راتفگ
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روابــط جمعــی کار آن را پــی میگیریــم .امــا در بســیاری از کشــورها نظیــر :فرانســه ،رویــه قضایــی ایــن اســت
ٔ
حادثــه ناشــی از کار نمیشناســند و
کــه اگــر حادثهیــی در دوران اعتصــاب بــرای کارگــر پیــش آیــد ،آن را
مشــمول حــوادث بیــرون از کارگاه میداننــد.
در قانــون کار ســال  ،۱۳۶۹دربـ ٔ
ـاره اعتصــاب بهشــکلی مبهــم و بــا اشــارهیی گــذرا و بیآنکــه از واژه اعتصــاب
نــام بــرده شــود ،در مــاده  ،۱۴۲پرداختــه شــده اســت و از تعلیــق قــرارداد کار ســخنی بهمیــان نیــاورده اســت .بــا
ایــن حــال ،میدانیــم کــه اعتصــاب ازجملــه مصادیــق حقــوق و آزادیهــای ســندیکایی اســت و شــرکت در آن ،بنــا
بــر حقــوق بینالمللــی کار ،دلیــل موجــه اخــراج نیســت.
توضیــح ایــن نکتــه را نیــز ضــرور میدانیــم کــه اگرچــه در قانــون کار مصــوب ســال  ۱۳۹۶بخشــی از مفــاد منــدرج
در حقــوق بینالمللــی کار انعــکاس یافتــه اســت ،امــا بهدالیلــیچنــد و ازجملــه تصویــب قوانیــن ،بخشــنامهها،
آییننامههــا ،تصویبنامههــا و شــیوهنامههای ناقــض حقــوق کار ،فراگیــر کــردن قراردادهــای موقــت کار -و
از همــه مهمتــر :ســرکوب ســندیکاهای مســتقل کارگــری و پیگــرد فعــاالن کارگــری مســتقل -ایــن مفــاد هــرروز
رنــگ باختهتــر و از دامنــه تأثیــر آنهــا بیشــتر کاســته شــده اســت.

 .۳حقوق کار و تضمین شغلی

زمانــی میتــوان از امنیــت شــغلی ســخن گفــت کــه رابطــه کارگــر و کارفرمــا ثبــات داشــته باشــد و بهآســانی قطــع
ـده شــرطهای برقــراری حقــوق و تعهدهــای طرفیــن و نیــز چگونگــی پایــان یافتــن
نشــود .قــرارداد کار تعیینکننـ ٔ
ایــن رابطــه اســت .اگــر کارفرمــا بتوانــد بــا انعقــاد قــرارداد کوتاهمــدت ،کارگــری را بهطــور موقــت بهخدمــت گیــرد
و در پایــان مــدت ،رابطــه طرفیــن بیهیــچ تشــریفات و محدودیتــی پایــان یابــد یــا کارفرمــا بتوانــد رابطــه خــود
بــا کارگــر را بهگون ـهای تنظیــم کنــد کــه هــرگاه تمایــل داشــت بــه آن پایــان دهــد ،آیــا میتــوان در ایــن ارتبــاط
ٔ
کننــده حقــوق
از "امنیــت شــغلی" کارگــر ســخن گفــت؟ روشــن اســت کــه نــه .زیــرا چنیــن قراردادهایــی نقض
انســانها و تمــام ســندهای ناظــر بــر حقــوق بینالمللــی شــهروندان و ازجملــه حــق اشــتغال کارگــران اســت،
حقوقــی کــه بــه تبعیــت از الزامهــای بینالمللــی در قانــون اساســی جمهوریاســامی نیــز ذیــل مدخــل حقــوق
ملــت انعــکاس یافتهانــد.
مبــارزه بــرای تضمیــن شــغل از مهمتریــن عرصههــای مبــارزه کارگــران اســت و تاریخــی دیرین ـ ه دارد .از دیــدگاه
ٔ
ذخیــره بیــکاران دســتمزدها را تقلیــل دهنــد
ســرمایهداری و ســرمایهداران کــه میکوشــند بــا تکیــه بــر ارتــش
و شــرطهای کاریای نــازل را بــه کارگــران تحمیــل کننــد ،روابــط کارگــر و کارفرمــا روابطــی اســت فــردی کــه
هــردو آزادنــد بــه قــرارداد میــان خــود ،بهویــژه ،هنگامیکــه بــدون مــدت باشــد ،پایــان دهنــد .ایــن طــرز فکــر در
گذشــته در بیشــتر کشــوها حاکــم بــود .1امــا بهتدریــج 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 قبــا بــه او اخطــار کنــد و بابــت آن خســارت اخــراج بپــردازد.
بهایــن ترتیــب ،ابتــدا در عمــل و ســپس بــر مبنــای توافقهــای جمعــی و ســرانجام بهحکــم قانــون ،ضــرورت
اخطــار قبلــی بــرای پایــان دادن بــه قــرارداد کار بهرســمیت شــناخته شــد و در قوانیــن ،شــرط "حداقــل زمــان"
 - 1متأســفانه اکنــون نیــز برخــی و بهویــژه نظریهپــردازان و مدافعــان سیاس ـتهای جهانیســازی نولیبرالــی میکوشــند چنیــن القــا کننــد کــه
میتــوان چنیــن راهحلــی را در حقــوق کار اعمــال کــرد ،کوششــی کــه معطــوف بــه احیــای بربریــت در مناســبات کار اســت .انطبــاق سیاسـتهای
حاکـ�م بـ�ر نظـ�ام بـ�ا چنیـ�ن اهدافـ�ی اتفاقـ�ی نیسـ�ت.
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بــرای اخطــار قبلــی رســمیت یافــت .ایــن حداقــل دربــاره اخــراج ،طوالنیتــر از زمــان پیشبینیشــده درخصــوص
اســتعفای کارگــر بــود و بــا توجــه بــه ســابقه کار کارگــر ،مــدت آن افزایــش یافــت .زیــرا کارگــر اخراجــی همــواره
بهآســانی نمیتوانــد دوبــار ه کاری پیــدا کنــد ،درحالیکــه پیــدا کــردن جانشــین کارگــر مســتعفی بــرای کارفرمــا
هیــچ دشــوار نیســت یــا دس ـتکم از پیــدا کــردن کار بــرای کارگــر اخراجــی آســانتر اســت .در پــارهای کشــورها و
بهویــژه کشــورهای صنعتــی ،بیمــه بیــکاری هــم پدیــد آمــد کــه بــر پایــه آن عــاوه بــر خســارت اخــراج ،میبایســت
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 بهســال  ۱۲۹۶( ۱۹۱۷خورشــیدی) مطــرح شــد کــه دوامــی نیافــت .ســپس در ســال ۱۹۲۲
( ۱۳۰۱خورشــیدی) دولــت اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه ایــن مفهــوم در قوانیــن کشــور خــود رســمیت داد .طــی دو
دهــه بعــد ،قوانیــن پــارهای از کشــورهای اروپایــی و آفریقایــی نیــز ایــن مفهــوم را بهرســمیت شــناختند و در برخــی
کشــورهای دیگــر اروپایــی و ایاالتمتحــده آمریــکا نیــز ایــن اندیشــه از راه پیمانهــای دســتهجمعی در روابــط
کار پذیرفتــه شــد .ســرانجام ،ایــن موضــوع در حقــوق کار مفهومــی بینالمللــی یافــت و ســازمان بینالمللــی کار
در ایــن خصــوص توصیهنامــه شــماره  ۱۱۹را در ســال  ۱۳۴۲( ۱۹۶۳خورشــیدی) تصویــب کــرد کــه زمینــه تأثیــر
بــر حقــوق کشــورهای مختلــف را فراهــم آورد .بااینهمــه ،هرچنــد در حقــوق بینالمللــی کار تضمیــن امنیــت
شــغلی کارگــران جزئــی از حقــوق کارگــران محســوب میشــود ،امــا حــق مطلــق بهشــمار نمیآیــد و مالحظــات
اقتصــادی و حفــظ منافــع کارفرمــا مانــع آن اســت کــه اخــراج بهطورکلــی ممنــوع اعــام شــود .امــا همانطــور کــه
گفتــه شــد ،جــز در وضعیتــی اســتثنایی ماننــد "تقصیــر عمــده" ،حــق اخــراج مجــاز شــمرده نمیشــود .بیســت ســال
پــس از تصویــب ایــن توصیهنامــه ،مقاولــه نامهیــی نیــز در ایــن خصــوص بهتصویــب رســید.
توصیهنامــه شــماره  ۱۱۹ایــن اصــل کلــی را بیــان میکنــد کــه اخــراج کارگــر نبایــد مجــاز تلقــی شــود ،مگــر آنکــه
دلیلــی موجــه بــرای آن ارائــه شــود .از دیــدگاه توصیهنامــه  ،۱۱۹برخــی دلیلهــا ماننــد :فعالیــت ســندیکایی یــا
عقایــد سیاســی و نظیــر آنهــا ،بههیچوجــه نمیتواننــد موجــه شــمرده شــوند و در همــه حــال ،کارگــر اخراجــی،
چنانچــه اخــراج خــود را غیرموجــه بدانــد ،حــق شــکایت دارد و بایــد بتوانــد نــزد مقــام بیطرفــی بــه دادخواهــی
بپــردازد .ایــن مقــام نیــز بایــد اختیــار داشــته باشــد کــه دربـ ٔ
ـاره برگشــت کارگــر بــه کار یــا پرداخــت خســارت متناســب
بــه او ،حکــم الزم را صــادر کنــد.
توصیهنامــه  ۱۱۹در ایــن زمینههــا :مهلــت اخطــار قبلــی ،ترتیــب پرداخــت خســارت ،برخــورداری کارگــر از فرصــت
مناســب بــرای پیــدا کــردن کار ،دریافــت گواهــی کار ،حمایــت از درآمــد کارگــر اخراجــی ،اخــراج بهســبب تقصیــر
مهــم و چگونگــی اثبــات آن ،امــکان شــکایت کارگــر نســبت بــهایــن اتهــام ،شــرایط ناظــر بــر کاهــش کارکنــان
بهســبب مشــکالت اقتصــادی یــا اخــراج دســتهجمعی ،بهتفصیــل رهنمودهایــی ارائــه میکنــد.
در ســالهای پــس از تصویــب توصیهنامــه شــماره  ،۱۱۹تغییراتــی مهــم در قوانیــن و مقــررات کشــورهای
عضــو در زمینــه "اخــراج" پدیــد آمــده بــود و جــا داشــت مقرراتــی جدیدتــر در ســطح بینالمللــی تصویــب شــود.
بنابرایــن ،مقاولهنامــه شــماره  ۱۵۸کــه همــه بخشهــای اقتصــادی را شــامل میشــود ،بــه تصویــب رســید.2
ٔ
دربــاره شــکل ایــن مقــررات اختالفنظــر بیــن نماینــدگان برخــی دولتهــا و نماینــدگان کارفرمایــان از یــک
 - 2بااینهمــه ،بههنــگام بحــث
طــرف و نماینــدگان کارگــران از ســوی دیگــر درگرفــت .بدیــن معنــا کــه نماینــدگان کارگــران اصــرار داشــتند کــه مصوبــه کنفرانــس در ایــن زمینــه
بهصــورت مقاولهنامــه درآیــد درحالیکــه دو گــروه اول تأکیــد میورزیدنــد کــه ایــن مصوبــه بهصــورت توصیهنامــه باشــد .اینــان بــا تکیــه بــر
اختــاف مقــررات کشــورها درخصــوص مســئله اخــراج ،عنــوان میکردنــد کــه بهتــر اســت مقــررات بینالمللــی دراینبــاره منعطفتــر باشــد و
<<<
یلغش تینما نیمضت :مود راتفگ
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ایــن مقاولهنامــه مقــرر مـیدارد کــه مفــاد آن بایــد از طریــق قانــون وارد حقــوق کشــورهای عضــو شــود .در بخــش
دوم و ســوم ایــن مقاولهنامــه ،بهترتیــب از مقــررات کلــی در زمینــه اخــراج و مقــررات تکمیلــی در مــورد اخــراج
دســتهجمعی بحــث شــده اســت .مقــررات منــدرج در بخــش دوم کــه مهمتریــن قســمت مقاولهنامــه را تشــکیل
میدهــد ،شــامل اصــول بنیــادی در زمینــه اخــراج اســت .بدیــن معنــی کــه بنــا بــر مقاولهنامــه ،اخــراج بایــد
بــر پایــه دلیلــی موجــه اســتوار باشــد و ایــن دلیــل یــا بایــد بــه رفتــار یــا توانایــی کارگــر مربــوط بــوده یــا ناشــی از
ٔ
اداره کارگاه باشــد .مقاولهنامــه امــا دلیلهایــی مثــل :عضویــت در ســندیکا یــا مشــارکت در فعالیــت ســندیکایی
در ســاعات کار یــا غیــر ســاعات کار ،نامــزد شــدن بــرای نمایندگــی کارگــران یــا انجــام فعالیتهــای ناشــی از
نمایندگــی کارگــران ،شــکایت از کارفرمــا یــا مشــارکت در اقدامهایــی اعتراضآمیــز علیــه کارفرمــا بهســبب تخلــف
او از مقــررات کار و همچنیــن مشــارکت کارگــر در اعتصــاب ،نــژاد ،رنــگ ،جنســیت ،وضعیــت تأهــل یــا تجــرد،
مســئولیتهای خانوادگــی ،بــارداری کارگــران زن ،مذهــب ،عقایــد سیاســی ،ســوابق ملــی (کارگــر مهاجــر) ،منشــأ
اجتماعــی (مســائل مرتبــط بــا کاســت) ،غیبــت در ٔ
دوره مرخصــی زایمــان یــا غیبــت بهســبب بیمــاری یــا حادثــه را
دلیــل موجــه بــرای اخــراج نمیدانــد.
در همیــن بخــش مقرراتــی دربــاره آئیــن مربــوط بــه اخــراج و امــکان شــکایت کارگــر اخراجــی آمــده اســت .بــرای
ً
آنکــه بــار اثبــات ناموجــه بــودن اخــراج و اقامــه دلیــل منحصــرا بــر دوش کارگــر قــرار نگیــرد ،مقاولهنامــه دو
راهحــل پیشبینــی میکنــد .نخســت آنکــه ،کارفرمــا مکلــف باشــد موجــه بــودن تصمیــم خــود را ثابــت کنــد یــا
بهعبارتدیگــر ،اخــراج موجــه نیســت مگــر آنکــه کارفرمــا بتوانــد آن را ثابــت کنــد .دومیــن راهحــل آن اســت کــه،
هیئــت رســیدگیکننده بــه شــکایت (دادگاه یــا غیــر آن) بتوانــد بــر مبنــای دلیلهــای ارائهشــده از ســوی طرفیــن
"یقیــن" یابــد کــه اخــراج موجــه بــوده اســت.
در ایــن بخــش از مقاولهنامــه همچنیــن بــر ضــرورت رعایــت اعــام قبلــی ،مهلــت زمانــیای معقــول و
مهــم" کارگــر باشــد .در
پرداخــت خســارت اخــراج تأکیــد شــده اســت ،مگــر آنکــه اخــراج بهســبب "تقصیــر ِ
تعریــف تقصیــر مهــم هــم ،مقاولهنامــه میگویــد تقصیــری اســت کــه درصــورت ارتــکاب آن نتــوان بهطــور
منطقــی از کارفرمــا خواســت کــه کارگــر را در کارگاه نگــه دارد .در دیگــر حالتهــا نیــز عــاوه بــر خســارت
اخــراج ،خســارت پایــان کار و دیگــر حمایتهــای مربــوط بــه حفــظ درآمــد کارگــر ،از نــوع بیمــه بیــکاری یــا دیگــر
مســتمریهای تأمیــن اجتماعــی نیــز ،پیشبینــی شــده اســت.
ســومین بخــش مقاولهنامــه بــا عنــوان مقــررات تکمیلــی ،بــه موضــوع اخــراج جمعــی و فــردی -پایــان دادن بــه
قــرارداد کار -بهدلیــل مســائل اقتصــادی ،فنــی و ســاختاری 3اشــاره میکنــد و در ایــن وضعیــت نیــز بــر لــزوم
مذاکــره بــا نماینــدگان کارگــران و اعــام موضــوع بــه مقامهــای ذیصــاح تأکیــد م ـیورزد.
نامــه مکمــل مقاوله ٔ
توصیه ٔ
ٔ
شــماره  ،۱۵۸رهنمودهــا و توصیههایــی تکمیلــی جهــت اجــرای بهتــر ایــن
نامــه
مقاولهنامــه ارائــه میدهــد .دربــاره دلیلهــای موجــه و ناموجــه "اخــراج" ،توصیهنامــه اضافــه میکنــد کــه ســن
ازای ـنروی شــکل توصیهنامــه را پیشــنهاد میکردنــد .نماینــدگان کارگــران و برخــی نماینــدگان دولتهــا دردفــاع از کارگــران ،معتقــد بودنــد کــه
نظــر بــه اهمیــت موضــوع ،بهتــر آن اســت کــه مصوبــه صــورت مقاولهنامــه بهخــود گیــرد .ســرانجام ایــن نظــر پذیرفتــه شــد و مقاولهنامــه بــا
اکثریتـ�ی چشـ�مگیر و مهـ�م بهتصویـ�ب رسـ�ید .بهعـلاوه ،توصیهنامـ ٔ�ه مکمـ ِ�ل آن نیـ�ز بـ�دون مخالفـ�ت تصویـ�ب شـ�د.

 - 3منظــور از تغییــر ســاختاری ،تغییراتــی اســت کــه بنــا بــر ضرورتهــای نوســازی و بازســازی ،فنــی ،بهداشــتی یــا دیگــر عاملهــای قهــری و
اجتماعــی ،جابهجایــی کارگاه یــا تغییــر ســاختاری آن را موجــب شــود.
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کارگــر (بــا توجــه بــه مقــررات مربــوط بــه بازنشســتگی) یــا غیبــت او بهســبب خدمــت نظــام وظیفــه یــا دیگــر
وظیفههــای ملــی و مدنــی نمیتواننــد دلیلهایــی موجــه شــمرده شــوند.
توصیهنامــه دربــاره تشــریفاتی کــه قبــل از اخــراج بایــد رعایــت شــود بــرآن اســت کــه کارگــر نهتنهــا بایــد پیــش
از اخــراج از موضــوع اخــراج آگاهــی یابــد ،بلکــه حــق دارد از دلیــل اخــراج خــود بهصــورت مکتــوب مطلــع شــود.
ـت اخــراج بهمنظــور پیــدا
آزاد او در دوران مهلـ ِ
بهعــاوه ،توصیهنامــه در زمینــه چگونگــی شــکایت کارگــر ،اوقــات ِ
کــردن کار و اخــذ گواهــی پایــان کار ،بهتفصیــل رهنمودهایــی ارائــه میکنــد.
توصیهنامــه درخصــوص اخــراج بــه دالیــل اقتصــادی ،فنــی و جــز اینهــا نیــز مذاکــره و مشــاوره بــا نماینــدگان
کارگــران را دربـ ٔ
ـاره تغییــرات مهــم کارگاه -تغییراتــی کــه موضــوع اخــراج جمعــی کارگــران اســت -الزم میدانــد
و مقــرر مــیدارد کــه بایــد تدبیرهایــی اتخــاذ شــود کــه اثــر چنیــن تغییراتــی محــدود شــود .بهعــاوه ،تصریــح
میکنــد کــه در ایــن حالــت ،اخــراج بایــد برمبنــای معیارهایــی چــون :ســن ،ســابقه ،عائلهمنــدی و جــز اینهــا
ـاز دوبــاره کارگاه بــه اســتخدام کارگــر ،حــق تقــدم بــا
صــورت گیــرد و تدبیرهایــی اتخــاذ شــود کــه درصــورت نیـ ِ
کارگــران اخــراج شــده باشــد تــا آثــار اخــراج دســتهجمعی را بــه زمــان معینــی محــدود کنــد.
بنابرایــن ،همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،در حقــوق بینالمللــی کار ،قــرارداد کار جــز در موضوعهایــی
خــاص و بســیار اســتثنایی ،ماهیتــی مســتمر (ادام ـهدار) دارد .زیــرا هــدف از تأســیس بنگاههــا و مؤسس ـههای
ً
ـازه زمانـیای معیــن نیســت .از همیــن روســت کــه توجــه
اقتصــادی عمومــا فعالیتهایــی موقــت و محــدود بــه بـ ٔ
حقــوق بینالمللــی کار بــه قــرارداد کار ،معطــوف بــه شــرطهای فســخ قــرارداد اســت و همانطــور کــه دیــده شــد،
فســخ آن نیــز در همــه حــال ،بــه رعایــت تشــریفاتی قانونـیای معیــن مشــروط اســت.
تعرض به امنیت شغلی در ایران
امــا برخــاف اصــول فــوق ،قانــون کار مصــوب ســال  ،۱۳۳۷حــق فســخ قــرارداد کار را بهصــورت
یکطرفــه و در هــر زمــان ،بــه کارفرمــا داد بــود .یعنــی هیــچ تضمینــی بــرای امنیــت شــغل قائــل نبــود .هنــوز
کارگــران و فعــاالن کارگــری آن دوران شــعار لغــو مـ ٔ
ـاده  ۳۳قانــون کار را بهمنزلـ ٔـه شــعاری ملــی نگاشــته بــر در و
ِ
دیــوار شــهر بهخاطــر دارنــد .امــا بهرغــم ایــن خواســت و مبــارزه در راه آن ،قانــون کاری کــه در ســال  ۱۳۶۹و از
پــی ســرکوب کارگــران و فعــاالن ســندیکایی آگاه بهتصویــب رســید ،بــا مبهمگویــی ،زمینــه را بــرای زیــر پــا نهــادن
ـق زندگــی کــردن اســت ،بــار دیگــر فراهــم
ـغلی
حــق تضمیــن ش ٔـ ِ
کارگان کــه در مفهــوم بنیادیــن آن بهمعنــای حـ ِ
ٔ
ٔ
آورد .ذیــل تبصــره  ۲مــاده  ۷قانــون  ،۱۳۶۹آمــده اســت" :در کارهایــی کــه جنبــه مســتمر دارد ،درصــورت کــه مدتــی
در قــرارداد ذکــر نشــود ،قــرارداد دائمــی تلقــی میشــود" .بنابرایــن ،عبــارت معترضـ ٔـه "در صورتــی کــه مدتــی در
قــرارداد ذکــر نشــود" راه را بــرای تبدیـ ِـل قراردادهــای دائــم بــه قراردادهــای موقــت کار همــوار کــرد .ایــن تبـهکاری
ـاده  ۵۱۴اصالحــی قانــون مدنــی ،بهپیــروی از قانــون مدنــی  ۱۷۸۰فرانســه ،4بهاصطــاح پشـ ٔ
بــا تصویــب مـ ٔ
ـتوانه
"قانونــی" پیــدا کــرد.
ٔ
ٔ
بــا ایــن حــال ،ازآنجاکــه قانــون مدنــی جنبــه حقوقــی عــام دارد و قانــون کار جنبــه خــاص ،قانــون اخیــر بــر روابــط
کار حاکــم اســت.
همانگونــه کــه پیشتــر گفتیــم ،قــرارداد کار موقــت در اصــل بــرای کارهایــی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه
ٔ
آزادی رقابت ،سندیکاهای کارگری و شرکت کارگران در آنها را غیرقانونی اعالم کرد.
 - 4این قانون بهبهانه صیانت از ِ
یلغش تینما نیمضت :مود راتفگ
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جــزو فعالیتهــای مســتمر (ادامــهدار) کارگاه نیســت .افــزون بــر آن ،درصــورت تمدیــد یــا تجدیــد اینگونــه
قراردادهــا (قــرارداد کار موقــت) ،رابطـ ٔـه طرفیــن درحکــم قــرارداد دائــم تلقــی میشــود .بــر ایــن موضــوع ،هیئــت
عالــی حــل اختــاف پــس از انقــاب تأکیــد کــرده بــود و پــس از تصویــب قانــون جدیــد کار هــم بــا اســتناد بــه
بنــد "د" مـ ٔ
ـاده  ۲۱قانــون کار ،بههمیــن ترتیــب عمــل میشــد .امــا بهنــاگاه وزارت کار زیــر مدیریــت "کمالــی" -از
ٔ
نتیجه
ـدگان] "خانـ ٔـه کارگــر" ،در اظهارنظــری ایــن شــیوه را نفــی کــرد و در
اعضــای هیئــتامنــای [بخــوان :پدرخوانـ ِ
شــکایت ایــن وزارت خانــه از دســتورالعمل جــاری یــا بــاتعبیــر شــکاکی از ایــن بخشــنامه ،دیــوان عدالــت اداری
دربـ ٔ
ـاره یکــی از مهمتریــن مفــاد قانــون کار تعریفــی بهدســت داد کــه حاصــل آن نقــض صریــح یکــی دیگــر از
ـماره  / ۳۵۷۲۲ن ۱۵ ،اســفندماه  ،۱۳۷۳دربـ ٔ
مفــاد بنیادیــن حقــوق کار بــود .وزارت کار طــی نامــه شـ ٔ
ـاره تمدیــد یــا
تجدیــد قراردادهــای کار موقــت بــه اظهارنظرهایــی نامربــوط میپــردازد و میگویــد" :بــا توجــه بــه سیاس ـتهای
وزارت خانــه متبــوع در زمینـ ٔـه حفــظ فرصتهــای شــغلی ،تنظیــم روابــط کار موقــت بیــن طرفیــن ،جلوگیــری از
نگرانیهایــی کــه درخصــوص عــدم تمدیــد ایــن قراردادهــا وجــود دارد و تشــویق بــه ایجــاد فرصتهــای شــغلی
ً
جدیــد ،نظریـ ٔـه هماهنگــی اخــذ و عینــا بهشــرح زیــر ابــاغ میشــود :درصــورت تمدیــد مــدت قراردادهــای کار
ـدت معیــن دیگــر ،قــرارداد کار ،نامحــدود یــا بهعبارتدیگــر مســتمر نخواهــد شــد".
موقــت بــرای مـ ِ
ٔ
بــرای ارزیابــی عملکــرد ســران خانــه کارگــر و وزیــران و رئیسهــای برکشــیده از ایــن خانــه و جــا داده شــده
در وزارت کار ،همیــن بــس کــه بــار دیگــر بــه ایــن بخشنامـ ٔـه بیربــط نظــر افکنیــم و ببینیــم کــه اصطــاح
کار معیــن و نامحــدود بــه قانــون کار ســال  ۱۳۳۷مربــوط میشــود و در قانــون کار ســال  ۱۳۶۹ایــن
قــرارداد ِ
مــدت غیرموقــت نامیــده شــدهاند .بهعــاوه ،وزارت کار
و
موقــت
کار
قــرارداد
ترتیــب:
ه
ب
قــرارداد
دو دســته
ِ
ِ
ٔ
بــا صــدور ایــن بخشــنامه رویــه بیستوچندســاله مراجــع حــل اختــاف را کــه میتــوان گفــت عــرف روابــط کار

محســوب میشــد ،بهیکبــاره نفــی و درعمــل اســتقالل مراجــع حــل اختــاف را نقــض کــرد .شــگفتآور آنکــه
ایــن مراجــع بیس ـتوچند ســال پیــش راهحلــی را درپیــش گرفتــه بودنــد کــه بهظاهــر بــا مــاده  ۳۲و تبصـ ٔ
ـره ۱
مـ ٔ
ـاده  ۳۳قانــون کار ( )۱۳۳۷منطبــق نبــود ،امــا ازآنجاکــه بــا حقــوق کار همخوانــی داشــت ،بهشــکل رویــه
و عــرف روابــط کار درآمــد ،ولــی در دوره حکومــت قانــون کار ســال  ۱۳۶۹و بــا وجــود ادعــای بســیار دربـ ٔ
ـاره
ِ
ِ
پیشــرفته بــودن ایــن قانــون ،وزارت کار ایــن رویــه را نقــض کــرد .شــگفتآورتر آنکــه ،بهنظــر ایــن وزارت خانــه،
کار مــدت موقــت کــه تمدیــد شــود ،قــرارداد غیرموقــت و دائمــی بهشــمار نمیآیــد .بخشــنامه یادشــده،
قــرارداد ِ
ٔ
حتــی بــه مزایــای پایــان کار برابــر مــاده  ۲۴ســکوت میکنــد .یعنــی اکنــون کارفرمــا میتوانــد بــا پایــان یافتــن
مــدت قــرارداد موقــت دوم ،ســوم و حتــی دهــم ،بــه رابطــه خــود بــا کارگــر خاتمــه دهــد ،بیآنکــه مکلــف باشــد
دلیــل و توجیهــی ارائــه کنــد یــا دسـتکم موافقــت نهادهــای کارگــری و حتــی شــورای اســامی کار را بهدســت
آورد.
مدتــی پــس از صــدور ایــن نظــر ،ســال  ۱۳۷۵کارگــری بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت میبــرد و خواهــان
ابطــال ایــن بخشــنامه میشــود .کارگــر شــاکی در شــکوائیه خــود مینویســد" :ممکــن اســت کارگــری طــی
ســالهای متمــادی بــا انعقــاد قراردادهــای متعــدد در کارگاهــی شــاغل بــوده و در پایــان مهلــت آخریــن قــرارداد
بهدلیــل اتمــام مــدت قــرارداد بــا وی تســویه حســاب نماینــد و درنتیجــه از ایــن جهــت ممکــن اســت احتمــال
ـزوم ابطــال ایــن بخشــنامه ،بــه مغایــرت آن بــا بندهــای "د" و "ه"
تضیی ٔــق حــق متصــور گــردد ".او بــرای توجیــه لـ ِ
ٔ
ٔ
مــاده  ۲۱قانــون کار اشــاره میکنــد و بخشــنامه را ناقــض تبصــره مــاده  ۲۵قانــون کار میخوانــد.
وزارت کار در پاســخ بــه ایــن شــکوائیه اعــام کــرد" :در هیچیــک از مــواد یــا تبصرههــای قانــون کار
کار مــدت موقــت بــه قــرارداد کار غیرموقــت و یــا
جمهوری ًاســامی ایــران بــه تغییــر یــا تبدیــل نــوع قــرارداد ِ
اصطالحــا دائــم در نتیجــه نشــده اســت .در مــاده  ۲۱قانــون کار انقضــای مــدت قــرارداد کار مــدت موقــت موجــب
خاتمــه قــرارداد شــده اســت ... .اســتناد شــاکی بــه بنــد (ه) مــاده  ۲۱و اعــام نقــض تبصــره مــاده  ۲۵قانــون کار
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بــر اثــر عــدم پذیــرش ٬تجدیــد ٬در تبدیــل ًنــوع قــرارداد غیرموجــه و خــاف منطــق بهنظــر میرســد ...یــادآور
میشــویم کــه در بنــد (ه) مــاده  ۲۱اصــوال بــه تجدیدنظــر اشــاره نشــده اســت؛ بهعــاوه ،تبصــره مــاده  ۲۵از
صالحیــت هیئتهــای تشــخیص و حــل اختــاف بــه رســیدگی بــه اختالفهــای ناشــی از نــوع ایــن قراردادهــا
(قراردادهــای کار بــرای مــدت موقــت یــا بــرای انجــام کار معیــن) حکایــت دارد و اســتنباط تبدیــل قــرارداد مــدت
موقــت بــه قــرارداد غیرموقــت از آن غیرموجــه بهنظــر میرســد"... .
دیــوان عدالــت اداری در جلســه هیئــت عمومــی روز  ۱۲مردادمــاه  ۱۳۷۵تشــکیل جلســه داد و بــا رأی اکثریــت
دســتورالعمل وزارت کار را "خــاف قانــون" تشــخیص نــداد .بهایــن ترتیــب ،بــر محرومیــت از حمایتهــای
قراردادهــای دائـ ِـم کارگرانــی کــه قــرارداد کار موقتشــان تمدیــد میشــودُ ،مهــر تأییــد نهــاد .شــگفتآور آنکــه،
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــدون توجــه بــه موضــوع شــکایت کــه تمدیــد یــا تجدیــد قراردادموقــت بــوده
اســت ،بهیکبــاره ســراغ تبصــره  ۲مــاده  ۷رفــت و راهــی را بــاز کــرد کــه در تعــارض بــا امنیــت شــغلی کارگــران
بــود و هســت .در متــن رأی هیئــت عمومــی ازجملــه آمــده اســت" :مســتفاد از مفهــوم مخالــف تبصــره  ۲مــاده ۷
قانــون کار مصــوب ســال  ۱۳۶۹ایــن اســت کــه درصــورت ذکــر مــدت در قــرارداد کار ،قــرارداد تنظیمــی موقــت و
ـتورالعمل مــورد اعتــراض خــاف قانــون تشــخیص داده نمیشــود".
غیردائمــی خواهــد بــود .بنابرایــن دسـ
ِ
بــرای روشــن شــدن موضــوع یــادآور میشــویم کــه تبصــره  ۲در پــی تبصــره  ۱آمــده اســت کــه میگویــد" :حداکثــر
مــدت موقــت بــرای کارهایــی کــه جنبــه غیرمســتمر دارد توســط وزارت کار تهیــه و بهتصویــب هیئتوزیــران خواهــد
رســید ".درواقــع در ایــن قانــون از یکســو بهطــور ضمنــی قــرارداد کار مــدت موقــت بــه فعالیتهایــی مربــوط
دانســته شــده کــه بهاقتضــای طبیعــت خــود موقتانــد زیــرا جنبـ ٔـه غیرمســتمر دارنــد و از ســوی دیگــر بهمنظــور
آنکــه از قــرارداد مــدت موقــت بــرای طوالنــی مــدت از کارگــر اســتفاده نشــود ،تعییــن حداکثــر مــدت را بهوسـ ٔ
ـیله
مقــررات الزم دانســته اســت .ثانیـ ًـا ،بــا توجــه بــه مصوبــه یــک و دوم مجلــس دربـ ٔ
ـاره کارهایــی کــه طبیعــت آنهــا
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
بهمیــان آمــده اســت؟ آیــا میتــوان یــک مــاده قانونــی را بــدون توجــه بــه مــواد دیگــر قانــون و بهطورکلــی 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 :دیوانعالــی
هندوســتان) و گاه بــا تکیــه بــه اصــول حقوقــی و فــارغ از ظاهــر قانــون (بــرای نمونــه :دیوانعالــی بلژیــک)
ردی بهســود کارگــران و محرومــان دادهانــد .امــا دیــوان عدالــت اداری در کشــور مــا بیهیــچ ضرورتــی ســراغ
تبصرهیــی م ـیرود و از مفهــوم مخالــف آن نتیجهیــی میگیــرد کــه میلیونهــا کارگــر را از حداقــل حمایتهــای
قانونــی محــروم کنــد .فعــاالن کارگــری بهیــاد دارنــد کــه در آن ســال ،چگونــه ایــن مصوبــه اعتراضهــای گســترده
کارگــری بهدنبــال داشــت .ازهمی ـنرو بــود کــه وزارت کار بــرای تخفیــف در ایــن اعتراضهــا و تفرقــه در میــان
 ،۱۷۱۹۰مزورانــه اعــام کــرد" :ازآنجاکــه اتخــاذ ایــن روش ســبب تضییــع
کارگــران طــی دســتورالعمل شــماره ً
حقــوق حقــه کارگــران میگــردد ،مؤکــدا یــادآور میشــود مفــاد دســتورالعمل یادشــده تنهــا قراردادهــای کار موقتــی
را شــامل میشــود کــه شــروع قــرارداد بعــد از دســتورالعمل بــوده باشــد و بههیچوجــه بــه قراردادهــای کار مــدت
موقــت شــروع شــده در قبــل از  ۱۵اســفندماه  ۱۳۷۳قابــل تســری نمیباشــد "... .کار بــه همینجــا خاتمــه نیافــت.
در ســال  ،۱۳۷۶کارفرمایــی از دســتورالعمل  ۱۷۱۹۰وزارت کار بــه دیــوان عدالــت اداری شــکایت بــرد و بــا اســتناد
ً
ً
بــه مــاده  ۱۰قانــون مدنــی و بــا ادعــای آنکــه" :قــرارداد شــرعا و عرفــا بهطــور موقــت منعقــد شــده اســت و الــزام
ً
کارفرمــا بــه پذیــرش قراردادهــای کامــا برخــاف قوانیــن اساســی ،مدنــی و کار و عــرف جــاری اســت" خواســتار
ابطــال آن شــد .وزارت کار در پاســخ بــه ایــن شــکوائیه ،ضمــن تأکیــد بــر اینکــه مراجــع حــل اختــاف مســتقل
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از وزارت کار و امــور اجتماعیانــد و اینگونــه دســتورالعملها تنهــا اعــام نظــر کارشناســی اســت ،توضیــح داد:
"بهلحــاظ حفــظ حقــوق کارکنانــی کــه پیــش از صــدور دســتورالعمل ســال  ۷۳قــرارداد بســته بودنــد ،و بــر اســاس
رویــه معمــول در آن زمــان کــه طرفیــن قراردادهــای کار بــا آگاهــی از آن مبــادرت بــه انعقــاد قــرارداد مینمودنــد و
پــس از تمدیــد رابطــه طرفیــن دائمــی تلقــی میشــد" صــادر شــده اســت [تأکیــد از ماســت] .دیــوان عدالــت اداری
ایــن بــار نیــز بــدون توجــه بــه فلســفه وضــع مقــررات کار و حمایــت از کارگــران و اشــکاالتی کــه از نظــر اصولــی
و حقوقــی بــر شــناخت مفهــوم مخالــف تبصــره  ۲مــاده  ۷قانــون کار وارد اســت ،اعــام کــرد" :مفهــوم مخالــف
تبصــره  ۲مــاده  ۷قانــون کار مصــوب ســال  ۱۳۶۹مجمــع تشــخیص محصلــت نظــام داللــت بــر ایــن دارد کــه
قــرارداد کار درصــورت ذکــر مــدت در قــرارداد درصــورت ذکــر مــدت موقــت خواهــد بــود .بنابرایــن ،مفــاد قســمت
اخیــر بخشــنامه شـ ٔ
ـماره  ۱۷۱۹۰مــورخ  ۲۶مردادمــاه  ۱۳۷۶کــه ذکــر مــدت را در تمدیــد یــا تجدیــد قراردادهــای
ٔ
کار کــه قبــل از صــدور بخشــنامه  /۳۵۷۲۲ن مــورخ  ۱۵اســفندماه  ۱۳۷۳تنظیــم شــده اســت فاقــد اعتبــار
تلقــی و قراردادهــای مذکــور را بــا وجــود تعییــن مــدت دائمــی محســوب کــرده اســت ،مغایــر حکــم قانونگــذار
ً
بهشــرح تبصــره فوقالذکــر تشــخیص داده میشــود و مســتندا بــه مــاده  ۲۵قانــون دیــوان عدالــت اداری ابطــال
و حــذف میگــردد ".تبهکارانهتــر از آن ،رأی دیــوان عدالــت اداری اســت کــه در برابــر شــکایتهای صــورت
ـن
گرفتــه بهجــای آنکــه ایـ ٔـن بنــد از قانــون کار را کــه در تناقــض آشــکار بــا مفــاد قانــون اساســی و حقــوق بنیادیـ ِ
بهرســمیت شــناخته شــده کار اســت ،از درجــه اعتبــار ســاقط بدانــد ،رأی داد کــه" :مفهــوم مخالــف تبصــره  ۲مــاده
 ۷داللــت بــر ایــن دارد کــه درصــورت ذکــر مــدت ،قراردادموقــت خواهــد بــود ".5در پــی همیــن تفســیر ،مجمــع
تشــخیص مصلحــت نظــام فــرم نمونـ ٔـه قراردادهــای کار موقــت را بــرای تســهیل کار کارفرمایــان علیــه کارگــران
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 .بهعــاوه ،قانــون کار بــا ملــزم کــردن قراردادهــا بــه آوردن
عبــارت "مــدت کار چنانچــه کار بــرای مــدت معیــن باشــد" -یعنــی بنــد (و) از ٔ
مــاده  ۱۰قانــون کار -بیآنکــه
مشــخص کنــد چــرا بایــد کاری کــه جنبـ ٔـه 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 شــرطهای کار میــدان داد ،قراردادهایــی کــه هــرروز از
مــدت آن کاســته شــد و مفــاد و محتــوای آن تحلیــل رفــت تــا جایــی کــه بهطــرزی تبهکارانــه کارگــران را بهبســتن
قراردادهــای ســفیدامضا واداشــتند و همچنــان وامیدارنــد.
مــا ایــن ســیر تاریخــی را از آن جهــت یــادآور شــدیم تــا نشــان داده شــود کــه چگونــه در فراینــدی تبهکارانــه،
ســران "خانـ ٔـه کارگــر" -در همدســتی بــا دیگــر نهادهــای وابســته بــه قوههــای اجرایــی ،مقننــه و قضایــی -در
راســتای اجرایــی کــردن سیاس ـتهای کالن نظــام ،بــه زیــر پــا نهــادن حــق بــزرگ دیگــری از کارگــران کشــور
کــه بــا سرنوشــت و زندگــی آنــان و خانوادهایشــان گــره خــورده اســت ،درصــدد برآمــد .نقــش و جایــگاه ایــن
تشــکل زرد را بایــد در ایــن بزنگاههــا دیــد و نــه در ایــن یــا آن موضوعگیریهــای آبکــی در نقــد وضــع موجــود،
وضعــی کــه ازقضــا هیچیــک از مســئوالن نظــام نمیتواننــد از آندفــاع کننــد و هــم ازاینروســت کــه هــر کــدام
ـدف تدوینکننــدگان از ایــن عبــارت معترضـ ٔـه ویرانگــر کــه در رفــت برگشــت الیحــه میــان مجلــس و شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص
 - 5هـ ِ
مصلحــت بــه متــن الیحــه افــزوده شــد ،رســیدن بــه همیــن وضــع موجــود بــود .ســکوت و همراهــی خانــه کارگــر کــه بهمــدت  ۱۲ســال عهــدهدار
تصــدی وزارت کار و بیــش از  ۱۶ســال بهطــور انحصــاری کرس ـیهای کارگــری شــورایعالی کار را دراختیــار داشــت ،درخصــوص ایــن عبــارت
و تفسـ�یرهای ضدکارگـ�ری خـ�ود گویـ�ای عملکـ�رد آن اسـ�ت.
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بــا فرافکنیهایــی بهمنظــور رهانیــدن گریبــان خــود از چنــگ پاســخگویی بــه مــردم و افکارعمومــی از پذیــرش
مســئولیت در مــوردایــن وضــع طفــره میرونــد .اگــر بــار دیگــر ادعاهــای وزارت کار در ایــن رفــت و برگشــت را
مــرور کنیــم بــه تناقضهایــی آشــکار برمیخوریــم .وزارت کار جایــی مدعــی اســت کــه هیئتهــای حــل اختــاف
مســتقلاند و جایــی دیگــر خــود آشــکارا رویـ ٔـه بیستوچندسـ ٔ
ـاله ایــن هیئتهــا را بــا صــدور دســتورالعملی جدیــد
یــا بهعبــارت بهتــر ،مهندســی کــردن دوبـ ٔ
ـاره ایــن هیئتهــا نقــض میکنــد و بــر آن نــام مشــورت کارشناســانه
میگــذارد .بیدلیــل نیســت کــه امــروز نماینــدگان بهاصطــاح کارگــری در ایــن هیئتهــا ،بهتبعیــت از وزارت
کار ،ب��ه ماش��ین صـ�دور رأی بهنف�عـ کارفرمای��ان ب��دل ش�دـهاند .آش آنچن�اـن ش�وـر اس��ت کـ�ه حســین حبیبــی،
دبیــر کانــون هماهنگــی شــوراهای اســامی کار اســتان تهــران ،در برابــر اعتراضهــای جــدی کارگــران میگویــد:
"اعضــای هیئتهــا توســط کانونهــای کارگــری و کارفرمایــی اســتانی تعییــن میشــوند و بایســتی اســتقالل رأی
کامــل داشــته باشــند؛ وفــق مــاده  ۱۵۹قانــون کار نظــرات اعضــای هیئتهــا در پرونــده بایســتی درج شــود...
بایســتی در نظــر داشــته باشــیم نماینـ ٔ
ـده اداره کار هــم فقــط یــک رأی دارد و رأی او نســبت بــه نماینــده کارگــران
و کارفرمایــان برتــری نــدارد ... .نمایندههــای کارگــران اگــر ماشــین امضــاء شــدهاند ،مســئولیت تمــام مشــکالتی
کــه بــرای کارگــر رخ داده هســتند؛ درواقــع خیانــت میکننــد و در ایــن شــرایط ،کانونهــای اســتانی بایــد هرچــه
ســریعتر عــاوه بــر برکنــاری ،بــا آنهــا برخــورد کننــد و اگــر کانونهــا نیــز بیتفــاوت باشــند ،آنهــا نیــز در ایــن
ُ
خیان�تـ ش��ریک هســتند" [خبرگ�زـاری ایلنــا ۸ ،آذرمــاه  .]۱۳۹۶طرفــه آنکــه ،او نگفــت کــه خــود در مقــام دبیــر
کان��ون ش��وراهای اس��تان ت��ا کن��ون چ��ه اقدام��ی در رف��ع ای��ن نقیص��ه بهعم��ل آورده اس��ت؟
شــکل دیگــر ایــن تب ـهکاری کــه در دوران بهاصطــاح "ســازندگی" رخ داد و تــا بهامــروز ،هــرروزه بــر دامنــه و
عمــق آن افــزوده شــده بهپیمــان دادن بخشهــا و واحدهــای مختلــف کارگاههــای بــزرگ و واداشــتن کارگــران
بــه بســتن قراردادهایــی موقــت بــا پیمانــکاران بــود و همچنــان ادامــه دارد .ایــن شــکل بیشــتر در کارگاههــای بــزرگ
صنعتــی اعــم از دولتــی و خصوصــی و بههــدف جلوگیــری از یکپارچگــی کارگــران در برابــر کارفرمــای واحــد رواج
یافتــه اســت .زیــرا بهایــن ترتیــب ،کارگــران یــک کارگاه بــا پیمانــکاران متعــددی در مقــام کارفرمایــان خــود روبــرو
هســتند .یعنــی پیمانکارانــی کــه زیــر عنــوان بخــش خصوصــی وظیفهشــان تحمیــل قراردادهایــی ضدانســانی بــا
شــرطهای نــازل کار را برعهــده دارنــد و از ایــن رهگــذر سهمشــان را از ارزش اضافــی حاصــل از شــدت بخشــیدن
ب��ه بهرهکش��ی در مق�اـم عام��ل اینــ تش��دید ،طلبــ میکننــد .آمــار زیــر بهخودیخــود گویــای ایــن ادعاســت:
فتحالل��ه بیاــت ،رئی��س اتحادی��ه کارگ��ران ق��راردادی و پیمان��ی کش��ور ،دربا ٔ
ــره قراردادهــای موقــت در کار گفــت:
"درحالحاضــر بیــش از  ۱۳میلیــون کارگــر بیمهشـ ٔ
ـده [ســازمان] تأمیــن اجتماعــی در کشــور فعالیــت میکننــد
کــه حــدود  ۱۲میلیــون نفــر آنهــا دارای قراردادهــای موقــت و پیمانــی هســتند؛ یعنــی حــدود  ۹۶درصــد کارگــران
بــا قراردادهــای موقــت و پیمانــی کار میکننــد .اکثــر ایــن قراردادهــا  ۳ماهــه و  ۶ماه��ه هســتند ...حــدود ۴
درصــد باقیمانــده از کارگــران کــه بهصــورت دائــم فعالیــت میکننــد از کارگــران قدیمــی هســتند کــه در آسـ ٔ
ـتانه
بازنشســتگی قــرار دارنــد ... .قراردادهــای موقــت از ســال  ۷۴رشــد کــرد .در شــرایط فعلــی میتــوان گفــت کــه
کارگــر جدیــد دارای قــرارداد دائــم در کشــور وجــود نــدارد کــه ایــن یــک معضــل بــرای اقتصــاد و تولیــد کشــور شــده
اســت" [ســایت تابنــاک ۲ ،بهمنمــاه .]۱۳۹۶
فاجعـ ٔـه دیگــری کــه آقــای بیــات نیــز بــهآن اشــاره میکنــد ،تغییــر ترکیــب قراردادهــای موقــت و دائــم پیــش و
پــس از ســالهای دهـ ٔـه  ۱۳۷۰یــا بهعبــارت بهتــر ،پیــش و پــس از تصویــب قانــون کار ،از  ۸۰الــی  ۸۵درصــد بــه
 ۴درصــد اســت .امــا برخــاف نظــر آقــای بیــات کــه علــت بــروز ایــن وضــع را سوءاسـ ٔ
ـتفاده کارفرمایــان از ارتــش
ِ
یلغش تینما نیمضت :مود راتفگ
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ٔ
ٔ
دهــه  ۱۳۶۰و ورود آنــان بــه بــازار کار -میدانــد ،مــا علــت
ذخیــره کار – یعنــی ازدیــاد جمعیــت در ســالهای
اصلــی را در ســرکوب مــداوم تشــکلهای مســتقل کارگــری و پیگــرد فعــاالن آنهــا از ســوی نظــام و زیــر پــا
نهــاده شــدن حــق اعتصــاب بهســبب ســرکوب خشــن ،خونیــن و گســترده کارگــران آگاه و فعــاالن کارگــری مدافــع
اصــول و حقــوق بنیادیــن آزادیهــای ســندیکایی در ســالهای دهـ ٔـه  ۱۳۶۰و پــس از آن میدانیــم .هرچنــد کــه بــا
آقــای بیــات نیــز دراینبــاره موافقیــم کــه افزایــش جمعیــت در نبــود تشــکلهای مســتقل بــه عامــل سوءاسـ ٔ
ـتفاده
ِ
ِ
کارفرمایــان در ِاعمــال فشــار مضاعــف بــه طبقــه کارگــر تبدیــل شــده اســت.
بهایــن ترتیــب ،قانــون کاری کــه "خانـ ٔـه کارگــر" آن را از مترقیتریــن قوانیــن کار جهــان و از افتخــارات نظــام
قلمــداد میکنــد ،یعنــی قانــون کاری کــه بــدون مشــارکت تشــکلهای مســتقل کارگــری و تنهــا بــا همدســتی "خانــه
کارگــر" و در تناقــض آشــکار بــا اصــول و مفــاد قانــون اساســی در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بهتصویــب
نهایــی رســید ،میرفــت کــه فاجعهیــی ملــی در روابــط کار بیافرینــد کــه آفریــد .دیگــر بــر کســی نبایــد پوشــیده
باشــد کــه در بــروز ایــن فاجعـ ٔـه ملــی چــه نقــش وظیفهیــی برعهـ ٔ
ـده "شــوراهای اســامی کار" و بهطریقاولـ ٰ
ـی بــر
عهـ ٔ
ـده هیئتامنــا و شــورای مرکــزی "خانـ ٔـه کارگــر" -ایــن داعی ـهداران اجــرای قســط اســامی -گذاشــته شــده
بــود .بحــث نیــت و عملکــرد کارگــران عضــو شــوراهای اســامی کار در میــان نیســت ،بحــث ایــن اســت کــه بــروز
ایــن فاجعـ ٔـه ملــی دســت بــر قضــا و اتفاقــی نیســت ،بلکــه نتیجـ ٔـه مســتقیم حضــور نداشــتن تشــکلهای مســتقل
کارگــری اســت .بحــث ایــن اســت کــه هنگامیکــه تشــکلهای کارگــری از اصــول و محتــوای خــود تهــی شــدند،
کارگــری
چارهیــی جــز ســر بــه فرمانــی نخواهنــد داشــت .حالآنکــه ،درصــورت حضــور تشــکلهای مســتقل
ِ
برخــوردار از نمایندگــی طبقــه کارگــر و متکــی بــه خیــل عظیــم کارگــران ،کــدام نیــرو قــدرت دارد ایــن قراردادهــای
ننگیــن را بــه کارگــران تحمیــل کنــد و درنتیجـ ٔـه آن میتوانســت بــروز ایــن فاجع ـ ه ملــی را باعــث شــود؟ "خانـ ٔـه
کارگــر" و ســردمداران "کانونعالــی شــوراهای اســامی کار" کــه عنــوان نمایندگــی کارگــران کشــور در مقیــاس
ملــی و ازجملــه شــورایعالی کار را بــا خــود یــدک میکشــیدند و میکشــند ،بایــد بهطــور صریــح پاســخگوی
عمــل خــود در بــروز ایــن فاجعــه باشــند .بهعــاوه ،کارگــران و فعــاالن کارگــری بــا درسگیــری از ایــن تجربـ ٔـه
شــوم ،بایــد بــا هشــیاری مضاعــف مانــع از آن شــوند کــه بــار دیگــر ایــن تشــکلهای دس ـتآموز را بــا شــکل و
قوارهیــی دیگــر بــه جنبــش کارگــری تحمیــل کننــد .دفــاع از اصــول و حقــوق ســندیکایی بــا مضمــون و محتوایــی
کــه در فصــل پیشگفتــه شــد ،بــرای کارگــران از نــان شــب حیاتیتــر اســت .درخصــوص ایــن اصــول و حقــوق،
مصلحتاندیشــی نمیتوانــد و نبایــد در میــان باشــد.

 .۴فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر

همانطــور کــه ذیــل موضــوع امنیــت کار گفتــه شــد ،در نظــام ســرمایهداری خطــر بیــکار شــدن کابوســی
وحشــتناک اســت کــه مــدام روح کارگــران را مـیآزارد ،زیــرا اخــراج و بیــکاری مــرادف بیخانمانــی و گرســنگی
آنــان و خانوادههایشــان اســت .ســرمایهداران بــا اســتفاده از چمــاق تهدیــد بیــکاری ،کارگــران را زیــر شــدیدترین
فشــارها قــرار میدهنــد و بــا دیــدن کوچکتریــن نشـ ٔ
ـانه اعتــراض از ســوی کارگــران ،بــرای اخــراج آنــان خــط
و نشــان میکشــند .تــاش کارگــزاران ســرمایه در دولتهــا و نهادهــای قانونگــذار ســرمایه نیــز تدویــن قوانینــی
اســت کــه چنیــن اختیــاری یکجانبــه را در جهــت اخــراج بــه کارفرمایــان تفویــض کننــد.
ـاده آن یعنــی مـ ٔ
در قانــون کار مصــوب ســال  ،۱۳۳۷ننگینتریــن و معروفتریــن مـ ٔ
ـاده  ،۳۳بــه چگونگــی اخــراج
ٔ
ٔ
"مــاده  ۳۳قانــون
خاطــره شــعار
کارگــران اختصــاص یافتــه بــود .فعــاالن کارگــری و کارگــران آن دوران هنــوز
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کار لغــو بایــد گــردد" نگاشــته بــر دیوارهــای شــهرها را بهخاطــر دارنــد ،شــعاری کــه پــس از انقــاب بــه شــعار
سراســری کارگــران تبدیــل شــد .در مـ ٔ
ـاده  ۳۳آمــده اســت" :هــرگاه قــرارداد کار بــرای مــدت نامحــدودی منعقــد
شــده باشــد ،هریــک از طرفیــن میتوانــد بــا  ۱۵روز اخطــار کتبـ ِـی قبلــی آن را فســخ کنــد ".در حقیقــت مطابــق ایــن
عبــارات ،کارفرمــا حتــی قراردادهایــی را کــه بهصــورت نامحــدود منعقــد شــده بودنــد ،میتوانســت بــدون آوردن
دلیــل بــا اخطــار قبلــی  ۱۵روزه فســخ کــرده و ب ـهازای هرســال خدمــت ۱۵ ،روز آخریــن مــزد او را پرداخــت کنــد.
ـه قراردادهــا موقــت محســوب میشــدند ،آن هــم قراردادهایــی کــه بــه بـ ٔ
ـازه
بهایــن ترتیــب ،مطابــق ایــن مــاده همـ ٔ
زمان ـیای محــدود نبــود.
بــر اســاس مـ ٔ
ـاده  ،۳۳کارفرمــا میتوانســت بــا یــک اخطــار  ۱۵روزه 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  ۶مــاه متنــاوب نــزد کارفرمــا کار کــرده بودنــد ،حــق داشــتند ظــرف  ۱۵روز نســبت بــه اخــراج خــود
شــکایت کننــد تــا موضــوع در "هیئــت حــل اختــاف" بررســی شــود .بهایــن ترتیــب ،کارگرانــی کــه کمتــر از ســه
ً
مــاه سـ ٔ
ـابقه کار داشــتند ،اصــوال حــق اعتــراض و شــکایت نداشــتند .بــا تمســک بهایــن مــاده بــود کــه کارفرمایــان
ً
کارگــران را بــا حکمهایــی کمتــر از  ۹۰روز (معمــوال بــا حکمهایــی بهمــدت  ۸۵روز) اســتخدام و پــس از  ۸۵روز
آنــان را اخــراج میکردنــد .اســتخدام دوبــاره یــا تجدیــد قــرارداد  ۸۵روزه دیگــر بــه رضایــت کارفرمایــان از کارگــران
اســتخدام شــده وابســته بــود .ایــن قانــون حتــی پــس از انقــاب و تــا زمــان تصویــب قانــون کار جدیــد در ســال
 ۱۳۶۹نیــز بــر قــرارداد بســیاری از کارگــران ناظــر بــود.
دربـ ٔ
ـاره قانــون جدیــد و چگونگــی چرخــش آن بــه ســمت قراردادهــای موقــت و ســفیدامضا در بخــش امنیــت
کار بهتفصیــل ســخن گفتیــم و تکــرار آنهــا را در اینجــا دیگــر ضــروری نمیبینیــم .فقــط یــادآور میشــویم کــه
قراردادهــای موقــت و ســفیدامضا بــا مفــاد حقــوق بهرســمیت شــناخته شـ ٔ
ـده کارگــری و حتــی بــا قانــون اساســی
کــه علیاالصــول میبایســت مــاک قانونگــذاران و مجریــان حکومتــی باشــد ،مغایــر اســت.
بنابرایــن ،قانــون کار بایــد شــرایط اخــراج کارگــر را بــه ارائــه موجــه از ســوی کارفرمــا وابســته کنــد و دلیلهایــی
ٔ
ـاص اخــراج بهطــور دقیــق آورده شــود ،یــا بهعبارتــی دلیلهایــی موجــه طبــق آییننامهیــی
موجــه در آییننامــه خـ ِ
کــه بایــد بــا مشــارکت تشــکلهای مســتقل کارگــری تنظیــم شــود و از مبانــی حقــوق بینالمللــی کار الهــام گرفتــه
باشــد .بهعــاوه ،حــق اعتــراض بــرای تمــام کارگــران از فــردای بســتن قــرارداد کار بایــد بهرســمیت شــناخته شــود.
شــکایت کارگــر نیــز برخــاف قوانیــن کار مصــوب ســالهای  ۱۳۳۹و  ،۱۳۶۹بنــا بــر حقــوق بینالمللــی کار ،در
وهلـ ٔـه نخســت بایــد بــه کمیتــه حــل اختــاف شــورای کارگاه 6ارجــاع شــود .اگــر رســیدگی در کارخانــه بــا اعتــراض
کارگــر روبــرو شــود ،بــه موضــوع شــکایت بایــد در هیئــت "حــل اختــاف منطقــه" رســیدگی شــود .اگــر رســیدگی
در ایــن هیئــت نیــز منجــر بــه صــدور رأی نشــود ،کارگــر میتوانــد بــه "هیئــت عالــی حــل اختــاف" شــکایت کنــد.
در صورتــی کــه ایــن هیئــت اخــراج را تأییــد نکنــد ،کارگــر بــه ســر کار خــود بــاز میگــردد و مــزد ایامــی را کــه از
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 مرحلـ ٔـه صــدور رأی در "هیئــت حــل اختــاف
منطقــه" ،کارگــر بایــد بــه کار خــود ادامــه دهــد ،مگــر آنکــه بــا تأییــد تشــکل مشــارکتی کارگاه ،حضــور او در محیــط
 - 6منظور از شورای کارگاه ،همان نهادهای مشارکتی کارگاه ،برآمده از مذاکرات جمعی و ناظر بر شرایط کار کارگاه است.
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ـابقه کار و بســته بــه سـ ٔ
کار موجــب اختــال شــود .7بــه کارگــر اخراجــی بایــد بـهازای هرســال سـ ٔ
ـابقه کار او تــا  ۴مــاه
آخرین مزد وی پرداخت شود؛ بهعالوه ،کارگر اخراجی باید بالفاصله زیر پوشش بیمه بیکاری قرار گیرد.
حل اختالف
ازآنجاکــه در تنظیــم روابــط کار ،باألخــص در نظــام ســرمایهداری کــه مبتنــی بــر روابــط تعارضآمیــز اســت ،بــروز
اختــاف بیــن کارگــر و کارفرمــا اجتنابناپذیــر اســت ،چگونگــی حــل اختــاف و نظــام مربــوط بـهآن در قانــون کار
از اهمیت��ی ویــژه برخــوردار اســت.
در قانــون کار مصــوب ســال  ۱۳۳۹دو مرجــع رســیدگی بــه اختــاف پیشبینــی شــده بــود ،یکــی "شــورای کارگاه"
و دیگــری "هیئــت حــل اختــاف" .طبــق ٔ
مــاده  ۳۷ایــن قانــون ،ابتــدا ســعی میشــود کــه اختــاف از طریــق
ســازش حــل شــود و در غیــر ایــن صــورت طبــق مـ ٔ
ـاده  ،۳۸شــاکی بــه اداره کار و امــور اجتماعــی مراجعــه و آن
اداره ظــرف  ۳روز موضــوع را بــه شــورای کارگاه ارجــاع میکــرد .شــورای کارگاه مرکــب بــود از یــک نفــر نماینــده
وزارت کار و امــور اجتماعــی ،یــک نفــر نماینــده کارفرمــا و یــک نفــر نماینــده کارگــر .ایــن شــورا بایــد ظــرف یــک
هفتــه بــه اختــاف رســیدگی میکــرد و تصمیماتــش جــز درخصــوص مســائل مربــوط بــه مــزد و اخــراج کارگــر
و جبــران خســارت وارده بــه کارفرمــا از طــرف کارگــر ،قطعــی و الزماالجــرا بــود و از تاریــخ ابــاغ رأی ،ظــرف ده
روز قابــل ارجــاع بــه هیئــت حــل اختــاف بــود .هیئــت حــل اختــاف 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
نماینــده از طــرف کارفرمایــان .آراء قطعــی صــادره از طــرف شــورای کارگاه و هیئــت حــل اختالفــات الزماالجــرا
ٔ
ٔ
دایــره اجــرای محاکــم دادگســتری بهاجــرا گذاشــته شــود .عالوهبرایــن مفــاد
وســیله
بــود و میبایســت به
ٔ
قانونی"،آئیننامـ ٔـه شــورای کارگاه" مصــوب مهرمــاه " ،۱۳۳۸آئیننامــه هیئــت حــل اختــاف" مصــوب آبانمــاه
" ،۱۳۳۸آئیننامـ ٔـه انتخــاب نماینــدگان کارگــران و کارفرمایــان در شــورای کارگاه و هیئــت حــل اختــاف" مصــوب
آبانمــاه  ،۱۳۵۳و تجدیدنظــر شــده همیــن آئیننامــه در شــهریورماه  ،۱۳۵۷مقرراتــی هســتند کــه بــر جریــان
حــل اختــاف کارگــر و کارفرمــا حاکــم بودنــد .ایــن آئیننامههــا چــه از نظــر حضــور تشــکلهای کارگــری و نقــش
نماینــدگان کارگــران در ایــن هیئتهــا و چــه از نظــر قطعیــت آراء صــادره ،آئیــن نامههایــی ارتجاعــی و ضدکارگــری
بودنــد .تشــکلهای 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 میکردنــد و پــس از"بررســی صالحیــت" آنــان از ســوی ٔ
اداره کار ،میتوانســتند در انتخابــات شــرکت
کننــد .در کارگاهــی کــه بــه "تشــخیص وزارت کار" ســندیکای ثبتشــده حائــز اکثریــت یــا برخــوردار از عضویــت
نصــف بهعـ ٔ
ـاوه 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
ـود آن ،موافقــت انجمــن صنفــی آمــده اســت؛ در
 - 7در قوانیــن یادشــده اخــراج کارگــر بســته بــه اخــذ موافقــت شــورای اســامی کار و در نبـ ِ
توضیحــات بخشهــای پیشــین بــه ایــن موضــوع اشــاره کردیــم کــه ایــن شــرط زمانــی جنبــه اجرایــی دارد کــه تشــکلهای یــاد شــده از ویژگــی
نمایندگــی برخــوردار باشــند؛ بهعــاوه ،حضــور تشــکلهای مســتقل کارگــری بــرای تمــام کارگــران و در تمــام کارگاههــا و واحدهــای تولیــدی و
خدماتــی تضمیــن شــده باشــد؛ همچنیــن بایــد حــدود اختیــارات ایــن تشــکلها و نحـ ٔ
ـوه اخــذ موافقــت آنهــا در ایــن خصــوص ،بهطــور دقیــق و
روشـ�ن در قانـ�ون یـ�ا آییـ�ن نامههـ�ای مربـ�وط بـ�ه آن تصریـ�ح شـ�ده باشـ�د.
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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
انتخــاب مــی شــدند [مادههــای  ۶ ،۵و  ۱۲آئین ٔ
نامــه انتخــاب نماینــدگان].
انتخاب اعضای هیئت حل اختالف از میان نمایندگان کارگران نیز ،بهصورت زیر بود:
از نماینــدگان کارگــران در شــورای کارگاههــا ،نماینــدگان اتحادیههــای کارفرمایــی صنفــی ثبتشــده کــه
کارگــران آنهــا دارای ســندیکای ثبتشــده میبودنــد و نماینــدگان ســندیکاهای حرفــهای ثبتشــده کارگــری
بــرای انتخــاب ســه نماینــده اصلــی و ســه نماینــده علیالبــدل دعــوت بهعمــل میآمــد؛ درصــورت تأییــد صحــت
انتخــاب ،اداره کار بهنــام آنهــا اعتبارنامــه صــادر میکــرد.8
در قانــون یادشــده ،گذشــته از آنکــه نماینــدگان از میــان تشــکلها انتخــاب نمیشــدند ،حتــی همــان بهاصطــاح
نماینــدگان کارگــران نیــز نمیتوانســتند از حقــوق کارگــر در ایــن مراجــع دفــاع کننــد .زیــرا ایــن قانــون بــر پایــه
نظریـ ٔـه بورژوایــی مراجــع "سـهجانبه" ،یعنــی کارگــر ،کارفرمــا و دولــت اســتوار بــود و بدیهــی اســت در چنیــن نظامــی
حتــی در بهتریــن حالــت ،نماینــدگان کارگــر همیشــه یکســوم آرا را در مقابــل نماینــدگان کارفرمــا و دولــت دارنــد.
بههمیــن دلیــل ،قانــون کار بــرای ایــن مراجــع رأی قطعــی وتجدیدنظرنشــدنی نیــز قائــل بــود.
پــس از انقــاب ،در آذرمــاه  ،۱۳۵۸شــورای انقــاب ٔ
مــاده واحــدهای را از تصویــب گذرانــد کــه طــی آن در
قطعیــت آرای صــادره از طــرف هیئتهــای حــل اختــاف تجدیدنظــر و تصویــب شــد کــه آرای صــادره از طــرف ایــن
هیئتهــاتجدیدنظرشــدنی اســت و بــرای ایــن کار هیئتــی مرکــب از  ۹نفــر (ســه نفــر مقامــات عالــی دولتــی ،ســه
نفــر نماینــدگان کارگــر ،ســه نفــر نماینــده کارفرمــا) بــا عنــوان "هیئــت عالــی حــل اختــاف" پیشبینــی گردیــد .بــا
آنکــه ایــن قانــون یــک بــار دیگــر امــکان اعتــراض بــه کارگــر مـیداد ،ولــی مشــکل همچنــان بهقــوت خــود باقــی
مانــد .زیــرا اگرچــه بــه تعــداد اعضــای هیئتهــا افــزوده شــد ،امــا ترکیــب آن تغییــر نکــرد.
قانــون کار کنونــی نیــز ،تغییــری در کلیــت شــرطهای بــاال نــداد و همــان روشهــای پیشــین را اخــذ و اعمــال
کــرد [مادههــای  ۱۵۷تــا  ۱۶۶قانــون کار ،مصــوب ســال  ،]۱۳۶۹بنابرایــن ،نیــازی بــه توضیــح بیشــتری دراینبــاره
نیست .
همانطــور کــه گفتــه شــد ،شــک نیســت کــه چنیــن آیینــی را نمیتــوان بــرای رســیدگی بهحــل اختــاف تأییــد
کــرد ،زیــرا نظــام حــل اختــاف در قانــون کار بایــد بهگونـهای باشــد کــه تشــکلهای کارگــری و نماینــدگان آنهــا
نقشــی مؤثــر و فعــال در آن داشــته باشــند و بــرای رســیدگی بهحــل اختــاف ســه مرجــع مســتقل و نــه مهندســی
پیشبینــی شــده باشــد . ۱ :در ســطح کارگاه بــا عنــوان "هیئــت حــل اختــاف 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 میشــود؛  .۲مرجــع بعــدی "هیئــت حــل اختــاف منطقــه" و دربرگیرنــده نماینــده
ـری مربــوط در منطقــه ،دو نماینــده از طــرف
نهــاد مشــارکتی کارگاه ،دو نماینــده از طــرف ســندیکاهای مســتقل کارگـ ِ
دولــت و مرکــب از یــک نماینــده از اداره کار منطقــه و دیگــری نماینــده از دادگســتری منطقــه و دو نماینــده از طــرف
کارفرمایــان اســت .ایــن هیئــت ظــرف مــدت معیــن بــه موضــوع رســیدگی کــرده و رأی خــود را صــادر میکنــد؛
 . ۳در صورتــی کــه هــر یــک از طرفیــن بــه ایــن رأی اعتــراض داشــتند ،موضــوع بــه مرجــع باالتــر یعنــی "هیئــت
ٔ
نماینــده نهــاد مشــارکتی
عالــی حــل اختــاف" ارجــاع میشــود .ایــن هیئــت نیــز متشــکل اســت از یــک نفــر
 - 8پیشتر درباره چگونگی و کیفیت ثبت سندیکاهای زرد در دوران گذشته بهتفصیل سخن گفتیم و دیگر به تکرار آن نیازی نمیبینیم.
یلغش تینما نیمضت :مود راتفگ
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ـده دولــت مرکــب از نماینـ ٔ
مربــوط ،ســه نفــر بهنمایندگــی از طــرف ســندیکاهای مســتقل کشــوری ،دو نفــر نماینـ ٔ
ـده
وزارت کار و وزارت دادگســتری و ســه نفــر بهنمایندگــی از ســوی تشــکلهای کارفرمایــی کشــوری .رأی ایــن هیئــت
قطعــی و الزماالجــرا اســت .معهــذا در تمامــی ایــن مراحــل کارگــر حــق دارد بهاســتناد قانــون اساســی ،بــه مراجــع
قضایــی شــکایت و احقــاق حــق کنــد .همچنیــن ،در تمــام مراحــل رســیدگی مبنــا آییننامـ ٔـه برآمــده از مذاکــرات
جمعــی و ناظــر بــر "اخــراج" بایــد باشــد .ازایـنروی ،شــرکت نماینــدگان دولــت در ایــن هیئتهــا بایــد تنهــا منحصــر
بــه نظــارت بــر رونــد تشــریفات قانونــی و تأییــد آن باشــد .هرگونــه اعمــال نفــوذ از ســوی آنهــا ناقــض حقــوق کار
اســت و حــق اعتــراض بــه آن ،در مراجــع قضایــی مســتقل ازجملــه حقــوق بهرســمیت شناخته ٔ
شــده کارگــران
ِ
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 آییننامــه نافــذ و معتبــر در ایــن کارگاه مربــوط میشــود ،نــه در کارگاه
انتزاعــی و مجــازی .بنابرایــن ،مبنــای قضــاوت بایــد مفــاد قانــون و آییننامههــای برآمــده از مذاکــرات جمعــی
کارگــران باشــد .تنهــا بهایــن ترتیــب اســت کــه میتــوان بهشــکل عادالنــه بــه حــل اختــاف بیــن کارگــر و کارفرمــا
رســیدگی کــرد.
*
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گفتار پنجم:

شرایط و مناسبات کار

پیشگفتار
ناگفتــه پیداســت کــه کار انســان ،همانگونــه کــه پیشتــر اشــاره شــد ،بخشــی از وجــود او و تجلــی تواناییهــای
جســمی و فکــری اوســت کــه در صــورت بهکارگیــری منطقــی و انســانی ،بــه شــکوفایی و بهرهمنــدی دیگــران نیــز،
منتهــی میشــود .امــا ،اگــر بــدون در نظــر گرفتــن محدودیتهــای توانایــی انســانها و بهصــورت اســتثمارگرایانه
از آن اســتفاده شــود ،بهنابــودی تدریجــی و گاه قطعــی او میانجامــد .مارکــس در تعریــف نیــروی کار مینویســد:
"مــا تحــت عنــوان نیــروی کار یــا تــوان کار مجمــوع امکانــات جســمانی و روحانــی را مــورد نظــر قــرار میدهیــم
کــه در کالبــد و در شــخصیت یــک انســان زنــده وجــود دارد و وی آنــگاه کــه ارزشهــای مصــرف از هــر نوعــی را
تولیــد میکنــد ،آن را ب ـهکار میانــدازد ...بقــای ایــن رابطــه – مبادلــه نیــروی کار و پــول -مســتلزم آن اســت کــه
مالــک نیــروی کار ایــن نیــرو را همــواره بــرای مــدت معینــی بفروشــد .زیــرا ،اگــر وی نیــروی کار خــود را دربســت و
بهطــور قطــع یــک بــار بــرای همیشــه بفروشــد درواقــع شــخص خــود را فروختــه اســت و بهجــای شــخص آزاد بــه
بنــده تبدیــل میشــود ....دومیــن شــرط اساســی بــرای اینکــه دارنــده پــول بتوانــد کار را در بــازار بیابــد ایــن اســت
کــه صاحــب نیــروی کار بهجــای آنکــه توانایــی فــروش کاالیــی را داشــته باشــد کــه کارش در آن شــیئت پذیرفتــه
1
باشــد ،مجبــور شــود خــود نیــروی کارش را کــه فقــط در پیکــر زنــدهاش وجــود دارد ،بهمثابــه کاال عرضــه نمایــد".
تدابیــر مربــوط بــه محدودیــت زمــان انجــام کار کــه بهتدریــج بــه شــناخت "حــق فراغــت" انســان در حقــوق
بینالملــل کار انجامیــده اســت ،رعایــت ایمنــی و بهداشــت محیــط کار بــرای پیشــگیری از وقــوع حادثــه و کاهــش
میــزان ابتــای کارگــران بــه بیماریهــای شــغلی و حرفـهای نیــز توجــه بــه ویژگیهــای ســن و جنــس گروههایــی
از کارگــران و مقــرر کــردن شــرایط کار مناســب بــرای آنــان ،راهکارهایــی بــرای بهبــود شــرایط کار تــا حــد ممکــن
بهشــمار میرونــد .تفصیــل ایــن موازیــن و معیارهــا کــه ازجملــه تکلیفهــای کارفرمایــان و دولتهــا و مباحــث
اصلــی قانــون کار و مذاکــرات جمعــی اســت ،موضــوع ایــن گفتــار اســت.

 . ۱اختیارات کارفرما

از دیــدگاه قــراردادی محــض ،اختیــارات کارفرمــا و نماینــدگان آن در ٔ
اداره کارگاه نامحــدود بــود و نامحــدود
ِ
اســت .در قــرن نوزدهــم و در کشــورهای ســرمایهداری ،اختیــارات کارفرمــا مطلــق و بیحدوحصــر بــود ،چنانکــه
میتوانســت دربـ ٔ
ـاره اســتخدام ،میــزان دســتمزد ،نــوع ،مــدت زمــان کار یــا اخــراج کارگــر آزادانــه تصمیــم بگیــرد.
امــا در نتیجـ ٔـه افزایــش مبــارزات کارگــران و قدرتگیــری ســازمانهای 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
ً
ســازمانهای کارگــریای قــوی و واقعــا مدافــع حقــوق کارگــران کــه در نارســایی قوانیــن و مقــررات نیــز تجلــی
مییابــد ،ایــن اختیــارات کارفرمــا امــروز هــم چــه در چارچــوب قوانیــن و چــه فراتــر از آن یعنــی زیــر پــا نهــادن
قوانیــن ،افزایــش یافتــه اســت.
بــا ایــن حــال ،ازجملــه راههــای محــدود کــردن اختیــارات کارفرمــا جــدا از وضــع قوانیــن امــری -قانــون کار و
قانــون تأمیــن اجتماعــی و نظایــر آنهــاِ -اعمــال اصولــی اســت کــه از آن گاه بــه "دموکراســی اجتماعــی" تعبیــر
میشــود یعنــی :در کارگاه نیــز کــه جامعــه کوچــک شــغلی محســوب میشــود ،کارگــران بهمنزلـ ٔـه یکــی از ارکان
تشــکیل دهنــده آن ،بایــد بتواننــد در مدیریــت کارگاه مشــارکت یــا دسـتکم بهنحــوی بــر آن نظــارت داشــته باشــند،
چنانکــه در برابــر آییننامههــای انظباطــی کارگاه ،شــوراها یــا کمیتههــای نظارتــی و مشــارکتی طــرح شــده
ٔ
ترجمه ایرج اسکندری ،جلد نخست ،ص  ،۱۸۰انتشارات حزب ٔ
توده ایران.
 - 1کاپیتال ،کارل مارکس،
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ٔ
دربــاره آییننامههــای انظباطــی کارگاه بحثهــای زیــادی شــده اســت .بســیاری از حقوقدانــان ایــن
اســت.
آییننامههــا را ناهنجــاری حقوقــی خواندهانــد و گروهــی دیگــر کارفرمــا را بــه حاکــم دوران اســتبداد و آییننامــه
تدویــن شــده از ســوی او را "بهحضــور قــرون وســطا در قــرن بیســتم" نیــز در قــرن بیس ـتویکم تشــبیه کردهانــد و
مذاکــره بیــن کارفرمــا و ســازمانهای کارگــری را در تدویــن آییننامــه انظباطــی ضــروری میداننــد .ایــن دیــدگاه
کمابیــش در قوانیــن بســیاری از کشــورهای پیشــرفته صنعتــی تجلــی یافتــه اســت.
در قانــون کار ســال  ۱۳۶۹بهصراحــت از حــق تدویــن "آییننامـ ٔـه انظباطــی" بــرای کارفرمــا ســخنی نرفتــه اســت،
امــا ٔ
مــاده  ۲۷آن نقــض آییننامههــای انظباطــی را ازجملــه قصــور عمــده و آن را از مجوزهــای اخــراج کارگــر
میشــمارد هرچنــد کــه در ایــن مــاده موافقــت شــورا را هــم بــرای اخــراج کارگــر الزم میدانــد و در صورتــی کــه
ایــن موافقــت حاصــل نشــود " ...بــه هیــأت تشــخیص ارجــاع و در صــورت عــدم حــل اختــاف از طریــق هیــأت
حــل اختــاف رســیدگی و اقــدام خواهــد شــد .در مــدت رســیدگی مراجــع حــل اختــاف ،قــرارداد کار بــه حالــت
تعلیــق درمیآیــد".
در کشــور مــا ،بــا تبعیــت از الزامــات بینالمللــی ،در مــاده  ۱۱۴قانــون اساســی از ضــرورت تشــکیل شــوراهای
کار در واحدهــای تولیــدی ،صنعتــی و کشــاورزی ســخن رفتــه اســت .امــا در اجــرای ایــن اصــل ،شــوراهای کار بــه
شــوراهای اســامی کار تغییــر نــام یافــت و قانــون آن پــس از فرازونشــیب بســیار در پایــان دیمــاه  ۱۳۶۳بهتصویــب
رســید .همانطــور کــه پیشبینــی میشــد ،ایــن قانــون بهدلیــل تســلط دیدگاههــای ضـ ِـد کارگــری در آن ،اختیــار
چندانــی بــرای شــورا در نظــر نگرفــت ،ضمــن آنکــه تبصــره مــاده  ۱۵آن ،تشــکیل شــوراها "در شــرکتهای
بــزرگ دولتــی از قبیــل شــرکتهای تابــع وزارت نفــت ،شــرکت ملــی فــوالد ،شــرکت ملــی صنایــع مــس و " ...را بــه
آینــدهای نامعلــوم موکــول کــرد .مهمتــر از همــه آنکــه ،در فصــل ششــم قانــون کار ایــن شــوراها بهیکبــاره جــزو
تشــکلهای کارگــری محســوب شــدهاند .بهعــاوه ،در ایــن قانــون گفتــه میشــود" :کارگــران یــک واحــد ،فقــط
میتواننــد یکــی از ســه مــورد شــورای اســامی کار ،انجمــن صنفــی یــا نماینــده کارگــران را داشــته باشــند ".بهایــن
ترتیــب ،میــان وظایــف شــورا -در مقــام مشــاور ،همــکار و ناظــر بــر مدیریــت کارگاه -و وظایــف ســندیکا -در مقــام
مدافــع منافــع حرف ـهای کارگــران -خلــط مبحــث شــد.عــاوه بــر ایــن ،بــا تصویــب قانــون شــوراها در ســال ۶۳
ـزرگ مشــمول ایــن قانــون ،راه بــر تشــکیل انجمنهــای صنفــی و بهطریــق
و تشــکیل شــوراها در کارگاههــای بـ ِ
اولـ ٰ
ـی ســندیکاهای مســتقل بســته شــد.
ازآنجاکــه مــا در گفتــار مربــوط بــه آزادیهــا و حقــوق ســندیکایی دراینبــاره بهتفصیــل ســخن گفتیــم ،تکــرار
آن را در اینجــا ضــروری نمیبینیــم و تنهــا یــادآور میشــویم کــه تمــام وظایــف برشــمرده بــرای شــوراها در ایــن
قانــون و ازجملــه .۱ :نظــارت بــر امــور واحــد؛  .۲لــزوم کســب نظــر شــورا دربــاره آمــوزش حرف ـهای؛  .۳کســب
موافقــت شــورا دربــاره اخــراج کارگــر؛  . ۴تقاضــای ارائــه آمــار و مــدارک بــه شــورا از ســوی مدیریــت و  .۵ارائـ ٔـه نظــر
مشــورتی بــه مدیریــت ،بــا توجــه بــه بنــد  ۶مــاده  ۱۳ایــن قانــون مبنــی بــر آنکــه "اعمــال نظــارت نبایــد موجــب
توقــف امــور واحــد گــردد" در عمــل همیــن وظایــف نیمبنــد را تعطیــل میکنــد .زیــرا اگــر کارفرمــا بــه تعهــدات
خــود کــه موضــوع مفــاد قانــون کار اســت عمــل نکنــد و بــه درخواسـتهای شــورا پاســخ نگویــد ،چــه ابــزاری بــرای
ممانعــت از تخلفهــای کارفرمــا بــرای ایــن شــورا وجــود خواهــد داشــت؟
همانطــور کــه در گفتــار پیشــین اشــاره کردیــم ،شــورا یــا کمیتههــای مدیریتــی و نظارتــی آن گاه مفهــوم
مییابنــد کــه برمبنــای قانــون و بــر پایــه مذاکــرات جمعــی متکــی بــه ســندیکاهای مســتقل کارگــری بــا هــدف
نظــارت بــر ُحســن اجــرای مفــاد قانــون و توافقهــای ناظــر بــر مناســبات و شــرایط کار شــکل گرفتــه باشــند و در
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صــورت مشــاهده تخلــف کارفرمــا از مفــاد قانــون و توافقهــای برآمــده از مذاکــرات جمعــی بتواننــد تذکــر قانونــی
دهنــد ،بــه مراجــع قانونــی پیشبینــی شــده رجــوع کننــد و در نهایــت بــه اعتصــاب توســل جوینــد .راه دیگــری
بــرای بازداشــتن کارفرمــا از نقــض قانــون و توافقهــای بهدســت آمــده وجــود نــدارد.
بنابرایــن ،همانطــور کــه پیشتــر هــم اشــاره شــد ،نقــض آزادیهــا و حــق ســندیکایی از یــک ســو و مهندســی
کــردن تشــکلهای کارگــری از دیگرســو ،همــراه بــا فراگیــر کــردن قراردادهــای موقــت کار ،شــرایط بــه محــض
ســیر کــرد.

 .۲سن 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 مهمتریــن موضوعاتــی بــود کــه جنبــش کارگــری جهــان بــرای آن
مبــارزه کــرده اســت و مبــارزه میکنــد .ســرمایهداری ،بنــا بــر سرشــت خــود کــه دسـتیابی بــه حداکثــر ســود بــر
پایــه حداکثــر بهرهکشــی اســت ،از آغــاز عــاوه بــر اســتثمار کارگــران ،کــودکان آنــان را نیــز بــه وحشــیانهترین و
بیرحمانهتریــن شــکل از دامــان خانــواده میربــود و بــه کارگاه تولیــدی پرتــاب میکــرد .کار ســخت و توانفرســا
جایگزیــن بازیهــای کودکانــه و تحصیــل کــودکان شــده بــود .هرچنــد بهتدریــج و در پرتــو مبــارزات تشــکلهای
کارگــری ،چگونگــی ب ـهکار گرفتــن کــودکان نظــم و انتظامــی نــو یافــت ،امــا اســتثمار کــودکان و نوجوانــان بنــا
بــه ماهیــت نظــام ســرمایهداری بهانحــای مختلــف ادامــه داشــت و ادامــه دارد .واقعیــت اســتثمار کــودکان و
نوجوانــان در جامعههــای عقبمانــده و زیــر سـ ٔ
ـلطه اســتبداد بهشــکلی عریانتــر جریــان دارد .مــا نیــز رنــج و کار
کــودکان قالیبــاف در کارگاههــای قالیبافــی و کــودکان خش ـتزن در کارگاههــای آجرپــزی و رنــج و کار صدهــا
هــزار کــودک و نوجــوان دیگــر در کارگاههــای نمــور و تاریــک و در گوشــه کنــار شــهرها را در کشــور خــود همیشــه
شــاهد بــوده و هســتیم ،یعنــی وضعیتــی ســیاه و ننگیــن کــه دیگــر نمیبایســت در کشــور مــا تحم ـل میشــد.
امــا متأســفانه ایــن وضــع اســفبار نهتنهــا ادامــه یافــت بلکــه از برخــی جهتهــا ،آشــکار و نهــان ،برشــدت و
دامنـ ٔـه آن افــزوده شــد.
پیــش از آنکــه بــه تشــریح ســن قانونــی پیشــنهادی بــرای قانــون کار جدیــد بپردازیــم ،مــروری گــذرا بــر دالیــل
پاییــن نگهداشــتن ســن قانونــی کار در قوانیــن ارتجاعــی کار ضــروری بهنظــر میرســد.
در نظــام ســرمایهداری ،ســرمایه و کار بهشــکلی تفکیکناپذیــر بههمدیگــر مربوطانــد .بــرای آنکــه ســرمایه بــه
حیاتــش ادامــه دهــد ،احتیــاج بــه نیــروی کار دارد .هــر نظــام اقتصــادیای کــه نتوانــد شــرایط کلــی تولیــدیاش
را بازتولیــد یــا بازســازی کنــد ،دیــری نمیپایــد کــه از بیــن بــرود .ســرمایهداری نیــز بــرای آنکــه بــه حیاتــش ادامــه
دهــد ،بایــد همزمــان بــا تولیــد ،شــرایط تولیــدیاش را نیــز بازتولیــد کنــد .عمدهتریــن بخــش ایــن بازتولیــد بــا
بازتولیـ ِـد نیروهــای مولــده مرتبــط اســت ،و عمدهتریــن بخــش خــود ایــن بازتولیــد یــا بازســازی هــم نیــروی کار
اســت.
نظــام ســرمایهداری ،بازســازی نیــروی کار را از دو طریــق تأمیــن میکنــد .یکــی در کوتاهمــدت و دیگــری در
بلندمــدت .در کوتاهمــدت ،بازســازی نیــروی کار از طریــق پرداخــت مــزد بــه کارگــر یعنــی تأمیــن حداقــل هزینــه
بــرای ادامــه زندگــی او بهگونــهای کــه حداقــل امــکان دوام زندگــیاش فراهــم شــود .در بلندمــدت ،بازســازی
نیــروی کار بهعبارتــی بازتولیــد کل طبقـ ٔـه کارگــر را در بلندمــدت در نظــر دارد ،یعنــی پــس از آنکــه نســل کنونــی
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بهدلیــل پیــری و ناتوانــی دیگــر امــکان ادامــه کار را از دســت داد ،نســلهای بعــدی بــدون بیوقفــه جایگزیــن
آنــان شــوند.
ُ
ٔ
در نظــام ســرمایهداری ،کارگــران آینــده کشــور چــه کســانیاند؟ بخشــی از تولیدکننــدگان خــرد شــهری و روســتایی
ُ
و بهویــژه تولیدکننــدگان خــرد ســنتی کــه بــا رشــد ســرمایهداری امــکان رقابــت بــا آن را ندارنــد و در نتیجــه ،بــا از
دســت دادن مالکیــت کوچــک خــود بــه کارگــر تبدیــل میشــوند .امــا بخــش بــزرگ نیــروی ذخیــره بازســازی طبقــه
کارگــر را فرزنــدان کارگــران و زحمتکشــان شــهری و روســتایی تشــکیل میدهنــد .نظــم ســرمایهداری ایجــاب
میکنــد کــه فرزنــدان کارگــر در اولیــن فرصــت بــه نیــروی کار تبدیــل شــوند .پاییــن نگهداشــتن ســن قانونــی کار
در قانــون کار ســرمایهداری ،عــاوه بــر اینکــه امــکان اســتثمار شــدید و بهکارگیــری کار کــودکان را بــا پرداخــت
ً
مزدهایــی ناچیــز فراهــم م ـیآورد ،دقیقــا بههمیــن دلیــل اســت.
چــرا فرزنــدان کارگــران و زحمتکشــان ناچــار میشــوند در ســنین کــم شــروع بــهکار کننــد و کار توانفرســا،
جایگزیــن بازیهــای کودکانــه و تحصیــل آنــان میشــود؟ زیــرا همانطــور کــه در بخــش مربــوط بــه دســتمزد
دیدیــم ،ســرمایهداری ،هزینــه حداقــل معیشــت زندگــی کارگــر و خانــوادهاش را نمیپــردازد و کارگــر ناگزیــر از وارد
کــردن اعضــای خانــواده خــود بــه بــازار کار بــرای تأمیــن "کمــک خرجــی" اســت.
در کشــورهای عقبمانــده و وابســته ،اســتثمار کــودکان و نوجوانــان بهدلیــل ماهیــت نظامهــای حاکــم بــر ایــن
کشــورها نیــز نبــود یــا ضعــف تشــکلهای مســتقل کارگــری صورتــی لجامگســیختهتر دارد .از همیــن رو اســت کــه
قانــون کار مصــوب ســال  ۱۳۳۷حداقــل ســن قانونــی کار را دوازده ســال تعییــن کــرده اســت (مـ ٔ
ـاده  .)۱۶در قانــون
کار کنونــی نیــز متأســفانه و بهرغــم تالشهــای گســتره و بیوقفــه کارگــران و تشــکلهای مســتقل کارگــری در
ســالهای نخســت پــس از انقــاب بهمنظــور افزایــش ســن کار ،ســن مشــمول کار  ۱۵ســال تعییــن شــد .البتــه
همیــن محدودیــت ســن کار نیــز تنهــا کارگاههــای بــزرگ مشــمول قانــون کار را دربرمیگیــرد و تردیــدی نیســت
کــه هــزاران کارگاه کوچــک بــدون هیــچ محدودیتــی ،صدهــا هــزار کــودک کــم ســن و ســالتر و گاه  ۷تــا  ۸ســاله
را نیــز ب ـهکار میگیرنــد.
یــادآور میشــویم کــه قانــون کار مصــوب ســال  ۱۳۳۷کارگاههــای زیــر ده نفــر را از شــمول قانــون کار مســتثنا
دانســت و قانــون کار کنونــی نیــز در ســال  ۷۱طــی مصوبــه هیئــت وزیــران کارگاههــای زیــر ده ســال را بــرای
مــدت ده ســال از شــمول قانــون کار خــارج ســاخت .در ســال  ۱۳۸۴ایــن مصوبــه بــار دیگــر تمدیــد شــد .حــال
آنکــه ازجملــه خواس ـتهای مهــم کارگــران ،در حکــم یکــی از بنیادیتریــن حقــوق کار ،فراهــم آمــدن امــکان
درس خوانــدن و بــه مدرســه رفتــن فرزندانشــان بــوده اســت .ایــن خواســت در نتیجـ ٔـه مبــارزات مــردم و بهویــژه
کارگــران آگاه ،در قانــون اساســی و در زمــره "حقــوق ملــت" یعنــی بنــد  ۳اصــل ســوم و اصــل ســیام مبنــی
بــر" :آموزشوپــرورش رایــگان بــرای همــه ملــت " ...تجلــی یافــت ،اصولــی کــه ،در نتیجــه ســرکوب نیروهــای
ترقیخــواه و مردمــی و ازجملــه ســازمان کارگــری مســتقل زیــر پــا نهــاده شــد .بنابرایــن ،اگرچــه تصریــح ســن
حداقــل کار در قانــون کار ضــروری اســت و نبایــد حداقــل ســن کمتــر از  ۱۶ســال و بــه کیفیتــی کــه در زیــر
گفتــه میشــود باشــد ،بااینهمــه درک آن دشــوار نیســت کــه مســائلی از ایــن دســت را بایــد در چارچــوب برنامـ ٔـه
همهجانبــه رشــد و توســعه اقتصــادی و اجتماعــی و مبتنــی برســمت گیــری هــای مردمــی پــی گرفــت و اجــرا
ٔ
ـزء ســلبی آن اســت .زیــرا حداقــل ســن کار تابعــی از
کــرد .قانــون کار نیــز جزئــی از ایــن برنامــه همهجانبــه و جـ ِ
اشــتغال کامــل ،امنیــت کار ،دســتمزد مناســب و تضمیــن مــزد از یــک ســو و سیاس ـتهای کالن اقتصــادی و
اجتماعــی کوتاهمــدت ،میانمــدت و بلندمــدت جامعــه بــر پایــه حمایــت از تولیــد و مولــدان ثروتهــای اجتماعــی
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از دیگــر ســو اســت .درآمدهــای جامعــه پیــش و بیــش از هرچیــز بایــد صــرف توسـ ٔ
ـعه اقتصــادی و اجتماعــی بــا
هــدف بــاال بــردن رفــاه عمومــی و تأمیــن عدالــت اجتماعــی شــود؛ سیاس ـتهای مالــی و پولــی بایــد بهگون ـهای
تنظیــم شــوند کــه پولهــای ســرگردان را بــه بخشهــای مولــد و ضــرور ســوق دهنــد .راههــای برخــورداری از
رانتهــای دولتــی و حکومتــی بایــد مســدود شــوند .تدویــن و اجــرای ایــن برنامههــا نیــز ممکــن نیســت مگــر
آنکــه مشــارکت و نظــارت مردمـ ِـی متکــی بــه انتخابــات آزاد ،مطبوعــات آزاد ،آزادی احــزاب ،ســازمانهای مدنــی
و اجتماعــی و ازجملــه ســندیکاها و ســازمانهای مســتقل کارگــران و کارکنــان دولــت فراهــم شــود .در نبــود ایــن
مشــارکت و نظــارت اســت کــه ســرمایهداری بوروکراتیــک بــا برخــورداری از رانتهــای اطالعاتــی و حکومتــی رشــد
نجومــی مییابــد .پولهــای بــادآورده و ســرگردان در بخشهــای غیرمولــد بــه گــردش میافتنــد و تقاضــای
کاذب میآفریننــد .درآمدهــای ســاالنه در پــای مطامــع دولتمــردان و اهــداف جاهطلبانــه سیاســی -نظامــی آنــان
و بــا توجیــه حفــظ امنیــت نظــام بــه بــاد داده میشــوند .مــا نقــد و بررســی ایــن سیاسـتها را بــه مقالههایــی دیگــر
وامیگذاریــم و تنهــا یــادآور میشــویم کــه تمامــی ایــن مســائل ،مســتقیم و غیرمســتقیم ،بــا زندگــی کارگــران در
ارتبــاط اســت و بنابرایــن حــق و وظیفــه ســندیکاها و ســازمانهای 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 زحمتکشــان شــهر و روســتا -ایــن موقعیــت را دارنــد کــه بــر
ســمتگیری مردمــی و اجتماعــی نهادهــای قانونگــذار ،چــه از طریــق فراکســیون کارگــری و چــه در ائتــاف بــا
ســایر ســازمانهای سیاســی و مدنــی ترقیخــواه نیــز در نظــارت برحســن اجــرای قوانیــنُ ،مهــر و نشــان خــود را
بــر جــای نهنــد.
بنابرایــن ،پیششــرط اجــرای اصــل بــاال بــردن ســن قانونــی کار و ممنوعیــت بـهکار گرفتــن کــودکان و نوجوانــان
پایینتــر از ســن قانونــی ،بهبــود شــرایط کار و زندگــی زحمتکشــان و تأمیــن هزینههــای واقعــی خانــوار کارگــری
اســت.
ســن قانونــی کار در قانــون کار کشــور حداقــل نبایــد کمتــر از  ۱۶ســال آن هــم بــا رعایــت شــرطهایی معیــن
باشــد .ایــن شــرطها مؤیــد آن هســتند کــه ســن کار بهطورعــام نبایــد کمتــر از  ۱۸ســال باشــد .ایــن ســنی اســت
کــه نوجوانــان از پــی تحصیــل در دورههــای ابتدایــی و راهنمایــی و گذرانــدن دورههــای آمــوزش فنــی و حرف ـهای
میتواننــد وارد بــازار کار شــوند .بااینهمــه ،حــق ایــن کارگــران نوجــوان مبنــی بــر ادامــه تحصیــل ضمــن کار یــا
بعــد از کار بایــد بهرســمیت شــناخته شــود .بهعــاوه ،پذیــرش آغــاز ســن کار در  ۱۶ســالگی و پیــش از ســن قانونــی
 ۱۸ســال ،بایــد ناظــر بــه شــرطهای خــاص زیــر باشــد:
 . ۱موقتــی بــودن آن تــا فراهــم آمــدن زمینههــای اجتماعــی بــرای اعمــال قطعــی شــرط حداقــل ســن ۱۸
سالگی؛
 . ۲شــرطهای کار نوجوانــان بیــن  ۱۶تــا  ۱۸ســالگی عبارتنــد از :الــف -نیمهوقــت بــودن؛ بدیــن معنــی کــه
ســاعت کار ایــن نوجوانــان نبایــد از  ۴ســاعت در روز و  ۲۲ســاعت در هفتــه تجــاوز کنــد .ب -تضمیــن ادامــه
تحصیــل؛ یعنــی نوجوانــان نبایــد شــرایط درس خوانــدن و شــرکت در کالس را از دســت دهنــد .ج -عــدم
واگــذاری کارهــای ســخت و زیــانآور و رعایــت بهداشــت محیــط کار آنهــا (آییننامــه آن بایــد بــه دقــت
تدویــن شــود) .د -مشــمول حداقــل دســتمزد باشــند؛ زیــرا ،نوجوانــی کــه بــه کار تولیــدی میپــردازد ،بایــد
از حداقــل دســتمزد رســمی بهرهمنــد شــود ،چــرا کــه ارزش کار او از کار یــک کارگــر ســاده کمتــر نیســت.
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از نظــر تاریخــی مبــارزه بــرای کاهــش ســاعات کار روزانــه یکــی از دیرینهتریــن موضــوع مبــارزه کارگــران بــوده
اســت .ســرمایهداران بــه دو طریــق درجـ ٔـه اســتثمار کارگــران را افزایــش میدهنــد ،یکــی از طریــق طوالنــی کــردن
ســاعات کار روزانــه اســت و دیگــری هــم از طریــق کاهــش زمــان "کار الزم" یعنــی :آن بخــش از کار روزانـ ٔـه کارگــر
کــه بــرای تأمیــن هزینههــای خــود و خانــوادهاش کافــی اســت.
در آغــاز ،ســرمایهداری 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 بیشتــر شــده بــود ،عامــل فشــاری کــه اســتثمار از طریــق افزایــش
ســاعات کار را بــه حداکثــر ممکــن میرســاند .امــا بــا رشــد ِکمــی و ِکیفــی طبقــه کارگــر و ســازمانیابی آنــان
در تشــکلهای صنفــی و افزایــش آگاهــی طبقاتــی آنــان ،مبــارزات وســیعی بــرای کاهــش ســاعات کار روزانــه
درگرفــت .ابتــدا ســاعات کار کــودکان و ســپس زنــان و باألخــره مــردان بهتدریــج در کشــورهای صنعتــی آن زمــان
کاهــش یافــت .در پرتــو ایــن مبــارزات ،کاهــش ســاعات کار روزانــه در قوانیــن کار تجلــی یافــت .بــرای نخســتین بــار
شــعار  ۸ســاعت کار در شــبانهروز را کنگــره بینالملــل اول (ژانویــه ســال  )۱۸۸۶طــرح کــرد .تحقــق ایــن شــعار
اولویــت مبــارزه اقتصــادی و سیاســی کارگــران شــد و اینــک در بیشــتر کشــورهای جهــان  ۸ســاعت کار در شــبانهروز
رســمیت یافتــه اســت.
در ایــران ،قانــون کار مصــوب ســال ( ۱۳۳۷مــاده  ،)۱۱ســاعت کار را  ۸ســاعت در روز و  ۴۸ســاعت در هفتــه
تعییــن کــرده بــود ،امــا ایــن ،پوشــش فریبکاران ـهای بیــش نبــود .زیــرا در رژیــم گذشــته ،همچــون هــر نظــام
ســرمایهداری ،دســتمزد کارگــر آنقــدر پاییــن بــود کــه اکثــر کارگــران ناگزیــر از "اضاف ـهکاری" بودنــد تــا بهایــن
وســیله حداقــل معــاش خــود و خانــواده را تأمیــن کننــد .اضافـهکاری منظــم و دائمــی جــز طوالنــی کــردن ســاعات
کار روزانــه نیســت .قانــون کار  ،۱۳۳۷بــا تصویــب پرداخــت  ۳۵درصــد اضافــه بــه نســبت ســاعات معمــول کار
کار اضافــه در روز (مــاده  )۱۲ایــن فرصــت را بــرای
بــرای هــر ســاعت اضافــهکار و مجــاز شــمردن  ۴ســاعت ِ
کالنســرمایهداران فراهــم آورد کــه بخــش بزرگــی از کارگــران تحــت پوشــش قانــون کار را بــه  ۱۲ســاعت کار در
روز ملــزم کننــد .روشــن اســت کــه همیــن محدودیــت تنهــا مشــموالن قانــون کار را دربرمیگرفــت کــه درصــد
محــدودی از کل نیــروی کار جامعــه را تشــکیل میدادنــد ،چراکــه در کارگاههــای کوچــک صنعتــی ،کشــاورزی و
خدماتــی و بهطریق ٰ
اولــی در کارگاههــای پیمانــکاری ســاعت کار روزانــه محدودیتــی نداشــت.
بهیــاد داریــم کــه پــس از انقــاب شــعار  ۴۰ســاعت کار در هفتــه شــعار سراســری کارگــران شــد و شــورای انقــاب
 ۴ســاعت کار کارگــران را در هفتــه کاهــش داد و  ۴ســاعت بــه ســاعات کار کارمنــدان افــزود.
قانــون کار کنونــی نیــز بــه تبعیــت از قانــون  ،۱۳۳۷ســاعات کار هفتگــی را  ۴۴ســاعت اعــام میکنــد ،ولــی
اضاف ـهکار روزانــه  ۴ســاعت بــا نــرخ  ۴۰درصــد اضافــی را بهرســمیت میشناســد .ایــن موضــوع در متــن همــان
عاملهــای پیشگفتــه -یعنــی :مــزد ناچیــز ،بیــرون بــودن کارگاههــای زیــر  ۱۰نفــر از شــمول قانــون کار و خیــل
عظیــم بیــکاران -وضعــی بهمراتــب ناگوارتــر را موجــب شــده اســت .کارگــران عــاوهبــر آنکــه ناگزیرنــد نیــروی کار
خــود را بـهازای مــزدی ناچیــز بفروشــند و تــن بــه اضافهکاریهــای تحمیلــی دهنــد ،اغلــب بــرای تأمیــن حداقــل
ـرکاری شــغل اول روی میآورنــد.
هزینههــای زندگــی خــود و خانوادههایشــان بــه کار دوم و ســوم در ســاعات غیـ ِ
متأســفانه ،وضــع بــه همیــن جــا ختــم نمیشــود و همانطــور کــه گفتــه شــد ،کــودکان و نوجوانــان آنــان نیــز
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بــرای ادامــه حیــات خــود و خانــواده بــه تــرک تحصیــل و پــا گذاشــتن بــه بــازار ســیاه کار مجبــور میشــوند .ناگفتــه
پیداســت کــه ایــن وضــع درخصــوص کارهــای زیــانآور و ســخت کــه بهخودیخــود فرســودگی زودرس کارگــران
را بهدنبــال دارد ،تــا چــه حــد میتوانــد فاجعهبــار باشــد .زیــرا  ۴۴ســاعت کار هفتگــی مختــص کارهــای عــادی
اســت و بــرای کارهــای ســخت و زیــانآور ســاعات کاری کمتــری بایــد منظــور شــود.
قانــون کار بایــد بههــدف کاهــش بیــکاری بهگون ـهای تنظیــم شــود کــه ضمــن در نظــر داشــتن شــرایط تولیــد
مــادی و پیشــرفت اجتماعــی جامعــه در هــر مرحلــه ،زمــان کار کارگــران و بهویــژه کارگــران شــاغل در واحدهــای
صنعتــی و معدنــی را کاهــش دهــد.
ٔ
دربــاره پرداختهــای مربــوط بــه اضافــهکاری و نوبــت کاری -همانطــور کــه پیشتــر در بحــث مربــوط بــه
"مــدت کار" اشــاره کردیــم -در قانــون کار جدیــد اضافــهکاری بایــد بــه شــرایطی اســتثنایی و موقتــی منحصــر
شــود و شــکل مســتمر آن بایــد ممنــوع باشــد .مــزد اضاف ـهکاری نیــز بایــد چنــان تقویــم شــود کــه کارفرمایــان بــا
سوءاســتفاده از اضاف ـهکاری پیشبینــی شــده در قانــون ،بهرهکشــی را از کارگرانــی کــه در اســتخدام خــود دارنــد
ِ
نتواننــد تشــدید کننــد و بدیــن ترتیــب از اســتخدام نیــروی جدیــد متناســب بــا کارهــای در دســت اجــرا ســرباز زننــد.
سوءاســتفاده کارفرمایــان از اضاف ـهکاری ،تقویــم نــرخ ریالــی ســاعات کار
بهاعتقــاد مــا ،از راههــای جلوگیــری از ِ
بهمیــزان بیــش از دو برابــر اضاف ـهکاری معمــول اســت (بهجــز در شــرایط اســتثنایی و موقــت و آن هــم بهشــرط
جلــب موافقــت ســندیکا یــا نماینــده کارگــران در کارگاه).
بنابرایــن ،اضافـهکاری ،بــا رعایــت قیــد پیشگفتــه ،بایــد  ۵۰درصــد اضافــه بــر مــزد ســاعات عــادی کار را شــامل
شــود (در قانــون کنونــی  ۴۰درصــد اســت) .مــزد کارگــران نوبتــی (شــیفتکاری) بــرای هــر ســاعت بایــد  ۴۰درصــد
َ
اضافــه پرداخــت شــود .بهعــاوه ،نوبــت کاری در تمــام کارخانههــا بایــد بهشــکل "گــردان" باشــد و ثابــت نباشــد
ً
َ
و اگــر در موردهایــی کامــا اســتثنایی در کارگاهــی نوب ـتکاری ثابــت مانــد ،اضافــه دســتمزد ایــن نــوع کار بــرای
نوبــت شــب بایــد حداقــل بــه میــزان  ۶۰درصــد افزایــش یابــد .در شــرایطی کــه کار در روز جمعــه ،بــا رعایــت
شــرطهای پیشگفتــه ضــرورت یابــد ،بایــد عــاوه بــر آنکــه بــرای ایــن کارگــران حــق برخــورداری از تعطیــل در
روزی دیگــر از هفتــه محفــوظ بمانــد ،بـهازای کار در روز جمعــه  ۵۰درصــد بــه مبلــغ مــزد روزانـ ٔـه عــادی او اضافــه
شــود .مبلــغ اضاف ـهکاری موقتــی بــرای کارهــای ســخت و زیــانآور بایــد دو برابــر کارهــای عــادی باشــد.
تعطیالت و مرخصیها
ش از ایــن دربـ ٔ
ـاره "مــدت کار" اشــاره شــد ،تعطیــات و مرخصیهــا را نیــز شــامل میشــود.
بخشــی از آنچــه پی ـ 
کارگــران کــه بهنســبت دیگــر بخشهــای جمعیــت فعــال در ســختترین شــرایط کار میکننــد ،میبایســت
ً
قاعدتــا از تعطیــات و مرخصیهــای مناســبی بهرهمنــد باشــند .امــا در نظــام ســرمایهداری بــه همــان دلیلــی
کــه ســاعات کار روزانــه حتیاالمــکان طوالنــی نگــه داشــته میشــود ،تعطیــات و مرخصیهــای کارگــری نیــز
بــه حداقــل ممکــن کاســته میشــوند تــا بدیــن ترتیــب از نیــروی کار حداکثــر بهرهکشــی بهعمــل آیــد .بههمیــن
دالیــل اســت کــه در نظــام ســرمایهداری نیــروی جســمانی و روانــی کارگــر نهتنهــا بهخاطــر کار مــداوم و بیوقفــه
ً
تحلیــل مـیرود ،بلکــه عمــا از هرگونــه فعالیــت اجتماعــی نیــز بازمیمانــد .کارگــر مجــال و فرصتــی نمییابــد تــا
بــه خانــوادهاش برســد ،از تفریــح و فراغــت الزم برخــوردار شــود ،مطالعــه کنــد و در کارهــای سیاســی و اجتماعــی
و حتــا صنفــی مشــارکت جویــد.
در مــاده  ۱۴قانــون کار مصــوب ســال  ،۱۳۳۷برکنــار از ســاعات کار روزانــه طوالنــی ،تنهــا روز جمعــه تعطیــل
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هفتگــی بــا اســتفاده از مــزد تعییــن شــده بــود کــه آن هــم اغلــب بــا ارجــاع اضافــهکاری بــه کارگــر -بــهازای
پرداخــت  ۱۳۵درصــد در صورتــی کــه روز دیگــری در هفتــه تعطیــل نشــود -در مــورد بخشــی بــزرگ از کارگــران
ٔ
ادامــه همــان سیاســتهای پیشگفتــه ،بــرای
روزی کاری محســوب میشــد .گذشــته از ایــن ،ایــن قانــون در
کارگــران ب ـهازای  ۱۲مــاه کار ۱۲ ،روز مرخصــی قائــل بــود.
در نتیجــه اعتراضــات کارگــران بــه چنیــن وضعــی در ســالهای پیــش و پــس از انقــاب بــود کــه قانــون اساســی
در بنــد  ۳از اصــل چهلوســوم ،بــر "تنظیــم برنامــه اقتصــادی کشــور بهصورتــی کــه شــکل و محتــوا و ســاعات کار
چنــان باشــد کــه هــر فــرد عــاوه 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 میکنــد.
روز کاری مرخصــی قائــل اســت،
قانــون کار کنونــی اگرچــه بــرای کارگــران بـهازای کار یــک ســال یــک مــاه یــا ِ ۲۶
امــا در عمــل حاصلــی بــرای کارگــران نــدارد .زیــرا ناچیــز بــودن دســتمزد ،کارگــران را بــه کار در روزهــای تعطیــل
وامــیدارد و گاه نیــز مرخصیهــا صــرف رتقوفتــق کارهــای عقبمانــده میشــوند .بهعــاوه ،کارگــران در
صــورت اســتفاده نکــردن از مرخصــی ســاالنه یــا بهعبــارت دقیقتــر ،نداشــتن امــکان بهرهمنــدی از آن (بــه دالیــل
پیشگفتــه) ،تنهــا بــه ذخیــره کــردن  ۹روز از مرخصیهــای اســتفاده نشــده خــود بــرای ســال آتــی مجــاز خواهنــد
بــود .بههمیــن دلیــل ،ســرمایهداران مایلانــد کــه کارگــران تــا حــد امــکان از مرخصــی کمتــری اســتفاده کننــد.
پــس از پیــروزی انقــاب ،از دیگــر خواس ـتهای مبــرم کارگــران دو روز تعطیــل آخــر هفتــه و رفــع تبعیــض در
مــورد مرخصیهــا و تعطیــات کارگــری بــود .شــورای انقــاب اگرچــه تعطیــات کارگــری و کارمنــدی را یکســان
کــرد ،امــا درخصــوص تعطیــات آخــر هفتــه و بهویــژه ،دربــاره مرخصــی اســتحقاقی ســاالنه هیــچ اقدامــی
بهعمــل نیــاورد.
قانــون اساســی ،همانطــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد ،در بنــد  ۳اصــل چهلوســوم تأکیــد داشــت کــه
ســاعات کار بایــد طــوری تنظیــم شــوند کــه کارگــران عــاوه بــر تــاش شــغلی ،فرصتــی کافــی بــرای "خودســازی
معنــوی ،سیاســی و اجتماعــی و شــرکت فعــال در رهبــری کشــور "...داشــته باشــند .امــا آنچــه اتفــاق افتــاده و
ً
میافتــد ،دقیقــا خــاف ایــن مفــاد قانــون اساســی اســت و ازهمی ـنرو تمــام قوانیــن ناقــض آن ،فاقــد وجاهــت
اجتماعــی و حقوقــی اســت.
بنابرایــن ،قانــون کار بایــد اضافـهکاری مســتمر را بهصراحــت ممنــوع کنــد ،مگــر در وضعــی اســتثنایی و موقتــی،
جمعی متکــی بهحضــور ســندیکاهای مســتقل
و آن هــم بــر اســاس توافــق طرفیــن در چارچــوب مذاکــرات دســته ِ
کارگــری یــا نماینــدگان کارگــران در کارگاه .مــزد کارگــران ب ـهازای کار عــادی بایــد بــه همانگونــه کــه در گفتــار
مــزد و تضمیــن مــزد آمــد ،چنــان تقویــم شــود کــه نیازهــای ضــروری کارگــران و خانوادههایشــان را تأمیــن کنــد.
هیــچ کارگــری در وضــع بینیــازی ،بــه اضاف ـهکاری عالقــه نــدارد .بهعــاوه ،قانــون کار بایــد بهگون ـهای اصــاح
شــود کــه دو روز تعطیــل پنجشــنبه و جمعــه را بــرای تمــام کارگــران بهرســمیت شناســد و ایــن موضــوع بــا هــدف
 ۴۰ســاعت کار در هفتــه کــه پیشتــر مطــرح شــد ،منطبــق اســت .گذشــته از آن ،کاهــش منطقــی ســاعتهای
روزانــه کار و ممانعــت اصولــی از اضافهکاریهــا خــود زمینهســاز اشــتغال بیشتــر در جامعــه خواهــد بــود.

 .۴تسهیالت رفاهی ،بهداشتی و فرهنگی

ٔ
جانبــه رفاهــی ،بهداشــتی و
از مهمتریــن فصلهــای قانــون کار ،تأکیــد بــر فراهــم آوردن تســهیالت همه
فرهنگــی کارگــران از ســوی دولــت و کارفرمایــان اســت .منظــور مــا از کارفرمــا در اینجــا ،صاحبــان کارگاههــای
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بــزرگ صنعتــی ،کشــاورزی خدماتــی اســت .در کارگاههــای کوچــک بایــد ایــن خدمــات از طریــق صنــف و
حمایتهــای دولتــی صــورت پذیــرد .مهمتریــن ایــن تســهیالت مســکن کارگــران اســت .واحدهــای بــزرگ صنعتــی
ـاص مبتنــی بــر مذاکــرات دســتهجمعی و زیــر نظــر
بایــد خانههــای ســازمانی داشــته باشــند و طبــق برنام ـهای خـ ِ
نهــاد مشــارکتی و نظارتــی کارگاه ،بهتدریــج کارگــران را زیــر پوشــش آن درآورنــد و بــهازای دریافــت اجارههایــی
ارزان ،خانههــای ســازمانی را در اختیــار آنــان قــرار دهنــد .در صورتــی کــه امــکان واگــذاری خانههــای ســازمانی
میســر نباشــد ،بایــد بــه کارگــران کمکهزینــه مســکن ،مناســب بــا هزینههــای واقعــی پرداخــت شــود .از نظــر
رفتوآمــد در واحدهــای بــزرگ نیــز ،کارفرمــا بایــد تســهیالت الزم را تــدارک ببینــد .و اگــر شــرایط آن هنــوز فراهــم
نیســت ،بایــد مطابــق بــا مفــاد قانــون ،آییننامههــای اجرایــی منتــج از آن ،و تصمیمهــای برآمــده از مذاکــرات
دســتهجمعی در کارگاه ،کمکهزینــهای مناســب بــرای رفتوآمــد کارگــران بــه آنــان پرداخــت شــود.
در هــر کارخانــه بایــد محــل معینــی مناســب بــا نیازهــای کارخانــه بــه غذاخــوری کارگــران و ارائــه یــک وعــده
غــذای گــرم و مجانــی اختصــاص یابــد .بهعــاوه ،هــر کارگاه بایــد از تســهیالت بهداشــتی و ازجملــه دستشــویی،
دوش آب گــرم ،توالــت ،رختکــن و تجهیــزات آب آشــامیدنی و جــز اینهــا برخــوردار باشــد و بــا نیــاز کارگــران
تناســب داشــته باشــد .بهمنظــور نگهــداری کــودکان کارگــران زن ،بایــد مهدکودکــی مناســب وجــود داشــته باشــد.
همچنیــن ،هــر کارگاه بایــد تســهیالت فرهنگــی الزم از نــوع کتابخانــه ،نمازخانــه بــرای کارگــران مســلمان و ســالن
اجتماعــات بــرای گردهمایــی کارگــران تــدارک ببینــد.
نظــر بــه اهمیــت تعاونیهــا ،بهویــژه تعاونیهــای مســکن ،مصــرف و اعتبــار ،هــر کارگاه بــزرگ تســهیالتی الزم
بهمنظــور ایجــاد ایــن نــوع تعاونیهــا و در پیونــد بــا اتحادیههــای سراســری تعاونیهــای یادشــده ،بایــد فراهــم
َآو َرد .در کارگاههــای کوچــک یــا کارگاههــای پراکنـ ٔ
ـده صنــوف ،بــا اشــتراک کارگاههــای کوچــک یــا کارگاههــای
زیــر پوشــش هــر صنــف ،بایــد بــه فراهــم آوردن امکانــات رفاهــی پیشگفتــه و ایجــاد تعاونیهــای کارگــری
اقــدام کــرد .بیتردیــد ،ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی مســتقل کارگــری و بــه پیــروی از آنهــا نهادهایــی
مشــارکتی ،بهحکــم وظیفهشــان ،در پیگیــری ،ســاماندهی و مدیریــت ایــن خدمــات در ســطح کارگاه ،صنــوف و
در مقیــاس محلــی ،منطق ـهای و ملــی رفاهــی ،میتواننــد و بایــد نقشــی مؤثــر داشــته باشــند.
عــاوه بــر تســهیالت رفاهــی در کارگاههــا ،اقــدام بــه تأســیس ورزشــگاهها و اقامتگاههــای مســافرتی رایــگان
یــا ارزانقیمــت در شــهرها و نواحــی مختلــف کشــور از وظایــف دولتهاســت .امــا انــدک امکانهــای موجــود در
ایــن زمینــه نیــز بــه تیــول "خانــه کارگــر" درآمــده اســت و شــرط اســتفاده از آنهــا عضویــت در "خانــه کارگــر" اعــام
شــده اســت.
فصــل هشــتم قانــون کار مصــوب ســال  ۱۳۶۹بــه ایــن بحــث اختصــاص دارد و هرچنــد از برخــی جهــات نســبت
بــه قانــون کار مصــوب ســال  ۱۳۳۷گامــی اســت بــه جلــو ،ولــی ازآنجاکــه در پیگیــری و اجــرای مفــاد آن هیــچ
نقشــی بــرای تشــکلهای ســندیکایی مســتقل در مقیــاس کارگاه ،محلــی ،منطق ـهای و ملــی پیشبینــی نشــده
اســت ،اجــرای ایــن مفــاد نیــز رفتهرفتــه بهبوتــه فراموشــی ســپرده شــدند ،بهگون ـهای کــه اکنــون بهطــور قاطــع
میتــوان گفــت کــه بخــش اعظــم ایــن مفــاد از دســتورکار دولتهــا و کارفرمایــان خــارج شــده اســت.
کافــی اســت تعهــدات دولتهــا و کارفرمایــان منــدرج در مادههــای زیــر و ذیــل فصــل هشــتم قانــون کار را بــا
آنچــه در واقعیــت اتفــاق افتــاده و میافتــد قیــاس کنیــم تــا بــه نقــض بنیادیــن ایــن بخــش از حقــوق کار پــی
ببریــم:
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"مــاده  -۱۴۷دولــت مکلــف اســت خدمــات بهداشــتی و درمانــی را بــرای کارگــران و کشــاورزان مشــمول ایــن
قانــون و خانــواده آنهــا فراهــم ســازد .مــاده  -۱۴۸کارفرمایــان مشــمول ایــن قانــون مکلفانــد بــر اســاس قانــون
تأمیــن اجتماعــی نســبت بــه بیمــه نمــودن کارگــران واحــد خــود اقــدام نماینــد .مــاده  -۱۴۹کارفرمایــان مکلفانــد
ً
بــا تعاونیهــای مســکن و در صــورت عــدم وجــود ایــن تعاونیهــا مســتقیما بــا کارگــران فاقــد مســکن جهــت
تأمیــن خانههــای شــخصی مناســب همــکاری الزم را بنماینــد و همچنیــن کارفرمایــان کارگاههــای بــزرگ
مکلــف بــه احــداث خانههــای ســازمانی در جــوار کارگاه و یــا محــل مناســب دیگــر میباشــند .تبصــره  :۱دولــت
موظــف اســت بــا اســتفاده از تســهیالت بانکــی و امکانــات وزارت مســکن و شهرســازی ،شــهرداریها و ســایر
دســتگاههای ذیربــط همــکاری الزم را بنمایــد .تبصــره  :۲نحــوه و میــزان همــکاری و مشــارکت کارگــران،
کارفرمایــان و دســتگاههای دولــت و نــوع کارگاههــای بــزرگ مشــمول ایــن مــاده طبــق آئیــن نامــهای خواهــد
بــود کــه توســط وزارت کار و امــور اجتماعــی و مســکن و شهرســازی تهیــه و بــه تصویــب هیئــت وزیــران خواهــد
رســید .مــاده  :۱۵۲در صــورت دوری کارگاه و عــدم تکافــوی وســیله نقلیــه عمومــی ،صاحـبکار بایــد بــرای رفــت و
برگشــت کارکنــان خــود وســیله نقلیــه مناســب در اختیــار آنــان قــرار دهــد .مــاده  :۱۵۳کارفرمایــان مکلفنــد بــرای
ایجــاد و اداره امــور شــرکتهای تعاونــی کارگــران کارگاه خــود ،تســهیالت الزم را از قبیــل محــل ،وســایل کار و
امثــال اینهــا فراهــم نماینــد .مــاده  -۱۵۴کلیــه کارفرمایــان موظفنــد بــا مشــارکت وزارت کار و امــور اجتماعــی و
ســازمان تربیــت بدنــی کشــور محــل مناســب بــرای اســتفاده کارگــران در رشــتههای مختلــف ورزش ایجــاد کننــد.
مــاده  :۱۵۶دســتورالعملهای مربــوط بــه تأسیســات کارگاه از نظــر بهداشــت محیــط کار ماننــد غذاخــوری ،حمــام
و دستشــویی برابــر آئیــن نام ـهای خواهــد بــود کــه توســط وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی تصویــب و
بهمرحلـ ٔـه اجــرا درخواهــد آمــد".
ً
ـازی تقریبــا
در بخــش خدمــات بهداشــتی و درمانــی نهفقــط توســعهای رخ نــداده اســت بلکــه بــا خصوصیسـ ِ
تمامــی شــبکههای بهداشــتی و درمانــی ،جمعیــت کثیــری از کارگــران و مزدبگیــران از دسترســی بــه ایــن شــبکه
محــروم شــدهاند .دفترچههــای تأمیــن اجتماعــی و خدمــات درمانــی بهاعتــراف مســئوالن دیگــر هویتــی ندارنــد
و ســازمان تأمیــن اجتماعــی بهطــور غیرقانونــی طــی تفاهمنام ـهای بــا بیمههــای تکمیلــی ،بخشــی از خدمــات
درمانــی را بــه ایــن بیمههــای خصوصــی آن هــم بهبهــای دریافــت تعرفههایــی قابلتوجــه و ارائــه خدمــات محــدود
واگــذار کــرده اســت ،ضمــن آنکــه بســیاری از کارگــران هنــوز تحــت پوشــش تأمیــن اجتماعــی درنیامدهانــد و
گــروه گــروه نیــز از شــمول آن خــارج شــدهاند .از تعاونــی مســکن کارگــران دیگــر نامــی هــم باقــی نمانــده اســت.
زمینهــای مــوات شــهری از ســوی نهادهــا و بنیادهــای ریزودرشــت بهجــای واگــذاری بــه تعاونیهــای مســکن
کارگــری و کارمنــدی و ســاخت تأسیســات زیربنایــی وارد بــورس زمیــن و بسازبفروشــی شــده اســت و خــود مهمترین
عامــل گــران شــدن روزانــه و سرســامآور بهــای زمیــن و ســاختمان ،بهویــژه از دهــه هفتــاد شمســی ،بــوده اســت.
وامهــای مســکن نیــز نهتنهــا دردی را دوا نکردهانــد بلکــه بــا وارد کــردن حجــم بزرگــی از نقدینگیهــا و در نتیجـ ٔـه
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  ۴۰۰هــزار ریــال حــق مســکن در ســال  ، ۹۷آن هــم بــرای
کارگــران مشــمول قانــون کار ،مضحکـهای بیــش نیســت.
بــر جامعــه کارگــری پوشــیده نیســت کــه اکنــون دیگــر از ســرویسهای نقــل و انتقــال کارگــران -بهجــز در
معــدود واحدهــای بــزرگ صنعتــی -خبــری نیســت و هزینــه رفــت و برگشــت بــه و از محیــط کار بــه دوش کارگــران
افتــاده اســت .ایــن موضــوع در کنــار ســازمانیافته نبــودن خطــوط و نــاوگان حملونقــل عمومــی متناســب بــا
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توســعه شــهری ،بهویــژه در شــهرهای بــزرگ ،هزینههایــی گــزاف بــه ســبد هزینــه خانوارهــای کارگــری تحمیــل
کــرده اســت .توســعه بافــت شــهری ب ـهدور از پیشبینــی خدمــات عمومــی و ازجملــه خطــوط نــاوگان حملونقــل
عمومــی وابســتگی روزافــزون شــهروندان بهوســیله نقلیــه شــخصی را موجــب شــده اســت کــه خــود معضلهــای
اجتماعـیای دیگــر و ازجملــه آلودگــی و ترافیــک سرســامآور را بهدنبــال داشــته اســت .آیــا ایــن سیاسـتها اتفاقــی
و از ســر ندانــمکاری اســت؟ نــه! بهاعتقــاد مــا ایــن سیاســتها و بهتبــع آن شــیوههای اجــرای آنهــا چنــان
اســت کــه بــازار فــروش خودروهــای شــخصی را بــدون توجــه بــه نیازهــای اساســی توســعه کشــور گســترش
داده اســت .سیاســتی کــه در تحلیــل نهایــی ،رونــق بــازار واردکننــدگان و صنایــع مونتــاژ خودروســازی وابســته بــه
کمپانیهــا و تراســتهای خودروســازیای چندملیتــی را موجــب شــده اســت .حالآنکــه میبایســت ظرفیــت
صنایــع خودروســازی کشــور چنــان ســازماندهی شــود کــه در وهلــه نخســت بــه نیازهــای اساســی کشــور در
توســعه حمــل نقــل عمومــی پاســخ گویــد .بنابرایــن ،اگــر در نظــر گیریــم کــه چــه شــبکه مافیای ـیای گســترده در
داخــل کشــور -در همســویی بــا شــرکتهای چندملیتــی خودروســازی -از ایــن تولیــدات مونتــاژی بیکیفیــت و
گرانتــر از قیمتهــای جهانــی چــه ســودی میبــرد ،آنــگاه میتــوان دریافــت کــه چــرا هــرروز از حجــم توســعه
خدمــات عمومــی در بخــش حملونقــل شــهری کاســته و بــر طــول و عــرض صنایــع مونتــاژ خودروهــای شــخصی
افــزوده میشــود.
نکتــه آخــر آنکــه ،در ســالهای اخیــر ،در بســیاری از کارگاههــای تأســیس شــده اســتانداردهای تعریــف شــدهٔ
ناظــر بــر وجــود غذاخــوری ،حمــام و دستشــویی در آنهــا رعایــت نشــده و فاقــد ایــن امکانــات هســتند چــه رســد
بــه اینکــه محلــی مناســب بــرای اسـ ٔ
ـتفاده کارگــران در رشــتههای مختلــف ورزش تــدارک دیــده شــده باشــد! از
خدمــات رفاهــی دیگــر و ازجملــه تأســیس مهدکودکهــا و شــیرخوارگاهها در جنــب کارگاههــای بــزرگ نیــز دیگــر
ً
خبــری نیســت .افــزون بــرآن کــه ایــن تأسیســات رفاهــی کــه قبــا در بســیاری از واحدهــای صنعتــی بــزرگ وجــود
داشــتند ،تعطیــل شــده یــا کاربــری دیگــری یافتهانــد.
خدمات رفاهی کارگری و معیارهای بینالمللی در حقوق کار
کنفرانــس بینالمللــی کار بهســال  ۱۹۵۶توصیهنامــه شــماره  ۱۰۲را تصویــب کــرد کــه معیارهایــی بــرای خدمــات
رفاهــی کارگــران در ارتبــاط بــا کارگاه ارائــه میدهــد .ایــن توصیهنامــه کــه بــه اســتثنای کارگــران کشــاورزی و
حملونقــل دریایــی همــه کارگــران یــدی و فکــری در کارگاههــای بخــش خصوصــی و بخــش عمومــی را شــامل
میشــود ،بــه تنــوع خدمــات رفاهــی و تفــاوت روشهــا در تحقــق ایــن خدمــات -اعــم از قوانیــن ،آئیننامههــا
و پیمانهــای دســتهجمعی -و دربــاره خدمــات رفاهــی کارگــران و ازجملــه فراهــم آوردن غذاخــوری در کارگاه
یــا نزدیــک بــه محــل کارگاه ،محــل اســتراحت کارگــران ،بهویــژه بــرای زنــان کارگــر و کســانی کــه بــه کارهــای
ســخت اشــتغال دارنــد ،نحـ ٔ
ـوه اداره ایــن قبیــل محلهــا ،تأمیــن بودجــه آنهــا نیــز تســهیالتی بــرای وســایل آمــد
و رفــت کارگــران در وضعیتــی کــه وســایل نقلیــه عمومــی کافــی موجــود نبــوده یــا اســتفاده از آنهــا مشــکل باشــد،
بهتفصیــل ضوابطــی را بهدســت میدهــد.
مسکن کارگران
ٔ
در نخســتین ســالهای فعالیــت ســازمان بینالمللــی کار یعنــی در ســالهای دهــه  ،۱۹۲۱توصیهنامــهای
ٔ
دربــاره مســکن کارگــران کشــاورزی بهتصویــب رســید کــه شــامل کلیاتــی دربــاره مســکن فــردی ،جمعــی و
خانوادگــی ایــن قبیــل کارگــران بــود .ســالها بعــد کــه موضــوع تهیــه مســکن مناســب بــرای کارگــران در "اعالمیــه
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فیالدلفیــا" بهطــور عــام درج شــد و اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر نیــز مســکن را یکــی از عاملهــای زندگــی
مناســب بیــان داشــت ،ســازمان ملــل متحــد پیگیــری ایــن امــر ،یعنــی برخــورداری کارگــران از مســکن مناســب ،را
برعهــده ســازمان بینالمللــی کار واگذاشــت ،یعنــی برعهـ ٔ
ی ســازمان ملــل در زمینــه مســائل
ـده ســازمان تخصصـ 
کارگــری .در اجــرای ایــن تکلیــف ،کنفرانــس بینالمللــی کار مســئله مســکن گروههــای مختلــف کارگــری را طــی
توصیهنامههایــی طــرف توجــه قــرار داد و در ســال  ۱۹۶۱توصیهنامــه شــماره  ۱۱۵را دربــاره مســکن کارگــران
ٔ
همــه کارگــران یــدی و غیــر یــدی و همــه دارنــدگان شــغل
بهطــورکل تصویــب کــرد .توصیهنامــه همچنیــن
آزاد ،ســالخوردگان ،بازنشســتگان و معلــوالن را مشــمول مفــاد آن میدانــد و بــه رئــوس هدفهــای سیاســت
ملــی مســکن ،مســئولیتهای مقامهــای ذیربــط در کشــورهای عضــو ،مســائل مربــوط بــه تهیــه مســکن
از طــرف کارفرمایــان بــرای کارگــران ،مســئولیت تأمیــن بودجــه بهمنظــور تهیــه و ســاخت مســکن ،معیارهــا و
اســتانداردهای محــل ســکونت ،خانهســازی و شهرســازی و بهبــود وضــع روســتاها و مناطــق (مادههــای  ۱تــا
 )۱۲اشــاره میکنــد.
اوقات فراغت
ســازمان بینالمللــی کار در ســال  ۱۹۲۴توصیهنامــه شــماره  ۲۱را بــا عنــوان" :گســترش تســهیالت بــرای صــرف
اوقــات فراغــت کارگــران" ،معیارهایــی تصویــب کــرد .از دیــدگاه ایــن توصیهنامــه "اوقــات فراغــت" اوقاتــی هســتند
غیــر ســاعات کار کــه کارگــر طــی آن بتوانــد بــه کارهایــی بپــردازد کــه بــه انجــام آنهــا مایــل اســت .توصیهنامــه از
اوقــات کار و اوقــات فراغــت ســخن میگویــد و پیشــنهاد میکنــد کــه اوقــات فراغــت تــا حــد ممکــن بایــد تــداوم
داشــته باشــد .توصیهنامــه بــرآن اســت کــه بــدون برخــورداری از بهداشــت و مســکن و دسترســی بــه مؤسسـههای
ارزانقیمــت در ایــن زمینــه ،اوقــات فراغــت مفهومــی نــدارد .بــا ایــن حــال ،در توصیهنامــه تأکیــد میشــود کــه
اســتفاده از مؤسســههای مرتبــط بــا اوقــات فراغــت نبایــد "آزادی فــردی کارگــران" را بهخطــر انــدازد و آزادی
کارگــران بایــد در برابــر روشهــا یــا اقدامهایــی 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 عمدهتریــن وظایــف ســندیکاهای مســتقل کارگــری پیگیــری امــور رفاهــی کارگــران و
ســاماندهی تعاونیهــای مســکن و کارگــری در ســطح کارگاه ،صنــف ،صنعــت و در مقیــاس محلــی ،منطق ـهای
و ملــی اســت .امــا نظــام ،در پــی ســرکوب ســندیکاهای مســتقل کارگــری و در پنــاه قراردادهــای موقــت ،از
ٔ
زمینــه مســکن گریبــان خــود و کارفرمایــان را رهــا کــرد .بیتردیــد
انجــام وظیفــه خدماترســانی بهویــژه در
"خانــه کارگــر" از پــی مصــادره تعاونیهــا و بیهویــت کــردن آنهــا در راســتای سیاســتهای نظــام مبنــی بــر
حمایــت از کالنســرمایهداران تجــاری و دالالن زمیــن مســکن نقشــی مخــرب بــر عهــده داشــت .حــال آنکــه
تعاونیهــای مســکن و مصــرف کارگــری بــا توجــه بــه جمعیــت عظیــم کارگــری و حضــور مؤثــر آنــان در شــهرها
و روســتاهای کشــور ،در حــل معضــل مســکن و اصــاح سیســتم داللــی ناظــر بــر توزیــع و گــردش کاال ،نقشــی
مثبــت میتوانشــت داشــته باشــد.

 .۵ایمنی و بهداشت کار

مسـ ٔ
ـئله ایمنــی و پیشــگیری از حــوادث و بهداشــت کار ،از دیگــر مســائل مهــم تمــام واحدهــای صنعتــی ،تولیــدی
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و خدماتــی اســت .حــل مسـ ٔ
ـئله ایمنــی و بهداشــت کار مســتلزم صــرف هزینــه اســت و در نظامهایــی کــه بهجــای
توجــه بــه ســامت و زندگــی کارگــران ،ســود ســرمایهداران تنهــا مــاک اصلــی اســت ،کارفرمایــان و دولــت بــه حــل
چنیــن مسـ ٔ
ـئله عظیمــی کــه هــرروز جــان هــزاران کارگــر را بهمخاطــره میانــدازد ،توجهــی ندارنــد.
ً
در قانــون کار مصــوب ســال  ،۱۳۳۷ظاهــرا پیشبینیهایــی در جهــت حفــظ ایمنــی و بهداشــت کار صــورت
گرفتــه بــود ،امــا ازآنجاکــه تشــکلهای کارگــری کوچکتریــن نقشــی در نظــارت بــر اعمــال آن نداشــتند و
ضمانتهــای اجرایــی الزم در آن پیشبینــی نشــده بــود ،همــان قانــون و آئیننامههــا نیــز بهاجــرا درنیامدنــد.
مطابــق مــاده  ۴۷ایــن قانــون ،بایــد شــورایی بهنــام "شــورای حفاظــت فنــی" ،متشــکل از  ۷نفــر از مقامهــای
دولــت تشــکیل میشــد کــه هیــچ نماینــدهای از کارگــران در آن وجــود نداشــت .آئیننامـ ٔـه دیگــری بــرای "کمیتـ ٔـه
حفاظــت" مصــوب  ۱۳۳۹وجــود داشــت کــه وظیفــه آن بررســی شــرایط حفاظــت و ایمنــی کارگاه بــود .در ایــن
کمیتــه تنهــا حضــور یــک نماینــده کارگــر پیشبینــی شــده بــود.
در قانــون کار کنونــی اگرچــه مادههــای  ۸۵تــا  ۹۵بــه حفاظــت فنــی و بهداشــت اختصــاص دارد و از برخــی
جهــات نســبت بــه قانــون پیشــین کاملتــر اســت ،ولــی بهعلــت حضــور نداشــتن نماینــدگان واقعــی کارگــران در
کمیتههــای مربوطــه و فســاد حاکــم بــر دســتگاههای اداری ،هرگــز جنبـ ٔـه اجرایــی نیافــت.
نگاهــی گــذرا حتــا بــه آمارهــای ناقــص و دستکاریشــده موجــود درخصــوص حــوادث و ســوانح کار از یــک ســو و
ـود هرگونــه نظــارت و پیگیــری روشــمند
آمارهــای مربــوط بــه بیماریهــای ناشــی از شــرایط کار از ســوی دیگــر ،نبـ ِ
درخصــوص ایمنــی و بهداشــت را بهروشــنی نشــان میدهنــد.
"روزانــه بهطــور متوســط  ۲٫۲نفــر در اثــر حــوادث ناشــی از کار روزانــه و حداقــل  ۶برابــر ایــن رقــم بــر اثــر
بیماریهــای ناشــی از کار فــوت میکننــد .پرداخــت غرامــت مســتقیم بــه حادثــه دیــدگان ناشــی از کار ســازمان
تأمیــن اجتماعــی در ســال  ۱۳۹۵معــادل  ۵۸۰میلیــارد تومــان بــوده اســت" [اقتصــاد آنالیــن ،بهنقــل از مدیــرکل
بازرســی کار ۲۹ ،آذرمــاه .]۱۳۹۶
تردیــدی نیســت کــه ایــن آمــار بســیار پایینتــر 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  ۶۰قانــون تأمیــن اجتماعی
از حادثــه کار شــده اســت .بنــا بــر ایــن تعریــف ،حادثــه کار حادثـهای اســت کــه "در حیــن انجــام وظیفــه و بهســبب
آن ،بــرای بیمهشــده اتفــاق میافتــد ".مأخــذ دادههــای حــوادث ناشــی از کار "بــر اســاس گــزارش بازرســی ،حادثـ ٔـه
ثبــت شــده در پرونــدۀ فنــی بیمــه شــدگان" اســت .بنابرایــن ،درک ایــن نکتــه دشــوار نیســت کــه آمارهــای داده شــده
ً
عمدتــا بخــش صنعــت و کارگاههــای بــزرگ و کارگاههــای مشــمول قانــون تأمیــن اجتماعــی را دربرمــی گیــرد.
حــال آنکــه اگــر تمــام بخشهــای اقتصــادی و ازجملــه حوزههایــی را کــه از شــمول قانــون کار خــارج شــدهاند
در نظــر گیریــم ،شــمار حــوادث و ســوانح کار بهمراتــب بیــش از آمارهــای ارائهشــده خواهــد بــود .زیــرا بیشــترین
آمــار حــوادث در ارتبــاط بــا کارگاههــای کوچــک در شــهر و روســتا و ازجملــه غذاخوریهــا و رستورانهاســت کــه
از هیــچ پوشــش ایمن ـیای مناســب برخــوردار نیســتند" .کارهــای ســاختمانی ،مقنیگریهــا ،کارگاههــای تــازهکار
و معــادن از آســیبپذیرترین و درعینحــال دارای بیشــترین حــوادث ناشــی از کار میباشــند و متأســفانه هیچیــک
از ایــن مشــاغل درحالحاضــر از حمایتهــای فراگیــر تأمیــن اجتماعــی نیــز برخــوردار نیســتند .درحالحاضــر در
بخــش روابــط کار اقدامــات خوبــی صــورت نگرفتــه اســت کــه متأســفانه برخــی آمارســازی هــا نیــز میتوانــد بــه
پنهــان مانــدن خطــرات واقعــی در محیطهــای کاری کــه ســامت نیــروی کار را تهدیــد میکنــد منجــر شــود"
[بهنق��ل از :ســایت مرج��ع متخصصـ�ان سلـامت ،ایمن��ی و بهداشتــ].همچنین ،بایــد بهیــاد داشــت کــه فاجعــه
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تنهــا در مــرگ کارگــر خالصــه نمیشــود ،بلکــه قطــع عضــو یــا از کارافتادگــی کلــی و جزیــی در نتیجــه ســوانح
کار خ��ود فاجع��ه دیگ��ری اس��ت .جبارعلــی س��لیمیان ،نماین��ده وقـ�ت کارگ��ران ایــران در ســازمان بینالمللــی کار
( )ILOنی��ز ناگزی�رـ اعت�رـاف ک��رده اســت" :همچنــان بهعلــت اســترس حاکــم بــر کارگــران قــراردادی ،آمــار
حــوادث ناشــی از کار رو بهافزایــش اســت .متأســفانه کارگــران قــراردادی مصــدوم ،پــس از اتمــام مــدت قراردادشــان
از ســوی کارفرمــا اخــراج شــده و پــس از آن نیــز بهدلیــل عرضــه بیــش از حــد نیــروی کار ،قــادر بــه امــرار معــاش
نیسـ�تند" [ســایت آفتــاب ۱۷ ،فروردینمــاه .]۱۳۸۹
گذشــته از ســوانح و حــوادث کار ،موضــوع دیگــری کــه بهشــدت جامعــه کارگــری کشــور را تهدیــد میکنــد،
بیماریهــا و عــوارض جســمی و روحــی ناشــی از محیــط و روابــط کار یــا بهعبــارت بهتــر مــرگ زودرس و خامــوش
کارگــران اســت .در ایــن خصــوص ،کافــی اســت بــه گزارشهــای خالصهشــده زیــر توجــه کنیــم:
"چنــدی قبــل در خبرهــا آمــده بــود روزانــه  ۱۰هــزار نفــر در كشــور بــه بیماریهــای شــغلی مبتــا میشــوند كــه
بیشــتر ایــن بیماریهــا بــا رعایــت اصــول ارگونومــی 2قابلپیشــگیری اســت .تحقیقــات انجامشــده نشــان داده
اســت حــدود  ۶۰تــا  ۹۰درصــد مراجعــات بــه مراكــز خدمــات بهداشــتی ،درمانــی ،ناشــی از اســترسهای مرتبــط بــا
كار بــوده كــه متأســفانه اغلــب پنهــان ماندهانــد .یــك فــرد در طــول  ۲۴ســاعت ،بهطــور متوســط  ۸ســاعت ،یعنــی
حــدود  ۵۰درصــد از ســاعات بیــداری خــود را تحــت تأثیــر عوامــل روانــی محیــط كار خــود میگذرانــد و ایــن عوامــل
بــر روی زندگــی شــخصی و خانوادگــی او تأثیــر میگــذارد .گــر چــه آمــار فقــط در مــورد كارگرانــی موجــود اســت
كــه شــامل پرداخــت غرامــت شــدهاند و آمــار دقیقــی از بیمــاری شــایع اســكلتی و عضالنــی ناشــی از كار در ایــران
شــدیدتر اســت ،چــون شــرایط كاری در ایــران ســختتر اســت ،وجــود نــدارد .دكتــر رامیــن مهــرداد ،متخصــص
طــب كار و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــكی تهــران ،معتقــد اســت :بیمــاری شــغلی ،بیمــاریای اســت
كــه در اثــر كار بهوجــود آمــده یــا تشــدید شــود یــا كار نقشــی در بهوجــود آمــدن آن داشــته باشــد ... .بیماریهــای
شــغلی موجــود در ایــران سالهاســت در بســیاری از كشــورهای پیشــرفته ریشــهکن شــدهاند و محیطهــای
كاری آنهــا عــاری از ایــن بیماریهاســت ،امــا در ایــران در بســیاری از مــوارد ،افــراد اطالعــات خوبــی راجــع بــه
ایــن بیماریهــا ندارنــد .دكتــر علــی فرجــام ،روانشــناس اجتماعــی ،در مــورد فشــارهای روحــی و روانــی در محیــط
كار میگویــد :فشــارهای روحــی و روانــی در ســازمانها موجــب كاهــش بازدهــی و معضــات رفتــاری كاركنــان و
تعــارض در انجــام امــور میشــود .وی میافزایــد :نگرانــی نســبت بــه آینــده ،ناامنــی شــغلی ،دغدغههــای مربــوط
بــه خانــواده ،مشــكالت اجتماعــی ،پیشــرفت فنــاوری و لــزوم دسترســی بــه دانــش روز ،از معضالت فراگیری اســت
كــه آثــار جســمی و روحــی خــود را درگــذر زمــان بــر كاركنــان ســازمانها برجــای میگــذارد .دكتــر فرجــام یــادآوری
میکنــد :شــرایط محیطــی از دیگــر عوامــل مؤثــر بــر ســامت كاركنــان هــر ســازمان اســت كــه بهتدریــج تأثیــر
عمیقــی بــر ســامت روحــی و جســمی افــراد میگــذارد .روشــنایی و نــور :نــور كــم یــا زیــاد ،اثــر منفــی بــر بــازده
كاری افــراد دارد .تبعــات جســمی ایــن موضــوع روی دســتگاه بینایــی تأثیرگــذار اســت .كار در محیطهــای بســته
کمنــور و همچنیــن پرنــور ،بــا خســتگی و تحریکپذیــری فــرد همــراه اســت .افــرادی كــه در چنیــن محیطهایــی
كار میکننــد ،بــازده كاری مناســبی ندارنــد و اعمــال منفــی از خــود نشــان میدهنــد .ســروصدا :دســتگاه شــنوایی
انســان بــه دامنــه محــدودی از اصــوات حســاس اســت ،بهطوریکــه صداهایــی كــه در طیــف بــاالی ایــن دامنــه
قــرار میگیرنــد ،بــرای فــرد آزاردهنــده هســتند .چنیــن صداهایــی ،عــاوه بــر ایجــاد مشــكالت شــنوایی در فــرد،
 - 2بــرای ایــن واژه تــا کنــون برابرنهــادی مناســب پیشــنهاد نشــده اســت ،ولــی میتــوان در عرصــه بهداشــت کارکــرد آن را رعایــت کــردن اصــول
اسـ�تقرار و فعالیـ�ت فیزیکـ�ی کارگـ�ران و کارمنـ�دان درمحیـ�ط کارمعنـ�ی کـ�رد.
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تغییــرات جســمی و روحــی دیگــری نیــز بهوجــود م ـیآورد .از لحــاظ جســمی ،فشــردگی عــروق خونــی ،تغییــرات
ضربــان قلــب ،گشــاد شــدن مردمــك چشــم ،بــاال رفتــن فشــارخون و كشــیدگی عضــات را میتــوان مشــاهده
ً
كــرد .چنیــن شــرایطی معمــوال بــا عالئــم اضطــراب همــراه اســت .پرخاشــگری ،بیاعتمــادی و تحریکپذیــری
در افــرادی كــه در محیطهــای پرســروصدا كار میکننــد ،بهروشــنی قابلمشــاهده اســت" [ســایت مرجــع علــوم
مدیریــت ایــران بــا عنــوان" :افزایــش بیماریهــای شــغلی :وقتــی کار دوستنداشــتنی میشــود"].
ً
«ضایعــات پوس��تی و بیماریهـ�ای ری��وی ش��ایعترین بیماریه��ای شـ�غلی در کش��ور بهشــمار میرون��د .تقریبــا
همهــ ای��ن بیماریه��ا ک��ه میتوانن��د ناشـ�ی از نــوع ش��غل ،نامناسـ�ب بــودن محیـ�ط کار یـ�ا بهعلـ�ت تهویـ�ه نشـ�دن
آالین��ده های��ی در فض��ای صنع��ت باش��ند ،قابلپیش��گیری هس��تند و درص��ورت تش��خیص زودهن��گام میت��وان از
پیش��رفت آنه��ا و رس��یدن بــه مرحل��ه درمانناپذی��ر ب�وـدن ،جلوگیـ�ری ک��رد .آســم شــغلی در ایــران كمتــر مــورد
توج��ه ق��رار گرفت�هـ اس��ت .بهطورکلــی بیــش از  ۳۰۰عامــل شــغلی مختلــف طبیعــی و شــیمیایی وجــود دارد
كــه باعــث بهوجــود آمــدن آســم شــغلی میشــوند .آســم نانوایــان ،آســم كشــاورزان ،آســم صنایــع ،آســم مــواد
شـ�یمیایی پاککننـ�ده ،آسـ�م صنایـ�ع نسـ�اجی و آسـ�م صنایـ�ع غذایـ�ی از شـ�ایعترین انـ�واع آسـ�م شـ�غلی در ایـ�ران
هستــند .در صنای��ع شوــینده ،استنش��اق یکیــ از آنزیمهـ�ای خ�اـص ب��رای تهی�هـ پودره��ای شـ�وینده ،منجــر بــه
ایجــاد عالئــم تنفســی در  ۲۵درص��د از کارگـ�ران ش��اغل در آن قسمــت میش��ود .همچنی��ن حــدود  ۵درصــد از
کارگرانــی ک��ه در آزمایش��گاههای حیوان�اـت و ی��ا کارخانهه��ای تهیهــ دستــکش التکــس کار میکننــد بــه آســم
شــغلی مبتــا میشــوند .ایزوســیاناتها مــواد شــیمیاییای هســتند کــه در بســیاری از کارخانههــا مصــرف دارنــد.
ازجملــه کارخانههــای تهیــه رنگهــای اســپری ،مــواد پالســتیکی ،کائوچــو و فــوم ممکــن اســت حــاوی ایــن مــواد
شــیمیایی باشــند .یکــی دیگــر از بیماریهــای ریــوی ناشــی از کار آزبســتوز اســت .ایــن بیمــاری بهعلــت استنشــاق
گــرد و غبــار پنبــه نســوز بهوجــود میآیــد .آزبســت یــا پنبــه کوهــی درون ســنگهای ســخت در اعمــاق زمیــن
وجــود دارد و دارای رشــته و فیبرهــای بلنــدی اســت .ایــن رشــتهها در برابــر حــرارت ،مقاومــت زیــاد و قابلیــت
ی دارنــد ،ازای ـنرو در صنایــع بســیاری ب ـهکار میرونــد .مشــکالت ریــوی ،ســرطان
هدایــت الکتریکــی بســیار کم ـ 
ً
ریــه ،ســرطان حنجــره و احتمــاال برخــی ســرطانهای 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
قدیمیتریــن بیماریهــای ریــوی شــغلی اســت کــه هنــوز بــا وجــود افزایــش فناوریهــای جدیــد در عرصــه تولیــد
و صنعــت ســالیانه هــزاران نفــر را در سراســر جهــان بــه کام مــرگ میکشــد .ســیلیکوزیس یکــی از شــایعترین
پنوموکونیوزهــای شــغلی و غیرقابــل درمــان اســت کــه در اثــر استنشــاق ذرات گــرد و غبــار حــاوی کریســتالهای
آزاد ســیلیس ،ایجــاد میشــود .ســیلیس فراوانتریــن مــاده موجــود در پوســته زمیــن اســت کــه بهطــور وســیع در
شــن و گرانیــت و ســنگهای معدنــی یافــت میشــود .در طــول عملیاتــی کــه ســنگ و شــن و بتــون و بعضــی
از ســنگهای معدنــی شکســته و خــرد میشــوند گــرد و غبــار ســیلیس آزاد میشــود .کار در معــادن روبــاز و
زیرزمینــی ،ســنگبری و سنگتراشــی و عملیــات ســاختمانی و راهســازی ،تولیــد ســیمان و کاشــی و ســرامیک،
تونــل ســازی ،ریختــه گــری ،تولیــد شیشــه ،رنــگ و ســفالگری ،تولیــد ظــروف ســفالی و عملیــات شــن زنــی
( )sand blastingاز مشــاغل مهمــی هســتند کــه در آنهــا شــاغلین در مواجهــه بــا ســیلیس کریســتالی قــرار
دارنــد .ســایر بیماریهــای ناشــی از مواجهــه بــا ســیلیس عبارتنــد از برونشــیت مزمــن ،آمفیــزم  ، TB،نفروپاتــی
و ســرطان ریــه .نکتــه اساســی در پیشــگیری از ســیلیکوزیس ،ممانعــت از آلودگــی محیــط کار بــه گــردو غبــار
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ســیلیس آزاد میباشــد" [ســایت بــازار کار ۳۰ ،خردادمــاه  ،۱۳۹۰بهنقــل از دکتــر معیــن].
اکنــون بــا توجــه بــه اظهارنظرهایــی کــه در بــاال نقلقــول شــد ،میتــوان دریافــت کــه بیماریهــای ناشــی از
محیــط و شــرایط کار تــا چــه انــدازه بــر ســامتی کارگــران کشــور در تمــام واحدهــای تولیــدی صنعتــی و معدنــی،
صنایــع شــیمیایی ،نفــت و گاز ،کشــاورزی ،خدمــات و حملونقــل شــهری و بیــن شــهری تأثیــر منفــی داشــته
اســت و تــا چــه انــدازه ســامتی و جــان آنــان را تهدیــد میکنــد ،آن هــم بــر بســتر رواج گســترده قراردادهــای
موقــت کــه دســت کارفرمایــان را در الپوشــانی تمامــی کاســتیها در زمینـ ٔـه ایمنــی و بهداشــت بــاز گذاشــته اســت
ٔ
ٔ
همــه تبعــات ناشــی از ایــن جنایتهــای برآمــده از آزمنــدی بیپایــان در ســودجویی را نیــز بــر درآمــد
هزینــه
و
انــدک خانوارهــای کارگــری تحمیــل کــرده اســت .کارفرمایــان بــا اتــکا بــه قراردادهــای موقــت ،بهمحــض مشــاهده
بیمــاری و اختــال جســمی در کارگــران ،بهویــژه در کارگاههــای کوچــک کــه هیــچ نظارتــی بــر آنهــا وجــود نــدارد،
بهبهانــه عــدم نیــاز از تمدیــد قــرارداد کار ســرباز میزننــد و گریبــان خــود را از تبعــات بعــدی آن رهــا میکننــد.
حــال آنکــه نادیــده گرفتــن ضوابــط ایمنــی و بهداشــت بــازی بــا ســامت کارگــران اســت و بیهیــچ پردهپوشــی
جنایــت اســت!
بــر اینهــا ،عامــل آلودگــی محیــط زیســت و بهویــژه آلودگــی آبوهــوا را بایــد افــزود .توجــه داشــته باشــیم کــه
کار کارگــران و ازجملــه کارگــران کارگاههــای پیمانــکاری ،خدمــات و حملونقــل شــهری در بســیاری از شــهرهای
بــزرگ کــه مــدت زیــادی در ســال هوایشــان آلــوده اســت در محیــط بــاز انجــام میشــود.
روش��ن استــ ک��ه ،هی��چ عام��ل تهدیدکنن�دـه س�لامتی را نمیتــوان بهكنتــرل درآورد مگــر آنکــه بــه شــناخت آن
اقـ�دام ش��ود .شناس��ایی ،از بازدی��د مقدمات��ی ب��رای ش��ناخت ویژگیه��ای كل��ی ش�رـایط محیطــ كار آغــاز میشــود.
در بازدیــد مقدماتــی عــاوه بــر اســتفاده از ســوابق موجــود در پروندههــا ،بایــد محیــط و فرایندهــای عملیاتــی تولیــد
را شــناخت تــا منابــع احتمالــی خطــر را شناســایی کــرد .بدیهــی اســت کــه بــا تغییــر هــر فراینــد یــا اصــاح آن بایــد
مخاط��رات بالق��وه ناش��ی از ای��ن تغییره�اـ را نیــز ارزیاب�یـ ک��رد .تهیـ�ه فهرســتی از مــواد شــیمیایی موجــود در محیــط
كار و مــواد اولیــه شــیمیایی ب ـهکار گرفتهشــده در خــط تولیــد یــا محصــول نهایــی تولیــد الزمــه کار ایــن بازدیــد
مقدمات�یـ اس��ت .مطالع��ه پرونـ�ده پزشـ�كی كارگـ�ران نیـ�ز از آن روی حائـ�ز اهمیـ�ت اسـ�ت کـ�ه میتوانـ�د بازگوكننـ�ده
محیــط کاری
انــواع مخاطــرات موجــود در محیــط كار باشــد .نهایــت آنکــه ،در کار شناســایی مخاطــرات در
ِ
مفــروض ،کارگــران شــاغل در فرایندهــای تولیــد و فرایندهــای جانبــی آن بیــش از هرکــس دیگــری بایــد طــرف
گفتگــو باشــند .پــس از ایــن مرحلــه ،عوملهایــی ماننــد تعــدد مخاطــرات ،شــدت خطــر ،تعــداد افــراد درمعــرض
خطــر ،برحســب اولویــت ،بایــد طبقهبنــدی شــوند .یعنــی بایــد روشــن کــرد کــه خطــر دارای چــه ماهیتــی اســت:
ـیمیایی آالینــده
انــرژی اســت ،از نــوع نــور ،ارتعــاش ،ســروصدا ،دمــا و جــز اینهــا یــا مادههــا ماننــد تركیبــات شـ
ِ
هـ�وا نظی��ر گــرد و غبــار ،دود ،مــه ،یــا عاملهــای میكروبیانــد؟ شــدت میــزان مواجهــه بــا خطــر چقــدر اســت؟
بی�شـ از مقـ�دار مج��ازی اس��ت كــه از سوــی ســازمانهای ذیص�لاح تعییــن ش��ده یـ�ا خیــر؟ مــدت زمــان مواجهــه
بــا خطــر چقــدر اســت؟ راه اثرگــذاری خطــر کــدام اســت؟ از راه استنشــاق ،پوســت ،دســتگاه گــوارش یــا جــز اینهــا
اســت؟ حساســیتپذیری شــاغالن از عاملهــای اشــاره شــده در بــاال ،بســته بــه ســابقه پزشــکی ایــن شــاغالن،
کدامانــد؟
آ گاهــی از نــکات فــوق ،تعییــن روشهــای مقابلــه بــا خطــرات احتمالــی را ســادهتر میکنــد .امــا آنکــه
بیــش و پیــش از هرکســی بایــد بــا ایــن مخاطــرات آشــنا شــود و راههــای مقابلــه بــا آنهــا را بدانــد ،کارگــران
شــاغل ،ســندیکا و نهــاد مشــارکتی و نظارتــی موجــود در کارگاه اســت .روشــن اســت کــه ،آ گاه کــردن کارگــران
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شــاغل و ســندیکای موجــود در کارگاه از ایــن مخاطــرات و آمــوزش شــیوههای مقابلــه بــا آنهــا حلقــه نهایــی
ایــن فراینــد خواهــد بــود .واگذاشــتن نتیجــه ایــن مطالعــات تنهــا بــه کارفرمــا و وانهــادن تصمیمگیــری بــه او
دربــاره فراهــم آوردن تدبیرهایــی ضــروری بهمنظــور پیشــگیری از مخاطــرات ،بــه بازگذاشــتن دســت کارفرمــا در
نادیــده گرفتــن ایــن موضــوع حیاتــی بهســبب ســودجویی یــا در بهتریــن حالــت ،بهســبب ســهلانگاری خواهــد
انجامیــد .هــم ازاینروســت کــه ارتبــاط دائــم و فعــال کمیتههــای بازرســی ،بهداشــت و ایمنــی بــا ســندیکاها
و نهادهــای مشــارکتی کارگاههــا بــا هــدف کنتــرل مــداوم و مؤثــر عاملهــای حادثهســاز و بیمــاریزا ضــرورت
بیچونوچــرا دارد.
امــا کار تنهــا بــه فراهــم آوردن تدبیرهایــی الزم بهمنظــور پیشــگیری از مخاطــرات خالصــه نمیشــود ،بلکــه
ضــروری اســت کــه مراکــز بهداشــت کار بــرای مقابلــه بــا خطــر بههنــگام بــروز حادثــه یــا بــروز بیمــاری بهایــن گونــه
تأســیس شــود :تأســیس مرکــز بهداشــت کار در واحدهــای کارگــری بــاالی  ۵۰۰نفــر؛ تأســیس خانــه بهداشــت
کارگــری در واحدهــای  ۵۰تــا  ۴۹۹نفرــ کارگ��ر؛ تأس��یس پســت امدــاد کارگــری در واحدهــای کارگــری بیــن  ۲۰تــا
 ۴۹نف��ر کارگ��ر؛ ادغ��ام بهداشـ�ت حرفـ�های در نظـ�ام شـ�بکه بهداشـ�تی و درمانـ�ی؛ اجـ�رای طـ�رح ضربتـ�ی نظـ�ارت و
پایــش بــر بهداشــت محیــط کار و کارگــری کارگاههــای زیــر  ۲۰نفــر کارگــر؛ اجــرای طــرح مراکــز ایمنــی و بهداشــت
در صنــوف و بهداشــتی کــردن کارگاههــا.
روشــن اســت کــه توجــه ویــژه بــه کارگاههــای کوچــک و خــاص از نــوع کارگاههــای قالیبافــی ،مرغــداری،
دامپــروری و جــز اینهــا ،بهدلیــل پراکنــده بــودن آنهــا ،از اهمیتــی خــاص برخــوردار اســت و در تمــام طــرح
و برنامههــای ایمنــی و بهداشــت حفــظ و پاکیزگــی محیطزیســت بایــد طــرف توجــه ویــژهای باشــند .ازای ـنروی،
حضــور و نقــش مؤثــر نماینــدگان واجــد شــرایط نمایندگــی کارگــری در تمــام مرحلههــا و در تمــام نهادهــای مربــوط
بــه تدویــن و تبییــن مقــررات ایمنــی و بهداشــت ،اعــم از شــورایعالی حفاظــت فنــی ،شــورای صنــف و نهــاد
مشــارکتی کارگاه در مقیــاس صنــف ،صنایــع ،معــادن ،کشــاورزی و کارگاههــای راهســازی و ســاختمانی ،بایــد از
ســوی قانــون کار پیشبینــی شــده و تضمیــن کــرده باشــد .مقــررات ایمنــی ،بهداشــت ،مراقبتهــای پزشــکی و
آور هــر واحــد بــا مشــارکت تشــکلهای کارگــری بایــد تدویــن
بهویــژه آئیننامــه ناظــر بــر کارهــای ســخت و زیــان ِ
و بهاجــرا 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 پیشبینــی شــده بهمنظــور ایمنــی
مطابــق بــا آئیننامههــای مربــوط بــه آن مجهــز گردیــده و آموزشهــای الزم بــه کارگــران ارائــه شــود .سیســتم
بازرســی کار بایــد در ارتبــاط فعــال و مؤثــر بــا ســندیکاها و نهادهــای مشــارکتی بــر ایــن فرآیندهــا نظــارت دائــم
داشــته باشــد و ضمانتهــای اجرایــی الزم بــرای ایــن نظــارت پیشبینــی شــوند.
حقوق بینالمللی کار و حمایت از سالمت کارگران ،بهداشت و ایمنی محیط کار
در طبقهبنــدی از معیارهــای بینالمللــی در زمینــه ایمنــی و بهداشــت کارگــران و کارگاههــا برخــی از مقاولهنامههــا
و توصیهنامههــا حمایــت از کارگــران را در برابــر مادههایــی معیــن یــا در فعالیتهایــی معیــن مدنظــر قــرار
دادهانــد و برخــی دیگــر بهداشــت و ایمنــی را بهطورکلــی منظــور داشــتهاند .بهعنــوان نمونــه ،توصیهنامههــای
شــماره  ۹۷و  ۱۱۲بــه حمایــت از ســامت کارگــران و بهداشــت کار و مقاولهنامههــای شــمارههای  ۱۴۸و  ۱۵۵و
توصیهنامههــای مکمــل آن و "برنامــه بینالمللــی بهبــود شــرایط و محیــط کار" نیــز ،بــه "محیــط کار" و "ایمنــی و
بهداشــت کارگــران و محیــط کار" میپردازنــد.
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توصیهنامــه شــماره  ۹۷کــه بهمنظــور حمایــت از بهداشــت و ســامت کارگــران در برابــر خطــرات محیــط کار در
ســال  ۱۹۵۳بهتصویــب کنفرانــس بینالمللــی کار رســید ،اقدامهــای ضــرور مفصــل و مشــروحی را برمیشــمارد
و انجــام آنهــا را بــه کشــورهای عضــو توصیــه میکنــد .در ایــن توصیهنامــه همچنیــن انجــام آزمایشهــای
پزشــکی نوبتــی را در خصــوص کارگرانــی کــه در معــرض خطرهایــی خــاص قــرار دارنــد توصیــه کــرده و پیشــنهاد
میکنــد کــه بیماریهــای شــغلی مشــخص شــوند و بــا اعــام آنهــا ،نســبت بــه چگونگــی ارائــه کمکهــای
اولیــه پزشــکی در محــل کار تدبیرهــای الزم درپیــش گرفتــه شــود .همزمــان بــا تصویــب ایــن توصیهنامــه،
کنفرانــس بینالمللــی کار طــی قطعنامـهای از دولتهــای عضــو خواســت کــه هــر چــه زودتــر بــه تربیــت پزشــکان
متخصــص در حــوز ه کار بپردازنــد و خدمــات بهداشــت کار را ســازمان دهنــد .بهدنبــال ایــن قطعنامــه ،گروهــی
از کارشناســان ده کشــور کــه بــه کمیتــه مربــوط بــه ایمنــی و بهداشــت کار تعلــق داشــتند اصولــی را در زمینــه
ســازماندهی خدمــات بهداشــتی و پزشــکی کار در کارگاههــا اعــام داشــتند .3ازای ـنروی ،کنفرانــس بینالمللــی
کار در ســال  ۱۹۵۹توصیهنامــه شــماره  ۱۱۲را تصویــب کــرد .توصیهنامــه شــماره  ۱۱۲پــس از تعریــف خدمــات
ـکی کار و روشهــای اســتقرار آنهــا در کارگاههــا ،بهطــور مفصــل خطــوط کلــی ایــن خدمــات
بهداشــتی و پزشـ ِ
و چگونگــی ســازماندهی آنهــا را از نظــر تجهیــزات و نیــروی انســانی ضــرور بیــان میکنــد .توصیهنامــه بــر
ـکی کار از کارگــران و کارفرمایــان تأکیــد
اســتقالل کامــل فنــی و معنــوی پزشــکان متخصــص بهداشــت و پزشـ ِ
4
میکنــد و مقــرر م ـیدارد کــه اســتفاده از ایــن خدمــات بایــد بــرای کارکنــان رایــگان باشــد .
بــا آنکــه مســائل مربــوط بــه محیــط کار از مدتهــا پیــش مطــرح بــوده اســت ،ولــی بــا افزایــش آگاهــی و
ســطح تشــکل کارگــران از یــک ســو و افزایــش خطــرات شــغلی و حرف ـهای در نتیجــه اســتفاده از فراوردههــای
جدیــد ســمی و خطرنــاک ،ب ـهکار بــردن ماشــینافزارها و وســایل پیچیــده نویــن و شــتاب و ســرعت کار آنهــا از
دیگرســو ،هــرروز بــر اهمیــت بهداشــت محیــط کار افــزوده اســت .زیــرا محیــط کار ،جایــی کــه کارگــران قســمت
عمــدهای از زندگــی خــود را در آن میگذراننــد ،تأثیــری عمیــق بــر ســامت و وضــع جســمی و روحــی و اجتماعــی
ایشــان دارد .فشــارهای جســمی و روحــی و عصبــیای کــه در محیــط کار بــر وجــود کارگــر آورده میشــوند،
گونهگونانــد و انــواع مختلــف دارنــد .مشــکالت مــادی محیــط کار ماننــد کوچکــی جــا ،گــرد و غبــار ،گازهــا و
بخارهــای متصاعــد از مــواد ،پرتوهــا ،ســروصدا و ارتعاشــات ،آلودگــی محیــط و جــز اینهــا ،همــراه بــا مشــکالت
ناشــی از نــوع کار ،ســازماندهی کار همچــون آهنــگ کار ،تکــرار مــداوم کار ،کار شــبانه و دیگــر مشــکلها،
همگــی بــر جســم و جــان کارگــر فشــار وارد میآورنــد .بــر ایــن فشــارهای ناشــی از اصــل کار و شــرایط کار بایــد
مشــکالت ناشــی از روابــط کارگــران بــا کارفرمــا را هــم افــزود .اینکــه در محیــط کار احتــرام انســانی مراعــات شــود
یــا نشــود ،خــود موضــوع مهمــی اســت کــه بــر ســامت روحــی و جســمی کارگــر اثــر میگــذارد .ازایـنروی ،محیــط
کار مجموعــ های پیچیــده از عاملهایــی اســت کــه آثــار مثبــت یــا منفیشــان بــر کارگــران انــکار ناشــدنیاند.5
 - 3بــرای نخســتین بــار در فرانســه دوران جنــگ جهانــی اول بــه خدمــات بهداشــتی و پزشــکی کار ،بــه معنایــی کــه امــروز در اســناد ســازمان بیــن
المللـ�ی کار آمـ�ده اسـ�ت ،توجـ�ه شـ�ده بـ�ود.
ً
 - 4هــر چنــد ارزیابــی تأثیــر توصیهنامههــا اصــوال دشــوار اســت ،امــا براســاس اظهارنظــر کارشناســان فنــی توصیهنامــه یادشــده تأثیــر
چشـ�مگیری داشـ�ته اسـ�ت.
 - 5ســازمان بینالمللــی کار بــا تصویــب مقاولهنامههــا و توصیهنامههــای 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 کتابهــا و مجموعــه
رهنمودهــای عملــی ،حداقــل ضوابــط نمونــه را در زمینههــای مختلــف ارائــه داده اســت .در ســالهای اخیــر ســازمانهای بینالمللــی دیگــر
<<<
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بیتردیــد پافشــاری نماینــدگان ســازمانهای مســتقل کارگــری و دولتهــای ترقیخــواه در طــرح و رســیدگی
بــه ایــن مســائل ،تصویــب دو مقاولهنامــه در ســالهای  ۱۹۷۷و  ۱۹۸۱دربــاره "محیــط کار ،آلودگیهــای هــوا،
صوتیــ و ارتع��اش" و دربــاره "ایمن��ی و بهداش��ت کارگ��ران و محی��ط کار" را موج��ب ش��د.
برابــر تعریــف منــدرج در مقاولهنامــه شــماره  ،۱۴۸منظــور از "آلودگــی هــوا" آلودگ ـیای اســت کــه هــوا بهســبب
مــواد مضــر و خطرنــاک آلودهشــده باشــد .مقصــود از "آلودگــی صوتــی" هرنــوع صدایــی اســت کــه بــه شــنوایی
صدمــه بزنــد یــا بههــر دلیــل بــرای ســامتی مضــر یــا خطرنــاک باشــد .اصطــاح "ارتعــاش" نیــز دربرگیرنــده هرگونه
نوســانی اســت کــه از طریــق ترکیبــات جامــد بــه بــدن انســان منتقــل شــده و بــرای ســامتی زیــانآور و یــا از جهــات
دیگــر خطرنــاک باشــد .حــوزه شــمول مقاولهنامــه ،همــه بخشهــای فعالیتهــای اقتصــادی را دربرمیگیــرد.
مقاولهنامــه  ،۱۴۸کشــورهای عضــو را مکلــف میکنــد تــا قوانیــن و مقــررات الزم نیــز ضوابــط و معیارهــای فنــی
و مجموعــه دســتورالعملهایی مرتبــط بــا پیشــگیری یــا محــدود کــردن خطــرات ناشــی از عاملهــای یادشــده
بههــدف تأمیــن ســامت کارگــران تهیــه و تنظیــم کننــد .در اجــرای ایــن تکلیــف ،در ایــن مقاولهنامــه بــر مشــاوره و
همــکاری بــا ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی تأکیــد شــده اســت .بهعــاوه ،بهمنظــور پیشــگیری از مخاطــرات
ناشــی از آلودگــی هــوا ،ســروصدا و ارتعــاش در محیــط کار تدبیرهایــی چنــد و ازجملــه معاینــه کارگــران و نظــارت بــر
ســامت ایشــان در فاصلههــای زمان ـیای معیــن ،تهیــه وســایل ایمنــی و حفاظــت فــردی ،سالمســازی محیــط
کار ،دادن اطالعــات و آموزشهــای الزم در خصــوص خطــرات شــغلی ناشــی از عاملهــای یادشــده پیشبینــی
شــدهاند و بهمنظــور تضمیــن اجــرای مقــررات مقاولهنامــه ،تــا آنجــا کــه بــه کارفرمایــان مربــوط میشــود ،بــه
ضــرورت مجازاتهایــی مناســب اشــاره میشــود .در نظــارت بــر اجــرای ایــن مقــررات و ضوابــط ،تعییــن مســئوالنی
فنــی در کارگاههــا و بازرســی از کارگاههــا ضــروری اســت.6
مقاولهنامــه شــماره  ۱۵۵دربــاره ایمنــی و بهداشــت کارگــران و محیــط کار کــه در اجالســیه  ۱۹۸۱بــه تصویــب
کنفرانــس بینالمللــی کار رســیده اســت ،آخریــن معیارهــا در زمینــه ایمنــی و دامنــه شــمول آن اســت ،یعنــی تمــام
فعالیتهــای اقتصــادی در همــه بخشهــای اقتصــادی و ازجملــه مشــاغل عمومــی و دولتــی را شــامل میشــود
و مفهومهــای "محیــط کار" و "بهداشــت" در آن معنایــی وســیعتر یافتهانــد .از دیــدگاه ایــن مقاولهنامــه ،محیــط
کار همــه مکانهایــی را شــامل میشــود کــه کارکنــان بایــد بهســبب کار در آنجــا حاضــر شــوند یــا بــرای انجــام
کار بــهآن جــا برونــد و مســتقیم یــا غیرمســتقیم زیــر نظــر کارفرمــا عمــل کننــد .مفهــوم ســامت و بهداشــت در
روابــط کار نیــز تنهــا بیمــاری نداشــتن یــا ناتوانــی جســمی نیســت ،بلکــه تأثیــری اســت کــه عاملهــای آلودگــی
میتواننــد بــر ســامت انســان بهجــا نهنــد .ایــن برداشــت از مســئله بهداشــت و ایمنــی محیــط کار و حمایــت از
ســامت کارگــران ســبب شــد تــا مقاولهنامــه  ۱۵۵کشــورهای عضــو را مکلــف کنــد "سیاســتی ملــی و هماهنــگ"
در زمینــه ایمنــی ،بهداشــت کارگــران و محیــط کار را بــا هــدف کاهــش تأثیــر عاملهــای خطرنــاک در محیــط کار
و پیشــگیری از بــروز حــوادث و عــوارض ناشــی از آنهــا تــا حــد ممکــن بهتصویــب رســانند و اجــرا کننــد .سیاســتی
ملــی کــه ،بایــد در آن بــا هــدف روزآمــد کــردن ،بــه طــور ادواری تجدیــد نظــر شــود (مــاده  ۲مقاولهنامــه) .در
تعریــف و تبییــن ایــن سیاســت همچنیــن دولتهــای عضــو بایــد عــاوه بــر توجــه بــه شــرایط خــاص کشــورخود بــه
و بهویــژه ســازمان ملــل متحــد نیــز بــه ایــن مســأله توجــه داشــتهاند و در ایــن زمینــه بــه برگــزاری کنفرانسهایــی بینالمللــی اقــدام کردهانــد.
برنامـ�ه بینالمللـ�ی بهبـ�ود شـ�رایط و محیـ�ط کار نیـ�ز در ایـ�ن رونـ�د جـ�ای دارد.
 - 6توصیهنامــه شــماره  ۱۵۶مصــوب ســال  ۱۹۷۷کــه مکمــل ایــن مقاولهنامــه اســت ،در زمینــه اقدامهــای مربــوط بــه پیشــگیری و نظــارت
بـ�ر حمایـ�ت از سـلامت کارگـ�ران رهنمودهـ�ای مفصلتـ�ری ارائـ�ه میکنـ�د.
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مشــورت بــا ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی برآینــد و وظایــف و مســئولیتهای مقامهــای دولتــی ذیربــط،
کارفرمایــان ،کارگــران و دیگــر گروههــای اجتماعــی ذینفــع را از نظــر اجــرای مقــررات ایمنــی ،بهداشــت کارگــران
و محیــط کار بــر مبنــای مفــاد منــدرج در مــاده  ۵مقاولهنامــه  ۱۵۵مشــخص ســازند.
در ایــن مقاولــه نامــه همچنیــن بهتفصیــل دربــاره ضــرورت بررســی وضــع محیــط کار ،ایمنــی و بهداشــت کارگــران
ملــی
در فاصلههــای زمانــیای مناســب ،پیشبینــی تدبیرهایــی ضــروری بهمنظــور اجرایــی کــردن سیاســت ِ
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 ماشــینآالت و وســایل
و مــواد الزم بــرای کار ،ایجــاد تضمیــن بــرای کارگرانــی کــه در کاری معیــن و بهدالئلــی موجــه نگــران ســامت یــا
حیــات خودنــد و در اعتــراض بــه آن دســت از کار میکشــند ،گنجانــدن آمــوزش ایمنــی در برنامــه آمــوزش حرفـهای
و آمــوزش عالــی در حوزههــای فنــی پزشــکی و جــز اینهــا ،ایجــاد هماهنگــی بیــن مســئوالن قســمتهای
مختلــف مربــوط بــه حفاظــت و ایمنــی ،و در صــورت امــکان ،ایجــاد یــک ارگان مرکــزی در نظــارت بــر اجــرای
آنهــا ،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 میشــود.7
از طرفــی ،کنفرانــس ســازمان بینالمللــی کار در قطعنامــه مصــوب ســال  ۱۹۷۴بــر مســئله بهبــود کار و محیــط
کار تأکیــد کــرد و ســال بعــد طــی قطعنامــه دیگــری بهبــود شــرایط و محیــط کار و رفــاه کارگــران را از وظایــف
بنیادیــن و دائمــی ســازمان خوانــد.

 .۶بازرسی کار

قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه روابــط کار هماننــد هــر قانــون دیگــری بایــد از ضمانــت اجرایــی قانونــی برخــوردار
ـرف رابطــه کار ،یعنــی کارگــر ،حمایــت شــود
باشــند .ایــن موضــوع از آن رو حائــز اهمیــت اســت کــه بایــد از یــک طـ ِ
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 آنهــا وجــود داشــته باشــد .8نقــش بازرســی
کار در نظــارت بــر رعایــت مقــررات کار و بهویــژه ضابطههــای مربــوط بــه ایمنــی و بهداشــت کار انکارناشــدنیاند.
بحــث دربــاره وظایــف بازرســی کار و بازرســان کار جزئــی از حقــوق کار اســت .در ایــن مبحــث ،ابتــدا بــه بررســی
اجمالــی آن از دیــدگاه حقــوق بینالمللــی کار و بــر پایــه معیارهــای مصــوب ســازمان بینالمللــی کار میپردازیــم
و آنــگاه بهترتیــب مقاولهنامههــا و توصیهنامههــای مربــوط بــه بازرســی کار در بخشهــای صنعــت و بازرگانــی،
بخــش کشــاورزی و مشــاغل مختلــف دیگــر را مطالعــه میکنیــم.
 - 7توصیهنامــه شــماره  ۱۶۴مصــوب ســال  ۱۹۸۱کــه مکمــل ایــن مقاولهنامــه اســت ،بهتفصیــل روشهــای فنــی مربــوط بــه اجــرای هماهنــگ
ضوابــط و مقــررات ناظــر بــر ایمنــی و بهداشــت در ســطح کارگاه و در مقیــاس ملــی را بیــان میکنــد .بهپیوســت ایــن توصیهنامــه فهرســت ۲۲
مقاولهنامــه و  ۲۱توصیهنام ـه کــه کشــورهای عضــو بایــد در اتخــاذ سیاســت مربــوط بــه ایمنــی و بهداشــت بایــد بــه آنهــا توجــه کننــد ،آورده
شــده اســت.
 - 8بــه ایــن موضــوع پــس از تصویــب نخســتین قوانیــن کار در کشــورهای صنعتــی توجــه شــد .از اوایــل قــرن نوزدهــم یعنــی ســال  ۱۸۳۳کــه
نخســتین نهــاد مربــوط بــه بازرســی کار در انگلســتان بهوجــود آمــد تــا امــروز کــه در بیشــتر کشــورها چنیــن نهــادی وجــود دارد ،راهــی طوالنــی
پیمــوده شــده اســت.
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بررسی اجمالی معیارهای بینالمللی کار در زمینه بازرسی کار
موضــوع بازرســی کار از همــان آغــاز فعالیــت ســازمان بینالمللــی کار مــورد توجــه بــود و بــر موضــوع نظــارت بــر
اجــرای مقــررات کار از ســوی گروههــای مســتقل کاری تأکیــد میشــد .از ایــن روی ،در متــن اولیــن اساســنامه
ســازمان بینالمللــی کار بــه بازرســی کار اشــاره شــده بــود .در نخســتین کنفرانــس بینالمللــی کار مصوبــه مربــوط
بــه بازرســی کار یعنــی توصیهنامــه شــماره  ۵دربــاره بازرســی کار (خدمــات بهداشــتی) از تصویــب گذشــت کــه
ایجــاد نظامــی را بــرای بازرســی و نظــارت دربــاره ســامت کارگــران توصیــه میکــرد .پــس از آن در ســال ۱۹۲۳
توصیهنامــه دیگــری (توصیهنامــه شــماره  )۲۰بــا تفصیــل بیشــتر و بهصورتــی کلیتــر موضــوع بازرســی کار را
مطــرح کــرد .هــر چنــد ایــن توصیهنامــه دیگــر اعتبــار نــدارد ،امــا مفــاد و محتــوای آن کــم و بیــش در مقاولــه
نامــه شــماره  ۸۱کــه در ســال  ۱۹۴۷بهتصویــب رســید ،همچنــان منعکــس اســت .مقاولهنامــه اخیــر دربرگیرنــده
معیارهــای اساســی مربــوط بــه بازرســی کار اســت.9
از آنجــا کــه مقاولــه نامــه شــماره  ۸۱کــه مهمتریــن مقاولهنامــه دربــاره بازرســی کار بهشــمار مــیرود شــامل
بخــش کشــاورزی نیســت ،ضــرورت داشــت کــه دربــاره کار کشــاورزی معیارهایــی جداگانـه وضــع شــود .ازایـنروی،
کنفرانــس بینالمللــی کار در اجــاس ســال  ،۱۹۶۹مقاولهنامــه شــماره  ۱۲۹و توصیهنامــه شــماره  ۱۳۳را در ایــن
حــوزه از تصویــب گذرانیــد.10
مقاولهنامــه شــماره  ۸۱بازرســی در صنایــع و بازرگانــی را طــی دو بخــش جداگانــه مطــرح میکنــد ،امــا بخــش
اصلــی آن بــه بخــش صنایــع مربــوط اســت کــه بهموجــب آن ،بازرســی کار در تمــام مؤسســههای صنعتــی
مأمــور بررســی و حصــول اطمینــان از حســن اجــرای مقــررات قانونــی ناظــر بــر شــرایط کار و حمایــت از کارگــران
اســت .بخــش دوم مقاولهنامــه  ۸۱کــه در خصــوص مؤسس ـههای بازرگانــی اســت ،مقــرر م ـیدارد کــه بــرای ایــن
مؤسسـهها بایــد نظــام بازرســی کار تــا حــد امــکان منطبــق بــا مقــررات حاکــم بــر بازرســی کار در صنایــع باشــد .از
لحــاظ مقاولهنامــه  ۸۱هــر کشــوری کــه بــه آن ملحــق میشــود ،بایــد بازرســی کار در آن کشــور بــه نظامــی متکــی
باشــد کــه تأمیــن اجــرای مقــررات قانونــی مربــوط بــه شــرایط کار و حمایــت از کارگــران وظیف ه آن اســت .امــا وظیفه
بازرســی کار ب ـ ه همیــن خالصــه نمیشــود .بازرســان کار بایــد اطالعــات الزم و رهنمودهــای فنــی را در اختیــار
 - 9از نظــر ســیر تاریخــی تصویــب معیارهــای بینالمللــی کار ،بایــد گفــت کــه پــس از تصویــب توصیهنامــه شــماره  ۲۰چنــد توصیهنامــه دیگــر
نیــز دربــاره بازرســی کار و دربــار ه دیگــر گروههــای کارگــری تصویــب شــد کــه عبارتنــد از :توصیهنامــه شــماره  ۲۸ســال  ۱۹۲۶دربــاره بازرســی کار
ً
(دریانــوردان) و توصیهنامــه شــماره  ۵۴ســال  ۱۹۳۷دربــاره بازرســی کار (در صنایــع ســاختمانی) .عــاوه بــر ایــن توصیهنامههــا کــه مســتقال بــه
موضــوع بازرســی کار اختصــاص داشــت ،در برخــی توصیهنامههــای دیگــر نیــز بــر ضــرورت وجــود ســازمان مســتقلی جهــت نظــارت بــر اجــرای
مقــررات مربــوط بــه آن موضــوع خــاص (ماننــد تعییــن حداقــل مــزد یــا پیشــگیری از حــوادث ناشــی از کار ،توصیهنامههــای شــماره  ۳۰و ۳۱
ســالهای  ۱۹۲۶و  )۱۹۲۹تأکیــد شــده بــود .بااینهمــه ،ســالها طــول کشــید تــا نخســتین ســندی کــه بهصــورت همهجانبــه موضــوع بازرســی
کار را مطــرح میکنــد و از ضمانــت اجرائــی بیشــتری برخــوردار باشــد (یعنــی مقاولهنامــه) بهتصویــب رســد .بــا آنکــه ایــن موضــوع در دســتور کار
اجــاس ســال  ۱۹۴۰قــرار داشــت ،امــا بهســبب جنــگ و اوضــاع ناشــی از آن مقاولهنامــه شــماره  ۸۱در ســال  ۱۹۴۷بهتصویــب رســید .در ایــن
ســال عــاوه بــر مقاولــه نامــه مذکــور مقاولــه نامــه شــماره  ۸۵دربــاره بازرســی کار (ســرزمینهای غیرمتروپــل) و دو توصیهنامــه -توصیهنامــه
شــماره  ۸۱مکمــل مقاولهنامــه  ۸۱و دیگــری توصیهنامــه شــماره  ۸۲مربــوط بــه بازرســی کار در معــادن و حملونقــل -بهتصویــب رســیدند.
 - 10یــادآور میشــویم کــه در بســیاری از مقاولهنامههــای ســازمان کــه بــه شــرایط کار (در معنــای وســیع کلمــه) مربــوط میشــود ،بــر ضــرورت
ایجــاد نظــام بازرســی کار تأکیــد شــده اســت .بهعــاوه ،در قطعنامههــای صــادر شــده از ســوی کنفرانــس و ازجملــه در قطعنامــه ســال ۱۹۴۸
دربــاره فعالیــت آینــده ســازمان در زمینــه شــرایط و محیــط کار نیــز اهمیــت بازرسـ ِـی کار طــرف توجــه خــاص قــرار گرفتــه اســت .در ایــن قطعنامــه
گفتــه میشــود کــه بــرای بهبــود شــرایط و محیــط کار نظــام بازرســی کار بایــد تقویــت شــود تــا بــر توانایــی آن در زمینــه تأمیــن اجــرای مقــررات
قانونــی افــزوده شــود و بتوانــد اطالعــات و راهنماییهــای فنــی الزم را ارائــه دهــد.
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کارفرمایــان و کارگــران قــرار دهنــد .بهعــاوه ،هنگامــی کــه بــا مشــکالت ناشــی از نارســایی قانــون یــا سوءاســتفاده
از آن روبــرو میشــوند ،بایــد آنهــا را بــه اطــاع مقامهــای ذیصــاح برســانند .هــر چنــد از نظــر مقاولهنامــه
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 بیطرفــی او در انجــام آنهــا لطمـهای وارد کنــد .ســازمان بازرســی
کار بایــد زیــر نظــارت یــک قــدرت مرکــزی باشــد ،امــا میتوانــد بــا مؤسس ـههای عمومــی و خصوصــی همــکاری
کنــد نیــز در ارتبــاط فعــال بــا کارگــران و کارفرمایــان و ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی آنــان باشــد .کارکنــان
ســازمان بازرســی کار "بازرســان کار و دســتیاران آنهــا" بایــد کارمنــد دولــت و از وضعیــت قانونــی و شــرایط کار
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 میتواننــد و بایــد
در مقــام بــازرس انتخــاب شــوند .تعــداد بازرســان کار بایــد متناســب بــا وظایــف موجــود و کافــی بــرای انجــام ایــن
تکالیــف باشــد .برابــر مقاولهنامــه  ۸۱وظایــف و اختیــارات بازرســان کار بهشــرح زیــر اســت :بازرســان میتواننــد در
هــر ســاعت از روز یــا شــب کــه الزم باشــد ،آزادانــه و بــدون اطــاع پیشــین ،بــه کارگاه مشــمول بازرســی وارد شــوند و
بهبازرســی پردازنــد ،از کارفرمــا یــا کارکنــان کارگاه ،تنهــا یــا بــا حضــور شــاهدان ،پرسوجــو بهعمــل آورنــد و دفاتــر
و مــدارک مربــوط را مطالبــه کننــد ،از مــواد و مصالــح کار نمونــه بردارنــد و بــرای از بیــن بــردن عاملهــای تهدیــد
کننــده ســامت یــا ایمنــی کارگــران اقــدام الزم را انجــام دهنــد .در صورتــی کــه الزم باشــد تغییراتــی در کارگاه داده
شــود گیــرد ،بازرســان میتواننــد دســتور دهنــد کــه ظــرف مهلــت مقــرر ایــن تغییــرات انجــام شــود و در مــوارد خطــر
فــوری نیــز حــق دارنــد تدبیرهــای اجرایـیای فــوری اتخــاذ کننــد .اگــر مطابــق روال معمــول در یــک کشــور ایــن
ً
قبیــل اقدامهــا در صالحیــت مقــام دیگــری (مثــا قاضــی دادگســتری) باشــد ،بــازرس کار میتوانــد بــه مقــام
ذیصــاح در ایــن زمینــه مراجعــه کنــد و خواســتار دخالــت او شــود .از دیــدگاه ایــن مقاولهنامــه ،در برابــر ایــن
وظایــف ،بازرســان کار بایــد اســرار شغلیشــان را حفــظ و از افشــای آنهــا خــودداری کننــد .بــه عــاوه ،بــازرس کار
در کارگاهــی کــه بــه بازرســی آن میپــردازد نبایــد ذینفــع باشــد .از لحــاظ مقاولهنامــه بایــد بیماریهــای شــغلی
و حــوادث ناشــی از کار بهاطــاع بــازرس کار برســد .بــازرس کار حــق دارد تصمیــم مناســب بــا تخلفــات اتخــاذ
کنــد ،یعنــی میتوانــد 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 میشــوند ،مجازاتهــای الزم را در نظــر گیرنــد.
مجمــوع ایــن تدابیــر بایــد بهگون ـهای باشــد کــه از کارگاههــای مربوطــه بهدفعــات الزم و بــا دقــت کافــی بازرســی
صــورت گیــرد .توصیهنامــه  ۸۹بهمثابــه ســند مکمــل مقاولهنامــه  ۸۹در هریــک از مســائل فــوق رهنمودهایــی
ارائــه میکنــد.
در زمینــه فعالیتهــای کشــاورزی بهمفهــوم وســیع آن ،هــر چنــد در مقاولهنامــه شــماره  ۱۱۰مصــوب ۱۹۵۸
و توصیهنامــه مکمــل آن دربــاره کارگــران مــزارع کــه شــامل بخشــی از کشــاورزی اســت ،مادههایــی هــم بــه
بازرســی کار بــر مبنــای خطــوط کلــی مقاولهنامــه  ۸۱اختصــاص داده شــده اســت ،امــا هنــوز مســئله بازرســی کار
ـاورزان
و ضــرورت نظــارت بازرســان کار برمجمــوع فعالیتهــای کشــاورزی ،وضــع کارگــران کشــاورز و دیگــر کشـ ِ
در معــرض خطــر بهطورخــاص ،مطــرح نشــده بــود .مقاولهنامــه شــماره  ۸۱هــم ،چنانکــه گفتیــم ،شــامل
کشــاورزی نمیشــود .ازایــنرو ،در ســال  ،۱۹۶۹مقاولهنامــه و توصیهنامــهای دربــاره بازرســی کار در کشــاورزی
بهتصویــب رســید.
مقاولــه نامــه شــماره  ۱۲۹و توصیهنامــه شــماره  ۱۳۳از معیارهــای منــدرج در مقاولهنامــه و توصیهنامــه شــماره
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 ۸۱الهــام گرفتهانــد .امــا بــا توجــه بــه فاصلــه زمانــی بیســت ســال و پیشــرفتهای فنــی نیــز ویژگیهــای کار
کشــاورزی ،در ایــن مقاولهنامــه و توصیهنامــه نکتههایــی تــاز ه بهچشــم میخورنــد .اصــل کلــی منــدرج در
کار کشــاورزی ،بــر امــر کارگاههــای کشــاورزیای کــه در آنهــا کارگــران مزدبگیــر
مقاولهنامــه آن اســت کــه بـ ِ
ـازرس ِ
یــا کارآمــوزان بـهکار مشــغولند ،نظــارت میکنــد .امــا کشــوری کــه بــه مقاولهنامــه ملحــق میشــود ،ایــن نظــارت و
اعمــال معیارهــای منــدرج در مقاولهنامــه را بــه گروههــای کارگــران یــا غیرمزدبگیــران شــاغل در کشــاورزی ماننــد
مســتأجرانی کــه خــود بــدون کارگــر روی زمیــن کار میکننــد ،کشــاورزان عامــل در عقــد مزارعــه همچــون افــراد
خانــواده کشــاورز کــه بــرای او و بــا او کار میکننــد و اعضــای تعاونــی کشــاورزی میتوانــد تســری دهــد .عــاوه بــر
آن ،نکتــه دیگــری کــه ایــن مقاولــه نامــه را از معیارهــای مربــوط بــه صنعــت متمایــز میســازد آن اســت کــه ،برابــر
مقاولهنامــه  ،۱۲۹بــه بازرســان کار کشــاورزی نهفقــط نظــارت بــر شــرایط کار بلکــه وظایــف دیگــری ماننــد نظــارت
بــر اجــرای مقــررات مربــوط بــه شــرایط زندگــی کارگــران کشــاورزی و خانــواده آنــان را هــم میتــوان محــول کــرد .از
لحــاظ شــغلی هرچنــد اصــل کلــی آن اســت کــه کارکنــان بازرسـ ِـی کار بایــد کارمنــد دولــت باشــند ،امــا مقاولهنامــه
اجــازه میدهــد کــه بــرای انجــام وظایــف مربــوط بــه بازرســی کار از وجــود مأمــوران یــا نماینــدگان گروههــای
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 بیطرفــی و مصــون بــودن از نفــوذ ،حمایــت شــوند .برابــر ایــن
مقاولهنامــه ،بــازرس کار بــه هنــگام سرکشــی بــه کارگاه ،ن هٔتنهــا بایــد بــه کارفرمــا یــا نماینــدگان او اطــاع دهــد،
بلکــه بایــد کارگــران یــا نماینــدگان آنــان را ًنیــز مطلــع ســازد ،مگــر آنکــه چنیــن اطالعــی بــه مأموریــت او لطمــه وارد
کنــد .بههــر حــال ،نواقــص کار بایــد فــورا بهاطــاع کارفرمــا و کارگــران برســد .توصیهنامــه شــماره  ۱۳۳پیشــنهاد
میکنــد در هــر کشــوری کــه اوضــاع و احــوال اجــازه دهــد ،فعالیــت بازرســان کار بــه دیگــر زمینههــای مربــوط
بــه بهبــود زندگــی کشــاورزان ماننــد خدمــات اجتماعــی ،آمــوزش حرف ـهای و آمــوزش در مــدارس نیــز گســترش
یابــد .در ایــن توصیهنامــه 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 پیشبینــی شــدهاند.
در توصیهنامــه نســبت بــه چگونگــی آمــوزش بازرســان کار کشــاورزی و بهطــور کلــی کیفیــت فعالیــت بازرســی کار
کشــاورزی رهنمودهایــی ارائــه شــده اســت.
توصیهنامــه شــماره  ۲۶کــه در ســال  ۱۹۲۶تصویــب شــد ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای کار دریایــی ،دربــاره بازرســی
کشــتی در آبهــای ســاحلی کشــوری کــه مفــاد ایــن توصیهنامــه را پذیرفتــه اســت و در وضعیتهایــی اضطــراری،
بــرای بازرســی در دریــا رهنمودهایــی ارائــه میدهــد .اصــول مربــوط بــه اختیــارات بازرســان کار و چگونگــی بازرســی
در ایــن توصیهنامــه شــبیه بــه معیارهــای مصــوب در خصــوص صنعــت اســت ،بااینهمــه ،در ایــن توصیــه نامــه
خصوصیــات کار دریایــی هــم در نظــر گرفتــه شــده اســت و ازجملــه بــه بــازرس کار اجــازه داده شــده اســت کــه در
موقعیتهایــی کــه خطــر بزرگــی ســامت و ایمنــی کارگــران را تهدیــد میکنــد ،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
همانطــور کــه دیــده شــد ،نظــام بازرســی کار از عمدهتریــن مکانیســمهای بررســی چگونگــی اجــرای مفــاد
قانــون کار ،بهویــژه در حوزههــای حفاظــت و ایمنــی محیــط کار ،مــدت کار ،مــزد و دیگــر مســائل مربــوط بــه
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شــرایط و روابــط کار اســت .قوانیــن و آئیننامههــا هــر چــه هــم کــه از ظاهــری مترقــی برخــوردار باشــند ،اگــر
بهمرحلــه اجــرا در نیاینــد ،واجــد ارزش نخواهنــد بــود .بــرای حصــول اطمینــان از اجــرای مفــاد قانــون کار از یــک
ســو ضمانتهــای اجرایــی قانونــی الزم بایــد پیشبینــی شــود و از ســوی دیگــر چگونگــی اجــرای آن بایــد مــدام
مــورد بررســی و بازرســی قــرار گیــرد .روشــن اســت کــه اگــر درفراینــد بازرس ـیها ســازمانهای مســتقل کارگــری
بهنمایندگــی از کارگــران کــه عمدهتریــن صدمــه را از اجــرا نشــدن مفــاد قانــون کار میبیننــد نقشــی نداشــته
باشــند ،از بازرســی جــز نامــی برکاغــذ باقــی نخواهــد مانــد.
ضمانت اجرای کیفری
گذشــته از ضــرورت وجــود ارتبــاط دائــم میــان کمیتــه بازرســی جنــب نهادهــای مشــارکتی و نظارتــی تردیــدی
نیســت کــه قوانیــن کار بنــا بــر ویژگــی امــری بــودن آنهــا ،هــر نــوع توافــق خــاف قانــون و مبتنــی بــر نقــض
حقــوق پیشبینــی شــده کارگــران در قوانیــن کار از ســوی کارفرمایــان را از درجــه اعتبــار ســاقط میدانــد .امــا
تکیــه بــر ایــن ویژگــی بهتنهایــی کافــی نیســت؛ از ایــن روســت کــه در ایــن قوانیــن ،ضمانتهــای اجرایــی کیفــری
نیــز پیــش بینــی میشــود .فصــل ســیزدهم قانــون کار  ،۱۳۳۷طــی مادههــای  ۵۷تــا  ،۶۳مجــازات تخلــف از
مقــررات کار را بهصــورت جریمــه نقــدی و حبــس پیشبینــی کــرده و در برخــی زمینههــا هــم طــی قوانیــن خــاص
دیگــری ،بهمنظــور تأکیــد بیشــتر بــر اجــرای قانــون و جلوگیــری از ســوء اســتفاده کارفرمایــان ،مجازاتهایــی
شــدیدتر تصویــب شــده بــود .بــرای نمونــه ،مــاده  ۵۹مکــرر قانــون کار-مصــوب ۴دیمــاه  -۱۳۵۲مجــازات بـهکار
گمــاردن اتبــاع بیگانــه فاقــد پروانــه کار را از دو مــاه تــا یــک ســال حبــس افــزون بــر جــزای نقــدی پیــش بینــی
کــرده بــود؛ قانــون "تشــدید مجــازات بــه کارگمــاردن اطفــال کمتــر از دوازده ســال در کارگاههــای فــرش بافــی"-
مصــوب دیمــاه  -۱۳۴۷نیــز 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
 ۱۳۶۹هــم فصلــی بــه "جرائــم و مجازاتهــا" – مادههــای  ۱۷۱تــا  -۱۸۶اختصــاص یافتــه اســت .برابــر مــاده
" :۱۷۱متخلفــان 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 حادث ـهای گــردد کــه منجــر بــه عوارضــی ماننــد نقــص عضــو و یــا
فــوت کارگــر شــود ،دادگاه مکلــف اســت عــاوه بــر مجازاتهــای منــدرج در ایــن فصــل ،نســبت بــه ایــن مــوارد طبــق
قانــون تعییــن تکلیــف نمایــد ".در قانــون ســال  ،۱۳۳۷بهصراحــت پیشبینــی نشــده بــود کــه رســیدگی بــه جرائــم
و حکــم بــه مجازاتهــای منــدرج در قانــون کار بــر عهــده چــه مرجعــی اســت .ولــی بــا اســتناد مــاده  ۶۴و اشــاره
آن بــه دادگاه و بــا عنایــت بــه ماهیــت دعــوای کیفــری ،پذیرفتــه شــده بــود کــه ایــن امــر در صالحیــت دادگاههــای
دادگســتری اســت .قانــون جدیــد بــه تردیدهــا پایــان داد و در مــاده  ۱۸۵مقــرر مــیدارد" :رســیدگی بــه جرائــم
مذکــور در مــواد  ۱۷۱تــا  ۱۸۴در صالحیــت دادگاههــای کیفــری دادگســتری اســت ،رســیدگی مذکــور در دادســرا
و دادگاه خــارج از نوبــت بــه عمــل خواهــد آمــد ".ازایـنرو ،قانــون مصــوب ســال  ۱۳۶۹نســبت بــه قانــون مصــوب
ســال  ۱۳۳۷را از ایــن منظــر میتــوان 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
کــه در بســیاری از کشــورهای دیگــر ،ایــن متخلفــان بــه حقــوق کارگــران "مجرمــان اقتصــادی و مالــی" مجــرم
تلقــی نمیشــوند .بنــا بــر ایــن ،ضمانــت اجــرای کیفــری هــم بهتنهایــی نمیتوانــد بــه اجــرای صحیــح مقــرارت
کار کمــک مؤثــری کنــد .کارا نبــودن ضمانــت اجــرای قوانیــن و حتــی ضمانــت اجــرای کیفــری (ماننــد جریمــه
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و حبــس) معلــول عاملهــای گوناگونــی اســت کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه آشــنا نبــودن کارگــران بــه
حقــوق خــود اشــاره کــرد .عامــل دیگــر ،تــرس از اخــراج در صــورت طــرح دعــوا علیــه کارفرماســت ،زیــرا کارفرمــا
بهاســتناد حــق مالکیــت ،خــود را حاکــم مطلــق کارگاه میشــمارد و اداره آن را حــق انحصــاری خــود میدانــد
و بــرای کارگــران حقــی در ایــن خصــوص قائــل نیســت .عامــل اساســی دیگــر حمایــت دســتگاههای قضایــی و
اجرایــی از کارفرمایــان اســت .از همیــن رو ،بهنــدرت میتــوان دیــد کــه مجازاتهــای کیفــری دربــاره کارفرمایــان
اعمــال شــود .اگــر هــم دیــده شــود ،بیتردیــد فشــار جنبــش کارگــری و خشــم کارگــران عامــل آن بــوده اســت.
بنابرایــن ،تأمیــن اجــرای مقــررات کار و حمایــت از کارگــران ،عــاوه بــر ضمانــت اجــرای قانونــی ،آگاهــی و
همبســتگی کارگــران را میطلبــد .زیــرا بــدون آگاهــی و همبســتگی ،کارگــران نمیتواننــد انتظــار اجــرای بــی
کــم و کاســت قوانیــن را داشــته باشــند .در پنــاه چنیــن آگاهــی و همبســتگی اســت کــه دولتهــا از یــک ســو و
کارفرمایــان از دیگــر ســو ،از اجــرای تعهــدات پیشبینــی شــده در قوانیــن ناگزیــر خواهنــد بــود .حضــور آگاهانــه و
متکــی بــه حمایــت تودههــای کارگــران در بازرســی کار کــه از جملــه اهرمهــای تضمیــن قوانیــن کار اســت ،اهمیــت
اساســی دارد .یــادآور میشــویم کــه مجازاتهــای مقــرر در قوانیــن کار ،بیشــتر متوجــه تخلفهــای کارفرمایــان
اســت و در واقــع جزئــی از جنبــه حمایتــی حقــوق کار و مکمــل قواعــد امــری آن محســوب میشــود .وضــع
مجــازات و گرایــش بــه ایجــاد نوعــی "حقــوق کار کیفــری" ،بیشــتر بهمنظــور جلوگیــری از تخلــف و وقــوع جــرم
اســت و بهعبــارت روشــنتر ،جنبــه بازدارنــده دارد.
در قانــون کار مصــوب ســال  ،۱۳۳۷مطابــق مــاده  ۵۲و در قانــون کار کنونــی مطابــق بــا مادههــای  ۹۶تــا
 ،۱۰۶بازرســان کار از ســوی وزارت کار "انتخــاب" میشــوند .در هــر دو قانــون حضــور نماینــدگان کارگــران در
کمیتــه بازرســی یــا ارتبــاط میــان ایــن کمیتــه بــا نهادهــای مشــارکتی و بهطریــق اولــی بــا ســازمانهای ســندیکایی
کارگــری ،پیشبینــی نشــده اســت .از همیــن رو ،روشــن اســت کــه کمیتــه بازرســی هــم ماننــد کمیتــه حفاظــت
و بهداشــت حتــا در بهتریــن حالــت ،بهویــژه بــر بســتر فســاد حاکــم اداری ،روی کاغــذ باقــی میمانــد و آنچــه
قربانــی میشــود ،منافــع کارگــران اســت.
پــس بایــد در قانــون کار ،ارتبــاط فعــال نهادهــای نظارتــی و مشــارکتی متکــی بــه تشــکلهای مســتقل کارگــری
بــا کمیتــه بازرســی در ســطح کارگاه ،شــهر ،اســتان و کشــور بهصراحــت پیشبینــی شــود .زیــرا وجــود نهادهــای
مشــارکتی نمیتوانــد رفــع کننــده مســئولیتهای دولــت در قبــال بازرســی مــداوم کار باشــد .از طرفــی ،کمیتــه
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 تأس ـفبارتر آنکــه ،در پــی خصوصــی ســازیهای گســترده ،بازرســی کار نیــز از ســوی وزارت کار مشــمول
خصوصیســازی شــده اســت و ایــن وظیفــه بــه پیمانــکاران حقیقــی و حقوقــی واگــذار شــده اســت .از آن جــا کــه
ایــن پیمانــکاران حقالزجمــه خــود را از کارفرمــا دریافــت میکننــد ،در عمــل بیطرفــی بازرســی کار را بهخطــر
افکندهانــد .ازجملــه دالیــل افزایــش حــوادث و بیماریهــای ناشــی از کار در ســالهای اخیــر در صنایــع و معــادن
بــزرگ از نــوع نفــت ،گاز و پتروشــیمی را بایــد در همیــن نکتــه دیــد.

 .۷شورایعالی کار و ضمانتهای اجرایی قانون کار
شورایعالی کار
پایــش قانــون کار ،تهیــه و تنظیــم آئیننامههــای اجرایــی برخــی مــواد قانونــی نیــز مشــارکت کارگــران در تهیــه
پیشنویــس قوانیــن یــا در صــورت ضــرور اصــاح ایــن یــا آن مــاده از قانــون کار و باألخــره بحــث دربــاره آن بخــش
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از الیحههــای قانونــی کــه بــا حقــوق کار ارتبــاط مییابــد ،بــه وجــود یــک مرجــع عالــی دائمــی بــا وظایــف و
اختیاراتــی معیــن و پیشبینــی شــده در قانــون نیازمنــد اســت .در قانــون کار ایــن مرجــع زیــر عنــوان "شــورایعالی
کار" پیشبینــی شــده اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت فــوق العــاده ایــن مرجــع و بــا توجــه بــه آن کــه تصمیمهــای ایــن
ً
نهــاد مســتقیما بــر سرنوشــت میلیونهــا کارگــر و نیــز بــر وضعیــت اقتصــادی واحدهــای تولیــدی تأثیــر میگــذارد،
ترکیــب ایــن شــورا حائــز اهمیــت بســیار اســت.
در قانــون کار مصــوب ســال  ،۱۳۳۷برابــر مــاده " ۵۵شــورایعالی کار" ،از  ۹نفــر -ســه نفــر نماینــده دولــت ،ســه
نفــر نماینــده کارفرمایــان و ســه نفــر نماینــده کارگــران -تشــکیل میشــد .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 میکردنــد تــا وزیــر کار از میــان آنــان یــا نماینــدگان کارگــر در شــوراهای کارگاه ســه نفــر را در
مقــام عضــو اصلــی و ســه نفــر علیالبــدل "انتخــاب" کنــد .بــه ایــن ترتیــب ،بــر طبــق قانــون کار  ،۱۳۳۷وزیــر کار و
نــه کارگــران ،نمایندگانــی کارگــر را بــرای عضویــت در شــورایعالی کار انتخــاب میکــرد .پــس از انقــاب ،هیئــت
ً
وزیــران دولــت موقــت در فروردینمــاه  ۱۳۵۸بــه وزیــر کار و امــور اجتماعــی اختیــار داد کــه "موقتــا تــا تشــکیل
ســندیکاهای واقعــی کارگــری و کارفرمایــی بهصوابدیــد خــود افــرادی را بــرای عضویــت در شــورایعالی کار
انتخــاب کنــد" .بهاســتناد همیــن تصمیــم بــود کــه وزارت کار فعلــی تــا تصویــب قانــون کار کمــاکان بهصوابدیــد
خــود اعضــای شــورایعالی کار را منصــوب میکــرد.
در قانــون کار مصــوب ســال  ،۱۳۶۹ذیــل فصــل دهــم و مادههــای  ۱۶۷تــا  ،۱۷۰بــه وظایــف و ترکیــب اعضــای
شــورایعالی کار اشــاره رفتــه اســت .بــا تعمــق در مفــاد ایــن قانــون میتــوان دیــد کــه در ترکیــب و چگونگــی
انتخــاب نماینــدگان کارگــران تجدیدنظــر اساســی صــورت نگرفــت .زیــرا انتخــاب نماینــدگان کارگــران در ایــن
شــورا بــه "کانونعالــی شــوراهای اســامی کار"" ،کانونعالــی انجمنهــای صنفــی" و "مجمــع نماینــدگان
کارگــری" واگــدار شــد .دربــاره ماهیــت ایــن کانونهــا و چگونگــی انتخــاب نماینــدگان شــوراهای اســامی کار
از ذیــل تــا صــدر در بخشهــای پیشــین ســخن گفتیــم و از تکــرار آنهــا درمیگذریــم .فقــط توجــه را بــه ایــن
نکتــه جلــب میکنیــم کــه انتخــاب نماینــدگان شــوراها در تمــام ســطوح بنــا بــر نظــام مهندســی شــد ه مبتنــی
بــر اســاسنامههای از پیــش تعیینشــده و تأییــد "صالحیــت نماینــدگان" ایــن شــوراها از ســوی وزارت کار یــا
بهعبــارت بهتــر از ســوی دســتگاههای امنیتــی ،بــرای ویژگــی نمایندگــی کارگــری داشــتن بــرای "نماینــدگان
کارگــران" در شــورایعالی کار کــه منتصــب شــدهاند و میشــوند ،جایــی نمیگــذارد.
بــه عملکــرد شــورایعالی کار در نتیجــه ایــن ترکیــب ضدکارگــری در بحثهــای مربــوط بــه حداقــل مــزد و
تصویبنامههایــی از نــوع خــروج کارگاههــای زیــر ده نفــر از شــمول قانــون کار نیــز اشــاره کردیــم .در ایــن گفتــار،
در ادامــه نــکات پیشگفتــه ،بــه وظایــف و عملکــرد ایــن شــورا میپردازیــم .ولــی پیــش از آن نیــز الزم اســت بــه
ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه قانــون کار بهمثابــه تجلــی نســبی حقــوق کار ،از محتــوای حمایتــی برخــوردار اســت،
یعنــی ،بــر رعایــت حداقــل حقــوق و مطالبــات کارگــران در مناســبات نابرابــر تولیــد در جامعههــای ســرمایهداری
ناظــر اســت .همانطــور کــه پیــش از ایــن هــم گفتــه شــد ،ایــن حداقــل تابعــی از ســطح رشــدیافتگی مناســبات
تولیــدی ،تــوازن نیروهــای اجتماعــی و البتــه ،ســطح رشــد آگاهــی کارگــران و میــزان توســعه یافتگــی ســازمانهای
کارگــری در جامعههــای ســرمایه داری اســت.
همانطــور کــه گفتــه شــد ،وظیفــه ایــن شــورا وضــع قوانیــن نیســت .زیــرا وضــع قوانیــن در حــوزه اختیــار
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ً
مجلسهــای ملــی قانونگــذار اســت .بنابرایــن ،گذشــته از وظیفــه پایــش حقــوق و قانــون کار کــه عمدتــا متوجــه
گــروه کارگــری ایــن شوراســت -زیــرا نیــازی بــه اثبــات ایــن نیســت کــه همیشــه و در همهجــا قریــب بهاتفــاق
تخلــف از رعایــت حقــوق و اجــرای قوانیــن کار از ســوی دولتهــا و کارفرمایــان بــوده اســت -دیگــر وظایــف ایــن
شــورا بایــد در چارچــوب مذاکــرات دســتهجمعی و اصــول ناظــر بــر ایــن مذاکــرات طبقهبنــدی و تبییــن شــود .از
ایــن رو ،روشــن اســت کــه کــف ایــن مذاکــرات بایــد قوانیــن و حقــوق بهرســمیت شــناخته شــده کارگــران باشــد نــه
آن کــه ایــن مذاکــرات ،حقــوق بهرســمیت شــناخته شــده در قانــون را نادیــده گیــرد یــا آن را نقــض کنــد .امــا بــرای
پیش ُبــرد ایــن وظایــف ،گــروه کارگــری شــورا از طریــق دبیرخان ـ ه دفتــر کارگــری شــورا بــا تشــکلهای کارگــری
و بهطورکلــی بــا جامعــه کارگــری بــرای دریافــت گزارشهــای تخلــف از قانــون و رســیدگی بــه آنهــا یــا دریافــت
نظــرات آنــان در خصــوص جمعبنــدی مباحــث کارگــری ،موضــوع هــر دســتور جلسـ ه شــورا ،پیــش از برگــزاری آن
نیــز ارائــه گــزارش از چگونگــی مباحــث و فراینــد تصمیمگیــری در شــورا پــس از برگــزاری آن بــه جامعــه کارگــری
بایــد باشــد .بهعــاوه ،ایــن شــورا بایــد پیــش از برگــزاری اجــاس ســاالنه ســازمان بینالمللــی کار ،دســتور جلســه
ایــن اجــاس یــا هــر اجــاس مهــم منطق ـهای ،قــارهای و جهانــی کارگــری را بــه اطــاع جامعــه کارگــری بــرای
بحــث در بــاره آنهــا برســاند نیــز چگونگــی برگــزاری ایــن نشس ـتها و مصوبــات آنهــا را بــه جامعــه کارگــری
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 شــورایعالی کار و بهویــژه 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 ،دســتگاههای دولتــی و دیگــر نهادهــای حکومتــی در خصــوص مســایلی از نــوع بازرســی کار،
قرادادهــای کار ،ایمنــی و بهداشــت و از همــه مهمتــر ،تدویــن و تبییــن مصوبههــای غیرقانونــی و حتــا تصویــب
قوانیــن مغایــر بــا قوانیــن کار در مجلــس شــورای اســامی از تــوان الزم برخــوردار خواهــد بــود .بهعــاوه ،وظیفــه
پایــش قانــون چــه در بعــد نظارتــی و چــه در بعــد اجــرای مذاکــرات جمعــی ،ایجــاب میکنــد کــه در قانــون کار
بــرای کارگــران ایــن حــق پیشبینــی شــود کــه در صــورت مشــاهده تخلــف از قانــون بتواننــد بــرای دادخواهــی،
در مقیــاس ملــی بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی ،بــا فــرض اســتقالل قــوه قضاییــه ،مراجعــه کننــد .بــدون چنیــن
حقــی ،قانــون ضمانــت اجرایــی نخواهــد داشــت .بنابرایــن ،از جملــه ضعفهــای قانــون کنونــی ســکوت آن
نســبت بــه ایــن حــق بنیادیــن کار در شــورایعالی کار اســت .گذشــته از ایــن ســکوت ،واقعیــت ایــن اســت کــه
دولتهــا بــا اتــکا بــه برکشــیدن نماینــدگان دس ـتآموز از طریــق مهندســی کــردن تشــکلهای کارگــری و فراینــد
انتخــاب نماینــدگان کارگــران در همــه ســطوح ،بهطورضمنــی و پوشــیده کوشــیدهاند تــا از طریــق آییننامههــا و
تصویبنامههــا و شــیوهنامههای اجرایــی قانــون را ُدور زده و آن را بیاثــر و بدتــر از آن ،نقــض کننــد .بهعبارتــی،
میتــوان گفــت کــه بــا ایــن آییننامههــا و تصویبنامههــا بهطورغیرقانونــی اقــدام بــه قانونگــذاری کردهانــد .بــه
ایــن مصوبــات در بخشهــای مربــوط بــه شــمول قانــون کار بازخواهیــم گشــت.
بهعــاوه ،دیدیــم کــه دولتهــا از طریــق طــرح الیحههایــی ماننــد قوانیــن "بازســازی و نوســازی صنایــع"،
"مناطــق آزاد و ویــژه"" ،حمایــت از کارگاههــای قالیبافــی" و جــز اینهــا ،بخــش بزرگــی از حقــوق و قوانیــن کار را
زیــر پــا نهادنــد .گذشــته از آییننامههــا و تصویبنامههــا کــه بهتأییــد شــورایعالی کار رســیده اســت ،دولتهــا
مدعیانــد کــه ایــن پیشنویسهــا را از تأییــد شــورایعالی کار گذراندهانــد .بهاعتقــاد مــا ،اینکــه در جلســه
شــورا طــرح شــده یــا نشــده باشــد ،تغییــری در ماهیــت موضــوع نمیدهــد .زیــرا در هــر دو حالــت از ســوی گــروه
بهاصطــاح کارگــری شــورایعالی کار اعتراضــی ندیدیــم .بهعبارتــی ،ایــن گــروه برآمــده از فرایندهــای مهندســی
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ناظــر بــر انتخــاب آنهــا بــه بهتریــن وجــه نقــش پیشبینــی شدهشــان را ایفــا کردهانــد.
همچنیــن ،در مســائل مربــوط بــه تعریــف ادواری حداقلهــای متغییــر و ازجملــه تعییــن حداقــل مــزد ،دیدیــم
کــه ایــن شــورا در تمــام ســالهای حیــات خــود ،بــه معیارهــای تعریــف شــده در قانــون بــرای تبییــن حداقــل مــزد
اعتنــا نکــرده اســت و فقــط منویــات کارفرمایــان و دولتهــا را بــه کرســی نشــانده اســت.
بنابرایــن ،همانطــور کــه گفتیــم ،مبنــای تمامــی وظایــف ایــن شــورا بایــد حداقلهــای برشــمرده در قانــون باشــد
و نمیتوانــد شــمول و دامنــه آن را کاهــش دهــد .ذینفــع اصلــی اجــرای تمــام وظایــف برشــمرده نیــز کارگرانانــد.
ً
زیــرا همانطــور کــه پیــش از ایــن آورده شــد ،عمومــا ایــن دســتگاههای دولتــی و کارفرمایانانــد کــه از انجــام
تکالیــف خــود ســر بــاز میزننــد و بهدالیــل و شــیوههای مختلــف و ازجملــه ســودجویی و فســاد اداری ،در اجــرای
ً
مفــاد قانــون اهمــال میکننــد و ســعی در ُدور زدن آن دارنــد .بنــا بــر ایــن اینــان عمومــا بایــد پاس ـخگوی اعمــال
خــود باشــند .نظــارت بــر عملکــرد دولــت تــا آن جــا کــه بــه اجــرای حقــوق و قوانیــن کار مربــوط میشــود ،از
حقــوق مســلم کارگــران و ســازمانهای ســندیکایی مســتقل آنــان اســت .زیــرا دولــت مجــری قوانیــن اســت نــه
وضعکننــده قوانیــن .همچنیــن ،از آن جــا کــه دولتهــا در جامعههــای ســرمایهداری خــود کســوت کارفرمایــان
واحدهــای تولیــدی و خدماتــی دولتــی را بــر تــن دارنــد ،نمیتواننــد ناظــر بیطــرف بــر حســن اجــرای قوانیــن
باشــند .پــس ،ترکیــب شــورا بایــد بهگونـهای باشــد کــه اجــرای دسـتکم آن حداقلهــای منــدرج در مفــاد قوانیــن
بیکموکاســت حاصــل آیــد .ایــن منظــور تنهــا زمانــی تحقــق خواهــد یافــت کــه تعــداد نماینــدگان کارگــران در
ش از ایــن
ایــن شــورا برابــر جمــع عــددی نماینــدگان کارفرمایــان و نماینــدگان دولــت باشــد .همانطــور کــه پی ـ 
هــم اشــاره کردیــم ،مدیــران شــرکتهای دولتــی در ترکیــب کارفرمایــان جــای میگیرنــد و نماینــده یــا نماینــدگان
دولــت ،بایــد بارعایــت بیطرفــی ،فقــط بــر چگونگــی ایــن مذاکــرات در چارچــوب قوانیــن نافــذ و معتبــر نظــارت
کننــد نــه آن کــه علیــه کارگــران و بهســود کارفرمایــان اعمــال نفــوذ کننــد .عــاوه بــر ایــن ،اگــر در ترکیــب و شــرح
وظایــف ایــن شــورا حــق نظــارت بــر اجــرای قوانیــن و خواســت اجــرای بیکموکاســت آنهــا در مذاکــرات جمعــی
از کارگــران ســلب شــود ،روشــن اســت کــه قانــون کار ضمانــت اجرایــی و در نتیجــه محتــوای خــود را از دســت
خواهــد داد.
ضمانت اجرای قانون کار
از دیگــر جنبههــای مهــم قانــون کار آن اســت کــه ضمانــت اجرایــی آن از طریــق وضــع جرائــم و مجازاتهــای
متناســب بــا تأثیــر تخطــی و تخلــف از مفــاد هرمــاده از قانــون کار تقویــم شــود .روشــن اســت کــه درصــدر ایــن
تخلفــات نیــز ممانعــت از تشــکیل ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی مســتقل و دخالــت در فعالیتهــای آن
اســت .امــا همانطــور کــه دیــده شــده اســت ،قانــون کار در کلیــت و در جزئیــات آن ،زمانــی ضمانــت اجرایــی
خواهــد یافــت کــه نظــارت کارگــران بــر آن تأمیــن شــود و ایــن نظــارت بــه تشــکلهای مســتقل و فراگیــر کارگــری
متکــی باشــد .در غیــر ایــن صــورت ،تبییــن و تعییــن جرائــم و مجازاتهــای 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 مجازاتهــای پیشبینــی شــده در هــردو قانــون کار از ضعفهــا و کاســتیهای
فــراوان برخــوردار اســت.
متأســفانه و بهرغــم تالشهــا و مبــارزات گســترده کارگــران و بهویــژه کارگــران آگاه در کشــوری کــه ایــن مبــارزات
و تالشهــا بــا ســرکوب گســترده و خونیــن روبروشــد و هنــوز هــم روبروســت ،قانــون کار مصــوب ســال  ۱۳۶۹بــه
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ایــن خواســت پاســخ نــداد و بــا مبهمگویــی و ســکوت راه بهمنظــور تحقــق اهــداف ســرمایهداران در درون و بیــرون
حکومــت -یعنــی همــان مســیر طــی شــده در رژیــم گذشــته -را همــوار کــرد .آیــا چنیــن همســویی اتفاقــی اســت؟
بیتردیــد پاســخ ایــن پرســش منفــی اســت .زیــرا نخســتین تأثیــر حضــور و نظــارت مســتقل و متشــکل و نیرومنــد
کارگــران ،محــدود کــردن عرصــه غارتگریهــا و ســود ورزیهــای عنانگســیخته ســرمایهداران و دولتهــای
کارگــزار آنــان اســت .منافــع کالن ملــی اقتضــا میکنــد کــه قانــون کار بایــد بــه صراحــت ایــن حضــور مســتقل
را بهرســمیت شناســد .امــا نهتنهــا چنیــن نشــد بلکــه هــروز بــر اثــر سیاس ـتهای ســرکوبگرانه و امنیتــی حضــور
مســتقل و متشــکل کارگــران کمرنگتــر شــد تــا آن جــا کــه در عمــل ،از قانــون کار جــز نامــی باقــی نمانــد .تأمــل
در ترکیــب شــورایعالی کار و چگونگــی عملکــرد آن ،از سیاس ـتهای توأمــان ســرکوبگری و فری ـبکاری نظــام
در رویارویــی بــا کارگــران آشــکارا پــرده برمیگیــرد.
بــا تصویــب قانــون کار ،از همــان ابتــدا روشــن بــود کــه ایــن قانــون بــه دلیــل برخــوردار نبــودن از ضمانــت اجرایــی
و اتــکا نداشــتن بــر تشــکلهای مســتقل کارگــری نیــز بــاز گذاشــتن روزنههــای فــرار و تخطــی از آن ،عمــر
چندانــی نخواهــد داشــت و ،چنــان کــه نیــز مشــاهده شــد ،نخســتین ضربــه از ناحیــه قراردادهــای موقــت وارد شــد.
دســتمزدها کوچــک و کوچکتــر شــد ،بــا تصویبنامههــا ،آییننامههــای ضدکارگــری ،شــمول قانــون محــدود
و محدودتــر گشــت .آخریــن از ره رســیده ایــن "بــاغ" نیــز الیحــه "کارورزی" دولــت کنونــی اســت تــا کار و کارگــران
را در همــه رشــتهها 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 دهـه پیــش ،از ادامــه فاجعــه و جنایــت
ملــی در عرصــه تولیــد و مناســبات کار بتــوان جلوگیــری کــرد و بــه آنهــا پایــان داد.
*
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گفتار ششم:

زنان کارگر

پیشگفتار
بحــث مربــوط بــه شــرایط کار زنــان و جایــگاه آن در حقــوق کار را میشــد ذیــل گفتارهــای مربــوط بــه شــرایط و
مناســبات کار یــا گروههــای خــاص کارگــری دنبــال کــرد .امــا بهدلیــل اهمیــت موضــوع ،ترجیــح دادیــم کــه ایــن
بحــث را در گفتــاری مســتقل پــی بگیریــم.
مبارزه برای بهبود شرایط کار زنان
تعییــن شــرایط مناســب کار بــرای زنــان از عرصههــای مهــم مبــارزات کارگــری در مقیــاس جهانــی بــوده و
هســت .نظــام ســرمایهداری از آغــاز ،بــه بیرحمانهتریــن وجهــی بــه اســتثمار زنــان روی آورد و درعینحــال
بــهازای ســختترین شــرایط ممکــن کار ،از بهرســمیت شــناختن حداقــل حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی بــرای
آنــان ســرباز مـیزد .در نظــام ســرمایهداری ،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 جامعههــای ســرمایهداری بــار اصلــی کار در
ً
خانــه نیــز عمــا بــر دوش زنــان قــرار دارد ،زنــان در ایــن جامعههــای از اســتثمار دوگانــه ،در محــل کار و در محــل
زندگــی ،رنــج میبرنــد .مبــارزه در راه کســب حقــوق اقتصــادی و اجتماعــی برابــر نیــز کســب حقــوق ویــژه ،بــا توجــه
بــه شــرایط و موقعیــت کار زنــان و ویژگیهــای جنســیتی و مادرانــه آنــان ،یکــی از محورهــای مبــارزات جنبــش
جهانــی کارگــری بــوده اســت .تردیــدی نیســت کــه ایــن ســتم دوگانــه مــادام کــه روابــط ســرمایهداری حاکــم اســت،
پابرجــا خواهــد مانــد .امــا تالشهــا و مبــارزات کارگــران در مقیــاس جهانــی بــه بهرســمیت شــناخته شــدن بخشــی
از حقــوق زنــان در قوانیــن و ازجملــه قانــون کار کشــورها منجــر شــده اســت.
زنان و "جمعیت فعال و غیرفعال"
زنــان نیمــی از جمعیــت جهــان را تشــکیل میدهنــد .بــا ایــن وصــف ،از دیــدگاه اقتصــادی و آمارهــای مربــوط
بــهآن ،همــه زنــان را جــزو "جمعیــت فعــال " نمیشناســند .در برخــی از گزارشهــای دفتــر بینالمللــی کار،
نســبت زنــان بــه کل "جمعیــت فعــال" بیــش از یکســوم ذکــر شــده اســت .ایــن رقــم نســبت بــه کل جمعیــت زنــان
درصــد باالیــی بهشــمار نمیآیــد .بهعــاوه ،از دیــدگاه اقتصاددانــان بورژوایــی "کار" مفهــوم محــدودی دارد و کار
خانگــی و مجانــی "کار" تلقــی نمیشــود .حــال آنکــه میدانیــم بخــش مهمــی از نیــروی کار زنــان در بســیاری از
نقــاط جهــان صــرف امــور خانــه و نگهــداری فرزنــدان میشــود کــه در تحلیــل نهایــی خــود از ماهیــت اجتماعــی
برخــوردار اســت .ایــن کارهــا مجانــی اســت و زنــان بابــت آن مــزدی دریافــت نمیکننــد؛ ازهمیـنروی ،زمانهایــی
را کــه زنــان و گاه مــردان صــرف خانـهداری میکننــد ،در هیچیــک از محاســبات مربــوط بــه درآمــد ملــی یــا تولیــد
خالــص ملــی و ماننــد آن وارد نمیشــود .بیجهــت نیســت کــه برابــر محاســبههای انجــام شــده بــر مبنــای برخــی
از جدیدتریــن آمارهــای ســازمان بینالمللــی کار ،ســازمان ملــل متحــد و یونســکو ،زنــان فقــط حــدود  ۵درصــد
درآمــد کل جهــان را دریافــت میکننــد [بهنقــل از :نشــریه "زنــان در کار" .]1مشــکل کار زنــان فقــط در ایــن
خالصــه نمیشــود کــه کار "خان ـهداری" در محاســبات اقتصــادی بهحســاب نمیآیــد و بابــت آن اجرتــی پرداخــت
نمیشــود ،بلکــه زنانــی هــم کــه در خــارج از خانــه بــه کار اشــتغال دارنــد بــا مشــکالت زیــادی روبــرو هســتند.2
 - 1نش��ریه «زن��ان در کار” (“ )”Femmes au travailدر ســال  ۱۹۷۶همــراه بــا تأســیس دفتــری درخصــوص مســائل کار زنــان انتشــار یافــت و
از آن زمـ�ان تـ�ا کنـ�ون همهسـ�اله دو شـ�ماره ،یکـ�ی در تابسـ�تان و دیگـ�ری در پاییـ�ز منتشـ�ر میشـ�ود.
 - 2دربــاره زنــان خان ـهدار ،عــاوه بــر رفــع موانــع اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و اقتصــادی درمــورد آنــان ،بایــد بــه قواعــد حقوقــی حاکــم بــر
<<<
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باآنکــه در ســالهای اخیــر پیشــرفتهایی در جهــت احقــاق حقــوق زنــان کارگــر حاصــل شــده اســت ،امــا در
ایــن جهــت همچنــان راهــی طوالنــی در پیــش اســت .آن دســته از زنــان کــه بهغیــر از خانـهداری بــه کار دیگــری
اشــتغال دارنــد باآنکــه نقشــی مهــم در جامعــه ایفــا میکننــد ،امــا حضــور شایســته و بایســت ه آنــان در عرصههــای
اقتصــادی و اجتماعــی هنــوز بــا مانعهایــی متعــدد روبروســت .در کشــورهای درحالتوســعه بیشــتر زنــان در
بخــش کشــاورزی کار میکننــد .ایــن نســبت در برخــی کشــورهای آفریقایــی بــه  ۹۰درصــد میرســد .برعکــس،
در بیشــتر کشــورهای صنعتــی تعــداد کمــی از زنــان بــه کار کشــاورزی مشــغولاند .در بخــش صنایــع هرچنــد
تعــداد کارگــران زن در بســیاری از کشــورهای صنعتــی بــه حــدود یکچهــارم تــا یکســوم کل کارگــران میرســد،
امــا تعــداد کل زنــان شــاغل در صنایــع نســبت بــه مــردان خیلــی کمتــر اســت و در صنایعــی از قبیــل صنایــع
معدنــی ،ســاختمانی و غیــره اکثریــت قریببهاتفــاق کارگــران را مــردان تشــکیل میدهنــد .روشــن اســت کــه
در کشــورهای درحالتوســعه تعــداد کارگــران زن در صنایــع بســیار انــدک اســت .خــارج از بخــش کشــاورزی و
صنعــت و بهویــژه در بخــش خدمــات ،تعــداد کارگــران زن چــه در کشــورهای توســعهیافته و چــه در کشــورهای
درحالتوســعه 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 آنهــا از اکثریــت برخوردارنــد .بااینحــال،
در همیــن بخــش انــدک هــم تعــداد زنــان در ســطوح بــاالی مدیریــت بســیار ناچیــز اســت و بهطورکلــی در بخــش
خدمــات ،زنــان بــه مشــاغل کارمنــدی و کارهــای دفتــری و منش ـیگری و فروشــندگی در فروشــگاههای بــزرگ
اشــتغال دارنــد .بــا تغییرهایــی کــه در صنایــع و خدمــات پیــش آمــده اســت و بــا پیدایــش مشــاغل تــازه چــه در
صنعــت (ماننــد :صنایــع دارویــی ،صنایــع الکترونیــک و غیــره) و چــه در خدمــات (ماننــد :شــرکتهای بیمــه،
بانکهــا ،هتلهــا و غیــره) حضــور زنــان در ایــن مشــاغل هــرروز پررنگتــر میشــود .امــا بهویــژه در جامعههــای
ســرمایهداری و بهاصطــاح کشــورهای مبتنــی بــر اقتصــاد بــازار و همچنیــن در کشــورهای درحالتوســعه ،هنــوز
محدودیتهایــی جــدی بــرای کار و اشــتغال زنــان وجــود دارد و در ایــن کشــورها در کل ،اســاس کار بــر تقســیم
کار "مردانــه" و " زنانــه" اســتوار اســت .آیــا علــت آن ،در شــرایطی کــه هــرروز بــا پیشــرفتهای علمــی و فنــی نقــش
نیــروی بدنــی در انجــام بســیاری از کارهــا کمتــر شــده اســت ،فقــط بــه تفاوتهــای جنســیتی زنــان و مــردان
مربــوط میشــود؟ روشــن اســت کــه نــه ،زیــرا عاملهــای متعــدد سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و جــز
اینهــا 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 فعالیتهــای اقتصــادی او اثــر میگــذارد.
نیــازی بــه یــادآوری ایــن هــم نیســت کــه در جامعههایــی کــه زنــان حقوقــی مســاوی بــا مــردان ندارنــد نــا برابــری
حقــوق زن و مــرد بــر نحــوه اشــتغال و کار زنــان اثــر میگــذارد .اعــام 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
کشــورهایی کــه بــا وجــود بهرســمیت شــناختن برابــری زن و مــرد از نظــر سیاســی ،بهســبب عوامــل اقتصــادی،
روابــط کار توجــه کــرد .باوجــود ایــن ،راهحلهــای حقوقــی را نیــز بیشتــر در چارچــوب حقــوق خانــواده و حقــوق مدنــی نیــز تأمیــن اجتماعــی
بایــد جســتجو کــرد نــه در حقــوق کار یــا حقــوق بینالمللــی کار .بهعبارتــی ،بایــد مفاهیمــی چــون نفقــه ،چگونگــی تقســیم دارایــی زن و شــوهر
بههنــگام طــاق یــا قبــول ارزش اجتماعــی کار زنــان خانهدار(درصــورت عــدم امــکان آنــان بــه اشــتغال اجتماعــی) و گســترش تأمیــن اجتماعــی
و خدمــات درمانــی درمــورد زنــان خانـهدار و زنــان بــدون سرپرســت -یعنــی زنانــی کــه عمــری را در خدمــت خانــواده صــرف کردهانــد و در نتیجــه
آن در آفرینــش ارزشهــای مــادی و معنــوی اجتماعــی ســهیم بودهانــد -بایــد بــر اســاس طرحــی جامــع بازنگــری کــرد و بــر اســاس ایــن طــرح
جامـ�ع قوانیـ�ن را نیـ�ز از ایـ�ن منظـ�ر اصـلاح کـ�رد.
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اجتماعــی ،فرهنگــی و ســنتها زنــان و مــردان در اشــتغال برابــر نیســتند و تفاوتهایــی بــارز در مشــاغل مــردان و
زنــان نیــز دیــده میشــود .دراینبــاره بهویــژه بایــد بــه وضــع کشــورهای درحالتوســعه نظــر داشــت .زیــرا در ایــن
جامعههــا عاملهــای اقتصــادی در اشــتغال یــا بیــکاری زنــان تأثیــر فــراوان دارنــد .در دوران بحــران اقتصــادی
ً
تقریبــا در همــه کشــورها مســئله برابــری زن و مــرد فرامــوش میشــود و زنــان بیــش از مــردان در معــرض اخــراج
و خطــر بیــکاری قــرار میگیرنــد .عامــل دیگــری کــه در اشــتغال زنــان مؤثــر اســت ،ســطح آمــوزش و معلومــات
اســت .زنانــی کــه از اطالعــات بیشتــری برخــوردار باشــند و در درجــه باالتــری از ســطح آمــوزش قــرار داشــته
باشــند ،امــکان استخدامشــان بیشتــر اســت .درحالیکــه رابطــه بیــن ســطح آمــوزش و اشــتغال در خصــوص
مــردان در قیــاس بــا ایــن امــر در خصــوص زنــان ،صادقانــه و روشــن نیســت .عاملهــای یادشــده بههمــراه دیگــر
عاملهــا از نــوع آمــوزش حرف ـهای ،ایــن نابرابــری را شــدت میبخشــند .بهعــاوه ،در نتیجــه پیشداوریهــای
فرهنگــی و عاملهــای اجتماعــی ،بــه آمــوزش و آمــوزش حرفــهای دختــران توجــه کمتــری میشــود و ایــن
خــود امــکان اســتخدام و اشــتغال را بــرای دختــران کاهــش میدهــد .برعکــس ،تعمیــق عاملهــای سیاســی،
اجتماعــی و فرهنگـ ِـی مؤثــر در برقــراری تســاوی بیــن زن و مــرد بــه تقویــت عاملهــای دیگــر و ازجملــه برابــری
امــکان اشــتغال و اســتخدام منجــر میشــود.
حقوق بینالمللی کار و حقوق کارگران زن
در پیشگفتــار اساســنامه ســال  ۱۹۱۹ســازمان بینالمللــی کار نیــز اعالمیــه فیالدلفیــا (ســال  ،)۱۹۴۴بــر
اصــل تســاوی رفتــار و برابــری حقــوق زنــان و مــردان تأکیــد شــده اســت .ســازمان ملــل متحــد نیــز طــی اعالمیــه
جهانــی حقــوق بشــر در ســال  ۱۹۴۸بــا اشــاره بــه تســاوی حقــوق زن و مــرد در مقدمــه آن ،بــر تســاوی اجــرت در
برابــر کار مســاوی -بنــد  ۲مــاده  -۲۳و حمایــت از مــادران -بنــد  ۲مــاده  -۲۵تأکیــد ورزیــده اســت .در میثــاق
بینالمللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ســال  ۱۹۶۶نیــز همیــن اصــول -بنــد الــف مــاده  ۷و بنــد
 ۲مــاده  -۱۰بــا وضــوح بیشــتری اعــام شــده اســت .بهعــاوه ،مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در ســال
 ۱۹۶۷در اعالمی ـهای زیــر عنــوان اعالمیــه رفــع تبعیــض از زنــان ،بــار دیگــر بــر تســاوی حقــوق زنــان در حیــات
اقتصــادی و اجتماعــی و بهویــژه در زمینــه کار از قبیــل دســتیابی بــه آمــوزش حرفــهای ،اســتخدام ،ارتقــای
شــغلی ،تســاوی مــزد و غیــره تأکیــد کــرد و خواســتار آن شــد کــه اخــراج زنــان از کار بــر اثــر ازدواج یــا بــارداری
ممنــوع شــود .در پــی ایــن اعالمیــه ،عهدنام ـهای در ســال  ۱۹۷۹در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــا
عنــوان" :الغــای هرنــوع تبعیــض در خصــوص زنــان" ،بهتصویــب رســید کــه برابــر آن ،هرنــوع تفــاوت ،محرومیــت
یــا محدودیــت مبتنــی بــر جنســیت کــه نتیجــه یــا هــدف آن بهخطــر انداختــن یــا زیرپانهــادن حقــوق و آزادیهــای
بنیادیــن انســانی دربــاره زنــان باشــد ،تبعیــض محســوب میشــود .در ایــن عهدنامــه بــه ضــرورت اتخــاذ اقداماتــی
از ســوی کشــورهای عضــو ســازمان ملــل متحــد در حــوزه رفــع تبعیــض از زنــان در زمینههــای مختلــف ،بهویــژه
درخصــوص حقــوق زنــان در زمینــه آمــوزش ،اشــتغال ،بهداشــت ،ازدواج و خانــواده ،حقــوق زنــان روســتایی و از
بی��ن برــدن فحش�اـ ،تأکی��د شـ�ده اسـ�ت .در اجــاس عمومــی ســران کشــورهای عضــو در کپنهــاک -ســال -۱۹۹۵
بــار دیگــر بــر رفــع تبعیــض از زنــان در همــه ســطوح اجتماعــی تأکیــد شــد.
سازمان بینالمللی کار و زنان کارگر
ً
المللــی کار بهیکســان کارگــران زن و مــرد را
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شــامل میشــوند .آنچــه در فصلهــای پیشــین دربــاره آزادیهــای ســندیکایی و حقــوق ســندیکایی ،آزادی کار،
اشــتغال ،امنیــت شــغل ،مــزد و دیگــر شــرایط کار توضیــح داده شــد یــا مباحثــی کــه در بخشهــای بعــدی مطــرح
خواهــد شــد ،همــه کارگــران مــرد و زن را شــامل میشــود .بــا ایــن حــال ،نظــر بــه ویژگیهــای شــرایط کار زنــان،
چنــد مقاولهنامــه و توصیهنامـ ٔـه ویــژه بــه مســائل خــاص زنــان اختصــاص داده شــده اســت .ایــن مقاولهنامههــا و
توصیهنامههــا را میتــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد .آنهایــی کــه جنبــه حمایتــی دارنــد و بــر وضــع خــاص زنــان
از منظــر وظایــف مــادری ناظرنــد و دســته دیگــر مقــررات و معیارهاییانــد کــه بــر رفــع تبعیــض ،ایجــاد برابــری و
برقــراری حقــوق مســاوی بیــن کارگــران مــرد و زن ناظــر اســت.
کارگران مادر
حمایت از ویژگی
ِ
بــا توجــه بــه ضــرورت حفــظ ســامت کارگــران زن در دوران بــارداری و زایمــان و جلوگیــری از عــوارض ناشــی
از کار کــردن در ایــن حالــت و آثــار نامطلــوب آن بــرای مــادر و کــودک ،در نخســتین کنفرانــس بینالمللــی کار
مقاولهنامــه شــماره  ۳ب��ا عن�وـان" :مقاولهنام��ه مرب��وط بـ�ه اشــتغال زن��ان پی�شـ و پ��س از زایمـ�ان" تصویــب شــد.
ایــن مقاولهنامــه فقــط دربرگیرنــده فعالیتهــای صنعتــی و بازرگانــی بــود .درخصــوص فعالیتهــای کشــاورزی دو
ســال بعــد ،یعنــی در ســال  ،۱۹۲۱توصیهنامــه شــماره  ۱۲بـ�ا نــام" :توصیهنامــه مربــوط بــه حمایــت از زنــان شــاغل
در کش�اـورزی ،پیشــ و پســ از زایمـ�ان" از تصویــب ایــن کنفرانــس گذشــت .در ســال  ۱۹۵۲در مقاولهنامــه شــماره
 ۳تجدیدنظــر شــد و مقاولهنامــه شــماره  ۱۰۳و توصیهنامــه شــماره  ۹۵بهمثاب��ه مکم�لـ آن ب��ا عنــوان" :حمایــت از
ویژگ��ی م�اـدری" بهتصویــب رســید .مقاولهنامــه  ۱۰۳شــامل همــه فعالیتهــا اعــم از صنعتــی ،بازرگانــی ،خدماتــی
و کشــاورزی و حتــا خدمــات خانگــی نیــز میشــود.
از دیــدگاه هــر دو مقاولهنامــه ،کارگــران زن در کارگاههــای متعلــق بــه بخــش خصوصــی یــا بخــش عمومــی،
در هــر ســن و از هــر ملیتــی ،متأهــل یــا مجــرد ،مشــمول مقــررات مقاولهنامــه خواهنــد بــود .ازآنجاکــه حــوزه
مقاولهنامــه شــماره  ۱۰۳بســیار وســیع اســت ،کشــورهایی کــه بــدان ملحــق میشــوند میتواننــد کارگاههــای
خانوادگــی را مســتثنا کننــد .امــا کشــور عضــو مقاولهنامــه بایــد همــراه بــا ســند الحــاق ایــن اســتثناها را هــم طــی
اعالمیــهای متذکــر شــده باشــند و هرســاله گــزارش پیشــرفتهای خــود را در راه گســترش شــمول مقــررات
مقاولهنامــه ،بهجــز اســتثناهای ذکــر شــده ،اعــام کننــد.
هــر دو مقاولهنامــه حداقــل مــدت مرخصــی زایمــان را دوازده هفتــه تعییــن کردهانــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه برابــر
مقاولهنامــه شــماره  ،۳شــش هفتــه از ایــن مــدت پیــش و شــش هفتــه پــس از زایمــان بایــد اســتفاده شــود.
درحالیکــه طبــق مقاولهنامــه شــماره  ۱۰۳تأکیــد بــر آن اســت کــه دســتکم شــش هفتــه از دوازده هفتــه
مرخصــی زایمــان ،بــرای بعــد از زایمــان باشــد .بههرحــال ،مــدت مرخصــی پــس از زایمــان چــه بــرای کارگــر
و چــه بــرای کارفرمــا بایــد جنبــه اجبــاری داشــته باشــد .در صورتــی کــه تاریــخ پیشبینیشــده بــرای زایمــان
اشــتباه باشــد ،مــدت مرخصــی بایــد تــا تاریــخ زایمــان ادامــه یابــد ،بــدون آنکــه از مــدت مرخصــی اجبــاری پــس
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
خــود و فرزنــدش کافــی باشــد یــا آنکــه بتوانــد در وضعیــت بهداشــتیای مســاعد و بهصورتــی مناســب زندگــی
کنــد .بهعــاوه ،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 بهرهمنــد شــود .ایــن خدمــات یــا بایــد از
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طریــق بیمــه اجبــاری یــا از محــل درآمدهــای عمومــی دولــت تأمیــن شــود .هــر دو مقاولهنامــه از اینکــه هزینــه
خدمــات یادشــده فقــط برعهــده کارفرمــا گذاشــته شــود ،پرهیــز دارنــد تــا مبــادا عهــدهدار شــدن ایــن هزینههــا
موجــب شــود کارفرمایــان از اســتخدام زنــان ،بهویــژه زنــان بــاردار ،خــودداری کننــد .بهعــاوه ،در صورتــی کــه
تأمیــن هزینــه خدمــات فــوق برعهــده کارفرمــا باشــد ،ایــن خطــر وجــود دارد کــه منابــع مالــی کافــی بــرای تأمیــن
هزینههــای یادشــده بهموقــع در دســترس افــراد ذینفــع قــرار نگیــرد .مســتمری -یــا بهتعبیــر قانــون تأمیــن
اجتماعــی ایــران -کمــک بــارداری ،بایــد بــر پایــه دریافتیهــای قبلــی کارگــر محاســبه شــود و دس ـتکم برابــر
ً
بــا دوســوم دریافتــی او باشــد .در مــواردی کــه مــادر ،کــودک خــود را شــخصا شــیر میدهــد ،حــق برخــورداری از
فرصــت الزم بــرای شــیر دادن کــودک را دارد کــه جــزو ســاعات کار محســوب شــده و بایــد بــرای آن مــزد پرداخــت
شــود .برابــر مقاولهنامــه شــماره  ،۳ایــن فرجههــا بایــد طــی ســاعات کار روزانــه دو مرتبــه و هــر بــار دســتکم
نیــم ســاعت باشــد .مقاولهنامــه شــماره  ۱۰۳در ایــن زمینــه انعطــاف بیشــتری دارد و اجــازه میدهــد کــه جزئیــات
موضــوع را قانــون و مقــررات کشــور عضــو یــا پیمــان دســتهجمعی حاکــم بــر روابــط کار تعییــن کنــد .آخریــن نکتــه
مهــم دیگــری کــه در هــر دو مقاولهنامــه بهچشــم میخــورد ،آن اســت کــه در دوران مرخصــی بــارداری کارفرمــا
حــق اخــراج کارگــر زن را نــدارد.
توصیهنامــه شــماره  ۹۵کــه همزمــان بــا مقاولهنامــه شــماره  ۱۰۳تصویــب شــد ،تدبیرهایــی مســاعدتر را در
مــورد مرخصــی بــارداری و زایمــان پیشــنهاد میکنــد کــه عبارتنــد از :افزایــش مــدت مرخصــی بــارداری و زایمــان
از  ۱۲هفتــه بــه  ۱۴هفتــه ،تعییــن مســتمری (کمــک بــارداری) معــادل صــد در صــد دریافتــی پیشــین کارگــر زن،
مقــررات مربــوط بــه مــادران شــیرده بهنفــع کــودک شــیرخوار ،حمایــت از اشــتغال مــادران از طریــق ممنوعیــت
اخــراج از تاریــخ اعــام حالــت بــارداری بــه کارفرمــا و همچنیــن ارائــه خدمــات پزشــکی ،حمایــت از ســامت کارگــر
زن در دوران بــارداری.
مقررات ویژه درباره شرایط کار زنان
مصوبــات ســازمان بینالمللــی کار در ایــن زمینــه ،ممنوعیــت کار زنــان در ســاعات شــب و در کارهــای ســخت
و زیــانآور را دربرمیگیــرد .در نخســتین اجــاس کنفرانــس بینالمللــی کار یکــی از شــش مقاولــه نام ـهای کــه
بهتصویــب رســید ،مقاولهنامــه شــماره  ۴مربــوط بــه ممنوعیــت کار زنــان در ســاعات شــب در صنایــع بــود .بایــد
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 مقاولهنامــه شــماره  ۴دو نوبــت بــا هــدف انعطــاف بیشــتر در
مقــررات و کاســتن محــدوده ممنوعیــت تجدیــد نظــر شــد.
مقاولهنامــه شــماره  ۴۱کــه در ســال  ۱۹۳۴از تصویــب کنفرانــس بینالمللــی کار گذشــت ،ضمــن حفــظ اصــل
ممنوعیــت کار زنــان در ســاعات شــب و دیگــر مقــررات منــدرج در مقاولهنامــه شــماره  ،۴مفهــوم شــب را هرچنــد
شــامل یــازده ســاعت پیدرپــی و دربرگیرنــده فاصلــه  ۱۰شــب تــا  ۵صبــح میدانــد ،امــا تخلــف از ایــن اصــل را
بهصــورت موقــت ماننــد محــدود کــردن مــدت ممنوعیــت بــه ده ســاعت و در فاصلــه بیــن  ۱۰شــب و  ۵صبــح.
جایــز میشــمارد .عــاوه بــر آن ،ایــن مقاولهنامــه زنانــی را کــه در مشــاغل مدیریــت هســتند و بــه کار یــدی مشــغول
نیســتند ،از شــمول ایــن ممنوعیــت مســتثنا کــرده اســت .بااینهمــه ،مقاولهنامــه تجدیدنظــر شــده هــم بــا انتقــاد
روبــرو شــد و بــا تجدیدنظــر در آن در ســال  ،۱۹۴۸مقاولهنامــه شــماره  ۸۹بــه تصویــب رســید .ایــن مقاولهنامــه از
لحـ�اظ تعریـ�ف مـ�دت "ش��ب" هماننــد مقاولهنامــه پبشــین اســت ،زیــرا برابــر مــاده  ۲ای��ن مقاولهنام��ه ،واژه "ش��ب"
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بهمعنــای مدتــی اســت کــه دسـتکم یــازده ســاعت متوالــی بیــن  ۱۰شــب تــا  ۷صبــح را شــامل شــود .تعییــن ایــن
فاصلــه نیــز تغییــر آن در خصــوص ســاعات کار در مناطــق ،صنایــع ،کارگاههــا یــا رشــتههایی از صنایــع مختلــف،
بــا مقــام صالحیـتدار هــر کشــور اســت و البتــه ایــن مقــام پیــش از تصمیمگیــری دربــاره تعییــن ســاعات شــب کــه
نبایــد دیرتــر از ســاعت یــازده شــب شــروع شــود بایــد بــا ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی مربــوط مشــورت کنــد.
ایــن مقاولهنامــه عــاوهبــر آنکــه هماننــد مقاولهنامــه شــماره  ۴۱زنــان شــاغل در پس ـتهای مدیریــت را شــامل
نمیشــود ،زنانــی را هــم کــه در خدمــات بهداشــتی و رفــاه عمومــی کار میکننــد و ب ـهکار یــدی مشــغول نیســتند،
از شــمول خــود مســتثنا میکنــد.
تحول موضوع ممنوعیت کار زنان در ساعات شب و اختالف نظرهای موجود ،درحالحاضر
هرچنــد مقاولهنامههــای مربــوط بــه ممنوعیــت کار زنــان در ســاعات شــب بــا اســتقبال کشــورهای زیــادی
روبــرو شــد ،بــا ایــن وصــف ممنوعیــت کار زنــان در ســاعات شــب ،چــه در زمــان تصویــب ایــن معیارهــا و چــه
پــس از آن ،بــا انتقادهایــی مواجــه شــده اســت .از دیــدگاه اقتصــادی ،نظریهپــردازان ســرمایهداری ،بهویــژه
ســرمایهداری نولیبرالــی ،بــر آننــد کــه ایــن ممنوعیتهــا -بهخصــوص در جهــان ســوم کــه کمبــود ســرمایه مانــع
گســترش فعالیتهــای اقتصــادی اســت -تنهــا بــا اســتفاده از نیــروی کار فــراوان و ارزان ،از آن جملــه نیــروی
کار زنــان ،میتــوان فرآوردههــای ایــن کشــورها را بــا محصــوالت کشــورهای صنعتــی قابــل رقابــت کــرد .در قــاره
آســیا ،بهویــژه در کشــورهای مبتنــی بــر نظامهــای ســرمایهداری در جنوبشــرقی ایــن قــاره ،مخالفــت بــا اصــل
ممنوعیــت کار زنــان در ســاعات شــب ،بــر پایــه اصــل برابــری زن و مــرد قــرار داده شــده اســت و ترویـ ج دهنــدگان
آن معتقدنــد چنیــن ممنوعیتــی نوعــی تبعیــض بهضــرر زنــان و ازجملــه خــودداری از اســتخدام زنــان در پــارهای
کارهــا را باعــث میشــود.
ممنوعیت کارهای خطرناک و زیانآور
بــا توجــه بــه مشــقت و ســختی کار در معــادن و نیــز سوءاســتفادههایی کــه از کار زنــان در معــادن بهعمــل
میآمــد و اســتثمار شــدید ایشــان ،کنفرانــس بینالمللــی کار در اجالســیه ســال  ۱۹۳۵خــود مقاولهنامــه شــماره
 ۴۵را درب�اـره "اش��تغال زن��ان در زیرزمی��ن و در هرنــوع معــدن" از تصویــب گذرانیــد .برابــر ایــن مقاولهنامــه ،هیــچ
زنــی ،در هــر ســنی کــه باشــد ،نبایــد در کارهــای زیرزمینــی در معــادن بــه کار گمــارده شــود .منظــور از معــدن ،از
دیــدگاه مقاولهنامــه  ،۴۵هــر 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 نمیکردنــد نیــز کســانی کــه در خدمــات بهداشــتی و اجتماعــی بــه کار اشــتغال دارنــد ،مشــمول
مقاولهنامــه نبودنــد .بهعــاوه ،زنانــی کــه ضمــن آمــوزش و تحصیــل بایــد بــرای کارآمــوزی مدتــی را در معــادن
بهســر برنــد و کســانی کــه بــه کارهایــی غیــر از کار در معــادن مشــغولاند و بهطــور اتفاقــی بــه قســمتهای
زیرزمینــی معــدن سرکشــی میکننــد ،از حــوزه شــمول مقاولهنامــه خارجانــد.
در برخــی دیگــر از مقاولهنامههــا و توصیهنامههــای بینالمللــی کار کــه دربــاره مســائل ایمنــی و بهداشــت کار
تصویــب شــدهاند و در گذشــته از آنهــا بحــث کردیــم (ازجملــه ،توصیهنامــه شــماره  ۴و مقاولهنامــه شــماره ۱۳
دربــاره منــع اســتعمال ســفیداب ســرب و توصیهنامــه شــماره  ۱۱۴دربــاره پرتوهــای یونســاز کــه بــه کار گمــاردن
زنــان را در فعالیتهایــی کــه بــا ایــن مــواد یــا پرتوهــا ســروکار دارنــد بهکلــی ممنــوع کــرده اســت) بــر حمایــت
ویــژه از زنــان تأکیــد شــده اســت .همچنیــن مقاولهنامــه شــماره  ۱۲۷و توصیهنامــه  ۱۲۸دربــاره حمــل بــار ،مقــرر
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ً
میدارنــد وزن بــاری کــه زنــان مجازنــد بــا دســت و بــدون وســایل حمــل کننــد ،بایــد اصــوال محــدود بــه بارهــای
ســبک و بهمراتــب کمتــر از وزن بــاری باشــد کــه مــردان اجــازه دارنــد بــدون وســایل مکانیکــی حمــل کننــد.
دیگر حمایتهای مربوط به کار زنان
بهمــوازات ایــن مقاولهنامههــا و توصیهنامههــای خــاص ،در برخــی مقاولهنامههــا و توصیهنامههــای دیگــر
کــه جنبــه عــام دارنــد ،بــه شــرایط کار زنــان از برخــی جهــات دیگــر توجهــی ویــژه شــده اســت ،ازجملــه آنهــا بــه
مقاولهنامههــای مربــوط بــه اســتخدام و اشــتغال ،لغــو کار اجبــاری ،کاهــش ســاعات کار در مشــاغلی کــه نیــروی
ً
کار را عمومــا از زنــان تشــکیل ٰمیدهنــد ،تعییــن حداقــل مــزد ،شــرایط کار کارگــران مهاجــر ،بازرســی کار و جــز
اینهــا ،میتــوان اشــاره کــرد.
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 مقاولهنامــه شــماره  ۱۱۱موردتوجــه و تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .در ســالهای
اخیــر کمیســیون کارشناســان مســتقل نســبت بــه چگونگــی رعایــت اصــول ایــن مقاولهنامــه از ســوی کشــورهایی
کــه بــدان ملحــق شــدهاند از خــود حساســیت خاصــی نشــان میدهــد .بااینهمــه ،برقــراری شــرایط کار برابــر و
اصــل منــع تبعیــض در اســتخدام بهتنهایــی کافــی نیســت .ســالها اســت شــاهد آنیــم کــه بیــن مــزد کارگــران
مــرد و زن تفاوتهــای زیــادی وجــود دارد و همچنیــن شــاهد آن هســتیم کــه چگونــه مســئولیت تربیــت و پــرورش
ً
فرزنــدان کــه در بســیاری از جامعههــا عمدتــا برعهــده زنــان اســت ،موجــب میشــود زنــان نتواننــد بــه کار مناســب
اشــتغال ورزنــد .در ایــن دو زمینــه ،دو مقاولهنامــه و چنــد توصیهنامــه بهتصویــب رســیده اســت.
اصل تساوی مزد کارگر زن و مرد در برابر کار مساوی
مقاولهنامــه شــماره  ۱۰۰و توصیهنامــه مکمــل آن بــر ایــن اصــل کلــی اســتوار اســت کــه بایــد کشــورهایی کــه
بــه آن ملحــق میشــوند در اجــرای اصــل پرداخــت اجــرت مســاوی -بــر پایــه روشهــای معمــول در آن کشــور-
پــای بنــد باشــند .ایــن روشهــا میتواننــد قوانیــن ،آئیننامههــا ،پیمانهــای دســتهجمعی یــا ترکیبــی از آنهــا را
شــامل شــوند و بــر پایــه اصــل اجــرت مســاوی بــرای همــه کارگــران اجــرا شــود .مقاولهنامــه  ۱۰۰از مفهــوم "اجــرت
مس��اوی در براب��ر کار ب�اـ ارزش مس��اوی" اس��تفاده میکندــ ک��ه ب��ا مفه��وم "کار مس��اوی" اندکــی متفــاوت و از آن
وســیعتر اســت و مقصــود اصلــی آن اســت کــه جنســیت کارگــر در تعییــن مــزد دخالــت نداشــته باشــد و اجــرت
ب��ر اس�اـس کار تعییــن ش�وـد ن��ه بـ�ر مبناــی جنسیــت انج��ام دهنـ ٔ
ـده کار .از دی��دگاه ای��ن مقاولهنام��ه "اج��رت" شــامل
ِ
حداقــل مــزد یــا مــزد پایــه یــا مبنــا و همــه مزایــای دیگــری میشــود کــه از ســوی کارفرمــا مســتقیم یــا غیرمســتقیم
بهصــورت نقــدی یــا غیرنقــدی بــه کارگــر بهمناســبت کارش پرداخــت میشــود .در مقاولهنامــه همچنیــن بــر
همــکاری دولــت بــا ســازمانهای کارفرمایــی و کارگــری ذینفــع بهمنظــور اعمــال ایــن اصــل تأکیــد شــده اســت.
عــاوه بــر ایــن مقاولهنامــه ،توصیهنامــه شــماره  ۹۰کــه مکمــل ایــن مقاولهنامــه محســوب میشــود ،بــا تفصیــل
بیشــتری در زمینــه مســائل یادشــده توصیههایــی ارائــه میدهــد و تدابیــری را برمیشــمارد کــه بــر پایــه آنهــا
اجــرای اصــل اجــرت مســاوی در برابــر کار مســاوی تأمیــن شــود .مهمتریــن تدابیــر ایــن توصیهنامــه عبارتنــد
از :ایجــاد تســهیالت برابــر یــا مشــابه در زمینــه آمــوزش حرف ـهای و راهنمایــی شــغلی و کاریابــی بــرای هــر دو
جنــس ،ایجــاد خدمــات اجتماعــی و رفاهــی الزم بــرای کارگــران زن ،فراهــم ســاختن زمینــه دســتیابی بــه مشــاغل
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و کارهــای مختلــف بهطــور مســاوی بــرای زنــان و مــردان .نکتــه مهــم دیگــری کــه طــرف توجــه ایــن توصیهنامــه
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 مهمتریــن مشــکل در اجــرای کامــل ایــن اصــل ،ســودجویی ســرمایهداران در نظامهــای ســرمایهداری اســت
ً
کــه مایــل نیســتند از نیــروی کار ارزان زنــان صرفنظــر کننــد و غالبــا چنیــن عنــوان میکننــد کــه بازدهــی زنــان
بــا گرفتاریهــای خانوادگــی و مســائل مربــوط بــه بــارداری و زایمــان و تربیــت فرزنــدان در قیــاس بــا بازدهــی
مــردان ،کمتــر اســت .بهعــاوه ،نظــارت بــر اجــرای ایــن اصــل ،بــا وجــود مشــکالت بازرســی کار و اجــرای
مجــازات متناســب در صــورت تخلــف ،کاری چنــدان ســاد ه نیســت .از همیــن روســت کــه فدراســیون جهانــی
ســندیکایی کارگــری بــر جلــب مشــارکت زنــان در فعالیتهــای ســندیکایی ،نمایندگیهــای ســندیکایی و ازجملــه
در فعالیتهــای مربــوط بــه بازرســی کار تأکیــد میکنــد.
زنان کارگر و مسئولیتهای خانوادگی
مجبــور شــدن زنــان بــه تــرک کار و درنتیجــه ،از دســت دادن شــغل خــود بــرای همیشــه بهدلیــل مشــکالت
زندگــی خانوادگــی و تربیــت فرزنــدان ،بــه تصویــب توصیهنامــه شــماره  ۱۲۳در ســال  ۱۹۶۵منجــر شــد .اصــل کلــی
منــدرج در توصیهنامــه بــر ایــن پایــه اســتوار اســت کــه هــر یــک از کشــورهای عضــو ســازمان بایــد سیاســتی را
دنبــال کننــد کــه بــر پایــه آن ،زنانــی کــه در خــارج از خانــه کار میکننــد و درعینحــال مســئولیتهای خانــواده را
بــر دوش دارنــد بتواننــد حقــوق و تکالیــف خانوادگــی خــود را بهخوبــی اجــرا کننــد بــدون آنکــه در معــرض ناراحتــی
و تبعیــض قــرار گیرنــد .مقامهــای صالحیـتدار در هــر کشــور بایــد نهادهایــی را بهوجــود آورنــد یــا ایجــاد آنهــا را
تســهیل و تشــویق کننــد کــه بــه چنیــن زنانــی امــکان دهــد بیــن وظایــف ناشــی از کار و مســئولیتهای خانوادگــی
هماهنگــی و ســازگاری پدیــد آورنــد .در بخشهــای دیگــر توصیهنامــه ســفارش شــده اســت تدابیــر مقتضــی و
مناســبی در زمینــه پخــش اطالعــات و آمادگــی ذهنــی مــردم اتخــاذ شــود تــا اینکــه اهمیــت موضــوع بــر همــه
دســتاندرکاران روشــن گــردد و امــکان جلــب همکاریهــای مختلــف بهوجــود آیــد .همچنیــن در توصیهنامــه
بــر تأمیــن خدمــات بهداشــتی و ایجــاد مؤسسـههای مربــوط بــه نگهــداری کــودکان تأکیــد شــده اســت .در بخــش
دیگــری از توصیهنامــه در زمینــه تأمیــن اشــتغال زنانــی کــه دارای مســئولیت خانوادگــی هســتند (از طریــق آمــوزش
عمومــی ،آمــوزش حرف ـهای و ماننــد آن) و امــکان ادامــه کار مجــدد ایــن قبیــل زنــان پــس از زایمــان و پــرورش
کــودک نیــز پیشــنهادها و توصیههایــی مؤکــد شــده اســت .در آخریــن بخــش توصیهنامــه ،بــه راهنماییهــا و
ســفارشهایی برمیخوریــم کــه در زمینــه هماهنگــی ســاعات کار و ســاعات مدرســه یــا مهــد کــودک میتواننــد
مورداســتفاده قــرار گیرنــد و بــه وســایلی نیــز اشــاره شــده کــه بــرای ســبک و آســان کــردن مســئولیتهای خانوادگی
و کارهــای مربــوط بــه اداره خانــه میتواننــد ب ـهکار گرفتــه شــوند.
چنــد ســال پــس از تصویــب توصیهنامــه فــوق ،مقاولهنامــه شــماره  ۱۵۶همــراه بــا توصیهنامــه  ۱۶۵در ســال
 ،۱۹۸۱بــا نگرشــی نــو بــه موضــوع رابطــه مســئولیت خانوادگــی بــا وظایــف شــغلی و کار خــارج از خانــه بــا عنــوان
زن دارای مســئولیت خانوادگــی و بــا
طوالنیــ" :بهمنظــور تأمیــن برابــری واقعــی فرصتهــا بیــن کارگــران مــرد و ِ
دیگ��ر کارگرــان" ،تصویــب شــد.
ایــن مقاولهنامــه و توصیهنامــه شــامل همــه کارگــران مــرد و زنــی میشــود کــه دارای مســئولیت خانوادگــی باشــند
و ایــن مســئولیت ســبب شــود کــه امــکان مشــارکت آنــان در فعالیتهــای اقتصــادی محــدود گــردد .منظــور از
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مســئولیت خانوادگــی هــم فقــط مســئولیت اداره فرزنــدان خردســال نیســت ،بلکــه شــامل مســئولیت نگهــداری
خویشــاوند نزدیــک دیگــر هــم میشــود .هــر یــک از کشــورهای عضــو ســازمان کــه بهایــن مقاولهنامــه ملحــق
شــوند بایــد در بیــن هدفهــای سیاســت ملــی خــود بــه ایــن امــر هــم توجــه داشــته و تدابیــری اتخــاذ کننــد تــا
ایــن قبیــل افــراد بتواننــد بـهدور از تبعیــض بــه یافتــن شــغل موفــق شــوند و در حــد امــکان ترتیبــی داده شــود کــه
کارشــان بــا مســئولیتهای خانوادگــی در تعــارض قــرار نگیــرد .در مقاولهنامــه فــوق بــه راهحلهــای دیگــری
از قبیــل تأســیس مؤسســههای خدمــات بهداشــتی ،مؤسســههای مربــوط بــه نگهــداری کــودکان ،کمــک بــه
خانــواده و جــز اینهــا ،اشــاره میشــود کــه میتــوان بــا توجــه بــه نیازهــای کارگــر و امکانــات کشــور در ســطح
منطقــه و شــهرها و روســتاها تأســیس کــرد .در مقاولهنامــه بــر ضــرورت آمــوزش مــردم و بــاال بــردن آگاهــی آنــان
بــرای جلــب توجــه عمومــی بــه اهمیــت چنیــن راهحلهایــی تأکیــد و توجــه خاصــی بــه لــزوم آمــوزش حرفـهای و
مهــارت شــغلی شــده اســت .نکتــه مهــم دیگــری در ایــن مقاولهنامــه ایــن اســت کــه مســئولیتهای خانوادگــی
نبایــد بــه خودیخــود موجــب پایــان رابطــه کار و اخــراج کارگــر شــود .بهعبارتدیگــر ،نبایــد کارگــر بهســبب
مســئولیت خانوادگــی و فقــط بــه ایــن ســبب اخــراج شــود .توصیهنامــه شــماره  ۱۶۵نیــز در هــر یــک از زمینههــای
یادشــده بهتفصیــل رهنمودهایــی ارائــه میدهــد.
حقوق زنان و چگونگی انعکاس آن در قانون کار
در کشــور مــا ،قانــون کار مصــوب ســال  ،۱۳۳۷در فصــل چهــارم آن ،بــه شــرایط کار زنــان و کــودکان در یــک جــا
اشــاره میکنــد 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
اشــارهای نشــده و تنهــا بــه برابــری مــزد زنــان و مــردان ،ممنوعیــت کار زنــان در شــب  -مــاده  -۲۲و عــدم ارجــاع
کارهــای ســخت و زیــانآور بــه آنــان -مــاده  -۲و نیــز شــرایط دوران بــارداری اشــاره شــده اســت..
پــس از انقــاب ،انتظــار میرفــت کــه در قوانیــن و ازجملــه قانــون کار از زنــان رفــع تبعیــض شــود و حقــوق
بنیادیــن اجتماعــی آنــان ،عــاوه بــر حقــوق ناظــر بــر ویژگیهــای مــادری بهطــور عــام و زنــان کارگــر بهطــور
خــاص و در مقــام نیمــی از جمعیــت فعــال جامعــه ،بهرســمیت شــناخته شــود .امــا بهرغــم ایــن انتظــار ،زنــان بــا
شــدیدترین برخوردهــای قشــری و تبعیضآمیــز مواجــه بودهانــد و قانــون کار نیــز بهتبعیــت از مناســبات حاکــم
بــر جامعــه و قوانیــن متناظــر بــا آن ،نهتنهــا گــرهای از مشــکالت زنــان کارگــر نگشــود ،بلکــه بــا بازگذاشــتن امــکان
ُدور زدن قانــون از طریــق آییننامههــا و مصوبــات ضدکارگــری ،آنــان را نیــز هــم چــون کارگــران مــرد مشــمول
"الط��اف" -اماــ "الط��اف مضاع��ف" -خ��ود کــرد .قانــون کار فعلــی ،ذیــل فصــل ســوم ،مبحــث چهــارم و مــواد  ۷۵تــا
 ،۷۹هرچنــد نســبت بــه قانــون کار مصــوب ســال  ۱۳۳۷از برخــی جهــات بــه حقــوق کارگــران زن توجــه بیشــتری
کــرده اســت ،امــا بهدلیــل برخــوردار نبــودن از ضمانتهــای اجرایــی و مثلــه شــدن همیــن قانــون از طریــق
آییننامهه��ا و تصویبنامهه��ا ،در عمــل ،جزــ نام��ی از آن باق�یـ نماندــه اس��ت .بهگفت��ه جبارعلـ�ی س��لیمیان کــه
نمایندگــی  ۱۸دوره كارگـ�ران ای��ران را (از سـ�وی دولــت) در س��ازمان بينالملل��ی كار را برعهـ�ده داشــت" :تبعــات
نک��ه معضالتیــ از قبیــل افزایــش ســن ازدواج ،نبــود
قراردادهــای موقــت کار را نمیت��وان نادی��ده گرف��ت؛ ضمـ�ن آ 
امنیــت شــغلی ،اخراجهــای بیرویــه و دســتهجمعی ،عــدم بهکارگیــری کارگــران متأهــل ،اخــراج کارگــران مجــرد
بهمحــض ازدواج ،اخ�رـاج زنــان کارگ��ر بهمح��ض بــاردار شــدن بهمنظــور عــدم پرداخــت حقــوق قانونیشــان از
قبیــل شــیرخوارگاه و مهدک��ودک و س��اعات حض��ور مــادران در کنــار فرزنــدان و بســیاری مــوارد دیگــر ،ریشــه در
سوءاس��تفاده از قرارداده��ای موق��ت کار دارن��د".
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ایــن برخوردهــا در وضعــی حاکــم اســت کــه در سیســاله گذشــته تغییرهــای کمــی و کیف ـیای جــدی در بافــت
و ســاختار جمعیتــی کشــور رخ داده اســت .جمعیــت زنــان باســواد در قیــاس بــا ســال  ۱۳۳۵از  ۳۵درصــد بــه ۸۲
درصــد افزایــش یافتــه اســت [نــگاه کنیــد بــه :ســالنامههای آمــاری ســالهای  ۱۳۶۱و  ،]۱۳۹۰درحالیکــه
ً
جمعیــت زنــان باســواد در ســال  ۱۳۵۵عمدتــا در ســطح تحصیــات ابتدایــی بــود و فقــط  ۲٫۶درصــد از جمعیــت
آنــان را زنــان بــا تحصیــات عالــی تشــکیل مــیداد و ایــن نســبت اکنــون بــه  ۱۷٫۴درصــد افزایــش یافتــه
اســت .بیتردیــد ،مبــارزات حقطلبانــه زنــان -در پنــاه حمایتهــای خانوادههــای آنــان و نیــز برخــوردار شــدن
از پشــتیبانی مبارزهجویانــه نیروهــای ترقیخــواه کشــور -در دســتیابی زنــان میهــن بــه ایــن موقعیــت نقشــی
اساســی داشــته اســت ،مبارزانــی کــه بهرغــم تمــام مانعهــا و کارشــکنیها ،درخــورد ســتایش و تقدیــر اســت .بــا
ایــن حــال و بهرغــم ایــن تغییرهــای جــدی در وضــع زنــان ،نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان از  ۱۲٫۹درصــد در
ســال  ۱۳۵۵بــه  ۱۲٫۶درصــد در ســال  ۱۳۹۰کاهــش یافتــه اســت .بهعــاوه ،مطابــق آمارهــای ارائــه شــده،
ـکاران در جســتجوی کار هســتند .همچنیــن ،ســهم
از ایــن  ۱۲٫۶درصــد جمعیــت فعــال ۲٫۶ ،درصــد آن نیــز بیـ ِ
زنــان در مشــاغل مدیریتــی و برنامهریــزی بســیار ناچیزتــر اســت .روشــن اســت کــه بــرای دسـتیابی بــه جامعـهای
متعــادل و بالنــده ،زنــان بایــد جایگاهــی شایســته خــود و برابــر بــا مــردان را بیابنــد و ایــن ممکــن نیســت مگــر
آنکــه حضــور آنــان در تمامــی عرصههــای مدیریتــی و نظارتــی ،قانونگــذاری ،قضایــی ،برنامهریــزی و اجرایــی ،در
مقیــاس محلــی ،منطقـهای و ملــی تســهیل و همــوار شــود .بــدون آن ،هرگونــه ســخن از برابــری و رفــع تبعیــض
بــه شــعاری بیمحتــوا بــدل خواهــد شــد .جــدا از سیاس ـتهای زنســتیزانه و خشــونتهای عریــان ِاعمــال شــده
بــر ضــد زنــان ،یکــی از دالیــل ایــن تبعیــض را مهــارت و تجربــه کافــی نداشــتن زنــان را در مدیریــت کالن ذکــر
میکننــد .میگوییــم شــاید ایــن ســخن در حوزههایــی معیــن درســت باشــد ،امــا تــا زمانــی کــه راه حضــور زنــان
در عرصههــای مدیریتــی بــه بهانههایــی از ایــن دســت مســدود شــود ،ایــن نابرابــری بهقــوت خــود باقــی خواهــد
مانــد .ازای ـنروی ،ســمتگیریهای اجتماعــی و برنامهریزیهــا بایــد بهگون ـهای باشــد کــه در اســرع وقــت ایــن
برابــری بهطــور اساســی تأمیــن شــود .زیــرا همانطــور کــه گفتــه شــد ،بــدون حضــور شایســته و بایســته زنــان در
تمامــی عرصههــای اجتماعــی رشــد اقتصــادی و اجتماعــی – اگــر بتــوان آن را رشــد نامیــد -نامتعــادل و نامــوزون
خواهــد بــود.
در قانــون کار نمیتــوان و نبایــد فقــط بهعبــارت کلــی "رفــع تبعیــض از زنــان" بســنده کــرد .در قانــون کار بایــد
بــه رفــع تبعیــض نســبت بــه زنــان در تمامــی حوزههــای کار و ازجملــه دســتمزد مســاوی بـهازای کار برابــر ،تأکیــد
شــود ،بایــد کارهــای ســنگین و زیــانآور را بــرای زنــان ممنــوع اعــام 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
کارگــران زن چنانکــه بایــد توجــه داشــت و ضمانتهــای اجرایــی الزم را بــرای هــر موضــوع خــاص در ایــن
ِ
زمینــه پیشبینــی کــرد .بهعــاوه ،در قانــون کار بایــد بــر حضــور زنــان در میــان هیئتهــای نمایندگ ـی کارگــری
و در همــه نهادهــای برآمــده از حقــوق کار و ازجملــه نهادهــای مشــارکتی و نظارتــی در ســطح کارگاه و در مقیــاس
محلــی ،منطقــهای و ملــی ،در هیئتهــای حــل اختــاف ،در کمیتههــای بازرســی ،در کمیتههــای ناظــر بــر
ایمنــی و بهداشــت ،در طــرح طبقهبنــدی مشــاغل ،در تأمیــن اجتماعــی ،کاریابــی و آموزشهــای هــای حرفـهای
و دیگــر نهادهــای مربــوط ،تصریــح و تأکیــد شــود .بــدون حضــور زنــان کارگــر در ایــن نهادهــا ،نمیتــوان 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 عرصههــای اجتماعــی ،دیگــر
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نمیتــوان بــه "نــگاه خیرخواهانــه" در تأمیــن و حمایــت از حقــوق زنــان بســنده کــرد .رفــع تبعیــض را بایــد از رفــع
تبعیــض در حضــور مســتقل زنــان در همــه عرصههــای اجتماعــی و بهویــژه در مجامــع کارگــری آغــاز کــرد .روشــن
اســت کــه ســندیکاها و ســازمانهای ســندیکایی بایــد پیشــگام ایــن عرصــه باشــند و راه حضــور زنــان را در تمــام
فعالیتهــای ســندیکایی از طریــق حضــور آنــان در همــه ارکان و کمیتههــای ســندیکایی کارگــری همــوار ســازند.
کارگــران بهویــژه ،بایــد از نــگاه مردســاالرانه حاکــم بــر جامعــه و از نــگاه ابــزاری بــه زنــان فاصلــه گیرنــد و در وجــود
زنــان نیمــه کاملکننــده بشــریت را بنگرنــد .زنــان نــه رقیــب ،بلکــه در همــه حــال ،هـمرزم و هماندیــش و در ســیر
تطــور زندگــی ،تجلیگــر وجــود مــادران ،همســران ،خواهــران و فرزنــدان مردانانــد .همانطــور کــه هیــچ مــرد
و زنــی بــدون همراهــی نیمــه دیگــر وجــود بشــریاش هویتــی نــدارد ،جامعــه نیــز نمیتوانــد تنهــا بــر یــک نیمــه
وجــود بشــریت تکیــه کنــد .چنیــن جامع ـهای اگــر هــم بتوانــد بــه بقــای خــود ادامــه دهــد ،بیتردیــد ،جامع ـهای
ناقــص و بیمــار اســت.
مــا در گفتــار اشــتغال بــه وضــع اس ـفبار شــرایط کار زنــان کارگــر و شــاغل در کارگاههــای رســمی ،غیررســمی و
حتــا زیرزمینــی و مشــاغل خانگــی نیــز بــه بیــکاری گســترده در میــان زنــان و ازجملــه زنــان برخــوردار از تحصیــات
عالــی اشــاره کردیــم و در اینجــا نیــازی بــه تکــرار آنهــا نمیبینیــم .امــا خالــی از فایــده نمیدانیــم کــه بــه
جمعبن��دی نشسـ�ت مطالعات��ی دربــاره ســه گــروه اجتماعــی از زنــان شــاغل یــا در جســتجوی کار و چالشهــای
روی��اروی آنــان در مح��ل معاون��ت ام��ور زن��ان و خان��واده ریاستــ جمه�وـری و همچ��ون "مش��ت نمون�هـ خ��روار"-
بهنقــل از خبرگــزاری ایســنا ۱۸ ،خردادمــاه  -۱۳۹۵اشــارهکنیم:
–کمبود فرصتهای شغلی بهدلیل زن بودن؛
–محدودیت در انتخاب شغل؛
–فزونی نرخ بیکاری در میان آنان؛
–مواجه با قراردادهای موقت حتی برای کار مستمر؛
–عدم بهرهمندی از حداقل دستمزد قانونی؛
–عدم امکان چندان برای ارتقای شغلی؛
–فقیر بودن در دوران بازنشستگی بهدلیل دستمزدهای کم؛
–مواجه با ساعت طوالنیتر کار بدون دریافت اضافهکار؛
–عدم امکان برخورداری از بیمه بیکاری بهدلیل نوع قراردادها؛
–ارجحیت زنان کارگر مجرد بر متأهلین؛
–عدم برخورداری زنان شاغل در کارگاههای کوچک کار از حمایتهای اجتماعی و قانونی؛
–عقد قرارداد و اخذ برگههای 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 بهایــن چالشهــا ،نابرابریهــا و بیاعتناییهــا بــه حقــوق زنــان کارگــر،
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همبســتگی تمــام کارگــران بــهدور از تفاوتهــای جنســیتی ،سیاســی ،عقیدتــی ،قومــی ،ملــی و مذهبــی الزم
ن بــر کارگــران و شــاغالن زن اســت کــه خــود پیشــگام ورود همهجانبــه در ایــن عرصــه شــوند.
اســت .در ایــن میــا 
در احیــا و نوســازی ســندیکاها و کمیتههــای زنــان در جنــب آنهــا در کارگاههــا مشــارکت جــدی جوینــد .بــه
تأســیس کانونهــای محلــی ،منطق ـهای و بیــکاران همــت گمارنــد .تردیــدی نیســت کــه مــردان کارگــر بایــد در
تمــام فعالیتهــای ســندیکایی جایــگاه شایســته زنــان را در مقــام همرزمــان خــود محفــوظ دارنــد .همچنیــن ،بــر
تمــام نیروهــای ملــی و مردمــی و ازجملــه حقوقدانــان ،پژوهشــگران مقولــه کار و مدافعــان حقــوق کار اســت کــه
زنــان کارگــر و حقوقبگیــر را در آگاهســازی و تشــکلیابی در راســتای دسـتیابی آنــان بــه حقــوق و مطالباتشــان
یــاری دهنــد.
*
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گفتار هفتم:

سایر گروههای خاص کارگری

پیشگفتار
در بخشهــای پیشــین یــادآور شــدیم کــه درخصــوص برخــی گروههــای کارگــری کــه شــرایط زندگــی یــا کار
آنــان بــا شــرایط زندگــی و کار کارگــران صنعتــی متفــاوت اســت ،در حقــوق بینالمللــی کار معیارهــای ویــژهای
وضــع شــده اســت .ازجملــه ایــن گروههــای کارگــری میتــوان بــه پرســتاران ،دریانــوردان و مالحــان ،ماهیگیــران،
کارگــران کشــاورزی ،کارگــران ســالمند و کارگــران مهاجــر اشــاره کــرد.

 .۱کارگران سالمند

گــروه بزرگــی از کارگــران را کارگــران میانســال و بــاالی  ۵۰ســال و در آســتانه بازنشســتگی تشــکیل میدهنــد.
ایــن گــروه از کارگــران را میتــوان بــه پنــج دســته تقســیم کــرد :کارگــران و حقوقبگیــران شــاغل مشــمول
قراردادهــای دائمــی و بیمههــای اجبــاری؛ کارگــران و حقوقبگیــران مشــمول قــرارداد کار موقــت و مشــمول
بیمههــای اجبــاری؛ کارگــران شــاغل مشــمول قراردادهــای کار موقــت و بیمههــای اختیــاری؛ کارگــران شــاغل
مشــمول قراردادهــای موقــت و فصلــی و بیبهــره از هرگونــه تأمیــن اجتماعــی؛ کارگــران بیــکار و بیبهــره از بیمــه
بیــکاری .همانطــور کــه در گفتارهــای پیشــین نیــز اشــاره کردیــم ،کارگــران و حقوقبگیــران دســته اول عــدهای
کمشــمار و نزدیــک بــه  ۴درصــد از ترکیــب جمعیــت کارگــری کشــور را تشــکیل میدهنــد .امــا موضــوع ایــن
اســت کــه بســیاری از ایــن کارگــران نیــز حقــوق و دستمزدشــان در لیسـتهای بیمــه ارســالی از ســوی کارفرمایــان
ـتغال آنــان تــا بازنشســتگی ایــن رقــم
بــا مبلــغ کمتــری گــزارش میشــود ،بــا ایــن وعــده کــه در دو ســال آخــر اشـ ِ
بــه ســطح حقــوق و دســتمزد واقعــی افزایــش یابــد .مصوبــه ضــد کارگــری «برنامــه پنجــم توســعه» برخــاف عــرف و
رویــه معمــول طــی ســالهای متمــادی ،مقــرر داشــت کــه میانگیــن دســتمزد پنجســاله آخــر تــا زمــان بازنشســتگی
و درصــورت جهــش ناگهانــی ِدســتمزدها در  ۵ســال گذشــته ،میانگیــن دهســاله آخــر دســتمزدها مبنــای محاســبه
ـال در آســتانه
حقــوق بازنشســتگی اســت ،ایــن مصوبـه ،جامعــه کارگــری و بهویــژه ایــن بخــش از کارگــران میانسـ ِ
بازنشســتگی را بــا مشــکالت روحـیای جــدی روبــرو کــرد .هرچنــد ایــن مصوبــه درنتیجــه اعتراضهــای کارگــری
در «برنامــه ششــم توســعه» لغــو شــد ،امــا در آن بــازه زمانــی  ۵ســاله ،موجــب کاهــش هرچــه بیشتــر درآمــد ناچیــز
کارگــران مشــمول بازنشســتگی شــد و آینــده آنــان را در تاریکــی و ابهــام هرچــه بیشتــری فروبــرد .مــا برآنیــم کــه
تنهــا لغــو ایــن مصوبــه کافــی نیســت و بایــد بــه کارگرانــی کــه از ایــن مصوبــه زیــان دیدهانــد ،خســارت پرداخــت
شــود.
دســته دوم کارگرانــی هســتند کــه بهدلیــل کنــدی و فرســودگی ناشــی از ســالها کار بیــش از همــه در معــرض
تهدیدهــای ناشــی از قراردادهــای کار موقتانــد .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  ۷۰درصــد آخریــن دستمزدشــان را پوشــش میدهــد .روشــن
اســت کــه ســطح نــازل دســتمزدها از یکســو و ارائــه کمتـ ِـر مبلــغ حقــوق و دســتمزدها در لیس ـتهای بیمــه از
ســوی کارفرمــا از جانــب دیگــر ،ایــن گــروه را هــم بــا همــان مشــکالت گــروه نخســت روبــرو کــرده اســت و میکنــد.
دســته ســوم ،یعنــی کارگرانــی کــه مشــمول بیمــه اختیاریانــد ،بــا وجــود ســطح نــازل دســتمزدها در صورتــی کــه
قــدرت پرداخــت بیمــه اختیــاری را داشــته باشــند ،از حداقــل بیمــه اســتفاده میکننــد .روشــن اســت کــه در شــرایط
نابهســامان کنونــی در صورتــی کــه بیــکار شــوند از بیمــه بیــکاری نمیتواننــد اســتفاده کننــد و حداقــل بیمــه
درمانــی آنــان نیــز قطــع میشــود .بهعــاوه ،در صورتــی کــه بخــت یــار آنــان باشــد و بتواننــد از بیمــه بیــکاری یــا
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از کارافتادگــی بهرهمنــد شــوند ،حقــوق بازنشســتگی و از کارافتادگــی آنــان بــه میزانــی نیســت کــه بتوانــد نیازهــای
آنــان را پاســخ دهــد.
دســته چهــارم ،یعنــی کارگــران شــاغل بیبهــره از بیمــه بیــکاری و اختیــاری کارگرانــی هســتند کــه ضمــن برخوردار
نبــودن از هیچگونــه پوشــش اجتماعــی و درمانــی درصــورت بیــکاری یــا ازکارافتادگــی هیــچ آینــده روشــنی در
انتظــار آنــان و خانوادههایشــان نیســت.
ـکار بیبهــره از هرگونــه پوشــش اجتماعــی ،کارگرانــی هســتند کــه بایــد ســالهای
دســته پنجــم ،یعنــی کارگــران بیـ ِ
پایانــی عمــر خــود را در تنگــی معیشــت و عســرت هرچــه تمــام ســپری کننــد.
مــا برآنیــم کــه بــه ایــن وضــع فاجعهبــار بایــد خاتمــه داد و تمــام کارگــران اعــم از شــاغل و بیــکار زیــر پوشــش
بیمههــای اجتماعــی و بــا کیفیتــی کــه در بحــث مزدهــا بــه آن اشــاره شــد ،درآینــد .راههــای تقلــب و سوءاســتفاده
کارفرمایــان در ارائــه لیس ـتهای غیرواقعــی بایــد مســدود شــوند.
کارگران و حقوقبگیران بازنشسته

مطابــق بــا آمارهــای رســمی ،بالــغ بــر چهارونیــم میلیــون کارگــر و حقوقبگیــر زیــر پوشــش صندوقهــای
بازنشســتگی و ازکارافتادگــی هســتند .بخــش قریــب بهاتفــاق ایــن کارگــران و حقوقبگیــران کــه بــه حقــوق
بازنشســتگی وابســتهاند ،بهدلیــل ســطح نــازل حقوقهــا از یافتــن کار دوبــاره ،آن هــم بــا تحمیلیتریــن شــرایط
و نازلتریــن امکانــات ،ناگزیرنــد .بههمیــن دلیــل ،شــمار کثیــری از آنــان را حتــا در ســنین باالتــر از هفتــاد ســال
میتــوان دیــد کــه در آموزشــگاهها ،آژانسهــا ،مؤسســات و شــرکتهای خصوصــی ب ـهکار مشــغولاند یــا بهطــور
شــخصی بــه مسافرکشــی و فعالیتهایــی از نــوع حملونقــل شــهری روی آوردهانــد.
امــا دســته دیگــری از کارگــران و حقوقبگیــران کــه ســالها از مــرز بازنشســتگی گذشــتهاند ،همچنــان بیبهــره
از هرگونــه حمایــت اجتماعــی بهرغــم کهولــت و فرســودگی محکــوم بهدســت و پــا زدن در کارهایــی ســیاه بــرای
کســب کمتریــن درآمــد ممکــن هســتند.
چنانکــه گفتــه شــد ،مــا برآنیــم کــه بــرای پایــان دادن بــه ایــن وضعیــت ســیاه بایــد تمــام کارگــران مشــمول
بازنشســتگی شناســایی شــوند و زیــر پوشــش بیمههــای اجتماعــی قــرار گیرنــد .بیتردیــد ،ایــن اقدامــی اســت کــه
ـوان بیــکار نیــز مؤثــر و مفیــد
عــاوه بــر کاهــش نابرابــری و فقــر در جامعــه ،در ایجــاد اشــتغال بــرای کارگــران جـ ِ
خواهــد بــود.
کارگران سالمند و مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار

ازآنجاکــه بــا بــاال رفتــن ســن گاه در زمینــه کار بــرای کارگــران مشــکالتی پدیــد میآیــد و گاه در گــذار بــه مرحلــه
بازنشستگیشــان بــا مشــکالتی روبــرو میشــوند ،در توصیهنامــه شــماره  ۱۶۲کــه دربــاره کارگــران ســالمند و بــه
ســال  ۱۹۸۰بــه تصویــب رســید ،بهتفصیــل در زمینــه تســاوی رفتــار و فرصــت نیــز حمایــت از کارگــران ســالمند و
آمــاده کــردن آنــان بــرای بازنشســتگی رهنمودهایــی ارائــه شــده اســت .از نظــر توصیهنامــه یادشــده ،بایــد مســائل
مربــوط بــه اشــتغال کارگــران ســالمند ،در متــن برنامههــای کلــی و متعــادل در زمینــه اشــتغال کامــل ،بــا در نظــر
گرفتــن وضــع تمــام گروههــای ســنی بررســی شــود .کشــورهای عضــو ســازمان بینالمللــی کار بایــد تدابیــری اتخــاذ
کننــد کــه در زمینــه اشــتغال و اســتخدام از هرنــوع تبعیــض ناشــی از وضــع ســنی کارگــران ســالمند جلوگیــری شــود
و ســازمانهای کارگــری و کارفرمایــی در اجــرای ایــن سیاســت مشــارکت یابنــد .قوانیــن و مقــررات و رویههــای
موجــود در کشــور بایــد بازبینــی شــده تــا بــا سیاســت فــوق تطبیــق داده شــوند .همچنیــن ،کارگــران ســالمند و
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ســازمانهای کارگــری و حرفــهای مربــوط بایــد بتواننــد شکایتهایشــان درخصــوص تبعیــض یــا تبعیضهــای
روا داشتهشــده را بــه نهادهــای ذیربــط ارائــه دهنــد .در بخــش دیگــری از توصیهنامــه بــه تدابیــر الزم بــرای
حمایــت از کارگــران ســالمند میپــردازد و توصیــه میکنــد کــه بــرای ایــن دســته از کارگــران امــکان اشــتغال بــا
شــرایطی رضایتبخــش فراهــم شــود .بایــد درحمایــت از کارگــران ســالمند ،فعالیتهایــی کــه بــه پیــری زودرس
کارگــران منجــر میشــوند یــا فعالیتهایــی کــه کارگــر ســالمند بهســختی میتوانــد خــود را بــا آنهــا تطبیــق
دهــد ،مشــخص شــوند و امکانــات مربــوط بــه بهبــود شــرایط و محیــط کار آنــان فراهــم آیــد .توصیهنامــه،
همچنیــن ،دربــاره ســاعات کار ،مرخصــی ســاالنه همــراه بــا مــزد و کار نیمهوقــت رهنمودهایــی ارائــه میکنــد.
ازجملــه ایــن رهنمودهــا ،پرداخــت مــزد نــه بــر اســاس ســرعت کار ،بلکــه بــر اســاس تجربــه و مهــارت اســت .بخش
دیگــر توصیهنامــه دربــاره آمــاده کــردن کارگــران ســالمند بــرای بازنشســتگی اســت .توصیهنامــه بــرآن اســت کــه
بازنشســتگی بایــد جنبــه ارادی داشــته باشــد .قطــع یکبــاره کار و بازنشســتگی تحمیلــی در ایــن گــروه از کارگــران
و حقوقبگیــران کــه عمــری را در محیــط کار ســپری کردهانــد ،میتوانــد عــوارض مختلــف و ازجملــه احســاس
بیهودگــی و افســردگی را در پــی داشــته باشــد .توجــه بــهایــن شــرطها در گــذار بــه بازنشســتگی ،از اهمیتــی خــاص
برخــوردار اســت .بهعــاوه ،امکانــات رفاهــی ،تفریحــی ،ورزشــی و گردشــی ازجملــه مســائلی اســت کــه در حقــوق
الملــل کار بــرای ایــن گــروه از کارگــران و حقوقبگیــران توصیــه میشــود .متأســفانه ،در قانــون کار [در
بین
ِ
ایــران] بــه مشــکالت ایــن گــروه از کارگــران و حقوقبگیــران توجهــی نشــده اســت.

 .۲پرستاران و اهمیت خدمات آنان

پرســتاران بزرگتریــن گــروه از کارکنــان نظــام ســامت را تشــکیل میدهنــد و نقــش مؤثــری در جامعــه و
حیــات اجتماعــی آن دارنــد .پرســتاری بــا گرایشهــای مختلــف درمانــی ،بهداشــت روانــی ،آمــوزش و پیشــگیری،
توانبخشــی ،فوریتهــای پزشــکی و مراقبتهــای ویــژه ،در همــه عرصههــای بهداشــت و درمــان و در تمــام
مرحلههــای زندگــی انســان از نــوزادی تــا ســالمندی نقشــی حیاتــی و مؤثــر دارد .پرســتاری ،بهویــژه در بخــش
درمــان ،از شــغلهایی بســیار ســخت بهشــمار مــیرود ،ازایــنروی ،نیازمنــد حمایتهــای ویــژه اســت.
کمبود پرستار و فشار مضاعف بر آنان

"بنــا بــر اســتانداردهای جهانــی بایــد ب ـهازای هــر تخــت بیمارســتانی حداقــل  ۳و در بخــش عمومــی  ۵پرســتار
وجــود داشــته باشــد .در کشــورهای اروپایــی ،اســترالیا ،کانــادا و آمریــکا تعــداد پرســتاران بــه حــدود  ۷تــا  ۹نفــر
میرســد .در کشــور مــا ،مطابــق آمارهــای رســمی ،تعــداد پرســتاران در حــدود  ۱۱۳هــزار نفــر اعــام شــده اســت.
تعــداد آمــار ثبــت شــده گــروه پرســتاران در کشــور  ۱۱۳هــزار و  ۶۶۴نفــر اســت کــه  ۱۸هــزار و  ۳۸۵بهیــار۹۴۲ ،
کاردان پرســتاری ۹۰ ،هــزار و  ۳۱۹کارشــناس پرســتاری ،ســه هــزار و  ۷۵۹کارشــناس ارشــد پرســتاری و ۲۵۹
دکتــرای پرســتاری را دربرمیگیــرد .آمــار ثبــت شــده پرســتاران در ردههــای مختلــف در ســازمان نظــام پرســتاری
ایــران شــاغالن ،بازنشســتهها و شــاغالن در امــور دیگــر را نیــز شــامل میشــوند" [نــگاه کنیــد بــه :ســید منصــور
رضــوی ،در نشســت معاونــان آموزشــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی ،ســامت آنالیــن ۱۰ ،آذرمــاه .]۱۳۹۴
"بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی ،میبایســت تعــداد پرســتاران ســه برابــر تعــداد پزشــکان یــا دو برابــر تعــداد
تختهــای بیمارســتانی یــا ب ـهازای هــر هــزار نفــر جمعیــت ،ســه پرســتار وجــود داشــته باشــد .ایــن نســبت در
بخــش داخلــی و جراحــی بـهازای هــر  ۴تــا  ۶بیمــار یــک پرســتار اســت .در ایــران ،ایــن نســبت یــک بــه  ۱۲اســت.
بــار عمــده خدمــات بهداشــتی -درمانــی بــر دوش پرســتاران اســت .بــر اســاس پژوهشــی در ایــران ۳۳ ،درصــد از
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پرســتاران بــا مشــکل خشــونت از جانــب بیمــار یــا همراهــان او روبــرو بودهانــد .بســیاری از پرســتاران پــس از ۱۲
ســال کار مــداوم ،ســامت خــود را از دســت میدهنــد و بــه یکــی از انــواع بیمارهــای روحــی ،روانــی ،اســکلتی،
ناراحتــی معــده ،ســتون فقــرات ،اختــاالت خــواب یــا هپاتیــت دچــار میشــوند .پرســتاران بــا انبــوه مراجعــان و
بیمــاران مواجهانــد ،بهطوریکــه یــک پرســتار همزمــان درحــال ارائــه خدمــت بــه  ۱۲تــا  ۲۰و گاه تــا  ۲۵بیمــار
ـبت پرســتار بــه بیمــار در بخــش عموم ـی ۱بــه  ۵و در بخــش ویــژه  ۱بــه ۱
اســت .در صورتــی کــه اســتاندارد نسـ ِ
اســت .متأســفانه ،طبــق آخریــن آمارهایــی کــه وزارت بهداشــت اعــام کــرده اســت ،کشــور مــا  ۲۰۰هــزار پرســتار
کمبــود دارد .بهدلیــل کمبــود پرســتار در بیمارســتانها و مراکــز درمانــی همچنــان ســاعت زیــادی را پرســتاران
مشــغول بــه فعالیــت هســتند" [تجــارت آنالیــن ۲ ،بهمنمــاه .]۱۳۹۶
مهاجــرت جمعــی پرســتاران از کشــور فاجعــه اســت ،فاجعـهای کــه بــر بهداشــت روان و ســامت جســمانی جامعــه
تأثیــر جبرانناپذیــری دارد «شــغل پرســتاری بســیار پراســترس اســت ...در تمــام دنیــا بــرای شــغلهای اینچنینــی
جذابیتهایــی ایجــاد میکننــد .یکــی از دالیلــی کــه پرســتاران رنــج دوری از خانــواده را تحمــل میکننــد و بــه
کشــورهای دیگــر بــرای کار میرونــد ایــن اســت کــه در کشــور مــا بــه پرســتاری توجهــی نشــده اســت .آنچــه
باعــث رنجــش پرســتاران شــده ،تبعیــض اســت .وقتــی پرســتاران شــاهد اینهمــه تبعیــض هســتند ،ترجیــح
میدهنــد خانهنشــین شــوند و کار نکننــد .آمــار پرســتارانی کــه خانهنشــین هســتند بیــش از آمــار پرســتارانی
اســت کــه مهاجــرت میکننــد ... .بهطــور تقریبــی ســاالنه حــدود هــزار پرســتار بهاشــکال مختلــف از کشــور
خــارج میشــوند کــه علــت آن کــم توجهــی مســئوالن وزارت بهداشــت اســت .درحالیکه پرســتاران در دیگــر
کشــورهای دنیــا نهتنهــا درآمــد مناســبی دارنــد بلکــه از جایــگاه اجتماعــی نیــز برخــوردار هســتند .همچنیــن در
سیســتم بهداشــت و درمــان بســیاری از کشــورها همــه در قالــب یــک تیــم کار میکننــد امــا پرســتاران در کشــور مــا
در سیســتمی کار میکننــد کــه ســنگینی بــار آن بــر جامعــه پرســتاری اســت و پرســتاران بیشــترین خدمــات را ارائــه
میدهنــد ،امــا پولــش در جیــب کســانی دیگــر م ـیرود .اختــاف در پرداخــت کــه در سیســتم بهداشــت و درمــان
کشــور مــا وجــود دارد در هیــچ جــای دنیــا ســابقه نــدارد و در کشــورهای مختلــف اختــاف پرداخــت بیــن دســتمزد
پرســتار و پزشــک بســیار پاییــن و در کشــوری ماننــد عربســتان ســعودی  ۱٫۵برابــر اســت ،درحالیکــه در کشــور مــا
در برخــی مــوارد ایــن تفــاوت در پرداخــت دســتمزدها بــه  ۶۰برابــر ۷۰ ،برابــر و تــا  ۱۰۰برابــر نیــز میرســد» [نــگاه
کنیــد بــه :شــریفیمقدم ،دبیــرکل خانــه پرســتار ،ســایت تعــادل ۱۰ ،خردادمــاه .]۱۳۹۷
ابعــاد فاجعــه در بخــش ســامت و بهداشــت و از آن جملــه در اســتثمار وحشــتناک از پرســتاران و کارکنــان
زحمتکــش ایــن بخــش از جامعــه چنــان اســت کــه حتــا مســئوالن و دســتاندرکاران نیــز قــدرت کتمــان آن
را ندارنــد« .کمبــود شــدید نیــرو ،اضافهکاریهــای اجبــاری و وضــع معیشــتی نامناســب ازجملــه دالیــل دیگــر
مهاجــرت پرســتاران اســت .از مهمتریــن دالیلــی کــه باعــث مهاجــرت ایــن صنــف از کشــور میشــود ،میــزان
رفاهــی اســت کــه بــرای پرســتاران در کشــورهای دیگــر درنظــر گرفتــه میشــود ... .ممکــن اســت خانــوادهای
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
بیمارســتانهای 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  ۳۸۰ســاعت در مــاه در بخشهــای دولتــی و
خصوصــی کار کننــد .گاهــی نیــز مجبــور میشــوند ســه شــیفت در مــاه کار کننــد .در ایــن صــورت خطــا اجتنــاب
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ناپذیــر اســت» [تجــارت آنالیــن ۲ ،بهمنمــاه .]۱۳۹۶
گذشــته از کار دشــوار ،ســاعات طوالنــی کار و دســتمزد ناچیــز ،بایــد بــه عــدم امنیــت شــغلی پرســتاران نیــز اشــاره
کــرد؛ «بالــغ بــر  ۹۰درصــد پرســتاران کشــور و شــاغل در بیمارســتانهای خصوصــی نیــز مشــمول قراردادهــای
موقــت هســتند و از هیــچ امنیــت شــغلی برخــوردار نیســتند .بهعــاوه ،شــركتهای پیمانــی در بعضــی از حوزههــای
بیمارســتانی و در برخــی از رســتههای درمانــی -كــه گ ـهگاه پرســتاران را هــم شــامل میشــود -ناهنجاریهــای
زیــادی در نــوع قراردادهــا و آیتمهــای گروهــی ایجــاد کردهانــد .بیمارســتانهای خصوصــی تابــع قانــون کار و
تأمیــن اجتماعــی هســتند ،امــا متأســفانه ،ایــن قانــون در بســیاری از بیمارســتانها ناقــص اجــرا میشــود .در
بخــش دولتـ ِـی درمــان شــاهد قــرارداد پیمانــی هســتیم .پاییــن بــودن دســتمزد مشــکالتی از قبیــل چنــد شــیفت
بــودن پرســتاران و خســتگی آنهــا و بهتبــع آنهــا ،کاهــش کیفیــت ارائــه خدمــات و آســیبهای روحــی و روانــی بــه
پرســتاران و خانوادههــای آنــان را پدیــد م ـیآورد؛ پرســتاران تــازه فار غالتحصــل بهدلیــل 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 بهگفتــه رئیــس نظــام پرســتاری« :بــر اســاس اعــام دبیــر اجرایــی شــورای بینالمللــی
پرســتاران ،پرســتاران ایــران از نظــر دانــش و فراگیــری علــوم و فنــون روز در رده  ۴دنیــا هســتند ،ولــی بهعلــت
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 نمیتــوان کــرد ،زیــرا وجــود دالالن و
واســطهها و اصــرار آنهــا بــرای جــذب پرســتاران بــه کشــورهای خارجــی همیــن را نشــان میدهــد .ولــی دربــاره
بخــش دوم ایــن گفتــار و ناظــر بــر نامطلوبــی ارائــه خدمــات چــه میتــوان گفــت؟ نظــام بــرآن بــوده و هســت کــه
راه حــل تمــام ایــن مشــکالت خصوصــی ســازی اســت و کلیــد حــل آنهــا نیــز در جیــب کالنســرمایهداران و
دالالن! اکنــون دیگــر بــر همــگان روشــن اســت کــه خصوصیســازی و بازگذاشــتن دســت دالالن و واســطهها در
موضــوع حیاتــی بهداشــت و درمــان نــه حــل مشــکل کــه تیــغ دادن بهدســت زنگــی مســت بــود! خصوصیســازی
بیمارســتانها از یکســو و بــه پیمــان دادن واحدهــای بیمارســتانهای دولتــی ،فاجعـه دیگــری اســت کــه جامعــه
پرســتاری بهویــژه ،زنــان پرســتار و بهطــور کل ،ســامت جامعــه را تهدیــد میکنــد .مطابــق آمارهــای رســمی بیــش
از  ۸۰درصــد پرســتاران و کارکنــان بیمارســتانها را زنــان تشــکیل میدهنــد .دســتبرد هرچــه بیشتــر بــه دســتمزد
حقیــر ایــن جامعــه زحمتکــش نیــز از پیامدهــای ناگزیــر خصوصیســازی اســت کــه حیــات و ســامت جامعــه را
تهدیــد کــرده و میکنــد« :یکــی دیگــر از مســائل در کشــور مــا ،موضــوع خصوصیســازی در بخــش ســامت
اســت .درحالحاضــر اولیــن عاملــی کــه مــا را تهدیــد میکنــد ،بحــث خصوصیســازی در ســامت اســت .امــروزه
ســامت در بســیاری از مراکــز خصوصــی شــده ،بهطوریکــه در بعضــی بیمارســتانها ،یــک بخــش یــا یــک
سیســتم از آن بــه بخــش خصوصــی و افــراد غیرمتخصــص ســپرده شــده و ایــن موضــوع ضربــات جبرانناپذیــری
بــه نظــام ســامت وارد م ـیآورد .فاصلــه زیــادی بــا اســتانداردهای جهانــی داریــم» [ســایت آفتــاب]( .تأکیــد از
ماســت).
واقعیــت ایــن اســت کــه بــا آغــاز خصوصیســازی گســترده از ابتــدای ســالهای دهــه  ۱۳۷۰و اجــرای طــرح
«نظــام نویــن اداره اموربیمارســتانها» ،رونــد تبعیــض و نابرابــری در جامعــه ســامت و پزشــکی کشــور تعمیــق
و گســترش یافــت .تــا پیــش از اجــرای ایــن طــرح ،اختــاف درآمــد پزشــک و پرســتار در مراکــز درمانــی عمومــی
بهطــور میانگیــن کمتــر از  ۲برابــر بــود .امــا پــس از اجــرای طــرح نظــام نویــن اداره امــور بیمارســتانها ،درآمــد
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پزشــکان بــا تفــاوت  ۵تــا  ۱۰برابــر نســبت بــه درآمــد پرســتاران رســید .ایــن مســئله نارضایتی شــدید پرســتاران و کادر
درمانــی را بهدنبــال داشــت .دشــواری حاکــم بــر شــرایط کار پرســتاران و کارکنــان خدمــات درمانــی و اعتراضــات
ـت ارائـ ٔـه تعریــف دربــاره تعرفههــای پرســتاری
چندســاله آنــان درخصــوص شــرایط و روابــط کار خــود و ازجملــه خواسـ ِ
یــا بهعبارتــی ،طــرح طبقهبنــدی یــا رتبهبنــدی مشــاغل ،بــه آنجــا منتهــی شــد کــه دولــت در ســال  ۱۳۷۹مــاده
واحــدهای را بــا عنــوان« :ارتقــای بهــرهوری کارکنــان بالینــی نظــام ســامت» بــه مجلــس ارائــه کنــد .بنــد  ۱و ۲
ایــن الیحــه ،کارکنــان خدمــات درمانــی را در بخشهــای دولتــی اعــم از کشــوری و لشــکری و نیــز در بخــش
خصوصــی ،مشــمول مقــررات مربــوط بهســختی کار و مــواد  ۶۷و  ۶۸قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و بنــا بــر
ضوابــط رتبهبنــدی کارکنــان دولــت اعــام میکنــد .ایــن دو مــاده اگرچــه تــا حــدی نشــان دهنــده عقبنشــینی
دولــت در برابــر اعتراضهــا و خواس ـتهای جامعــه پرســتاری کشــور اســت ،امــا بهخودیخــود مشــکلی را حــل
نمیکنــد .زیــرا بــا تــداوم قراردادهــای موقــت و وجــود شــرکتها و پیمانــکاران واســط در مراکــز خدمــات درمانــی
دولتــی ایــن دو مــاده از ضمانــت اجرایــی الزم برخــوردار نخواهنــد بــود .همچنیــن ،از آنجــا کــه حداقــل حقــوق و
دســتمزد کارکنــان و کارگــران مشــمول قوانیــن «مدیریــت خدمــات کشــوری» و «کار» ،بهمنزلــه مبنــای محاســبات
بعــدی ،بســیار کمتــر از ســبد هزینههــای زندگــی اســت ،رتبهبنــدی و طبقهبنــدی مشــاغل تأثیــر چندانــی بــر
دیگــر ســطوح حقــوق و دســتمزدها نخواهــد داشــت.
از طرفــی ،ایــن الیحــه ،کارکنــان خدمــات درمانــی و ازجملــه پرســتاران را کــه زنــان بخــش بــزرگ ایــن کارکنــان
را تشــکیل میدهنــد ،از شــمول مــاده  ۷۵قانــون کار یعنــی مقــررات ناظــر بــر ممنوعیــت کارهــای ســخت و
زیــانآور مســتثنا کــرده اســت .بهعــاوه ،طبــق مــاده  ۳ایــن الیحــه ،ســاعات کار پرســتاران بــا احتســاب اضافــی
کاری الزامــی ۱۲ ،ســاعت در روز میشــود .بهعبارتدیگــر ،الیحــه در پــی آن بــود کــه بــه وضــع غیرقانونــی و
ِ
ضــد انســانی حاکــم بــر مراکــز درمانــی کشــور صــورت قانونــی بخشــد .تصویــب ایــن طــرح بهرغــم فرازونشــیب و
عقبگردهــای جــدی تــا تاریــخ  ۶تیرمــاه  ۱۳۸۶بهتعویــق افتــاد .در پــی تصویــب ایــن طــرح ،وزارت خانههــای
مســئول بهبهانــه تأمیــن نبــودن بودجــه آن ،از تدویــن آییننامــه اجرایــی آن ســرباز زدنــد و «طــرح قاصــدک»
(اجــرای پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد) را در زمســتان  ۱۳۹۳جایگزیــن آن کردنــد .در دســتورالعمل مبتنــی بــر
شــاغل غیرپزشــک در بیمارســتانهای دولتــی آمــده اســت« :در ایــن روش محاســبات در
عملکــرد کارکنــان
ِ
کارکنــان
دو ســطح صــورت میگیــرد؛ در ســطح اول بــر اســاس عملکــرد هــر بخــش ،درآمــد قابــل توزیــع بــه
ِ
غیرپزشــک شــاغل در آن بخــش محاســبه میگــردد؛ در ســطح دوم ،بــر اســاس عملکــرد هــر یــک از کارکنــان و
امتیــازات مکتســبه ســهم هــر فــرد تعییــن میگــردد».
شــمس ،عضــو شــورایعالی نظــام پرســتاری ،دراینبــاره میگویــد« :اکثریــت جامعــه پرســتاری پیــش از ایــن نیــز
مخالــف اجــرای طــرح پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد بودنــد امــا اعضــای شــورایعالی و ســازمان نظــام پرســتاری
تأکیــد داشــتند کــه ایــن فرصــت را بــه وزارت بهداشــت بدهنــد تــا بــه وعدههایــش عمــل کنــد .مــا در شــورایعالی
نظــام پرســتاری بــا اتــکا بــه اصــل اعتمــاد بــر ایــن تصــور بودیــم کــه تعرفههــای پرســتاری و بســتههای خدمتــی
پرســتاری اجــرا میشــود و طــرح مبتنــی بــر عملکــرد نیــز بــر اســاس تعرفههــا و بســتههای خدمتــی اجــرا
ً
میشــود ،امــا حــال کــه ایــن موضــوع اجــرا نشــده و تعرفههــای خدمــات پرســتاری مصــوب نشــده اســت ،اصــا
پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد معنــا و مفهومــی نــدارد .وقتــی مــا بســته خدمتــی و تعرفــه خدمــات نداریــم ،کــدام
عملکــرد پرســتاری را میخواهنــد 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
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ً
عمــا نهتنهــا پرســتاران طــی ایــن ســالیان از حــق مســلم خــود برخــوردار نشــدهاند بلکــه همــراه بــا طــرح تحــول
نظــام ســامت ایــن اختــاف درآمــدی بــه  ۴۰برابــر و در بعضــی مــوارد تــا  ۱۰۰برابــر رســیده اســت ...بایــد توجــه
داشــت از زمانــی کــه تفــاوت درآمــدی بیــن یــک تیــم کاری شــکل میگیــرد خودبهخــود نگاههــا عــوض میشــود
و نــگاه از بــاال بــه پاییــن و نــگاه اربابرعیتــی میشــود .قــرار نیســت پرســتاران مــدام چشــم انتظــار باشــند .جامعــه
پرســتاری از ایــن پــس از طریــق دیگــری مطالبــات و خواســتههای خــود ازجملــه تعرفهگــذاری خدمــات را پیگیــری
میکننــد و تصمیمــات دیگــری اتخــاذ خواهنــد کــرد» [مخبــر نیــوز ۱۶ ،اســفندماه .]۱۳۹۶
روشــن اســت کــه مشــکل جامعــه پرســتاری و بهمفهومــی گســتردهتر مشــکل کارگــران و کارکنــان در نظــام
بهداشــت و خدمــات درمانــی بــه مفهــوم وســیع آن و بهمثابــه یکــی از رشــتههای خدمــات زیربنایــی کشــور ،بــا
ایــن اقدامهــا حلشــدنی نیســت .ضمــن بهرســمیت شــناختن حــق برخــورداری از ســندیکاها و ســازمانهای
ســندیکایی مســتقل ،مذاکــرات دســتهجمعی و اعتصــاب بــرای تمامــی کارگــران و کارکنــان متخصــص در ایــن
رشــته ،بایــد بــه بســتن قراردادهــای موقــت پایــان داد و دســت واســطهها -اعــم از پیمانــکار و شــرکتی -از
واحدهــای خدمــات بهداشــت و درمــان را بایــد کوتــاه کــرد .بــا پیشبینــی شــوراهای کار یــا نهادهــای مشــارکتی
در ایــن مراکــز ،امــکان مشــارکت کارگــران و متخصصــان ایــن واحدهــا را در نظــارت بــر حســن اجــرای توافقــات
و پیگیــری مصوبــات آن بایــد فراهــم آورد .جامعــه پرســتاران ،کارگــران و کارکنــان کشــور در مــورد همــه مســائل
مربــوط بــه برنامههــای خدمــات بهداشــتی و درمانــی و چگونگــی اجــرای آن بایــد طــرف مشــورت باشــند .حداقــل
حقــوق و دســتمزد آنــان بهعنــوان مبنــای محاســبه دیگــر ســطوح حقــوق و دســتمزد بایــد بــا مشــارکت ایــن جامعــه
بهگونـهای تعریــف شــود کــه پاسـخگوی ســبد هزینههــای زندگــی باشــد .تنهــا از ایــن طریــق اســت کــه پرســتاران
بیــکار ،ســرخورده و مهاجــر بــه کشــورهای دیگــر کــه نیمــی از جمعیــت پرســتاران کشــور را تشــکیل میدهنــد،
میتــوان جــذب کــرد .بهعــاوه ،میتــوان و بایــد تــا فراهــم آمــدن کادر ضــرور پرســتاری بهمیــزان پیشبینــی
شــده در اســتانداردهای جهانــی ،از بازنشســتگان بهصــورت پارهوقــت و بــرای کارهــای ســبکتر یــاری جســت.
بــا قائــل شــدن امتیازهایــی درخــورد بــرای ایــن مشــاغل و متناســب بــا اســتانداردهای جهانــی نیــز برنامهریــزی
آموزشــیای متناســب در دانشــگاهها و مؤسســات عالــی بــه جــذب و تربیــت کادر الزم میتــوان اقــدام کــرد.
بیتردیــد اگــر درآمدهــای کشــور بهجــای حیفومیــل کــردن و اتــاف آنهــا در مســیر اهــداف جاهطلبانــه و ضــد
مردمــی نظــام صــرف امــور مهمــی از ایــن دســت میشــد ،کشــور مــا بــرای تأمیــن کادر مناســب خدمــات بهداشــت
و درمــان خــود تــا مرحلــه تکمیــل آن میتوانســت بهطــور 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 خواسـتها 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 بهویــژه حمایــت جامعــه کارگــری را در سراســر کشــور نیازمنــد اســت .ایــن وظیفـهای
ملــی و میهنــی اســت .زیــرا ســامت جامعــه و شــهروندان آن و بهویــژه ســامت کارگــران و زحمتکشــان از بــدو
تولــد تــا ســالمندی در گــرو حفــظ و توســعه ایــن بخــش اســت .کارگــران کشــور بایــد ایــن نــگاه تحمیــل شــده بــه
آنــان یعنــی «هــر کــس بــه کار خــود» را واپــس زننــد و مشــکالت جامعــه کارگــری را در هرکجــا و در هرزمــان
مشــکل خــود بداننــد .اتحــاد و همبســتگی ضــرورت مبــارزه طبقاتــی کارگــران و مزدبگیــران اســت.
پرستاران و حقوق بینالمللی کار

در نقــش اساســی و حتــا حیاتــی پرســتاران در زمینــه تأمیــن ســامت و بهداشــت مــردم ،امــروز دیگــر تردیــد
نمیتــوان داشــت .موفقیــت خدمــات درمانــی تــا حــد بســیار زیــادی بــه همــکاری پرســتاران بســتگی دارد و
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مرهــون انجــام وظیفــه آنــان اســت .در بســیاری کشــورها کمبــود پرســتاران واجــد شــرایط ســبب شــده اســت
تــا پرســتاران موجــود بــا اســتثماری نفرتانگیــز روبــرو باشــند ،اســتثماری کــه موجــب فرســودگی زودرس آنــان
میشــود و بهســرعت از کاراییشــان میکاهــد .ازایــنروی ،ســازمان بینالمللــی کار ،در نتیجــه پیگیــری
نماینــدگان گروههــای کارگــری مســتقل ،ضــروری دانســت کــه بــرای پرســتاران معیارهایــی ویــژ ه در نظــر گرفتــه
شــود ،معیارهایــی کــه بــا همــکاری ســازمان جهانــی بهداشــت در مقاولهنامــه شــماره  ۱۴۹و توصیهنامــه شــماره
 ۱۵۷مصــوب ســال  ۱۹۷۷تجلــی یافــت.
برابــر مقاولهنامــه  ،۱۴۹کشــورهایی کــه بــدان ملحــق میشــوند 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 ،انگیزهبخــش خدمــت پرســتاری باشــد .بایــد تمهیداتــی اندیشــیده شــود کــه انگیــزه
مشــارکت و همــکاری پرســتاران در برنامهریــزی خدمــات پرســتاری را تقویــت کنــد و موجــب شــود ســازمانهای
حرفــهای آنــان در اتخــاذ تصمیمهــای مربــوط مشــارکت یابنــد .ایــن مقاولهنامــه بــرآن اســت کــه شــرایط کار
و اشــتغال پرســتاران بایــد از طریــق مذاکراتجمعــی ســازمانهای صنفــی -حرفــهای آنــان بــا کارفرمایــان
داوری اختیــاری حلوفصــل شــود.
تعییــن شــود و درصــورت اختــاف ،موضــوع از طریــق میانجیگــری ،نهادهــای
ِ
بهعــاوه ،هــر یــک از کشــورها درصــورت لــزوم بایــد بکوشــند مقــررات موجــود در زمینــه بهداشــت و ایمنــی کار را
بــا توجــه بــه ویژگیهــای کار پرســتاران اصــاح کننــد .ســرانجام ،مقاولهنامــه یادشــده بــرآن اســت کــه شــرایط کار
پرســتاران در زمینــه ســاعات کار (ســاعات روزانــه ،اضافـهکار ،کار نوبتــی) تعطیــات هفتگــی ،مرخصــی ســاالنه،
مرخصــی آموزشــی ،مرخصــی بــارداری و زایمــان ،مرخصــی اســتعالجی بــا اســتفاده از مــزد نیــز برخــورداری از
تأمیــن اجتماعــی نبایــد در هیــچ حالــت کمتــر از شــرایطی معــادل بــا شــرایط دیگــر کارگــران باشــد .توصیهنامــه
شــماره  ۱۵۷و پیوســت آن نیــز در هــر یــک از زمینههــای مربــوط بــه سیاســت خدمــات پرســتاری ،آموزشــی علمــی
و عملــی ،فعالیــت شــغلی ،مــزد ،ســاعات کار ،روزهــای تعطیــل و اســتراحت ،حمایــت از ســامت پرســتاران و
مشــارکت آنــان در تصمیمگیریهــا ،رهنمودهــا و پیشــنهادهای اجرایــی مفصلــی ارائــه میدهــد.

 .۳دریانوردان و مالحان

بــر اســاس مقاولهنامههــای بینالمللــی ،مــاح و دریانــورد بــه تمــام کســانی اطــاق میشــود کــه صرفنظــر از
شــغل و تخصصشــان در شــرکتهای کشــتیرانی و بــر روی آب مشــغول بهکارنــد.
در شــرایط کنونــی ،در کشــور مــا دس ـتکم دههــا هــزار دریانــورد بــه روی کشــتیها و در آبهــای بینالمللــی
بــرای شــرکتهای کشــتیرانی اعــم از دولتــی و خصوصــی بـهکار مشــغولاند .یکــی از بزرگتریــن ایــن شــرکتها
شــرکت کشــتیرانی جمهوریاســامی اســت .کشــتیرانی جمهوریاســامی ایــران ،شــرکت ترابــری دریایــی و
کشــتیرانی ایرانــی اســت ،کــه هماکنــون بــا در اختیــار داشــتن ناوگانــی حــدود  ۱۷۰فرونــد کشــتی ،بزرگتریــن
شــرکت خدمــات کشــتیرانی خاورمیانــه محســوب میشــود .شــمار کارکنــان ایــن شــرکت در ســال  ۱۳۹۲بالــغ
بــر  ۷هــزار نفــر اعــام شــد .از دیگــر شــرکتهای مهــم کشــتیرانی میتــوان بــه شــرکت «کشــتیرانی والفجــر»،
«شــرکت ایرســوتر»« ،شــرکت دریایــی تایــد واتــر خاورمیانــه»« ،شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران»« ،کشــتیرانی
بنیــاد»« ،شــرکت صنعتــی دریایــی ایــران»« ،شــرکت آریــا بنــادر ایرانیــان» و «شــرکت تعاونــی افــق» اشــاره کــرد.
بنابرایــن ،بــا آنکــه آمــار دقیقــی از کارگــران دریانــورد در دســت نیســت ،میتــوان بهجرئــت گفــت کــه دههــا هــزار
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دریانــورد بهطورمعمــول از ســاعت  ۶صبــح تــا  ۸شــب کار میکننــد و مقــررات ناظــر بــر شـبکاری و شــیفتکاری
نیــز مشــمول آنــان میشــود ،ضمــن آنکــه آنــان در ســاعات غیــرکاری هــم اغلــب همچنــان دور از خانــه و کاشــانه
در کشــتیها و بــر دریــا و اقیانــوس بهســر میبرنــد.
یکــی از خواســتهای اساســی دریانــوردان کشــور طــرح طبقهبنــدی مشــاغل اســت کــه بهرغــم اعتراضــات
دیرینــه دریانــوردان هنــوز تحقــق نیافتــه اســت" .نزدیــک بــه  ۱۷۰۰مهنــدس کشــتی و کارگــر دریانــورد هســتیم
کــه مطابــق قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی بــرای کشــتیرانی جمهوریاســامی کار میکنیــم .درحالیکــه
برابــر همیــن مقــررات کار و تأمیــن اجتماعــی در کارگاههــای بــاالی  ۱۰۰نفــر بایــد طــرح طبقهبنــدی مشــاغل
بهاجــرا درآیــد ،امــا ایــن بخــش از مقــررات قانــون کار در مــورد مــا اجــرا نمیشــود .مســکوت مانــدن اجــرای
طــرح طبقهبنــدی مشــاغل در مــورد جمعیــت  ۱۷۰۰نفــری کارگــران و مهندســان کشــتی باعــث شــده اســت تــا
درآمــد ایــن گــروه از مزدبگیــران در حــد و انــدازه حداقلهــای قانونــی باقــی بمانــد .بــر اســاس مــاه  ۵۰قانــون کار،
چنانچــه کارفرمایــان مشــمول ایــن قانــون در مهلتهــای تعیینشده مشــاغل کارگاههــای خــود را ارزیابــی نکــرده
باشــند ،وظیفـ ٔـه پیگیــری اجــرای طــرح طبقهبنــدی مشــاغل بــر عهـ ٔ
ـده وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســت.
مســئوالن وزارت کار در مــورد مســکوت مانــدن اجــرای طــرح طبقهبنــدی مشــاغل بــرای کارگــران دریانــورد
شــرکت کشــتیرانی جمهوریاســامی پاســخگو نیســتند" [غالمرضــا زنگــی اهرمــی ،عضــو انجمــن صنفــی
کارگــری دریانــوردان جمهوریاســامی مرکــز خلیجفــارس ،بهنقــل از :خبرگــزاری ایلنــا ۱۷ ،تیرمــاه .]۱۳۹۴
پیــش از ایــن نیــز ،رئیــس انجمــن صنفــی کارگــری دریانــوردان جمهوریاســامی مرکــز خلیجفــارس ،بــا ارســال
نامـهای بــه وزیــر کار از اجــرا نشــدن قانــون طبقهبنــدی مشــاغل از ســوی شــرکت کشــتیرانی جمهوریاســامی
انتقــاد کــرده بــود .در ایــن نامــه انتقــادی ،بــا اشــاره بــه نامههــای مکــرر کارگــران دریانــورد شــرکت کشــتیرانی
جمهوریاســامی بــه مقامهــای مســئول اســتان هرمــزگان و شــکایت آنــان از شــرکت کشــتیرانی درخصــوص
اجــرا نشــدن قانــون طبقهبنــدی مشــاغل ،ازجملــه گفتــه بــود« :عــدم اجــرای قانــون طبقهبنــدی مشــاغل موجــب
تضییــع حقــوق کارگــران دریانــورد شــرکت کشــتیرانی شــده اســت .شــرکت فوقالذکــر (شــرکت کشــتیرانی
جمهوریاســامی) از اجــرای طــرح طبقهبنــدی مشــاغل اســتنکاف ورزیــده و هیچگونــه مزایایــی در ایــن
خصــوص بــه پرســنل شــاغل و بازنشســته پرداخــت نکــرده اســت و معلــوم نیســت چگونــه مبــادرت بــه صــدور احکام
کارگزینــی بــا عناوینــی طبقهبنــدی شــده ،بــدون تغییــر در دســتمزد کلیــه پرســنل اقــدام کــرده اســت .نظــر بــه
اینکــه ماهیــت کار ایــن کارگــران بــر روی نــاوگان شــرکت فــوق در دریــا میباشــد و مــدت کار آنــان از  ۶صبــح
الــی  ۸شــب بهصــورت مــداوم و در مابقــی ســاعات نیــز خــارج از محیــط خانــه و در آبهــای بینالمللــی اســت
و مزایایــی کــه بابــت کارکــرد بــر روی کشــتی بــه پرســنل پرداخــت میشــود بهمراتــب کمتــر از میــزان محاســبه
نوبــت کاری و اضاف ـهکار پرســنل بــوده اســت ،تاکنــون شــرکت مذکــور محاســبه مــوارد مذکــور در حقــوق پایــه را
بــرای کلیــه پرســنل انجــام نــداده و نیــز طــرح طبقهبنــدی کلیــه پرســنل اعــم از بازنشســته و غیــر بازنشســته در
بخــش کارگــری آن شــرکت انجــام نشــده و شــرکت مذکــور بــا تغییــر شــرکت کشــتیرانی بــه شــرکت کشــتیرانی
 KSLتأمیــن نیــرو کــه آن هــم طبــق مــاده  ۱۲قانــون کار شــرکت جدیــد قائممقــام شــرکت قبــل خواهــد بــود.
لــذا بــر اســاس دســتورالعمل مربــوط بــه نحــوه اجــرای طــرح طبقهبنــدی مشــاغل ،کارگــران مشــمول قانــون کار
چنانچــه کارفرمایــان در مهلتهــای 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 دفاتــر مؤسســات مشــاور فنــی ارزیابــی و یــا اشــخاص
صاحــب صالحیــت واگــذار خواهــد کــرد» [بهنقــل از ســایت کلمــه ۲۷ ،آبانمــاه .]۱۳۹۱
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یــادآور میشــویم کــه قانــون طــرح طبقهبنــدی مشــاغل دریانــوردان در ســال  ۱۳۸۶تصویــب شــد .امــا از آن
زمــان تــا کنــون ایــن قانــون اعمــال نشــده اســت و مســئوالن شــرکتهای کشــتیرانی از اجــرای آن شــانه خالــی
کردهانــد و هیچگونــه مزایایــی بابــت آن بــه دریانــوردان شــاغل و بازنشســته پرداخــت نکردهانــد.
گذشــته از نــرخ پایینتــر حقــوق دریانــوردان کشــور نســبت بــه نرخهــای بینالمللــی و اعتــراض دریانــوردان
نســبت بــه ایــن موضــوع کــه همچنــان ادامــه دارد ،در ماههــای پایانــی ســال  ۱۳۹۱حــق مأموریــت دریانــوردان
نیــز برخــاف تمــام مصوبههــای قانونــی و بینالمللــی ،ایــن حــق از نــرخ ارزی بــه ریالــی تغییــر یافــت.
بهعــاوه ،ازجملــه مشــکالت دریانــوردان کشــور بیــکاری پنهــان و آشــکار و دســتمزدهای انــدک آنــان اســت.
«پیچیدگیهــای اشــتغال در جهــان پرشــتاب امــروز توجــه بســیاری از سیاسـتگذاران ،دولتمــردان و کارشناســان
را بهخــود جلــب کــرده اســت .بدیهــی اســت ترکیــب جمعیــت جــوان کشــور و ســیل متقاضیــان کار ،ضــرورت
پرداختــن بیشــتر بــه ایــن مســئله را توســط مســئولین در تمامــی بخشهــای صنعتــی کشــور ایجــاب میکنــد کــه
صنعــت دریایــی بــا توجــه بــه ظرفیــت باالیــی کــه در بحــث اشــتغالزایی دارد از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت .یکــی
از معضالتــی کــه مدتــی اســت گریبانگیــر جامعــه دریایــی مــا شــده بیــکاری دریانــوردان ایرانــی باتجربــه و متعهــد
بهدلیــل ورود بیــش از حــد دریانــوردان خارجــی بــه نــاوگان دریایــی کشــور از ملیتهــای مختلــف اعــم از هنــدی،
فیلیپینــی ،میانمــاری ،بنگالدشــی ،پاکســتانی ،روســی و غیــره اســت کــه بــر روی شــناورهایی بــا تنــاژ زیــر  ۵۰۰و
ـک بخــش خصوصــی و دولتــی
زیــر  ۳۰۰۰تــن و حتــی کشــتیهای اقیانوسپیمــا در شــرکتهای بــزرگ و کوچـ ِ
مشــغول ب ـهکار هســتند .اکثریــت مالکیــن شــناورهای ایرانــی بنــا بــه دالیلــی ماننــد عــدم پرداخــت بیمــه تأمیــن
اجتماعــی نیــروی خارجــی ،تهیــه نکــردن آذوقــه غذایــی مناســب ،پرداخــت نکــردن حقــوق بهموقــع ،دســتمزد
بســیار پاییــن ،عــدم پرداخــت عیــدی و ســنوات ،نیــاز نداشــتن بــه مرخصــی حیــن قــرارداد یکســاله و نیــاز نداشــتن
بــه هزینــه ایابوذهــاب و دالیــل دیگــر ،بهکارگیــری نیروهــای خارجــی را بــه نیروهــای داخلــی ترجیــح میدهنــد.
بههمیــن دلیــل اقــدام بــه حــذف نیــروی ایرانی میکننــد .اعــام میکننــد نیــروی ایرانــی برایمــان بهصرفــه
نیســت و ایــن موضــوع آمــار بیــکاری دریانــوردان ایرانــی آمــاده ب ـهکار را ،بیشازانــدازه بــاال بــرده تــا جایــی کــه
دیگــر بــرای دریانــوردان ردههــای پاییــن (ملــوان دک و ملــوان موتورخانــه) بهســختی و بــا مشــکالت فــراوان و
دســتمزد پاییــن کار پیــدا میشــود .مالکیــن بــا توجــه بــه ایــن موضــوع از رد کــردن بیمــه دریایــی امتنــاع ورزیــده
و بــا عنایــت بــه اینکــه شــغل دریانــوردی جــزو مشــاغل ســخت محســوب میشــود بیمــه تأمیــن اجتماعــی را نیــز
ً
کــه شــامل حــال نفــرات خشــکی میشــود ،بهســختی بــرای نفــرات رد میکننــد و بعضــا از رد کــردن لیســت
بیمــه تأمیــن اجتماعــی نیــز دریــغ کــرده و میگوینــد درصــورت اعتــراض جایگزینتــان نفــر خارجــی اســت کــه
باصرفهتــر از شــما اســت .اکثــر شــرکتها بــه دریانــورد ایرانــی بــا تأخیــر  ۳یــا  ۴مــاه و گاهــی بیشــتر حقــوق
ً
پرداخــت میکننــد .البتــه آن هــم گاهــا 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 ردههــای مختلــف هیچگونــه اطالعاتــی نداشــته
و بهســختی مالــک محکــوم میشــود؛ زیــرا قوانیــن حقوقــی و مرخصــی ...از هیــچ ارگانــی بــه آنهــا ارائــه نشــده
اســت و درصــورت شــکایت ،هــم بایــد ســاعتها از وقــت کار زده شــود و هــم چندیــن مــاه بهدنبــال حقوحقــوق
خــود بــود .آیــا دریانــوردان کــه شــغل آنــان جــزو مشــاغل ســخت بــه شــما مـیرود و ماههــا از خانــه و خانــواده خــود
دور هســتند بایــد در مــاه  ۲٫۵روز مرخصــی داشــته باشــند؟ یعنــی مرخصــی نفــرات دریایــی بــا خشــکی یکســان
اســت؟ آیــا بعــد از چندمــاه دوری از خانــواده زمــان برگشــت بــه مرخصــی (انــدک) کــه خانــواده چشــم بـهراه 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 بهطــور منظــم رد نمیشــود و روزهــای مرخصــی
نیــز اکثــرا جــزو بیمــه محســوب نمیشــود چگونــه میتوانــد بازنشســته شــود؟ در اینجــا الزم بــه ذکــر اســت کــه
دریانــوردان ایرانــی بــرای دریافــت گواهینامــه و مــدرک دریایــی خــود بعــد از گذرانــدن ماههــا دورههــای مختلــف
آموزشــی ،صــرف وقــت و پرداخــت هزینههــای دوره و کســب موفقیــت در امتحانــات و دریافــت مــدارک دریایــی
و آمادگــی حضــور در شــناورها جهــت کار ،تــازه متوجــه میشــوند کــه از کار خبــری نیســت .بــا توجــه بــه اینکــه
مــدارک دریانــوردان از طریــق ســازمان بنــادر و دریانــوردی صــادر میشــود و دورههــای دریانــوردی نیــز زیــر نظــر
ایــن ســازمان اســت؛ متأســفانه هیچگونــه حمایتــی از ســوی ایــن ســازمان درخصــوص رفــع مشــکالت فــوق انجــام
نمیشــود .با توجــه بــه عضویــت ایــران در کنوانســیونهای دریانــوردی و الــزام بــه انجــام تعهــدات بــه آنهــا،
ســؤالی در اینجــا بهوجــود میآیــد 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 ( .]۱۳۹۶تأکیــد از ماســت).
بنــا بــر همیــن دالیــل ،یکــی از خواس ـتهای عمــده دریانــوردان تدویــن قانــون کار دریایــی اســت .ولــی دولــت
بهرغــم تعهــدات بینالملل ـیاش تــا کنــون از اقــدام در ایــن زمینــه خــودداری کــرده اســت.
از دیگــر مســائل بنیادیــن دریانــوردان تأســیس ســندیکا و ســازمانهای ســندیکایی مســتقل آنــان اســت کــه در
تمــام ایــن ســالها دولتهــای مختلــف نظــام جمهوریاســامی از بهرســمیت شــناختن آنهــا ســرباز زدهانــد.
در ســال  ۱۳۸۵دولــت تنهــا اجــازه تأســیس انجمــن صنفــی دریانــوردان در چارچــوب آییننامههــای ناظــر بــر
انجمنهــای صنفــی را بهشــرحی کــه در گفتارهــای پیشــین ایــن نوشــتار رفــت ،صــادر کــرد .امــا ازآنجاکــه ایــن
اســاسنامه ،اســاسنامهای تحمیلــی بهشــمار میرفــت ،بــا اعتــراض و عــدم اســتقبال دریانــوردان روبــرو
بــود .در ســال  ۱۳۸۹و در پــی الحــاق جمهوریاســامی بــه مقاولهنامــه شــماره  ۱۴۷ســازمان بینالمللــی
کار ،مجمــع دریانــوردان اســاسنامهای را بهتصویــب رســاند کــه بهرغــم برخــی کاســتیها ،بــه مفــاد منــدرج
در مقاولهنامههــای ناظــر بــر تشــکلهای مســتقل کارگــری نزدیکتــر اســت .امــا دولــت برخــاف تعهــدات
بینالملل ـیاش از پذیــرش آن ســرباز زد و بــه شــکلهای مختلــف بــه دخالتهــای آشــکار و نهــان خــود در امــور
جــاری ایــن تشــکل ادامــه داد تــا جایــی کــه از معرفــی نماینــده مســتقل دریانــوردان بــه اجــاس ســازمان بینالمللی
کار خــودداری ورزیــد و وزیــر کار در مقــام نماینــده دریانــوردان بــه ایــن نشســت جهانــی معرفــی شــد .در آن زمــان،
دبیــرکل کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارگــران در توجیــه ایــن مســئله گفــت« :چنیــن مســئلهای بعیــد اســت،
فعالیــن صنفــی کارگــران دریانــورد بهدلیــل عــدم ارتبــاط بــا کانــون انجمنهــای صنفــی کارگــران کشــور گمــان
بردهانــد کــه نماینــدهی آنــان در گروهــی عــازم بــه ســازمان جهانــی کار حضــور نــدارد .هفــت نماینــدهی کارگــری
کــه بــه ژنــو ســفر کردنــد نماینــدهی 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 بینالمللــی
کار بــر اســاس مقاولهنامههــای ایــن ســازمان خبــر میدهنــد و نســبت بــه عــدم حضــور نماینــدهی صنفیشــان
در نشســت اخیــر ایــن ســازمان معتــرض هســتند» [ســایت کلمــه ۵ ،تیرمــاه .]۱۳۹۲
تأمــل بــر اظهــارات دبیــرکل کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی در مقــام نمــادی از تشــکلهای زرد ،هماهنگــی
و همدســتی ایــن تشــکلها را بــا دولــت در نفــی حقــوق بنیادیــن ایــن کارگــران بهخوبــی نشــان میدهــد .روشــن
اســت کــه هــدف از معرفــی نکــردن نماینــده یــا نماینــدگان مســتقل دریانــوردان ،بازداشــتن آنــان از ارائــه گــزارش
مســتقل از وضــع کشــور در مجامــع بینالمللــی و درک و دریافــت اصولــی ایــن کارگــران از حقــوق خــود اســت.
درنتیجــه همیــن رفتارهاســت کــه امــروز تشــکل صــوری و زرد «انجمــن صنفــی» را بــه دریانــوردان تحمیــل
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کردهانــد ،تشــکلی کــه بــا اســتقبال دریانــوردان روبــرو نیســت و نمیتوانــد باشــد.
هــم ازاینروســت کــه ،ازجملــه خواســتهای اساســی دریانــوردان و مالحــان کشــور ،تأســیس ســازمانهای
ســندیکایی مســتقل خــود بــر اســاس مفــاد مقاولهنامههــای بینالمللــی ناظــر بــر کارشــان اســت ،خواســتی کــه
مبــارزه بــرای تحقــق آن ،همچنــان ادامــه دارد.
دریانوردان و حقوق بینالمللی کار

نظــر بــه ویژگیهــای کار دریانــوردان و مالحــان ،بههنــگام تأســیس ســازمان بینالمللــی کار ،برخــی
شــرکتکنندگان در کمیســیون مقــررات بینالمللــی کار در کنفرانــس ورســای ،عقیــده داشــتند کــه بــرای مســائل
دریایــی بایــد ســازمانی بهجــز ســازمان بینالمللــی کار مقــررات وضــع کنــد .ایــن نظــر پذیرفتــه نشــد ،ولــی مقــرر شــد
کــه ســازمان بینالمللــی کار در اجالسهــای ویــژهای کــه هرچنــد ســال یــک بــار تشــکیل میشــود ،بــه مســائل
مربــوط بــه دریانــوردان بپــردازد .مطابــق بــا آییــن برگــزاری ایــن اجــاس ،ابتــدا کمیســیون س ـهجانبه مربــوط،
موضــوع بحــث را مطالعــه کــرده و نظــر خــود را دربــاره موضــوع بــه اجــاس ویــژه اعــام میکنــد .اجــاس،
بررســی نتیجــه ایــن مطالعــات را بــه نشســت مقدماتــی (فنــی) احالــه میدهــد .پــس از بررس ـیهای مقدماتــی
(فنــی) موضــوع بــرای تصویــب بــه اجــاس نهایــی ارجــاع میشــود.
در زمینــه کار دریانــوردان بیــش از ســی مقاولهنامــه و بیســت توصیهنامــه بــه تصویــب رســیده اســت .ازآنجاکــه
کار دریانــوردان در دریــا و روی کشــتی انجــام میشــود ،مطابــق بــا ضابط ـهای کــه در ســال  ۱۹۳۶پذیرفتــه شــد،
کشــتیهای ثبــت شــده در کشــوری کــه بــه ایــن مقاولهنامههــا پیوســته اســت ،مشــمول ایــن مقاولهنامههــا و
توصیهنامههــا و متعهــد بهاجــرای مفــاد آنهــا میشــود .بهعــاوه ،برابــر توصیهنامــه شــماره  ۹مصــوب ســال
 ،۱۹۲۰بــه کشــورهای عضــو توصیــه شــده اســت کــه قوانیــن داخلــی خــود در حــوزه مســائل دریایــی را بهطــرزی
منظــم و شــفاف گــردآوری کننــد تــا دریانــوردان همــه کشــورها از حقــوق و تکالیفشــان در دیگــر کشــورها بــا
توجــه بــه وضعیــت حقــوق بینالمللــی در ایــن حــوزه آگاه باشــند .شــاید خالــی از فایــده نباشــد کــه بــه مفــاد ایــن
مقاولهنامــه و توصیهنامههــا نگاهــی گــذرا بیندازیــم.
مقاولهنامــه شــماره  ۹مصــوب ســال  ۱۹۲۰مربــوط بــه موضــوع کاریابیهــای دریانــوردان ،تأکیــد میکنــد
کــه کاریابــی دریانــوردان نبایــد وســیله ســودجویی افــراد ،شــرکتها و مؤسســات باشــد .ازای ـنرو تأکیــد م ـیورزد
کــه دفاتــر مجانــی زیــر نظــر انجمــن صاحبــان کشــتیها و دریانــوردان بــا هــدف کاریابــی بــرای دریانــوردان بایــد
تشــکیل شــود .در همیــن زمینــه ،توصیهنامــه دیگــری – توصیهنامــه شــماره  ۱۳۹مصــوب ســال  -۱۹۷۰تصویــب
شــد کــه در آن توصیههایــی را درخصــوص اســتخدام و کاریابــی ،آمــوزش حرفـهای ،برخــورداری دریانــوردان از کار
و مــزد منظــم و امــکان تغییــر شــغل ارائــه میکنــد .مســئله دیگــر بــه اســتخدام دریانــوردان و شــرایط خــاص برخــی
مشــاغل آنــان مربــوط اســت .برابــر مقاولهنامههــای  ۶۹ ،۵۳و  ۷۴مصــوب ســالهای  ۱۹۳۶و  ۱۹۴۶ناخــدا و
فرمانــده کشــتی ،کارکنــان فنــی ،آشــپز کشــتی و ملوانــان ماهــر بایــد دارای گواهینام ـهای داشــته باشــند کــه
احــراز صالحیــت شــغلی آنــان را تأییــد کــرده باشــد .در مقاولهنامههــا شــرایط اخــذ ایــن گواهینامههــا ذکــر شــده
اســت .موضــوع دیگــر ،موضــوع قــرارداد اســتخدامی دریانــوردان اســت .مقاولهنامــه  ۲۲مصــوب ســال ۱۹۲۶
شــرایط انعقــاد قــرارداد ،شــروط قــرارداد ،شــرایط اتمــام قــرارداد و چگونگــی انصــراف طرفیــن از ادامــه قــرارداد را
بهتفصیــل ذکــر میکنــد .ایــن مقاولهنامــه مقــرر مـیدارد کــه قراردادهــای بستهشــده بــا مــدت نامعیــن ،درصــورت
انصــراف هریــک از طرفیــن در یکــی از بنــادر بارگیــری یــا تخلیــه کشــتی بهشــرط رعایــت حداقــل  ۲۴ســاعت
اخطــار پیشــین ،قابلفســخ خواهــد بــود .همچنیــن در مقاولهنامــه آمــده اســت کــه قوانیــن کشــورهای عضــو
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بایــد مشــخص کننــد در چــه شــرایط ،فــردی از کارکنــان کشــتی کــه میخواهــد کار خــود را تــرک کنــد ،میتوانــد
درخواســت پیــاده شــدن از کشــتی یــا تــرک آن را بدهــد یــا بالعکــس ،طــی چــه شــرایطی فرمانــده یــا ناخــدا میتواننــد
کارمنــدی را اخــراج کننــد .بهعــاوه ،مقاولهنامــه دربــاره مســائل مربــوط بــه اســتعفای دریانــوردی کــه در کشــتی
دیگــر شــغل مهمتــری یافتــه اســت نیــز چگونگــی دادن گواهــی پایــان کار بــه او ،مقرراتــی را برمیشــمارد.
آخریــن موضــوع درخصــوص مســائل اســتخدامی ،موضــوع اشــتغال مســتمر دریانــوردان اســت کــه در مقاولهنامه
شــماره  ۱۴۵و توصیهنامــه شــماره  ۱۵۴مصــوب ســال  ۱۹۷۶دربــاره آن بحــث شــده اســت.
از دیگــر مقاولهنامههــای مربــوط بــه دریانــوردان میتــوان از مقاولهنامــه  ۱۰۸مصــوب ســال  ۱۹۵۸دربــاره
ضــرورت صــدور شناســنامه ملوانــی بــرای دریانــوردان ،مقاولهنامههــای شــماره  ۲۷۱و شــماره  ۲۸۴دربــاره شــرایط
کار جوانــان و نوجوانــان در کشــتی ،مقاولهنامــه  ۷۳مصــوب ســال  ۱۸۴۶موضــوع آزمایشهــای پزشــکی دربــاره
همــه کارکنــان کشــتی ،مقاولهنامههــای  ۱۴۶مصــوب ســال  ۱۹۷۹دربــاره مرخصــی کارکنــان کشــتی ،مقاولهنامــه
 ۹۲مصــوب ســال  ۱۳۴۹دربــاره مســائل بهداشــت و مســائل رفاهــی و ازجملــه مســئله مســکن کارکنــان کشــتی،
مقاولهنامــه  ۱۳۳و دو توصیهنامــه مکمــل (شــماره  ۱۰۴و  )۱۴۱در ســال  ۱۹۷۰مربــوط بــه پیشــگیری حــوادث
ناشــی از کار ،مقاولهنامههــای  ۲۷و  ۳۷دربــاره ضــرورت درج وزن بــار بــه روی بارهــا بــرای مصــون داشــتن
بارانــدازان در برابــر حمــل بارهــای ســنگین ،توصیهنامــه شــماره  ۱۰۵دربــاره داروخانــه کشــتی و وجــود داروهــای
ضــرور در آن ،مقاولهنامــه  ۱۰۶دربــاره برخــورداری از حمایتهــای پزشــکی و راه نمایــی پزشــکان و تــا حــد امــکان
از پزشــکان متخصــص از طریــق رادیــوی کشــتی در ســال  ،۱۹۵۸توصیهنامــه  ۱۳۸مصــوب ســال  ۱۹۷۰دربــاره
مســائل رفاهــی دریانــوردان در کشــتی و در بنــادر ،توصیهنامــه شــماره  ۲۸مصــوب ســال  ۱۹۲۶دربــاره بازرســی
کار نــام بــرد.
همچنیــن ،از مقاولهنامههــای شــماره  ۱۰مصــوب  ۱۹۲۰دربــاره بیمــه بیــکاری دریانــوردان ،مقاولهنامــه شــماره
 ۸مصــوب همــان ســال دربــاره خســارت بیــکاری دریانــوردان بهســبب از بیــن رفتــن یــا غــرق شــدن کشــتی،
مقاولهنامــه شــماره  ۲۳و توصیهنامــه شــماره  ۲۷مصــوب ســال  ۱۹۲۶دربــاره تأمیــن بازگشــت بــه میهــن،
مقاولهنامههــای  ۵۵و  ۵۶مصــوب ســال  ۱۹۳۶دربــاره بیمــاری ،حــوادث دوران خدمــت یــا مــرگ دریانــورد،
توصیهنامــه  ۷۵مصــوب ســال  ۱۹۴۶دربــاره موافقتنامههــای تأمیــن اجتماعــی بیــن کشــورها ،توصیهنامــه
شــماره  ۷۶مصــوب همــان ســال دربــاره ارائــه خدمــات پزشــکی بــه افــراد تحــت تکفــل دریانــوردان ،دو مقاولهنامــه
بهشــمارههای  ۷۰و  ۷۱دربــاره تأمیــن اجتماعــی و مســتمری دریانــوردان و دربــاره مســائل مربــوط بــه تأمیــن
اجتماعــی در ســال  ۱۹۴۶بایــد یــاد کــرد.
بهعــاوه ،کنفرانــس بینالمللــی کار در زمینــه مســائل دریایــی در چنــد نشســت بــه بررســی رعایــت نشــدن
ضوابــط الزم در برخــی کشــتیها پرداخــت و در نهایــت مقاولهنامــه شــماره  ۱۴۷و توصیهنامــه شــماره  ۱۵۵را
در موضــوع رعایــت حداقــل ضوابــط در کشــتیهای بازرگانــی و تفریحــی تصویــب کــرد .برابــر ایــن مقاولهنامــه،
کشــوری کــه بــه آن میپیونــدد ،ضوابــط برشــمرده در ایــن مقاولهنامـ ه کــه ناظرنــد بــر :ایمنــی ،تأمیــن اجتماعــی،
شــرایط اســتخدامی و مســائل زیســتمحیطی درخصــوص کشــتیهای بهثبــت رســیده در آن کشــور ،بایــد
بهتفصیــل در قوانیــن خــود مشــخص کنــد .افــزون بــر آن  ،کشــور عضــو بایــد در قوانیــن خــود ســازوکار بازرســی
کشــتیهای بازرگانــی و نظــارت بــر اجــرای قوانیــن در ایــن کشــتیها را پیشبینــی و تبییــن کنــد .همچنیــن
کشــوری کــه بــه ایــن مقاولهنامــه پیوســته اســت ،حــق دارد مطمئــن شــود اتباعــش کــه در کشــتی ثبتشــده در
کشــور دیگــر بـهکار مشــغولاند ،درصــورت لــزوم میتواننــد بــه مقامــات مربوطــه شــکایت کننــد و اطمینــان یابنــد
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که آیین دادرسیای مناسب در رسیدگی به این شکایتها وجود دارد.
نکتــه مهــم دیگــر در ایــن مقاولهنامــه -کــه در مــاده  ۴آن آمــده اســت -کشــوری کــه بــه ایــن مقاولهنامــه پیوســته
اســت اگــر شــکایت یــا گزارشــی دریافــت کنــد کــه کشــتی ثبتشــده در کشــوری دیگــر در بنــدر ایــن کشــور توقــف
کــرده اســت و در کشــتی مذکــور ضوابــط منــدرج در مقاولهنامــه رعایــت نمیشــود ،حــق دارد طــی گزارشــی آن را
بــه اطــاع کشــوری کــه کشــتی در آن ثبــت شــده اســت برســاند و رونوشــتی از آن را بــرای مدیــرکل دفتــر بینالمللی
کار ارســال کنــد .بهعــاوه ،درصــورت لــزوم میتوانــد اقدامــات الزم بــرای رفــع خطراتــی کــه ســامت یــا ایمنــی
کارکنــان کشــتی را تهدیــد میکنــد ب ـهکار بنــدد .امــا ایــن اقدامــات نبایــد بیجهــت موجــب جلوگیــری از حرکــت
کشــتی یــا تأخیــر آن شــود .توصیهنامــه شــماره  ۱۵۵نیــز دربــاره برخــی نــکات مقاولهنامــه  ۱۴۷رهنمودهایــی
تفصیلــی و دقیقتــر ارائــه میکنــد .در ســالهای اخیــر موضــوع ضــرورت بازنگــری در مقاولهنامههــای خــاص
دریانــوردی بــار دیگــر در دســتورکار ســازمان قــرار گرفتــه اســت.

 . ۴ماهیگیران

جــدول زیــر ،شــمار بندرهــا ،شــناورها و صیــادان مجــاز را در ســال  ۱۳۹۵نشــان میدهــد .تردیــدی نیســت کــه
اگــر صیــادان آزاد یــا بهاصطــاح "غیرمجــاز" در تمــام بنــادر کشــور را کــه آمــار دقیقــی از آنهــا در دســت نیســت،
بــرآن بیفزاییــم ،شــمار صیــادان بســی بیــشاز ایــن خواهــد بــود .بهویــژه آنکــه همیــن منبــع تعــداد صیــادان در
محــدوده آبهــای شــمال را  ۱۱۲۸۴و در محــدوده آبهــای جنــوب  ۱۲۸۹۰۱نفــر ذکــر میکنــد.
روشــن اســت کــه بــا توجــه بــه گســتردگی کرانههــای دریایــی کشــور و نقــش آبزیــان در صنایــع غذایــی و در
زنجیــره غذایــی ،اگــر بــه ایــن بخــش از فعالیــت اقتصــادی توجــه شــود و ســرمایهگذاری دولتــی در آن افزایــش
یابــد و تعاونیهــای صیــد تقویــت شــوند ،ایــن بخــش میتوانــد و بایــد در اشــتغالزایی ،در خودکفایــی غذایــی
و در زنجیــره ارزشافزایــی صنعتــی و کشــاورزی نقشــی بهســزا ایفــا کنــد .آمارنامــه دریایــی ســال  ۱۳۹۵تعــداد
تعاونیهــای ماهیگیــری شــمال را  ۱۹۸و جنــوب را  ۱۶۸اعــام کــرده اســت.
متأســفانه ماهیگیــران کشــور از زمــره محرومتریــن کارگــران کشــورند ،از نظــر معیشــت در وضعیتــی نــازل بهســر
میبرنــد و از کمتریــن حمایتــی هــم برخــوردار نیســتند و از داشــتن هرگونــه تشــکل صنف ـیای نیــز محرومانــد.
حســین گروســی ،نماینــده و عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس ،در گفتگــو بــا خبرنــگاران ،از اعتــراف بــه
اس�فـبار ب��ودن وضعــ حاک�مـ ب��ر صنع��ت ش��یالت ناگزی��ر ش��د و گف��ت" :بســیاری از کشــورهای خلیجفــارس در
راســتای صنعــت شــیالت ســرمایهگذاری بهین ـهای کردنــد امــا متأســفانه مــا در ایــن عرصــه نتوانســتیم در بــازار
رقابتــی صنعــت شــیالت در حــد اســتانداردهای جهانــی عمــل کنیــم .اگــر صنعــت صیــادی بخواهــد بــا رویکــرد
ســنتی ادامــه حیــات بدهــد ،وضعیــت معیشــتی صیــادان بیــش از گذشــته متزلــزل میشــود .کارخانههــای
صنایــع تبدیلــی بایــد در کنــار ســواحل کشــوراحداث شــود ،یکــی از طرحهــای توســعه صنعــت شــیالت کشــور که
بایــد بــه آن اهتمــام ورزیــد ،توجــه بــه پــرورش ماهــی اســت .زیــرا ایــن امرمیتوانــد صنعــت شــیالت مــا را نــه تنهــا
متحــول کنــد بلکــه میتوانــد بســترهای اشــتغال رانیــز در ایــن صنعــت پــر در آمــد مهیــا کنــد .صنایــع تبدیلــی یکــی
از حلقههــای مفقــود چرخــه صنعــت شــیالت درکشــور بــه شــمارمیآید بنابرایــن اگــر صنایــع تبدیلــی در کنــار
شــهرهای ســاحلی احــداث شــود بــه ســادگی میتوانیــم ارزش افــزوده دســترنج صیــادان را چنــد برابــر و از هــدر
رفــت آن جلوگیــری کنــد" [خبرگــزاری خانــه ملــت ،تیرمــاه ]۱۳۹۴
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درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

بنادر ماهیگیری کشور – به نقل از آمارنامه دریایی ایران ۱۳۹۵ -
ردیف
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳

استان

نام

ُ
سیستان و بلوچستان
کنارک
سیستان و بلوچستان
پزم
سیستان و بلوچستان
زرآباد
تیر چابهار سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
رمین
سیستان و بلوچستان
بریس
سیستان و بلوچستان
پسابندر
هرمزگان
کالهی
هرمزگان
جلسک
هرمزگان
بلسعیدو
شهید باهنر هرمزگان
هرمزگان
صلخ
پشت شهر هرمزگان
هرمزگان
کنگ
هرمزگان
حسینیه
هرمزگان
بستانه
بوشهر
دیر
بوشهر
جاللی
خوزستان
نهر قصر
خوزستان
آبادان
مازندران
بابلسر
مازندران
امیرآباد
گیالن
انزلی
جمع

میزان صید (تن)

تعداد شناور (فروند)

۵۰۵
۳۱۵
۸۴
۱۷۰
۲۰۵
۴۳۱
۲۶۹
۲۸۳
۳۶۶
۲۴۳
۲۸
۱۹۹
۳۳۳
۲۴۹
۱۴۶
۲۷۱
۲۹۵
۱۱۹
۵۰۴
۱۱۹
۳۷
۷
۲۹

۳۲۰۰۰
۱۸۰۰۰
۳۰۰۰
۱۱۰۰۰
۲۰۰۰۰
۲۸۰۰۰
۲۸۰۰۰
۸۰۰۰
۱۶۰۰۰
۴۷۰۰
۱۵۰۰۰
۱۱۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۴۰۰۰
۷۳۰۰
۱۵۰۰۰
۹۰۰۰
۶۰۰۰
۱۱۰۰۰
۶۰۰۰
۱۵۰۰۰
۲۵۰۰
۶۰۰۰

۵۲۰۷

۳۰۱۵۰۰

تعداد صیاد
(نفر)
۶۷۰۰
۳۵۰۰
۴۰۰
۱۷۰۰
۲۸۰۰
۴۰۰۰
۳۰۰۰
۱۶۰۰
۱۲۰۰
۷۲۰
۱۶۰۰
۱۰۰۰
۱۵۰۰
۱۸۰۰
۵۲۰
۱۹۰۰
۲۶۰۰
۱۴۰۰
۱۲۰۰۰
۹۵۰۰
۳۶۰
۷۰
۲۶۰
۶۰۱۳۰
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ماهیگیران و حقوق بینالمللی کار

منظــور از ماهیگیــران ،کارگرانیانــد کــه بــا اســتفاده از کشــتی یــا قایــق در آبهــای شــور بــه صیــد ماهــی
ً
مشــغولاند .بنابرایــن ،ماهیگیــران نیــز از جهتــی در زمــره دریانــوردان محســوب میشــوند و قاعدتــا بایــد
مقاولهنامههــا و توصیهنامههــای مربــوط بــه دریانــوردان شــامل ماهیگیــران نیــز بشــود ،امــا کنفرانــس
بینالمللــی کار از آغــاز چنیــن تشــخیص داد کــه نظــر بــه ویژگیهــای صنعــت ماهیگیــری ،ماهیگیــران را از قلمــرو
شــمول مقاولهنامههــای مربــوط بــه دریانــوردان خــارج کنــد .بدینترتیــب ،برخــی مقاولهنامههــای مربــوط بــه
دریانــوردان (مقاولهنامههــای شــماره  ۲۲و  ،)۲۳بهطــور صریــح یــا ضمنــی ماهیگیــران را از حــوزه شــمول خــود
خــارج میداننــد .بااینهمــه ،ایــن موضــوع یــک قاعــده کلــی نیســت .در برخــی از مقاولهنامههــای مربــوط بــه
دریانــوردان تأکیــد شــده اســت کــه شــامل ماهیگیــران نیــز میشــود (مقاولهنامههــای  ۷۰ ،۵۶ ،۵۵و .)۷۱
بایــد یــادآورشــویم کــه مقاولهنامههایــی کــه دربــر دارنــده قواعــد کلیانــد ،هم ـ ه کارگــران و ازجملــه ماهیگیــران
را نیــز شــامل میشــوند .در اینجــا مــا تنهــا بــه مقاولــه نامههــا و توصیهنامههــای خــاص ماهیگیــران اشــاره
میکنیــم:
در ســال  ۱۹۲۰نخســتین توصیهنامــه دربــاره ماهیگیــران (توصیهنامــه شــماره  )۷و در ارتبــاط بــا ســاعات کار
آنــان تصویــب شــد .ایــن توصیهنامــه بــر آن بــود تــا اصــل کلــی  ۸ســاعت کار در روز و  ۴۸ســاعت کار در هفتــه را
ً
در صنعــت ماهیگیــری نیــز حاکــم کنــد .دیگــر مقاولهنامههــا و توصیهنامههــای مربــوط بــه ماهیگیــران عمدتــا
پــس از جنــگ جهانــی دوم و در ســالهای دهــه  ۱۹۵۰بــه بعــد بهتصویــب رســیدهاند .ایــن مقاولهنامههــا و
توصیهنامههــا عبارتنــد از :مقاولهنامــه شــماره  ۱۱۲مصــوب ســال  ۱۹۵۹درخصــوص حداقــل ســن اســتخدام
ماهیگیــران کــه برابــر آن نبایــد کــودکان کمتــر از۱۵ــ ســال را در کشــتیهای ماهیگیــری بــهکار گرفــت؛
مقاولهنامــه شــماره  ۱۱۳کــه مقــرر م ـیدارد هیچکــس را نمیتــوان در کشــتیهای صیــد ماهــی اســتخدام کــرد،
مگــر بهموجــب گواهــی پزشــکی ِمعتبــر ِمقامــات ذیصــاح تــا شــخص از لحــاظ بدنــی آمادگــی انجــام چنیــن
کاری را داشــته باشــد؛ گواهــی مذکــور بایــد بــرای کارگــران کمتــر از بیس ـتویک ســال ،هرســال تجدیــد شــود و
معاینــات پزشــکی دیگــر کارگــران نیــز بایــد بهصــورت ادواری کــه زمــان آن را مقــام ذیصــاح هــر کشــور تعییــن
میکنــد ،صــورت پذیــرد .مقاولهنامــه شــماره  ۱۱۴مصــوب  ۱۹۵۹دربــاره قــرارداد اســتخدام ماهیگیــران اســت
کــه بــا الهــام از مقاولهنامــه شــماره  ۲۲مصــوب ســال  ۱۹۲۰و خــاص دریانــوردان تنظیــم شــده اســت .مقاولهنامــه
شــماره  ۱۲۵مصــوب  ۱۹۶۶دربــاره گواهینامــه صالحیــت فرمانــده کشــتی ،معــاون او و نیــز مکانیســین کشــتی
بهتفصیــل مقرراتــی را وضــع کــرده اســت .مقاولهنامــه شــماره  ۱۲۶مصــوب  ۱۹۶۶نیــز بهتفصیــل بــه وضــع
مقرراتــی دربــاره شــرایط "ســکونت" ماهیگیــران در کشــتی میپــردازد .ســرانجام بایــد از توصیهنامــه شــماره ۱۲۶
مصــوب  ۱۹۶۶نــام بــرد کــه درخصــوص آمــوزش حرفـهای ماهــی گیــران رهنمودهایــی مفصــل ارائــه داده اســت.

 . ۵کارگران بارانداز

كار در باراندازهــا (اســکلههای تخلیــه و بارگیــری کاال) دامنــه وســیعی از فعالیتهــا را دربــر میگیــرد كــه روی
کشــتیها ،اســکلهها ،در انبارهــا و پایانههــای بنــدری انجــام میشــود و اغلــب مســتلزم بهکارگیــری وســایل و
تجهیزاتــی متنــوع ،پیچیــده و گرانقیمــت اســت .كارگــران باراندازهــا نیــز بهتناســب فعالیتهــای برشــمرده بــه
کارهایــی مختلــف و ازجملــه بــه فعالیتهــای زیــر اشــتغال دارنــد:
بــار زدن ،تخلیــه کشــتیها ،انتقــال كاال از كشــتی بــه کرجیهــا یــا بــهدیگــر وســایل حملونقــل نظیــر واگنهــای
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قطــار بــاری یــا کامیونهــا ،انبــار کــردن كاال در جایگاههــا ،انبارهــا و پایانههــای مخصــوص؛ حملونقــل كاالهــا
و افــراد در محــدوده بنــدر؛ تعمیــر و نگهــداری وســایل پیچیــده؛ جابجایــی ،نگهــداری و ذخیرهســازی کاالهــا و
دیگــر تجهیــزات جانبــی آنهــا.
بنابرایــن ،جایــگاه عمــده کارگــران بارانــداز ،بنــادر کشــور اســت .بنــدر ممکــن اســت بهصــورت طبیعــی یــا ســاخته
شــده توســط انســان ،روی دریــا یــا بــر آبراهههــای داخــل خشــكی باشــند .برخــی باراندازهــا بــا تجــارت جهانــی
ســروكاردارند و برخــی ممكــن اســت متعلــق بــه مجتمعهــا یــا تأسیســات خاصــی باشــند.
ـك
عملیــات بــار زدن و تخلیــه نیــز ممكــن اســت در آبهــای عمیــق یــا در جریــان آب ،یــا کشــتیهای كوچـ ِ
ارتباطــی [بــارج ( )bargeیــا دوبــه] میــان کشــتیهای بــزرگ و ســاحل انجــام شــود .در بنــدر ممكــن اســت
بارهــای خیلــی ســنگین یــا بارهــای معمولــی جابهجــا شــوند؛ اســکلههایی بــرای پهلــو گرفتــن نفتکشهــا،
کشــتیهای حمــل گاز مایــع ،زغالســنگ ،ســنگ معــدن ،مــواد غذایــی و کشــتیهای حمــل بارهــای ویــژه
ازجملــه تجهیــزات و تســهیالت بنــدری محســوب میشــوند.
از دوران جنــگ جهانــی دوم بــه بعــد ،حجــم حملونقــل دریایــی افزایشــی روزافــزون داشــته اســت .فناوریهــای
نویــن در کشتیســازی و دریانــوردی موجــب پیدایــش کشــتیهای بســیار عظیــم و برخــوردار از تجهیــزات
مكانیكــی و درنتیجــه تســریع هرچــه بیشتــر تخلیــه و بارگیــری و كاهــش زمــان توقــف کشــتیها در بنــادر شــده
اســت .تنــوع و گونهگونــی بارهــا بــا تنــوع تجهیــزات جابهجایــی کاالهــا از عرشــه بــه ســاحل یــا برعکــس ،همــراه
بــوده اســت .کاالهــا بهاشــكال بســیار گونهگــون و از جملــه بهشــکل صنــدوق ،جعبــه ،كانتینــر ،كیســه ،لولــه،
ورقــه ،عــدل ،الــوار ،وســایل نقلیــه و ماشــین آالت ،مــواد فلـهای بهصــورت پــودر ،مایعــات و جــز اینهــا وارد بنــدر
میشــوند چنــدان کــه هریــك نیازمنــد روشــی خــاص در حملونقــل و جابهجائــی اســت.
ً
در بنــادر بزرگتــر ،تخلیــه و بارگیــری در لنگــرگاه عمومــا بــا اســتفاده از انــواع جرثقیلهایــی صــورت میگیــرد
کــه بــا نیــروی بــرق کار میکننــد .امــا بههنــگام دسترســی نداشــتن بــه جرثقیــل در اســکلهها یــا بهعلــت لنگــر
انداختــن کشــتیها در مســافتی دور از اســکله بــرای جابهجایــی بــار از جرثقیلهــای موجــود در كشــتی اســتفاده
میشــود .روشــن اســت کــه کار در چنیــن شــرایطی بــا چــه مخاطراتــی از نظــر بــروز حــوادث یــا ابتــا بــه بیمــاری
همــراه اســت .مهمتریــن حــوادث کار و بیماریهــای رخ داده در بنــادر و باراندازهــا عبارتنــد از:
 .۱تصادم با وسایل حملونقل از قبیل جرثقیلها ،لیفترا کها ،واگنها و غیره؛
 . ۲وقوع آتشسوزی؛
 .۳سقوط از ارتفاع و از باالی بار ،عرشه كشتی ،وسایل نقلیه و سقوط بار بر روی افراد؛
 .۴حوادث ناشی از كمبود یا نبود وسایل مكانیكی مناسب جهت جابهجایی و حمل بار؛
 . ۵مسمومیت حاد ناشی از تماس با محمولههای حاوی مواد سمی؛
 . ۶سروصدا و ارتعاش ناشی از لوازم و دستگاههای مختلف؛
 . ۷تهویه نامناسب در اماكن سرپوشیده و آلودگی هوا در فضای عمومی بندر؛
 . ۸نبود یا كمبود امكانات رفاهی و بهداشتی؛
 . ۹كار در فضاهای كوچك و محدود و ابزار كار نامناسب؛
 . ۱۰تابش اشعه مستقیم خورشید ،گرما ،رطوبت و شرایط جوی نامساعد؛
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دیــد ناشــی از ورود بــه محوطههــا در
 . ۱۱كمبــود نــور در اماكــن و محوطههــا هنــگام شــب و اختــال ِ
هنــگام روز ،یعنــی مشــکلی کــه در محیــط بنــدر بهدلیــل انعــكاس نــور از ســطح آب بســیار بــارز اســت؛
 . ۱۲بیماریهای ریوی ناشی از استنشاق ذرات گردوغبار و مواد شیمیایی سمی بهخصوص آزبست؛
 . ۱۳سوختگی پوست در تماس با محمولههای شیمیایی؛
 .۱۴خطرات ناشی از محمولههای مواد رادیواکتیو؛
 . ۱۵بیماریهای عفونی ناشی از تماس با محصوالت دامی از قبیل پشم ،پوست و غیره.
از میــان حــوادث و بیماریهــای برشــمرده فــوق ،ســقوط از ارتفــاع و اختــاالت ســتونهای مهــره شــایعترین
آنهاســت.
حــوادث کار در باراندازهــا و بهویــژه حوادثــی از نــوع آتشســوزی بهدالیلــی بســیار ســاده مثــل ســهلانگاری یــا
اتصــال بــرق ،متأســفانه بــا جراحتهایــی شــدید و حتــا مــرگ كارگــران آســیب دیــده همــراه بــوده و اســت.
شــمار زیــادی از حــوادث بهدلیــل ناآگاهــی و آشــنایی نداشــتن كارگــران و حتــی سرپرســتان بــا ســادهترین
مفاهیــم ایمنــی رخ میدهنــد .زیــرا بســیاری از کارگــران شــاغل در بنــادر و باراندازهــا کارگــران فصلــی و روزمــزد
و ناآشــنا بــه مقــررات ایمنــی هســتند کــه از ســر نیــاز بــه شــغل حمــل و جابهجایــی بــار روی آوردهانــد .بنابرایــن
آمــوزش مقــررات كار و ایمنــی شــغلی بهصــورت برنامهریــزی و مــداوم بــرای گروههــای مختلــف کارگــران در
باراندازهــا ضــروری اســت.
بهعــاوه ،ضــروری اســت کــه بــرای اپراتــوری تجهیــزات مكانیكــی نظیــر باالبرهــا ،جرثقیلهــا ،لیفترا کهــا و
دیگــر ماشــینها افــرادی آمــوزش دیــده و برخــوردار از گواهینامههــای حرف ـهای ،ب ـهکار گماشــته شــوند.
آب و هــوای بنــادر موجــب پوســیدگی و فرســودگی زودرس دســتگاهها میشــوند ،ازایــنروی ،امــروزه مطابــق
بــا اســتانداردهای بینالمللــی بازرســی مــداوم تجهیــزات و وســایل مكانیكــی حمــل و جابهجایــی کاالهــا نظیــر
باالبرهــا و جرثقیلهــا الزامــی اســت و بایــد درصــورت مشــاهده کمتریــن نقــص و خرابــی بــه تعویــض و تعمیــر آنهــا
اقــدام شــود .بههمیــن دلیــل ،واحدهــای تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات بنــدری از اهمیتــی فــراوان برخوردارنــد.
هنــگام جابهجایــی مــواد و محمولههــای خطرنــاك نظیــر آزبســت (« )»asbestosیــا مــواد شــیمیایی از نــوع
اســیدها و مــواد قلیایــی ،درج عالئــم ِهشــداردهنده بــه روش اســتاندارد بــر ایــن محمولههــا بهمنظــور پیشــگیری
از بــروز از هرنــوع حادثــه الزامــی اســت ،بهطوریکــه از تمــاس افــراد بــا محمولههایــی بــر آنهــا ایــن عالئــم
ِهشــداردهنده نوشــته نشــده بایــد به ّ
طورجــدی جلوگیــری کــرد .بنابرایــن در ایــن ارتبــاط حضــور مأمــوران و بازرســان
ایمنــی بــه تعــداد كافــی در اســکلهها و محلهــای تخلیــه و بارگیــری اهمیتــی بیچــون و چــرا دارد.
كار در باراندازهــا شــب و روز و فصــل نمیشناســد .ســختی کار در شــرایط نامســاعد آب و هوایــی اقتضــا میکنــد
کــه در بنــادر و باراندازهــا شــرایط و امکانــات رفاهــی بهگون ـهای تــدارک شــود کــه امــکان کار در شــرایط متنــوع
و ســخت در فصلهــای مختلــف ســال را فراهــم آیــد .پیشبینــی ســرویسهای بهداشــتی و آبخــوری در نقــاط
مختلــف بنــدر ،ســرپناههای ایمــن در ایســتگاههای کار بهمنظــور پنــاه بــردن کارگــران بــه آنهــا بههنــگام توفــان
و طغیانهــای آب و هوایــی ،غذاخوریهــای رایــگان و مناســب ،ســاخت خوابگاههایــی رایــگان و مجهــز بــه
وســایل اســتحمام و شستشــو ،ایجــاد ایســتگاهها و مراکــز خدمــات درمانــی مطابــق بــا اســتانداردهای بینالمللــی
و دیگــر تأسیســات الزم فرهنگــی ،آموزشــی و هنــری بــرای اوقــات فراغــت کارگــران بارانــداز از دیگــر الزامــات
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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 بهعمــد از
انتشــار چنیــن آمــاری ســربازمیزنند .ســران «خانــه کارگــر» و دیگــر تشــکلهای زرد کــه داعی ـهدار «قیمومیــت
طبقــه کارگــر» کشــورند ،دراینبــاره ســکوت اختیــار کردهانــد .بااینهمــه ،بــا در نظــر گرفتــن حجــم عظیــم واردات
و صــادرات کشــور ،در اســکلههای قانونــی و مخفــی ،چــه بهصــورت رســمی و چــه بهصــورت قاچــاق ،میتــوان
حــدس زد کــه چــه شــمار عظیمــی از کارگــران کشــور در ایــن مناطــق در وضعــی نزدیــک بــه بردگــی بـهکار واداشــته
شــدهاند .زیــرا اکثــر بنــادر و جزایــر بــزرگ کشــور جــزو قانــون مناطــق «آزاد» و «ویــژه» اعــام شــدهاند و کارگــران
ایــن مناطــق -بــا بیــرون رانــده شــدن از شــمول قانــون کار -حتــا از همــان حقــوق نیمبنــد پیشبینــی شــده در
قانــون کار نیــز محــروم شــدهاند .جانهــای آگاهــی کــه حتــا یــک بــار گذارشــان بــه ایــن بنــادر و اســکلهها افتــاده
باشــد دیدهانــد کــه شــرایط کار در ایــن بنــادر و اســکلهها تــا چــه حــد از اســتانداردهای برشــمرده در بــاال دور اســت
و نظــام بردگــی بهمفهــوم واقعــی کلمــه بــر ایــن مناطــق حاکــم اســت .بهویــژه آنکــه تمامــی بنــادر و جزایــر بــزرگ
کشــور منطقههایــی امنیتــی اعــام شــدهاند و بدیــن ترتیــب ایــن مناطــق تیــول نهادهــای امنیتــی و نظامــی
شــدهاند .بااینهمــه ،بــر فعــاالن کارگــری در ایــن مناطــق اســت کــه بــههــر شــکل ممکــن ،سانســور خبــری حاکــم
بــر ایــن مناطــق امنیتــی و درعینحــال «آزاد» [!] و «ویــژه» را بشــکنند و بــا ارســال و انتشــار گزارشهایــی دقیــق
از شــرایط حاکــم بــر ایــن مناطــق و سیاسـتهای جنایتکارانــه و فاجعهبــار حاکــم بــر ایــن مناطــق افکارعمومــی
را آگاه ســازند و نســبت بهمقابلــه بــا ایــن سیاس ـتهای ویرانگــر حمایــت عمومــی را برانگیزنــد.
برخــاف تصــور عمومــی ،کارگــران بارانــداز تشــکیل شــدهاند از :کارگــران متخصــص ،کارشناســان فنــی و ماهــر
در رشــتههای بارگیــری ،تخلیــه ،حملونقــل ،انبــارداری صنعتــی و ویــژه ،کارگــران متخصــص تعمیــر و نگهــداری
ماشــینآالت و تجهیــزات و جــز اینهــا .بهعــاوه ،وابســتگی کشــور بــه صــادرات نفــت ،گاز و پتروشــیمی از
یکســو و واردات انــواع کاالهــای مصرفــی ،واســطهای و ســرمایهای از ســوی دیگــر ،موقعیــت کارگــران در
بنــادر و باراندازهــا را موقعیتــی منحصربهفــرد کــرده اســت کــه درصــورت تشــکلیابی میتواننــد در معادلههــای
اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و در جنبــش ســندیکایی کشــور نیــز در جهــت منافــع صنفــی و معیشــتی خودشــان
نقشــی بــزرگ داشــته باشــند.
گذشــته از مقاولهنامههــای عــام مربــوط بهایمنــی و ناظــر بــر حــوادث و بیماریهــای ناشــی از کار ،مقاولهنامــه
شــماره  ۱۳۷و توصیهنامــه  ۱۴۵مصــوب ســال  ۱۹۷۳بــا موضــوع تأثیــر اجتماعــی روشهــای جدیــد باربــری در
بنــادر ،مقــرر میدارنــد کــه کشــورهای عضــو بایــد همــه مســئوالن و دسـتاندرکاران بارگیــری و تخلیــه کشــتیها
را بهمنظــور نظــارت بــر ایمنــی بارانــدازان بــه کار دائــم و منظــم برانگیزاننــد.

 .۶باربران

یکــی از محرومتریــن قشــرهای کارگــری ،خیــل عظیــم باربــران در مراکــز تجــاری ،بازارهــای ســنتی،
میدانهــای ترهبــار و دیگــر مراکــز تخلیــه و بارگیــری کاالهاســت کــه از هرگونــه شــمول قانــون کار خارجانــد.
کارگرانــی بــا ترکیــب جمعیت ـیای بســیار متنــوع و دربرگیرنــده کــودکان و نوجوانــان ،میانســاالن و کهنســاالن،
مهاجــران و کولیــان ،کارگرانــی کــه حتــا آنــان را در شــمار کارگــران روزمــزد هــم بهحســاب نمیآورنــد .زیــرا کار
آنــان بهظاهــر بــه تعــداد دفعــات حمــل ،جابهجایــی و تخلیــه و بارگیــری کاالهــا در روز بســتگی دارد .درآمــد
آنــان بهطــور عمــوم بــه انعــام و حقالزحم ـهای کــه خریــداران و ســفارشدهندگان کاال یــا صاحبــان بنگاههــا،
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مؤسســات ،تجارتخانههــا و مراکــز تجــاری بــهازای جابهجایــی هــر محمولــه کاال میپردازنــد وابســته اســت.
ایــن کارگــران از هرگونــه شــمول قانــون کار و ازجملــه ،بازرســی کار ،ضوابــط و اســتانداردهای ناظــر بــر ایمنــی،
بهداشــت کار ،چگونگــی و میــزان حمــل بــار بــا دســت محرومانــد .محیطهــای کار آنــان فاقــد هرگونــه ســرپناه از
گزنــد ســرما و گرمــا و رفــع خســتگی بههنــگام کاهــش کار یــا ایســتگاههای صــرف غــذا بههنــگام ظهــر اســت.
در چنیــن ســاعاتی در گوشــه کنــار پیادهروهــا و جویهــای آب مجــاور ایــن مراکــز آنــان را میتــوان دیــد کــه
بهانتظــار نشســتهاند و در محیطهــای آلــوده بــا ســادهترین و ابتداییتریــن غذاهــا ســد جــوع میکننــد .اکثــر
ایــن زحمتکشــان بــه فرســودگی و پیــری زودرس ،انــواع بیماریهــای اســتخوانی و مفصلــی نیــز بیماریهایــی
عفونــی ناشــی از محیطهــای آلــوده دچارنــد.
پدیــد ه زشــت و ضــد انســانی دیگــر ،رواج گســترد ه اســتفاده فروشــگاهها و مغازههــا از کار کــودکان و نوجوانــان
بــرای تحویــل ســفارشها و خریدهــای حضــوری و غیرحضــوری مشــتریان بــه در منزلهــای آنــان اســت .اینــان
کــودکان و نوجوانانــی محرومنــد کــه بهجــای تحصیــل و تربیــت از ســپیدهدم تــا شــبانگاه بــهکاری طاقتفرســا
مشــغولاند و درآمدشــان بســته بــه عنایــت و انعامــی اســت کــه مشــتریان بــه آنــان میپردازنــد.
بــر ایــنهمــه بایــد خیــل عظیمــی از موتورســواران را نیــز افــزود کــه بهعنــوان پیــک ،تحویلدهنــده کاال و غــذا
از مراکــز تجــاری ،رســتورانها بــه ادارات و منــازل از بــام تــا شــام ،در گرمــا و ســرما ،در کوچــه و خیابانهــا و
ً
اغلــب در حــال طــی فاصلههایــی طوالنــی بــه تــردد مشــغولاند .اینــان نیــز درآمدشــان عمومــا بــه انعــام و حداکثــر
پورســانتهایی نــازل بســته اســت کــه بایــت حمــل هــر بــار ،ســفارش و نامــه و اســناد اداری دریافــت میکننــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن کارگــران بــه کار مســتمر و تحــت امــر کارفرمایــان ثابــت در تجارتخانههــا،
پیشــخوانهای دولتــی ،پیمانــکاران نیــروی انســانی ،رســتورانها و نظایــر آن مشــغولاند و ازایــنرو بایــد بــه
دائــم کار و زیــر پوشــش و حمایــت قانــون کار ،تأمیــن اجتماعــی تغییــر وضعیــت یابنــد.
کارگرانــی بــا قــرارداد ِ
حمایــت از کارفرمایــان کوچــک نبایــد بهان ـه نادیــده انگاشــتن ایــن کارگــران شــود .دولتهــای مدعــی حمایــت
از کارفرمایــان کوچــک ،بایــد ایــن حمایتهــا را از طریــق معافیتهــای مالیاتــی ،تعرفههــای تأمیــن اجتماعــی
ِاعمــال کننــد.
در ســال  ۱۳۸۷دولــت طــی مصوب ـهای باربــران میدانهــای ترهبــار را "خویشفرمــا" اعــام کــرد .مطابــق ایــن
مصوبــه باربــران میدانهــای ترهبــار درصــورت تمایــل میتواننــد از بیمــه اختیــاری اســتفاده کننــد .اســتفاده از
ایــن بیمــه نیــز منــوط بــه معرفــی کارفرمایــان شــده اســت .مطابــق ایــن مصوبــه ،نــرخ حــق بیمــه اختیــاری باربــران
میادیــن ترهبــار  ۲۷درصــد اعــام شــد کــه  ۷درصــد آن ســهم کارگــر و  ۲۰درصــد آن ســهم دولــت اســت.
روشــن اســت کــه ایــن مصوبــه گام دیگــری در محــروم کــردن کارگــران میدانهــای تــره بــاری اســت کــه در
اســتخدام کارفرمایــان ایــن میادیــن هســتند .زیــرا بــا ایــن مصوبــه حــق بیمــه اجبــاری بهحــق بیمــه اختیــاری تنــزل
یافــت و کارفرمایــان ایــن میدانهــا از پرداخــت حــق بیمــه کارگــران در اســتخدام خــود بهزیــان درآمدهــای عمومــی
جامعــه معــاف شــدند .بهعــاوه ،بــا ایــن مصوبــه کارگــران ایــن میادیــن کــه خویشفرمــا اعــام شــدند ،از دیگــر
حقــوق کارگــری یعنــی اســتفاده از حــق بیمــه بیــکاری ،بیمــه از کارافتادگــی و دیگــر مزایــای پیشبینــی شــده در
قانــون کار محــروم شــدند.
همانطــور کــه گفتــه شــد ،ایــن وضــع دربــاره باربــران بــازار و حملکننــدگان بــار و بســتههای اداری نیــز صــادق
اســت .زیــرا اگــر در نظــر گیریــم کــه کار آنــان بههــر دلیــل و ازجملــه بهدلیــل بیمــاری و از کارافتادگــی متوقــف
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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.
بهبــاور مــا یگانــه راه بــرای حمایــت از ایــن زحمتکشــان و مقابلــه بــا بهرهکشــی افسارگســیخته از آنــان ،بســط
شــمول قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی اجبــاری ،تأمیــن ایمنــی و بهداشــت در شــرایط کار آنــان ،فراهــم آوردن
مکانهایــی مناســب بــرای آنــان بههنــگام صــرف غــذا ،اســتراحت یــا انتظــار در نوبــت کار ،و از همــه مهمتــر،
بهرســمیت شــناختن حــق ایــن کارگــران در برخــورداری از ســندیکاهای مســتقل اســت بــا هــدف اجرایــی کــردن
مذاکــرات جمعــی بــا کارفرمایانشــان در رســتهها و صنفهــای طــرف قــرارداد یــا ســفارش کار آنــان.

 .۷کارگران کشاورزی

«نتایــج آمارگیــری نیــروی کار ســال  "۹۵ترکیــب شــاغالن و بیــکاران را در روســتاهای کشــور بهشــرح جــدول زیــر
اعــام کــرده اســت:
ترکیب شاغالن و بیکاران روستاها
وضع شغلی
کارفرما
کارکن مستقل
مزد و حقوق بگیر
کارکن فامیلی
مزد و حقوق بگیر تعاونی
مزد و حقوقبگیر بخش عمومی

شاغل

بیکار

۹۱۴۹۲
۱۷۷۶۱۶۶
۴۸۷۹۳۲
۸۳۹۹۳۲
۸۹۴
۵۰۳۰

۲۹۰۴
۴۲۹۵۱
۲۴۸۲۰۹
۱۰۰۹۶
۲۰۳
۵۹۵۹۳

۳۶۳۹۵۶
۳۲۰۱۴۴۶
جمع
در ایــن ترکیــب ،همانطــور کــه دیــده میشــود ،بیشتریــن شــاغالن ســاکن روســتاها را کارکنــان مســتقل،
کارکنــان کارگاههــای خانوادگــی و مــزد و حقوقبگیــران بخــش خصوصــی تشــکیل میدهنــد و در عــوض،
بیشتریــن بیــکاران بــه مــزد و حقوقبگیــران بخــش خصوصــی و عمومــی تعلــق دارنــد .همچنیــن ،میدانیــم
کــه ارقــام فــوق تنهــا کارگاههــای رســمی را دربــر میگیــرد.
بهعــاوه ،بــر اســاس آمــار فــوق ،جمعیــت عظیــم شــاغالن و بیــکاران رســمی روســتاها را کارگــران و مزدبگیــران
بخــش خصوصــی و عمومــی و زحمتکشــان (کارکنــان مســتقل ،کارکنــان کارگاههــای خانوادگــی ،کشــاورزان و
خــرده مالــکان) تشــکیل میدهنــد .از طرفــی ،درک و دریافــت آن دشــوار نیســت کــه کارفرمایــان ســاکن روســتاها
ً
عمدتــا از میــان خــرده مالــکان و صاحبــان کارگاههــای کوچکانــد.
روشــن اســت کــه کارگــران و بیــکاران ســاکن روســتا ازجملــه محرومتریــن کارگــران کشــورند و همچــون برخــی
گروههــای کارگــری از هیــچ پوشــش تأمینــی و شــمول قانــون کار برخــوردار نیســتند.
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همانطــور کــه میدانیــم ،نخســتین قوانیــن کار دربــاره کارگــران صنایــع بهتصویــب رســید و در مرحلههــای
بعــد بــود کــه ضــرورت تصویــب قوانینــی درخصــوص کارگــران کشــاورزی مطــرح شــد .بههنــگام طــرح موضــوع
کارگــران کشــاورزی در ســازمان بینالمللــی کار نیــز تردیدهایــی وجــود داشــت و عــدهای بــر آن بودنــد کــه معیارهای
مربــوط بــه کارگــران صنایــع و معــادن بــه کارگــران کشــاورزی هــم تســری یابــد ،درحالیکــه عــدهای دیگــر معتقــد
بودنــد کــه بایــد عــاوه بــر مقــررات عمومــی کــه شــامل حــال تمــام کارگــران اســت ،مقــررات جداگان ـهای ویـ ٔ
ـژه
شــرایط خــاص کارگــران کشــاورزی وضــع شــود .بنابرایــن ،بهدالیــل زیــر بــههــر دو نظــر توجــه شــد :نخســت
آنکــه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی کارگــران کشــاورزی نســبت بــه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی شهرنشــینان
و ازجملــه کارگــران صنعتــی بدتــر اســت .ازای ـنرو ،کشــورهای مختلــف عضــو ســازمان و بهویــژه کشــورهایی کــه
بخــش عمــده جمعیــت آنهــا بــه فعالیــت کشــاورزی مشــغول بودنــد ،اظهــار میکردنــد کــه بــرای آنهــا مقــدور
نیســت معیارهــای ناظــر بــر شــرایط کار کارگــران صنعتــی را در بخــش کشــاورزی اعمــال کننــد .دوم آنکــه ،فعالیــت
کشــاورزی بــه فعالیــت کارگــران کشــاورزی منحصــر نمیشــود .بلکــه در برخــی کشــورها و بهویــژه در مناطــق گــرم
مــزارع وســیع محصوالتــی ماننــد قهــوه ،کاکائــو و غیــره وجــود دارنــد کــه کار در آنهــا 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 امــاک مزروعــی و غیــره بهصــورت زارع و مســتأجر بــه کار کشــاورزی
مشــغولاند .اینــان هــم میبایــد مشــمول مقرراتــی ویــژه باشــند .ســوم آنکــه ،کارگــران کشــاورزی بهمعنــای دقیــق
ً
کلمــه یعنــی کســانی کــه در برابــر مــزد (و نــه مثــا درصــدی از محصــول) بــه کار کشــاورزی بــرای کارفرمایــی معین
اشــتغال دارنــد و از جهاتــی میتواننــد تابــع معیارهــای کلــی مربــوط بــه همــه کارگــران و ازجملــه مهمتریــن گــروه
آنــان یعنــی کارگــران صنایــع باشــند .بــا توجــه بــه نــکات فــوق ،ابتــدا مقاولهنامههــای خــاص کارگــران کشــاورزی
را کــه شــباهتهای بســیاری بــا مقاولهنامههــای کارگــران صنایــع بهمفهــوم عــام آن اســت ،مطــرح میکنیــم و
ســپس بــه معرفــی مقاولهنامههــای خــاص کارگــران مــزارع بــزرگ و در پایــان نیــز بــه مقــررات ناظــر بــر کار زارعــان
و مســتأجران میپردازیــم:
در مقاولهنامههــای نــوع اول ،بــه یــادآوری ایــن نکتــه اکتفــا میشــود کــه مفــاد مقاولهنامههــای مصــوب
بــرای کارگــران صنعتــی ،کارگــران کشــاورزی را هــم دربرمیگیرنــد .بــرای نمونــه ،از مقاولهنامــه شــماره  ۱۱بــا
عنــوان" :حــق تشــکل و ســازمانهای کارگــری در واحدهــای کشــاورزی" مصــوب ســال  ۱۹۲۱و مقاولهنامــه
شــماره  ۱۲دربــاره حــوادث ناشــی از کار کشــاورزی ،مصــوب همــان ســال ،میتــوان نــام بــرد .ایــن مقاولهنامههــا
مقــرر میدارنــد ،هــر کشــور عضــو کــه بــه ایــن مقاولهنامــه ملحــق میشــود ،متعهــد اســت قوانیــن موجــود دربــاره
کارگــران صنایــع را درخصــوص کارگــران کشــاورزی هــم اعمــال کنــد .گاهــی نیــز مقاولهنامههــای مربــوط بــه
کارگــران کشــاورزی ،بهجــای اعــام اصــل کلــی فــوق و مطــرح کــردن برابــری برخــورداری کارگــران کشــاورزی
و صنعتــی از ایــن اصــول ،معیارهایــی را عرضــه میدارنــد کــه کمابیــش از معیارهــای مربــوط بــه کارگــران صنایــع
الهــام گرفتــه شــدهاند .در بیشتــر حــاالت امــا معیارهــای مصــوب مربــوط بــه کارگــران کشــاورزی از انعطــاف
بیشــتری برخوردارنــد :در ســالهای  ۱۹۲۷و  ۱۹۳۳مقاولهنام ـهای بــرای کارگــران صنایــع و مقاولهنامــه دیگــری
بــرای کارگــران کشــاورزی در زمینههــای بیمــه درمانــی ،بیمــه ســالمندی ،بیمــه از کارافتادگــی و مــرگ تهیــه
شــد .از همیــن نمونــه بــه مقاولهنامــه شــماره  ۱۰۱و توصیهنامــه شــماره  ۵۲دربــاره مرخصــی ســاالنه کارگــران
کشــاورزی مصــوب  ۱۹۵۲بایــد اشــاره کــرد کــه برخــاف مقاولهنامــه و توصیهنامــه مربــوط بــه کارگــران صنایــع
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مصــوب  ۱۹۳۶تنهــا 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 ســازمانهای کارگــری
اســت .هرچنــد مقاولهنامــه شــماره  ۱۱کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد حقــوق ناظــر بــر ســازمانهای کارگــران
صنایــع را مشــمول کارگــران کشــاورزی نیــز دانســته بــود ،امــا در مقاولهنامــه شــماره  ۱۴۱و توصیهنامــه شــماره
 ۱۴۹ســال  ۱۹۷۵کــه دربــاره ســازمانهای کارگــری روســتایی بهتصویــب رســید ،ســازمانهای یادشــده بهطــور
خــاص و جداگانــه طــرف توجــه قــرار گرفتنــد و بــا تعریــف وســیعی کــه از آنهــا ارائــه شــد ،ســازمان کارگــران
روســتایی ،تمــام ســازمانهای روستانشــین شــاغل ،اعــم از کارگــران کشــاورزی ،کشــاورزان ،خــرده مالــکان و
غیــره را در بــر میگیرنــد .در توصیهنامههــای  ۱۳و  ۱۴کــه بــه بخــش کشــاورزی مربــوط اســت و بــر کار زنــان،
کــودکان و نوجوانــان در ســاعات شــب ناظــر اســت ،بــه ضــرورت وجــود ســازمانی نظیــر بازرســی کار بــرای نظــارت
بــر اجــرای مقــررات مربــوط بــه کارگــران کشــاورزی در کشــورهای عضــو اشــاره میشــود .بــر ایــن موضــوع ،بــار
دیگــر ،در مقاولهنامــه شــماره  ۱۲۹و توصیهنامــه  ۱۳۳مصــوب ســال  ۱۹۶۹تأکیــد شــده اســت.
کارگران مزارع بزرگ

همانطــور کــه اشــاره شــد ،ویژگیهــای کار کارگــران در مناطــق گــرم و در مــزارع بــزرگ ســبب شــد تــا دربــاره
آنــان بهطــور جداگانــه مقرراتــی وضــع شــود .ازایــنرو ،در ســال  ۱۹۵۸مقاولهنامــه شــماره  ۱۱۰و توصیهنامــه
شــماره  ۱۱۰دربــاره ایــن کارگــران بهتصویــب کنفرانــس بینالمللــی کار رســید .مقاولهنامــه دربرگیرنــده چهــارده
بخــش اســت .بهجــز مقــررات کلــی و نهایــی کــه در بخــش یــک و چهــارده آمــده اســت ،دوازده بخــش دیگــر
بــه شــرایط مختلــف کار ایــن کارگــران و ازجملــه اســتخدام ،مــزد ،ســاعات کار ،مرخصــی ،بازرســی کار و غیــره
میپــردازد .هــر یــک از ایــن بخشهــا از مقــررات منــدرج در مقاولهنامههــای عــام دیگــر الهــام گرفتهانــد.
کشــوری کــه بــه ایــن مقاولهنامــه ملحــق میشــود ،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 تشــکلهای کارگــری و
ً
مذاکــرات دســتهجمعی الزامــا بایــد شــامل ایــن پنــج بخــش باشــند .بنــا بــر ایــن مقاولهنامــه ،کارگــران مزدبگیــر در
مــزارع بــزرگ کشــاورزی واقــع در مناطــق حــاره و مشــتمل بــر فعالیتهــای تجــاری در زمینههــای قهــوه ،چــای،
نیشــکر ،کائوچــو ،نارگیــل ،توتــون و ...بایــد مطابــق نظــم معینــی بهاســتخدام درآینــد .ایــن مقاولهنامــه برخــی
فعالیتهــای کشــاورزی ماننــد مــزارع کوچــک یــا خانوادگــی را کــه محصوالتشــان بــرای مصــرف محلــی تولیــد
میشــود و اســتفاده از نیــروی کار مزدبگیــر هــم از نظــم معینــی برخــوردار نیســت ،از شــمول آن مســتثنا میکنــد.
کنفرانــس بینالمللــی کار در اجالســیه ســال  ۱۹۸۲خــود ،پروتکلــی بــه مقاولهنامــه  ۱۱۰افــزود کــه بــر اســاس
آن کشــوری کــه بــه مقاولهنامــه ملحــق میشــود میتوانــد برخــی فعالیتهــای کماهمیتتــر را مســتثنا ســازد.
مستأجران و زارعان

توصیهنامــه شــماره  ۱۳۲بهمنظــور بهبــود شــرایط زندگــی و کار کســانی کــه بــه فعالیــت کشــاورزی اشــتغال دارنــد
و مالــک یــا کارگــر کشــاورزی نیســتند ،در ســال  ۱۹۶۸بهتصویــب رســید .توصیهنامــه شــامل کســانی میشــود
ً
کــه شــخصا یــا همــراه بــا خانــواده خــود یــا بهکمــک افــراد دیگــر در حــدود مقــرر در قوانیــن هــر کشــور بــه کشــت
و زرع و کار بــر روی زمیــن اشــتغال دارنــد و رابطــه آنهــا بــا مالــک زمیــن بــر اســاس پرداخــت اجارهبهــای ثابــت
بهصــورت نقــدی ،جنســی یــا کاری یــا مخلوطــی از اینهــا یــا اجارهبهــای غیرنقــدی و شــامل دادن بخشــی از
محصــول بــه مالــک یــا دریافــت اجــرت از مالــک اســت .بهعبارتدیگــر ،ایــن توصیهنامــه شــامل مســتأجران
امــاک مزروعــی و عامــان عقــد مزارعــه میشــود ،بــا ایــن شــرط کــه ایــن افــراد از دیــدگاه توصیهنامــه ،خــود
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کشــاورز باشــند و روی زمیــن کار کننــد .روشــن اســت کــه در ایــن حــاالت ،زمیــن اجارهشــده ،مزرعــه یــا زمینــی
کوچــک اســت کــه وســیله چنــد نفــر کشــت و زرع میشــود .هــدف توصیهنامــه ،بــاال بــردن ســطح زندگــی و
بهبــود شــرایط کار ایــن قبیــل کشــاورزان و جلوگیــری از اجحــاف بــه آنــان از ســوی مالــکان اســت.

 .۸کارگران مهاجر

پیشینه تاریخی

بــا آنکــه ســابقه حضــور کارگــران اتبــاع خارجــی و بهویــژه کارگــران افغانســتان بــه ســالهای پیــش از انقــاب
برمیگــردد ،ولــی مــوج بــزرگ مهاجــرت ایــن کارگــران بــه کشــور در ســالهای آغازیــن انقــاب و بهدنبــال
تغییــر نظــام حاکــم بــر افغانســتان رخ داد .در آن دوران ،رهبــر وقــت نظــام اعــام داشــت اســام مــرز نــدارد و
از مســئوالن و فرماندهــان کمیتــه و ســپاه خواســت کــه شــرایط اســکان آنــان را در کشــور فراهــم کننــد .بهایــن
ترتیــب ،در اواخــر ســالهای دهــه  ۱۳۵۰تــا اواخــر ســالهای دهــه  ،۱۳۶۰بهتدریــج جمعیتــی در حــدود دو و
نیــم تــا ســه میلیــون نفــر افغانســتانی مهاجــر و پناهجــو  -بــه ادعــای مســئوالن وقــت -وارد ایــران شــدند.
در حقیقــت ،هــدف نظــام در پشــت ژســتهای بهظاهــر انســانی آن بــود کــه از ایــن نیــروی ارزان حداکثــر
بهرهکشــی و سوءاســتفاده را بکنــد .نظــام اســامی درصــدد بــود تــا بــرای هدفهــای جاهطلبانــهاش و صــدور
انقــاب از ایــن نیــرو همچــون وســیلهای بــرای فشــار آوردن بــر دولــت انقالبــی وقــت افغانســتان بهــره جویــد.
بنــا بــه برآوردهــا ،حــدود  ۱۰درصــد مهاجــران افغانســتانی در اردوگاههــای وابســته بــه گروههــای بهاصطــاح
جهــادی ســازمان دهــی شــده بودنــد .بهعــاوه ،در پــی پیــروزی انقــاب« ،نظــام» بــا جنبــش مطالبهمحــور
کارگــری و بــاال رفتــن ســطح توقعــات کارگــران کشــور روبــرو بــود .بنابرایــن ،در وجــود مهاجــران افغانســتانی
منبعــی از نیــروی کار ارزان را میدیــد کــه میتوانــد آن را جایگزیــن کارگــران کشــور کنــد و همچــون اهرمــی
بهمنظــور فشــار بــر جنبــش کارگــری کشــور ،پاییــن نگهداشــتن ســطح عمومــی دســتمزدها و توقعــات کارگــران
از آن بهــره گیــرد .بهویــژه آنکــه «نظــام» بــا گســیل فــوج فــوج روســتاییان بــه جبهههــای جنــگ ایــران و عــراق
توانســت جــای خالــی آنــان را بــا نیــروی ارزان کارگــران مهاجــر پــر کنــد« .نظــام» در تمــام ســالهای جنــگ در
کارهــای پســت مربــوط بــه خدماترســانی در جبهههــا و پشــت جبهههــا نیــز در بهکارگیــری در مشــاغل پســت
در نهادهــای انقــاب ،بازداشــتگاهها و زندانهــا از ایــن نیــرو بهطــور وســیع و حداکثــر ممکــن ســود بــرد .کار در
ســاختمانها ،دامداریهــا ،مر غداریهــا و بهطورکلــی کار در امــور کشــاورزی ،عرصــه عمدهتریــن فعالیــت ایــن
کارگــران مهاجــر بــود .در پــی برانــدازی دولــت انقالبــی و مردمــی «ژنــرال نجیــب» در افغانســتان و حاکــم شــدن
گروههــای بهاصطــاح «جهــادی» و «مســلمان» و بهدنبــال آن حاکــم شــدن اســامگرایان افراطــی طالبــان
و ســپس دولــت دستنشــانده کشــورهای امپریالیســتی و ناتــو ،موضــوع مهاجــران افغانســتانی و حــل اساســی
مشــکالت آنــان ،بهرغــم فــراز و فــرود آن ،همچنــان محــل بحــث و گفتگوســت .بنابرایــن ،همانطــور کــه
دیــده میشــود موضــوع پذیــرش ایــن مهاجــران نــه بــر اســاس نیتهــای خیرخواهانــه و «همبســتگی اســامی»
بــا مــردم افغانســتان ،بلکــه بــر اســاس سیاســتهای ضدانســانی ،ســودجوییهای نظــام و ســرمایهداران و
زمیــنداران بــوده و هســت ،هرچنــد کــه بــا تاکتیــک وارونهگویــی دربــاره ایــن بهرهکشــیها و اســتفادههای
ابــزاری از کارگــران مهاجــر افغانســتانی مهماننــوازی و پذیرایــی از آنــان تعبیــر میشــد و میشــود .واقعیــت ایــن
ً
ـران عمدتــا کارگــر و حتــا آن دســته از ایــن کارگــران هــم کــه بیــش از  ۳۰ســال اســت در ایــن
اســت کــه ایــن مهاجـ ِ
کشــور بهســر میبرنــد ،هنــوز از حــق پناهندگــی و اقامــت دائــم و درنتیجــه از هیــچ حــق شــهروندیای برخــوردار
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درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

ـران مهاجــر افغانســتانی یــا «کارگران»یانــد کــه مجــوز اقامــت موقــت دارنــد
نیســتند .از نظــر «نظــام» ،تمــام کارگـ ِ
یــا کارگــران غیرمجازیانــد کــه بهطــور غیرقانونــی در ایــن کشــور اقامــت دارنــد .ایــن را در بخشهــای بعــدی ایــن
نوشــتار بهروشــنی نشــان خواهیــم داد.
نگاهی به وضع سکونت و کار کارگران مهاجر افغانستانی

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

مرد

زن

نقاط شهری

نقاط روستایی

۲۱۰۹۸۶۰۲
۵۷۳۵۰۹۷۳
۳۹۱۵۱۶۳۵
۳۹۲۹۷۹۵۰
۷۸۴۴۹۵۷۶
همیــن منبــع ،جمعیــت مهاجــران افغانســتانی ســاکن ایــران را  ۱٫۷درصــد و نزدیــک بــه  ۱میلیــون و  ۳۵۰هــزار
نفــر بهصــورت تفکیکــی زیــر (بــه درصــد و نفــر) اعــام کــرده اســت:
مرد و زن

مرد

زن

نقاط شهری

نقاط روستایی

۱٫۲
۱٫۹
۱٫۶
۱٫۸
۱٫۷
۳۵۸۶۷۶
۹۷۴۹۶۷
۶۶۵۵۷۸
۶۶۸۰۶۵
۱۳۳۳۶۴۳
حالآنکــه سرشــماری جامــع نفــوس و مســکن جمعیــت آنــان را بهطــورکل بالــغ بــر  ۱٫۵میلیــون نفــر و ترکیــب
جنســیتی آن را بهترتیــب حــدود  ۸۴۵هــزار و  ۷۳۹هــزار ذکــر میکنــد .در همیــن حــال ،کمیســاریای پناهندگــی
ســازمان ملــل جمعیــت کل آنــان را  ۹۴۱هــزار نفــر میدانــد.
ترکیــب ســنی بهتفکیــک جنســیت پناهجویــان افغانســتانی در ایــران نشــانگر آن اســت کــه حــدود  ۴۶درصــد
ایــن پناهجویــان زیــر  ۲۰ســال و حــدود  ۶۷درصــد زیــر  ۳۰ســال ســن دارنــد .پــس میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
اکثریــت قریــب بهاتفــاق جمعیــت زیــر  ۳۰ســال در ایــران بهدنیــا آمدهانــد و در ایــران بــزرگ شــدهاند .نکتــه دیگــر
ایــن اســت کــه ،جمعیــت ایــن مهاجــران بهمراتــب جوانتــر از جمعیــت شــهروندان ایرانانــد .یکــی از دالیــل آن،
نــرخ باالتــر زادوولــد و بهتبــع آن انــدازه بزرگتــر خانــواده در میــان پناهجویــان افغانســتانی اســت .بههمیــن دلیــل
در هــر خانــواده از ایــن پناهجویــان ،فــرد سرپرســت (شــاغل و درآمــدزا) بایــد مخــارج تعــداد بیشــتری را تأمیــن
کنــد .باتوجــه بــه حــذف یارانـه بســیاری از کاالهــا و خدمــات و برخــوردار نبــودن پناهجویــان از توزیــع یارانــه نقــدی،
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه فشــار اقتصــادی بــر خانوادههــای پناهجویــان در قیــاس بــا دیگــران در ســالهای
اخیر شــدیدتر شــده اســت.
همچنیــن اگــر بــه آمــار توزیــع و پراکندگــی ایــن مهاجــران در اســتانهای کشــور رجــوع کنیــم ،درمییابیــم کــه
بیشــترین جمعیــت آنــان در اســتان تهــران ســاکناند .زیــرا از  ۳۱اســتان کشــور ،در  ۱۵اســتان (اســتانهای:
آذربایجــان شــرقی و غربــی ،اردبیــل ،ایالم ،خراســان شــمالی ،خوزســتان ،زنجان ،کردســتان ،لرســتان ،کرمانشــاه،
کهگیلویــه و بویراحمــد ،چهارمحــال بختیــاری ،گیــان ،مازنــدران ،هرمــزگان و همــدان) تــردد و اقامــت کارگــران
و مهاجــران افغانســتانی ممنــوع اســت .در اســتان سیستانوبلوچســتان فقــط دارنــدگان پروانــه اقامــت ب ـه تــردد و
کار مجازنــد .در اســتانهای :اصفهــان ،فــارس ،ســمنان ،قزویــن ،بوشــهر ،کرمــان ،مرکــزی ،خراســان جنوبــی،
خراســانرضوی و گلســتان ،مهاجــران افغانســتانی فقــط در مناطقــی محــدود و معیــن حــق تــردد و اقامــت دارنــد.
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ازایـنرو ،تنهــا در اســتانهای 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].
از طرفــی ،دولــت در ســال جــاری نیــز همچــون ســالهای گذشــته ،مشــاغلی را بــرای کارگــران افغانســتانی
ً
مشــاغل مجــاز اعــام کــرده اســت کــه بــه مشــاغل چهارگانــه مشــهورند و عمدتــا شــغلهایی ســخت و زیانبارنــد.
ایــن مشــاغل مجازنــد عبارتنــد از:
 .۱گروه "کورهپزخانه"ها:

مشاغل :گچپزی و آهکپزی ،گچپز ،آهکپز ،کیسهزن.مشاغل «آجرپزی»:
زن کوره.
-کورهچین ،فخار ،قالبزن ،کورهسوز ،خشت ِ

 .۲گروه "کارهای ساختمانی":

مشاغل «امور ساختمانی»:
بســتهبندی مصالــح ،چاهکــن (مقنــی) ،حفــار (تونــل و کانــال  ،)...آســفالتکار ،بتونریــز ،تعمیــرکــوره آجرپــزی (بنــا و کارگــر بنــا).
مشاغل «بلوک زنی و موزاییکسازی»:
کار ِموزاییک.
-بتونساز ،بلوکساز ،پلهساز ،تیرچهساز ،پرس ِ

مشاغل «سنگبری و سنگتراشی»:
کار ســنگ،
کار ســنگ ،کارگــر دســتگاه ســنگبری ،کارگــر ماشــین ســنگتراش ،صیقــل ِ
بــرش ِســنگکوبی ،بــرش کاشــی.
مشاغل «راهسازی و معدن»:
کارگــر ُپلســاز ،کارگــر تعمیــر و نگهــداری تونــل ،کارگــر آتشــبار ،کارگــر اســتخراج معــدن ،کارگــرحفــار معــدن.
 .۳گروه "کارگاههای کشاورزی":

مشاغل «کشاورزی»:
کارگر بیلزن ،کارگر زراعتکار ،کارگر سمپاش ،کارگر علوفه جمعکن.مشاغل «مر غداری و دامداری»:
-دامپرور و دامدار ،متصدی مر غداری ،چوپان.

مشاغل «کشتارگاه»:
َ
ســاخ دام و طیــور ،پوســت و پــر کــن ،ســیرابی و روده پاککــن ،جم ـعآوری ضایعــات و فاضــابکشــتارگاه.
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درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

مشاغل «چرمسازی و ساالمبورسازی»:
کار شستشوی پوست ،کارگر مواد شیمیایی ،ساالمبورساز.
آهکزن ،چرمساز ،ماشین ِ .۴سایر گروههای شغلی:

کارگــر ســوزاندن و امحــای زبالــه ،کارگــر بازیافــت مــواد شــیمیایی ،کارگــر تخلیــه و بارگیــری بهصــورت
گروهــی و بنــا بهنظــر مدیــرکل کار ،کارگــر کــوره ریختــه گــری ،حناســایی ،کمپوستســازی،
سریشـمپزی ،تولیــد کــود شــیمیایی ،تولیــد غــذای دام و طیــور (کنســتانتره) ،تخلیــه و نظافــت مخــازن
اســتخرهای فاضــاب [وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،بخشــنامه شــماره .]۰۲۷۳۱۵۳

در سرشــماری نفــوس و مســکن ســال  ،۱۳۸۰جمعیــت مهاجــران افغانســتانی مقیــم کشــور نزدیــک بــه دو
ونیــم میلیــون و در سرشــماری ســال  ۱۳۸۵حــدود  ۹۵۰هــزار نفــر اعــام شــده بــود« :بهگفتــه مدیــركل اتبــاع
و مهاجــران خارجــی وزارت كشــور ،بــر اســاس آمارگیــری ســال  ،۱۳۸۰حــدود دو میلیــون و  ۳۵۰هــزار نفــر تبعــه
افغانــی و  ۲۰۰هــزار نفــر تبعــه عراقــی در ســال موردنظــر در كشــور زندگــی میكردهانــد .امــا بــر اســاس آمارهایــی
كــه در ســال گذشــته بهدســت آمــد ،هماكنــون حــدود  ۹۵۰هــزار تبعــه افغانــی و  ۶۰هــزار تبعــه عراقــی در
ایــران زندگــی میكننــد .بدیــن ترتیــب ،بــر اســاس ایــن اظهــارات یــك میلیــون و  ۵۴۰هــزار نفــر از افغانیهــا و
عراقیهــای مقیــم ســال  ،۱۳۸۰ایــران را تــرك كردهانــد» [ماهنامــه اقتصــاد ایــران ،شــماره  ،۹۸فروردینمــاه
.]۱۳۸۶
از طــرف دیگــر ،بــا مقایســه آمارهــا ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در فاصلــه ســالهای  ۹۰تــا  ۹۵نزدیــک بــه ۵۰۰
هــزار مهاجــر افغانســتانی بهدالیــل مختلــف وارد کشــور شــدهاند.
امــا چــرا بــار دیگــر وزیــر کشــوراز حضــور  ۸۰۰هــزار مهاجــر افغانســتانی غیرمجاز [ایــران آنالیــن ۲۶ ،شــهریورماه
 ]۱۳۹۶ســخن گفــت؟ ازجملــه دالیــل آن بــه برانگیختــن احساســات ضــد مهاجــران افغانســتانی در کشــور بــا
هــدف باالبــردن قــدرت چانهزنــی در مذاکــرات بــا ســازمانهای بینالمللــی و ازجملــه کمیســاریای پناهندگــی
ســازمان ملــل بــرای جــذب کمکهــای بیشتــر 1اعمــال فشــار بــر دولــت افغانســتان بــرای امتیازگیــری ،فرافکنــی
بیــکاری هــر دم فزاینــده و از همــه مهمتــر،
مســئولیتهای نظــام ناتــوان در ایجــاد اشــتغال و حــل مشــکل
ِ
ســرباز زدن روزافــزون کارگــران افغانســتانی در پذیــرش شــرایط گذشــته کار ،بهویــژه پــس از حــذف یارانههــا و
کاهــش ارزش ریــال در یکســاله اخیــر ،میتــوان اشــاره کــرد .درخصــوص نکت ـ ه اخیــر بایــد گفــت کــه ،توجــه
روزافــزون افکارعمومــی در مقیــاس کشــوری و جهانــی و ازجملــه کمیســاریای پناهندگــی ســازمان ملــل و ســازمان
بینالمللــی کار بــه وضــع غیرانســانی حاکــم بــر شــرایط کار و زندگــی مهاجــران و فشــار آنهــا بــر رژیــم ایــران بــرای
بهبــود ایــن وضــع ،بیتأثیــر نبودهانــد و ازای ـنروی رژیــم ایــران همچــون همیشــه سیاســت ســرکوب و تاکتیــک
وارونهنمایــی را درپیــش گرفتــه اســت .پیگــرد و دســتگیری گســترده کارگــران افغانســتانی ،ایجــاد اردوگاههــای
موقــت پناهنــدگان یــا بهعبــارت بهتــر بازداشــتگاههای عمومــی بــرای اســکان موقــت آنــان باهــدف گســیل ایــن
کارگــران بــه کشــور خــود ،صــدور کارتهــای موقــت  ۳ماهــه و  ۶ماهــه آن هــم با اخــذ مبالغــی ســنگین از مهاجران
 - 1ســازمان ملــل متحــد از ابتــدای مهاجــرت افغانســتانیها بــه ایــران تــا کنــون میلیونهــا دالر بــه جمهوریاســامی بــرای پذیــرا شــدن
مهاجــران افغانســتانی کمــک کــرده اســت ،امــا مقامهــای جمهوریاســامی هی ـچگاه از ایــن کمکهــا یــاد نکردهانــد و حجــم ایــن کمکهــای
ســاالنه را اعــام نکردهانــد.
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و از همــه مهمتــر ،برانگیختــن احساســات کارگــران کشــور علیــه ایــن زحمتکشــان -یعنــی زحمتکشــانی
کــه نیازمنــد حمایتهــای جــدی اجتماعیانــد -گوشــههایی آشــکار از ایــن سیاســت ســرکوبگرانه بهمنظــور
واداشــتن مهاجــران افغانســتانی بــه پذیــرش شــرایط ذلتبــار در ســالهای گذشــته اســت .زیــرا بهرغــم تمــام
ایــن تهاجمهــای ســنگین و وارونهنماییهــای تبلیغاتــی ،نظــام جمهوریاســامی نمیتوانــد از ایــن منبــع ارزان
نیــروی کار و ابــزار فشــار بهمنظــور پاییــن نگهداشــتن ســطح عمومــی دســتمزدها در داخــل کشــور ،چشمپوشــی
کنــد« .مقولــه حضــور افغانهــا در ایــران همــواره از زوایــای گوناگونــی موردبررســی قــرار گرفتــه اســت .گروهــی بــر
حضــور نیــروی کار افغــان در ایــران پافشــاری میکننــد و از ایــن اســتدالل بهــره میجوینــد کــه بــه ایــن ســادگی
نمیتــوان نیــروی کار افاغنــه را نادیــده گرفــت .زیــرا ،جمعیــت کار اینهــا بهانــدازهای گســترده اســت کــه در
بخشهایــی بهســادگی نمیتــوان نیــروی دیگــری را جایگزیــن کــرد .بخــش پــرورش مــرغ و گاوداری و حفــر چــاه
کشــاورزی ،خانهســازی و حتــی بخشــی از خدمــات شــهری اگــر نگوییــم بهتمامــی بلکــه بیشتــر آن در اختیــار
نیــروی افغانــی اســت» [پایــگاه اطــاع رســانی و خبــری جمــاران ۲۴ ،مردادمــاه  .]۱۳۹۱کاربــرد اصطــاح زننــده
و توهیــن آمیــز «افغــان» و «افاغنــه» دربــاره ایــن زحمتکشــان ،خــود نشــانگر نــوع نــگاه دولتمــردان بــه ایــن
زحمتکشــان اســت!
روزنامــه اعتمــاد ۲۰ ،مهرمــاه  ،۱۳۹۰در همیــن زمینــه نوشــت« :وزیــر كشــور چنــدی پیــش در نشســت شــورای
مشــترك بــا نماینــدگان کمیســیونهای افغــان اعــام كــرد كــه ایــران بــه نیــروی كار افغــان نیــاز دارد و اگــر
افغانهــا از كشــور برونــد ،دولــت در پرداخــت دســتمزدها بــا مشــكل مواجــه میشــود».
ازهمی ـنروی ،نمیتــوان بــاور داشــت کــه جمهوریاســامی بــا برقــراری سیســتم پلیســی و امنیتــی گســترده و
کمنظیــر در ســطح جامعــه ،نســبت بــه تــردد و اقامــت مهاجــران تبعــه دیگــر کشــورها بیتفــاوت باشــد .بهویــژه
آنکــه در ســال  ۱۳۸۰بــا اجــرای طــرح سرشــماری و صــدور کارتهــای طالیــی ،درصــدد آن برآمــد کــه نظــارت و
کنتــرل دقیقــی را بــر زندگــی و تــردد افغانســتانیهای مقیــم کشــور اعمــال کنــد .بنابرایــن ،آمارهــای متناقضــی کــه
از ســوی کارگــزاران نظــام در اوضاعواحــوال مختلــف ارائــه میشــوند ،از نیــت جمهوریاســامی در بهرهبــرداری
از موقعیتهــای پیشآمــده حکایــت میکنــد .بیتردیــد ،اظهارنظــر «رحمانیفضلــی» ،وزیــر کشــور ،مبنــی بــر
حضــور  ۸۰۰هــزار مهاجــر غیرقانونــی در کشــور بیپایــه اســت و بــا هیچیــک از آمارهــای موجــود نمیخوانــد.
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  ۲۰۱۱اجــاس چهارجانبــه ایــران ،پاکســتان و افغانســتان در کشــور ژاپــن بــا موضــوع
اتبــاع غیرمجــاز و پناهنــدگان برگــزار شــود ،گفــت" :برگــزاری ایــن نشســت در توکیــو ملغــی شــد و قــرار اســت
مــکان دیگــری در یکــی از کشــورهای آســیایی تعییــن شــود .ایــن نشســت نهایــی اســت و پرونــده تعییــن و تکلیــف
اتبــاع پاکســتانی و افغانــی در ایــران بســته میشــود .وی در مــورد آخریــن وضعیــت پناهنــدگان افغانــی در ایــران
گفــت :حــدود  ۹۰۰هــزار پناهنــده افغانــی در ایــران زندگــی میکننــد کــه طــی ابالغیــه اخیــر دولــت اعــام شــد
سرپرســتان پناهنــدگان افغانــی بــدون نگرانــی از ابطــال کارت اقامــت بــه مــدت ســه مــاه از ایــران خــارج شــوند و
شــرایط زندگــی و کار را در افغانســتان بــرای خــود و خانوادههایشــان فراهــم کننــد .بــر اســاس قانــون ایــن افــراد
تنهــا بــر اســاس تاریــخ كارت اقامتشــان میتواننــد در ایــران حضــور و اقامــت داشــته باشــند" [روزنامــه اعتمــاد۲۰ ،
مهرمــاه .]۱۳۹۰
پرســش ایــن اســت کــه در ایــن فرصــت سـهماهه چــه جمعیتــی از ایــن کارگــران فرصــت تبدیــل وضعیــت خــود را
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از غیرمجــاز بــه مجــاز داشــتند؟ وزارت كار اعــام كــرد ۳۰۰« :هــزار فرصــت شــغلی مــازاد وجــود دارد كــه میتوانــد
در اختیــار اتبــاع بیگانــه قــرار گیــرد امــا طــرح ســاماندهی و سرشــماری از وجــود  ۵۰۰هــزار فرصــت شــغلی مــازاد
خبــر میدهــد كــه ایــن میــزان در طــرح ســاماندهی ابــاغ شــده و مــا ایــن چرخــه را در طــرح ســاماندهی حفــظ
میکنیــم .بــا خــروج افغانهــای غیرمجــاز از كشــور ،حــدود  ۵۰۰هــزار افغــان كــه دارای كارت اشــتغال هســتند
در كشــور باقــی میماننــد كــه اعتبــار ایــن کارتهــا یکســاله بــوده و پــس از پایــان اعتبــار کارتهــا ،اتبــاع افغــان
موظفانــد از كشــور خــارج شــده و بــرای دریافــت كارت اشــتغال جدیــد ،از طریــق دفاتــر كفالــت بــرای بازگشــت بــه
ایــران اقــدام كننــد كــه دفاتــر هــم ایــن افــراد را بــر اســاس توانمندیشــان و نیــاز شــغلی ،توزیــع میکنــد» [روزنامــه
اعتمــاد ،شــماره  ۲۰ ،۲۲۸۳مهرمــاه ( .]۱۳۹۰تأکیدهــا از ماســت).
بــا کنــار هــم گذاشــتن مجمــوع دادههــای آمــاری میتــوان دریافــت کــه جمعیــت کنونــی مهاجــران ســاکن در
کشــور ،دربرگیرنــده کارگــران و خانوادههایشــان اســت .رحمانیفضلــی خــود میگویــد« :برخــی از ایــن اتبــاع
ً
کــه در ایــران حضــور دارنــد نســل ســوم هســتند و اصــا افغانســتان را ندیدهانــد .در کشــور مــا بــه مدرســه رفتنــد و
شــاغل شــدند ،ازدواج کردنــد و تشــکیل زندگــی دادنــد» [همــان منبــع].
درک ایــن نیــز دشــوار نیســت کــه ممکــن اســت بســیاری از کــودکان و همســران کارگــران مهاجــر ،همچــون
خانوادههــای کارگــری بومــی ،بــرای تأمیــن حداقــل معــاش خــود در کارگاههایــی غیررســمی و غیرمجــاز ب ـهکار
مشــغول باشــند.
اجــازه دهیــد بــار دیگــر موضــوع را از نــو بررســی کنیــم :در ســال  ۱۳۸۰و 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 .ازایـنروی ،در پــی تشــکیل شــورای
هماهنگــی اجرایــی اتبــاع بیگانــه و بهپایــان رســیدن سرشــماری نفــوس و مســکن در ســال  ،۱۳۸۰ایــن شــورا
دســتورالعملی را صــادر کــرد کــه مطالعــه آن بســیار جالــب اســت .زیــرا نــوع نــگاه «نظــام» بــه چگونگــی ارائــه آمــار
در شــرایط مختلــف را نشــان میدهــد .در ایــن دســتورالعمل ازجملــه آمــده اســت« :مــاده .۱کلیــه دســتگاههای
عضــو شــورای هماهنگــی و ســایر ارگانهــای کشــور کــه بنــا بهدالیــل امنیتــی ،اجتماعــی و اقتصــادی و حســب
وظایــف محولــه درخواســت بهرهبــرداری آمــاری کلــی یــا مشــروح تمــام یــا بخشــی از اطالعــات پایــه و یــا جــاری
(اطالعــات بــهروز) مربــوط بــه اتبــاع خارجــی را داشــته باشــند ،مجــاز بــه بهرهبــرداری خواهنــد بــود.تبصــره
 -۱نحــوه ارائــه آمــار ،حیطهبنــدی و حــد مجــاز دسترســی هــر یــک از دســتگاههای عضــو و ســایر دســتگاهها
(حســب مــورد) را کارگــروه دائمــی اتبــاع بیگانــه تعییــن و تصویــب خواهــد نمــود.تبصــره -۲کلیــه دســتگاهها و
ً
ارگانهــای کشــور کــه فاقــد وظایــف مرتبــط بــا اتبــاع خارجــی میباشــند ،صرفــا مجــاز بهدسترســی بــه آمارهــای
کلــی میباشــند.مــاده  .۲ســازمانها و مجامــع بینالمللــی مرتبــط بــا موضــوع پناهنــدگان و آوارگان ،دانشــجویان،
مراکــز علمــی و دانشــگاهی درصــورت ارائــه درخواســت کتبــی مجــاز بــه بهرهبــرداری از آمارهــای کلــی و حســب
مــورد بــه بخــش گزینششــده آمارهــای پایــه یــا جــاری خواهنــد بــود.تبصــره  -۱درخواس ـتهای ســازمانها و
ً
مراکــز مســئول بــدوا میبایــد توســط دســتگاه مســئول تأییــد و ســپس مــورد رســیدگی قــرار گیــرد.تبصــره  -۲نحــوه
دسترســی بــه آمارهــای گزینشــی در هــر مــورد میبایــد توســط کارگــروه دائمــی اتبــاع بیگانــه تصویــب گــردد.مــاده
ً
 .۳آمارهــای اعالمــی بــه رســانههای گروهــی درصــورت درخواســت کتبــی رســانه و یــا انجــام مصاحبــه صرفــا در
حــدود آمارهــای کلــی (پایــه یــا جــاری) مجــاز میباشــد ».بهعــاوه ،در آییننامــه مصــوب ایــن شــورا در ســال
 ۱۳۸۲و بــا عنــوان« :تســریع رونــد بازگشــت اتبــاع افغانــی» ،گفتــه میشــود« :مــاده  .۶وزارت 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).
مطالعــه همیــن بخشنامــه کافــی اســت تــا نشــان دهــد کــه هــدف از ارائــه آمارهــای متناقــض و غلــو شــده
همچــون دیگــر عرصههــا ،جــز گمــراه کــردن و برپایــی جنــگ روانــی بــر ضــد کارگــران و زحمتکشــان و ازجملــه
مهاجــران افغانســتانی هدفــی دیگــر را دنبــال نمیکنــد .ازایـنرو ،بایــد بــه ایــن بــازی کثیــف پایــان داد و خواســتار
آن شــد کــه دولــت و «نظــام» بهطــور صریــح و شــفاف آمــار مهاجــران و بهویــژه کارگــران اتبــاع خارجــی و ازجملــه
کارگــران افغانســتانی مقیــم کشــور را بهتفکیــک دارنــدگان تابعیــت ایرانــی ،واجــدان دارای تابعیــت ایرانــی ،کارگــران
دارای مجــوز اقامــت و کار نیــز مهاجــران و کارگــران غیرمجــاز در کشــور را اعــام کننــد تــا ماهیــت موضــوع روشــن
شــود .بهعــاوه« ،نظــام» بایــد بهروشــنی تعریــف خــود را بــر اســاس قوانیــن رســمی کشــور و مقاولهنامههــا و
معاهدهــای بینالمللــی ناظــر بــر شــرایط مهاجــران ،از مهاجــران قانونــی گرفتــه تــا مهاجــران غیرقانونــی -یــا بــه
تعبیــر کارگــزاران «نظــام» ،مهاجــران مجــاز و غیرمجــاز -اعــام 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 سیاسـتهای ضدمردمــی «نظــام» تغییــری نمیدهــد .زیــرا از
نظــر «نظــام» ،تمــام اتبــاع خارجــی مقیــم کشــور و بهویــژه مهاجــران افغانســتانی غیرمجــاز بهشــمار میآینــد .بــا
آنکــه «نظــام» طــی ســالهای گذشــته زیــر فشــار ســازمانهای بینالمللــی و افکارعمومــی بــه صــدور گذرنامــه
بــرای دارنــدگان مجــوز کار مجبــور شــد ،ولــی ایــن مجوزهــا نیــز اعتبــاری یکســاله 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.
و امــا دربــاره مجــوز موقــت اقامــت و کار .بهاعتقــاد مــا صــدور مجوزهــای موقــت همــان نقــش و کارکــرد
قراردادهــای موقــت کار حاکــم بــر وضــع کارگــران بومــی کشــور را دارد .بهعــاوه« ،نظــام» تــا کنــون بــا تلقــی کردن
ایــن کارگــران بهمنزلــه مهاجــران غیرمجــاز ســعی کــرده اســت از تعهدهایــش بــه مقاولهنامــه و معاهدههــای
بینالمللــی ناظــر بــر شــرایط کار و زندگــی کارگــران مهاجــر طفــره بــرود .قائــل نبــودن هیــچ حقــی ازجملــه حــق
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
ارزیابــی و تحلیــل کــرد .زیــرا بنــا بــر معاهدههــای بینالمللــی و مقاولهنامههــای ســازمان بینالمللــی کار کــه
دیرتــر دربــاره آنهــا بهتفصیــل ســخن خواهیــم گفــت ،کارگــران مهاجـ ِـر دارای مجــوز اقامــت و کار ،بایــد از تمــام
حقــوق شــهروندی آن کشــور برخــوردار شــوند؛ کارگرانــی کــه مجــوز اقامــت و کار دریافــت میکننــد بایــد مشــمول
تمــام حقــوق منــدرج در قانــون آن کشــور شــوند؛ کســانی کــه بــرای کار در کشــوری مجــوز اقامــت میگیرنــد،
مادامــی کــه کاری نیابنــد بایــد از کمکهــای ویــژه پیشبینــی شــده و ازجملــه بیمــه بیــکاری برخــوردار شــوند .ولــی
نظــام جمهوریاســامی بــا مهاجــر غیرمجــاز اعــام 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 زحمتکشــان ســر بــاز زده اســت .هــم
ازاینروســت کــه جمعیــت عظیمــی از ایــن کارگــران در بدتریــن مناطــق و حاشــیه شــهرها و در وضعیتــی بســیار
غیربهداشــتی ســکنا گزیدهانــد .بهعــاوه ،حتــا کارگرانــی کــه کارت اقامــت و کار ه��م دارنـ�د (مطابــق آمارهــای
رســمی تنهــا حــدود  ۶هــزار افغانســتانی پروانــه کار دائــم در کشــور دارنــد) .بهدلیــل هراسافکنیهــای «نظــام»
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از تــردد ،آن هــم در ســطح شــهرهای مجــاز اعــام شــده ،در ســاعات غیــرکاری پرهیــز میکننــد.
کارگران مهاجر و بیمه درمانی

در یــک ســال اخیــر نیــز اگرچــه دولــت زیــر فشــار ســازمانهای بینالمللــی بــه بیمــه درمانــی بخشــی از
کارگرانــی کــه مجــوز کار و اقامــت دارنــد گــردن نهــاده اســت ،آن را بهصورتــی محــدود و اختیــاری اعــام کــرده
اســت .بنابرایــن ،کارگــران مهاجــری کــه داوطلــب اســتفاده بیمــه تأمیــن اجتماعــی باشــند ۲۶ ،درصــد حقوقــی را
کــه دریافــت میکننــد بایــد بابــت آن بپردازنــد بیآنکــه دولــت یــا کارفرمایــان ریالــی در مــورد آن تعهــد کــرده باشــند.
ایــن اســت آن مهماننــوازی آقایــان کــه گــوش فلــک را کــر کــرده بــود! بهعــاوه ،درصــورت قطــع پرداخــت ایــن
مبلــغ ،هیــچ ســابقهای بــرای آنــان در ایــن مــورد منظــور نمیشــود.
کارگران مهاجر و حقوق بینالمللی کار

هرچنــد مهاجــرت مــردم از نقط ـهای بــه نقطــه دیگــر ،ویــژه دوران معاصــر نیســت و از دیربــاز انســانها بــرای
فــرار از حــوادث نامســاعد زندگــی یــا در جســتجوی کار و زندگــی بهتــر بهصــورت جمعــی ،قبیل ـهای و خانوادگــی
یــا بهصــورت فــردی بــه ســرزمینهای دیگــر رهســپار میشــدهاند ،امــا در عصــر مــا بــا توجــه بــه اختــاف
ســطح در توســعه اقتصــادی کشــورها ،بحرانهــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی و ســهلتر شــدن
ارتبــاط و ســفر ،مهاجــرت اتبــاع یــک کشــور بــه کشــور دیگــر بــرای یافتــن کار ،ابعــادی وســیعتر یافتــه اســت و
درنتیجــه مســائل متعــدد اقتصــادی -اجتماعــی را موجــب شــده اســت کــه پیشتــر بــه آنهــا اشــاره شــد .بــا همــه
ً
تفاوتهایــی کــه در رفتــار کشــور میزبــان و مــردم آن بــا کارگــران مهاجــر وجــود دارد ،تقریبــا میتــوان گفــت ایــن
کارگــران در همهجــا وضعــی متزلزلــی دارنــد؛ یعنــی نخســتین قربانیــان بحــران اقتصــادی هســتند و در شــرایط
بحــران بــه بازگشــت بــه کشــور خویــش مجبــور میشــوند؛ ایــن زحمتکشــان بهعلــت اختــاف فاحــش شــرایط
ً
زندگــی و کار ،بهکنــدی و بــا دشــواری جــذب جامعــه جدیــد میشــوند یــا آنکــه اصــا جــذب نمیشــوند و از برخــورد
نامســاعد و گاه تــوأم بــا دشــمنی افــراد در کشــور میزبــان رنــج میبرنــد .شــرایط کاری کارگــران خارجــی و مهاجــر
ناحوشــایند هســتند .بــه ایــن کارگــران اغلــب کارهایــی ارجــاع میشــوند کــه اتبــاع داخلــی حاضــر بهانجــام آن
نیســتند .محدودیتهــای شــغلی از نــوع تصمیــم اخیــر وزارت کار کشــور درخصــوص کارگــران مهاجــر کــه اغلــب
ابعــاد اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی بهخــود میگیرنــد ،از پدیدههــای ضــد انســانی مناســبات ســرمایهداری در
مقیــاس جهانیانــد ،پدیدههاییانــد کــه کارگــران جهــان در جهــان بــا آن روبروینــد و در مقیــاس جهانــی بایــد
بهمقابلــه بــا آنهــا برخیزنــد.
از هدفهــای ســازمان بینالمللــی کار -پیشگفتــار و اعالمیــه فیالدلفیــا" -دفــاع از منافــع کارگرانــی اســت
کــه در خــارج" بــه کار اشــتغال دارنــد .در اجــرای ایــن هــدف ،چنــد مقاولهنامــه و توصیهنامــه بــه وضــع کارگــران
خارجــی و مهاجــر اختصــاص یافتــه اســت .در ایــن مقاولهنامههــا مقرراتــی دربــاره وضــع ایــن کارگــران تدویــن
شــده اســت کــه برخــی از آنهــا ناظــر بــر مســائل تأمیــن اجتماعــی اســت و برخــی دیگــر بــه مســائل عمومــی نظــر
ً
دارنــد .بهعــاوه ،در مقاولهنامههــای دیگــر نیــز عمومــا بهطــور صریــح یــا ضمنــی تأکیــد میشــود کــه مفــاد ایــن
مقاولهنامههــا مشــمول کارگــران مهاجــر و خارجــی هــم میشــود .بیتردیــد ،رفتــار نابرابــر نســبت بــه کارگــران
مهاجــر در همــه مســائلی کــه بــه حقــوق کار مربــوط میشــوند ،از مصادیــق تبعیــض بهشــمار م ـیرود.
در زمینــه تأمیــن اجتماعــی کارگــران خارجــی و مهاجــر ،چنــد مقاولهنامــه تــا کنــون بهتصویــب رســیدهاند کــه
عبارتنــد از :مقاولهنامــه شــماره  ۱۹مصــوب  ۱۹۲۵دربــاره تســاوی حقــوق کارگــران داخلــی و خارجــی از لحــاظ
جبــران خســارت حــوادث ناشــی از کار ،مقاولهنامــه شــماره  ۴۸مصــوب  ۱۹۳۵دربــاره حفــظ حقــوق کارگــران
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مهاجــر نســبت بــه مســتمریها ،مقاولهنامــه شــماره  ۱۱۸مصــوب  ۱۹۶۲دربـ�اره تسـ�اوی رفتـ�ار بیـ�ن کارگـ�ران
داخلــی و خارجــی در زمینــه تأمیــن اجتماعــی و مقاولهنامــه شــماره  ۱۵۷مصــوب ســال  ۱۹۸۲کــه تجدیدنظــری در
مقاولهنامــه شــماره  ۴۸محســوب میشــود.
هــدف اصلــی مقاولــه نامههــا نخســت ،برقــراری تســاوی میــان کارگــران داخلــی و خارجــی در برخــورداری از
مزایــای تأمیــن اجتماعــی و بیمههاســت .دوم آنکــه ،کارگــر مهاجــر بتوانــد حقوقــی را کــه در کشــور خــود بهدســت
آورده یــا درحــال بهدســت آوردن اســت -مثــل ســابقه خدمــت بــرای اســتفاده از مســتمری -در کشــور دیگــر حفــظ
کنــد .ســومین نکتــه" ،اصــل رفتــار متقابــل" اســت ،یعنــی کشــوری کــه بــه مقاولهنامــه ملحــق میشــود ،نســبت
بــه رفتــار دربــاره اتبــاع کشــورهای دیگــری کــه بــه مقاولهنامــه ملحــق شــدهاند ،در کشــور خــود بهرعایــت مقــررات
مقاولهنامــه متعهــد اســت.
مقاولهنامــه شــماره  ۹۷ســال  ۱۹۴۹بــا عنــوان" :کارگــران مهاجــر" و مقاولهنامــه شــماره  ۱۴۳در ســال ۱۹۷۵
بــا عنــوان" :مقــررات تکمیلــی مربــوط بــه کارگــران مهاجــر" ،از زمــره مقاولهنامههــای خــاص و ویــژه کارگــران
مهاجرنــد.
از دیــدگاه ایــن مقاولهنامههــا ،کارگــر مهاجــر ،کارگــری اســت کــه از کشــوری بــه کشــور دیگــر مهاجــرت میکنــد
تــا شــغلی بهدســت آورد و بــه کاری "نــه بهحســاب خــود" مشــغول شــود .بدیــن ترتیــب ،مفهــوم کارگــر مهاجــر،
مزدبگیــران را شــامل میشــود .روشــن اســت همــه افــرادی کــه برابــر ایــن مقــررات بهعنــوان کارگــر مهاجــر
پذیرفتــه شــوند ،مشــمول مقاولهنامــه خواهنــد بــود؛ امــا کارگــران مــرزی ،دریانــوردان و شــاغالن در مشــاغل آزاد
و هنــری کــه بــرای مدتــی کوتــاه بــه کشــوری دیگــر ســفر میکننــد ،مشــمول آن نیســتند .ازآنجاکــه کارگــران
مهاجــر صرفنظــر از تعلــق ملیشــان مشــمول مفــاد ایــن مقاولــه نامههــا هســتند ،بنابرایــن اتبــاع کشــورهایی
هــم کــه بــه مفــاد مقاولهنامههــا ملحــق نشــدهاند از مقــررات آن برخــوردار خواهنــد بــود .برابــر مقاولهنامــه شــماره
 ،۹۷کشــورهایی کــه بــه مقاولهنامــه ملحــق میشــوند ،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
بــرای جــذب مهاجــر خــودداری ورزنــد .ایــن مؤسســات بایــد تدابیــر مناســبی بــرای تســهیل مســافرت و پذیــرش
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 مقاولهنامــه
ملحــق میشــوند ،متعهدنــد کــه بــا کارگــران مهاجــر رفتــاری داشــته باشــند کــه حقــوق و شــرایط کار ایــن افــراد از
نــوع مــزد ،ســاعات کار ،مرخصیهــا ،شــرایط کار زنــان و کــودکان ،آمــوزش حرف ـهای 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
روا داشــته نشــود .بــر اســاس مقاولهنامــه یادشــده ،اگــر کارگــر مهاجــری کــه خــود و خانــوادهاش بهطــور دائمــی
در کشــور محــل مهاجــرت پذیرفتــه شــدهاند دچــار بیمــاری یــا حادثــه شــوند و بهســبب آن نتوانــد کار کننــد ،نبایــد
بــه کشــور خــود بازگردانــده شــوند .بهدیگــر ســخن ،اجبــار ایــن افــراد بــه بازگشــت ممنــوع اســت .بهعــاوه ،در
محــدوده مقــررات مربــوط بــه خــروج ارز از کشــور ،بــه کارگــر مهاجــر بایــد اجــازه داده شــود تــا آن بخــش از مــزد
و پسانــدازش را کــه مایــل اســت ،بــه کشــورش منتقــل کنــد .توصیهنامــه شــماره  ۸۶و پیوســت آن نیــز ضوابــط
مفصلتــری در هــر یــک از زمینههــای فــوق ارائــه میدهــد.
مقاولهنامــه شــماره  ۱۴۳دربرگیرنــده مقدمــهای طوالنــی و دو بخــش اصلــی اســت .در بخــش نخســت،
مقاولهنامــه بــه مهاجرتهــای غیرقانونــی و مخفــی میپــردازد و مقــرر مــیدارد کشــورهایی کــه بــه مقاولهنامــه
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ملحــق میشــوند بایــد ترتیبــی دهنــد کــه ایــن روش غیرقانونــی و مخفــی ملغــی و حقــوق بنیــادی همــه کارگــران
مهاجــر محتــرم شــمرده شــوند .بــرای نیــل بــه ایــن هــدف تدابیــری هــم در مقاولهنامــه پیشبینــی شــدهاند .در
بخــش دوم مقاولهنامــه مســائل مربــوط بــه همســانی رفتــار و فرصتهــا درخصــوص کارگــران مهاجــر و خانــواده
آنــان مطــرح اســت و بهویــژه تأکیــد شــده اســت کــه تســهیالت الزم بــرای پیوســتن اعضــای خانــواده کارگــر بــه
او فراهــم آیــد .بــا ایــن وصــف ،بــر اســاس مــاده  ۱۴مقاولهنامــه ،کشــورهایی کــه بــه مقاولهنامــه ملحــق میشــوند
میتواننــد برخــورداری کارگــر مهاجــر از حــق آزادی کار را بــه مــدت اقامتــی قانونــی کــه نبایــد از دو ســال تجــاوز
کنــد ،مشــروط کننــد .همچنیــن ،بــر اســاس ایــن مقاولهنامــه ،هــرگاه منافــع کشــور مهاجرپذیــر اقتضــا کنــد،
میتوانــد اشــتغال در برخــی مشــاغل و کارهــا را محــدود کنــد .توصیهنامــه شــماره  ۱۵۱مصــوب همــان ســال
کــه مکمــل ایــن مقاولهنامــه اســت ،طــی ســه بخــش در زمینــه تســاوی رفتــار و فرصتهــا ،سیاســت اجتماعــی،
اشــتغال و اقامــت ،رهنمودهایــی درخــورد توجــه عرضــه میکنــد.
همچنیــن توجــه داشــته باشــیم کــه عــاوه بــر مقاولهنامههــای ویــژه کارگــران مهاجــر ،بــر اســاس اصــل تســاوی
و رفــع تبعیــض ،اصــل بــر آن اســت کــه مقاولهنامههــای بینالمللــی کار و تأمیــن اجتماعــی دارای موضــوع کلــی
باشــد و کارگــران خارجــی را هــم شــاملشــود.
*


یرگراک صاخ یاههورگ ریاس :متفه راتفگ

211

گفتار هشتم:

پوشش و شمول قانون کار

پیشگفتار
نیــروی کار هــر کشــوری در بخشهــا و رشــتههای گوناگــون بــر زمیــن و زیــر زمیــن ،بــر دریــا و در هــوا پراکنــده
و ب ـهکار مشــغولاند .ایــن بخشهــا و رشــتهها عبارتنــد از :صنعــت و معــدن ،کشــاورزی و دامپــروری ،راهســازی
و ســاختمانی ،توزیــع و حملونقــل ،آموزشــی ،بهداشــت و درمــان ،فرهنگــی و هنــری ،ارتباطــات و انــرژی و
خدمــات اداری ،اجتماعــی و رفاهــی ،در واحدهایــی کوچــک و بــزرگ ،خصوصــی ،دولتــی و تعاونیهــا .ازآنجاکــه
قانــون کار ،روابــط کار را تنظیــم میکنــد ،در تحلیــل نهایــی بایــد قانونــی فراگیــر و حاکــم و ناظــر بــر تمــام روابــط و
در تمــام بخشهــا و واحدهــای مختلــف باشــد .امــا بنــا بــر آنکــه شــرایط کار در بخشهــا و واحدهــای مختلــف
پیشــرفت
موضــوع کار کارگــران یــا ویژگیهــای گروههــای کارگــری ،گاه بهلحــاظ ســطح
گاه بهلحــاظ ماهیــت
ِ
ِ
ـدن تولیــد متفاوتانــد ،قانــون کار بایــد عــاوه بــر در نظــر داشــتن روابــط و شــرایط عــام کار ،ایــن
اجتماعــی شـ ِ
ویژگیهــا را نیــز پوشــش دهــد.
در قانــون کار مصــوب ســال  ،۱۳۳۷بــا آنکــه در مــاده  ۶قیــد شــده بــود کــه "تمــام کارگــران و کارفرمایــان و
کارگاههــا مشــمول ایــن قانــون میباشــند" ،امــا در عمــل ،بخــش قابلتوجهــی از نیــروی کار از شــمول قانــون
کار مســتثنا شــده بودنــد .جــدا از کارکنــان دولــت کــه مشــمول "قانــون اســتخدامی کشــور"اند و از شــمول قانــون
کار برکنارنــد ،ایــن قانــون -در تبصــره  ۱مــاده  - ۶بــه وزارت کار اجــازه داده بــود کارگاههــای کمتــر از ده نفــر را
از شــمول ایــن قانــون "معــاف" کنــد! بهعــاوه ،شــمول قســمتی از قانــون کار بــه کارگــران ماهیگیــر ،مالحــان و
کارکنــان کشــتی و فرودگاههــا و هواپیماهــا ،کارکنــان بندرهــا و غیــره نیــز بــه "آییننامــه جداگانـهای" موکــول شــده
بــود .همچنیــن ،تمــام کارگاههــای خانوادگــی ،طبــق تبصــره  ۲مــاده  ،۶از شــمول قانــون کار مســتثنا شــده بودنــد
و ،کارگــران کشــاورزی ،خدمــه و مســتخدمین منــازل ،طبــق مــاده  ،۸تابــع مقــررات جداگانـهای شــدند .از طرفــی،
در بســیاری از واحدهــای تولیــدی بــزرگ دولتــی ،طبــق مــاده  ،۷قوانیــن و مقــررات "خــاص" خــود حاکــم بــود و
ایــن کارگاههــا از شــمول قانــون کار بیــرون بودنــد.
بهایــن ترتیــب ،بهوســیله یــک سلســله "معافیت"هــا" ،مســتثنا شــدن"ها و "آئیــن نامــه" و "مقــررات قانونــی"
جداگانــه ،بخــش اعظمــی از نیــروی کار از پوشــش شــمول قانــون کنــار گذاشــته شــدند .بهعــاوه ،شــمار عظیمــی
از کارگــر کشــاورزی از پوشــش ایــن قانــون کار برکنــار شــدند و"قانــون کار کشــاورزی"ای بهغایــت عقبمانــده
بــرای آناــن تنظی��م ش�دـ .در ایـ�ن قان��ون کار کش��اورزی ازجمل��ه آمـ�ده اســت" :مــاده  .۱کارگــر کشــاورزی از لحــاظ
ایــن قانــون کســی اســت کــه در مقابــل دریافــت مــزد یــا حقــوق بهموجــب 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  .۵قــرارداد کار کشــاورزی کــه در ایــن قانــون قــرارداد
کار نامیــده میشــود عبــارت اســت از توافــق کتبــی یــا شــفاهی کــه بهموجــب آن کارگــر متعهــد میشــود،در قبــال
دریافــت حقــوق یــا مــزد از کارفرمــا یــک یــا چنــد شــغل از مشــاغل کشــاورزی را در مــدت معیــن یــا مــدت نامحــدود
بــرای کارفرمــا یــا نماینــده او انجــام دهــد... .مــاده  .۱۰هــر کارگــر ب ـهازاء یــک ســال کار در شــش مــاه اول کار
ً
بــرای هرمــاه یــک روز و در شــش مــاه دوم کار بــرای هــر دو مــاه یــک روز کــه مجموعــا از  ۹روز تجــاوز نخواهــد
کــرد حــق اســتفاده از مرخصــی بــا دریافــت مــزد یــا حقــوق خواهــد داشــت" [تأکیدهــا از ماســت] .همانطــور کــه
مالحظــه میشــود ،تنهــا کارگــران مــزارع بــزرگ دولتــی و خصوصــی تابــع همیــن مقــررات نیمبنــد شــناخته شــده
بودنــد .ازآنجاکــه حقــوق و مزایــای ایــن کارگــران صنعتــی بــر اســاس قانــون کار ســال  ۱۳۳۷بیــش از قانــون کار
کشــاورزی بــود ،ایــن تفــاوت نارضایتیهایــی را برانگیخــت .بــرای رفــع ایــن مشــکل ،وزارت کار و امــور اجتماعــی
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راهحلهایــی ارائــه کــرد ،ازجملــه گفتــه شــد کــه مزایــای بیــش از قانــون کار کشــاورزی بهمنزلــه "رویــه و عــرف
کارگاه" تلقــی شــود و کارگــران تــازه اســتخدام شــده را نیــز بــر مبنــای "رویــه و عــرف موجــود در کارگاه" دربرگیــرد.
پــس از انقــاب ،درنتیجــه اعتراضــات کارگــری در واحدهــای کشــاورزی و بهویــژه در واحدهــای بــزرگ کشــت
ً
و صنعــت ،در ایــن قانــون تجدیدنظرهایــی هرچنــد بــا نارســاییهایی جــدی صــورت گرفــت و شــرایط نســبتا
مناســبتری بــرای کارگــران کشــاورزی پیشبینــی شــد.
وجــود ایــن اســتثنائات ،بیانگــر تبعیضــات گوناگونــی اســت کــه از ماهیــت آن رژیــم [رژیــم پهلــوی] ناشــی
میشــد .شــک نیســت کــه ادامــه چنیــن وضعــی در ایــران پــس از انقــاب نمیتوانســت قابلقبــول باشــد.
ازای ـنرو ،قانــون اساســی جمهوریاســامی زیــر فشــار مــردم و جنبــش کارگــری در بنــد  ۹اصــل ســوم بــه "رفــع
تبعیضــات نــاروا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه ،در تمــام زمینههــای مــادی و معنــوی" اشــاره میکنــد.
یکــی از خواسـتهای مهــم درخصــوص رفــع تبعیضــات ،تدویــن و اجــرای قانــون کار یکســان و واحــدی بــود کــه
بــا در نظــر گرفتــن ویژگیهــای کار تمــام کارگــران در تمــام کارگاههــای کشــور ،بهطورعــام بــر تنظیــم روابــط کار
در ســطح کشــور ناظــر باشــد و بــه قوانیــن و مقــررات متعــدد و پراکنــده خاتمــه دهــد.
قانون کار ،و گروههای کارگری موضوع ماده  ۱۸۹این قانون
بههمیــن دلیــل ،در فضــای آن روز ،در پیشنویــس الیحــه دولــت و متــن مصــوب مجلــس در زمینــه قانــون کار،
بــه مســتثنا بــودن کارگــران کشــاورزی اشــاره نشــده بــود .افــزون بــر آنکــه ،در مــاده  ۲۰۰قانــون کار ســال ،۱۳۶۹
اعــام شــده بــود" :بــا تصویــب ایــن قانــون و آییننامههــای اجرایــی آن ،قوانیــن ٬کار ٬و ٬کار کشــاورزی ٬مغایــر
ایــن قانــون لغــو میگردنــد" ،بنابرایــن منطقــی بهنظــر میرســید کــه کارگــران کشــاورزی ،هماننــد دیگــر کارگــران،
مشــمول همــه بخشهــای قانــون کار باشــند .امــا در تنظیــم متــن نهایــی قانــون کار در مجمــع تشــخیص
مصلحــت نظــام ،مفــاد کنونــی مــاده  ۱۸۹قانــون کار بــر مصوبــه مجلــس افــزوده شــد کــه چنیــن میگفــت" :در
بخــش کشــاورزی ،فعالیتهــای مربــوط بــه پــرورش و بهرهبــرداری از درختــان میــوه ،انــواع نباتــات ،جنگلهــا،
مراتــع ،پارکهــای جنگلــی و نیــز دامــداری و تولیــد و پــرورش ماکیــان و طیــور ،صنعــت نوغــان ،پــرورش آبزیــان
و زنبــور عســل و کاشــت ،داشــت و برداشــت و ســایر فعالیتهــا در کشــاورزی ،بهپیشــنهاد شــورایعالی کار و
تصویــب هیئتوزیــران میتوانــد از شــمول قســمتی از ایــن قانــون معــاف گــردد ".بهایــن ترتیــب ،بــه دولتهــا
اجــازه داده شــد بــا نقــض قانــون کار ،مشــاغل کشــاورزی ،یــا بهعبــارت بهتــر ،بخــش عظیمــی از کارگــران را از
شــمول قانــون کار خــارج کننــد .فاجعهبارتــر 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
اســتخدام اشــخاص در برابــر دریافــت حقــوق یــا مــزد ،بایــد تابــع مالکهایــی مشــخص و متکــی بــه حمایــت
قانــون یــا مقــررات اســتخدامیای معیــن باشــد .ازایـنرو ،مطابــق بــا تعریفهــای 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 درمیآیــد محــل تردیــد باشــد ،مشــمول قانــون کار خواهــد بــود.
زیــرا شــمول قانــون کار نســبت بــه تمامــی کســانی کــه تعریــف کارگــر و کارفرمــا دربــاره آنهــا صــدق میکنــد
و رابطهشــان مصــداق رابطــه کارگــری و کارفرمایــی اســت" ،اصــل" محســوب میشــود .مگــر آنکــه بهدالیلــی
ویــژه ،قانــون اشــخاصی را بهطورکلــی از شــمول خــود مســتثنا کــرده باشــد .امــا ایــن گروههــای مســتثنا شــده
216

درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

نیــز همچــون کارکنــان دولــت [در قانــون اســتخدام کشــوری] بایــد تابــع قوانیــن خــاص دیگــری باشــند کــه در
آنهــا بهگونـهای مناســب ،حقــوق بنیادیــن آنــان و ازجملــه آزادیهــای ســندیکایی و حــق مذاکــرات دســتهجمعی
را تأمیــن کنــد .مســتثنا شــدن کارکنــان دولــت از شــمول قانــون کار کــه مختــص کشــور مــا هــم نیســت ،دالیــل
گوناگونــی دارد .کارکنــان دولــت وظایــف متفاوتــی دارنــد و همگــی از نظــر رابطــه حقوقــی و قانــون بــا دولــت در
وضــع یکســانی نیســتند .مشــکل در تفکیــک فعالیتهــا 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 بیشتــر "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 میشــود کــه رابطــه
اســتخدامی همــه کارکنانــی کــه از صنــدوق دولــت حقــوق میگیرنــد ،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 انقــاب ،نهادهایــی زیــر عنــوان" :نهادهــای انقالبــی" ،همچــون :جهــاد ســازندگی ،بنیــاد شــهید ،نهضت
ســوادآموزی ،بنیــاد مســتضعفان ،بنیــاد مســکن و جــز اینهــا ،بهوجــود آمدنــد کــه بهوســیله الیحــه قانونــی
"شــورای انقــاب" -مــاده واحــده مصــوب شــورای انقــاب ۱۳ ،تیرمــاه  -۱۳۵۹از شــمول قانــون اســتخدامی کنــار
گذاشــته شــدند .اینکــه در ســالهای اخیــر برخــی از ایــن نهادهــا در وزارت خانههــا ادغــام شــدند یــا بهصــورت
ســازمانهایی تابــع دولــت درآمدنــد ،تأثیــری بــر بحــث مــا نــدارد و کارکنــان آنهــا همچنــان از شــمول قانــون
کار -مــاده  -۱۸۸خارجانــد .اســتثنای مــاده واحــده یــا مــاده  ۱۸۸قانــون کار تنهــا شــامل کارکنــان ســازمان اصلــی
آنهــا میشــود .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 خارجانــد یــا نــه؟ بهطــور مســلم ایــن پرســش دربــاره کســانی کــه پیــش از ایجــاد ایــن نهادهــا مشــمول
قانــون کار بودهانــد ،نمیتوانســت مطــرح باشــد .زیــرا پاســخ آن در تبصــره  ۱مــاده واحــده داده شــده بــود کــه برابــر
آن ایــن افــراد همچنــان مشــمول قانــون کار بودنــد .امــا دربــاره دیگــران ،بهطوردقیــق رابطــه اســتخدامی آنــان
بایســت مشــخص میشــد .بــرای رفــع ابهــام پیشآمــده پــس از تصویــب متــن نهایــی قانــون کار ،مجلــس شــورای
اســامی مــاده واحــدهای -مــاده واحــده مصــوب  ۹آذرمــاه  -۱۳۶۹تصویــب کــرد کــه برابــر تبصــره  ۱آن" :کارکنــان
واحدهــای تولیــدی ،صنعتــی و خدماتــی وابســته بــه نهادهــای انقــاب یــا ســایر مؤسســات کــه تولیــدات غیــر
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 انقــاب بــه کار اشــتغال دارنــد و مشــمول مقــررات
اســتخدامی خــاص نمیباشــند ،الزماالجــرا خواهــد بــود ".امــا مشــکل اینجاســت کــه ســازمانهای دولتــی و
خدمــات شــهری از نــوع شــهرداریها ،ادارات آب ،فاضــاب ،بــرق ،مخابــرات ،و از همــه مهمتــر ،نهادهــای
نظامــی و امنیتــی در واحدهــای خدماتــی و تولیــدی تحــت اختیــار خــود ،بــرای فــرار از مالکهــای پیشبینــی
شــده در قوانیــن و مقــررات اســتخدامی یــا قانــون کار بــا دســتاویزهایی چــون کوچــک کــردن دســتگاههای اداری
یــا تســریع کارهــا ،بــه ترفندهایــی چــون واگــذاری کارهــا بهصــورت پیمانــی یــا اســتخدام کــردن افــراد بهصــورت
پیمانــی ،خریــد خدمــت ،و بدتــر از همــه ،بهصــورت روزمــزد روی آوردهانــد .همانطــور 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
ـک برخــوردار از رانتهــای دولتــی بهبهــای تشــدید
منبــع درآمــد نامشــروع دیگــری بــرای ســرمایهداری بوروکراتیـ ِ
اســتثمار کارگــران و کارکنــان ایــن واحدهــا و خــروج آنــان از شــمول قوانین اســتخدامی و قوانیــن کار را فراهــم آورده
ـت بیشتــر
اســت .بهعــاوه ،ایــن ترفندهــا بــر تهدیــد امنیــت شــغلی کارگــران و کارمنــدان بــا هــدف اعمــال آمریـ ِ
ناظــر بــوده اســت .بســیاری از ایــن کارگــران و کارکنــان پیمانــی بهرغــم برخــورداری از ســابقه کار طوالنــی و
کارآیـیای درخــورد -کــه اگــر چنیــن نبــود ،در لغــو قــرارداد فــوری آنــان درنــگ نمیشــد -بهرغــم قولهــای داده
شــده ،هنــوز وضعیــت استخدامیشــان روشــن نیســت و مطالبــات و معوقــه بســیاری از آنــان نیــز هنــوز پرداخــت
نشــدهاند .دردناکتــر آنکــه ،بســیاری از کارگــران روزمــزد هــم کــه هیــچ حقوحقوقــی بــرای آنــان متصــور نیســت،
سالهاســت کــه بهصــورت روزمــزد در مشــاغل خــود مشــغول بــه کا ر هســتند.
پدیــده شــگفتآور دیگــر ،کوشــش برخــی مؤسس ـههای غیردولتــی بــرای فــرار از قانــون کار و وضــع قوانینــی
ویــژه در مغایــرت بــا آن اســت .بــرای نمونــه میتــوان بــه مصوبــه "شــورایعالی فرهنگــی" مبنــی بــر افــزودن
بنــد ح بــه مــاده  ۱۲اساســنامه دانشــگاه آزاد اســامی اشــاره کــرد کــه میگویــد" :اعضــای هیئتعلمــی و
کارکنــان اداری دانشــگاه مشــمول قانــون کار نمیشــوند ".در پــی اعتــراض گســترده اعضــای هیئتعلمــی بــه
ایــن مصوبــه ،شــورای انقــاب فرهنگــی طــی تأییدیــه نشســت یکصــد و پنجاهمیــن خــود اعــام کــرد" :بنــد ح
و مــاده  ۱۲اساســنامه دانشــگاه آزاد اســامی مصــوب ســیصد و چهــل و ششــمین جلســه مــورخ  ۱۸بهمنمــاه
 ۱۳۷۳شــورایعالی انقــاب فرهنگــی مبنــی بــر تصویــب مقــررات اســتخدامی اعضــای هیئتعلمــی و کارکنــان
دانشــگاه آزاد اســامی توســط هیئتامنــای آن دانشــگاه"موضوع مصوبــه  ۳۲۵۶دش مــورخ  ۲۷آبانمــاه
 ۱۳۶۶شــورایعالی "بهدلیــل ابهامــی کــه بــرای بعضــی از مراجــع پیشآمــده ،مطــرح شــد و پــس از بحــث،
ی حاکمــان
شــورایعالی م��اده و بنـ�د مزب��ور را همچن�اـن تأیی��د کـ�رد ".روشــن اســت کــه بــر بســتر نــگاه ضـ ِـد کارگــر 
نظــام ،شــورایی کــه بهاصطــاح بــرای مســائل "فرهنگــی" بهوجــود آمــده اســت میتوانــد قانــون مصــوب قــوه
مقننــه را دور بزنــد و افــراد را بهدلخــواه از شــمول قانــون مســتثنا کنــد .زیــرا اگــر چنیــن نبــود ،کجــا شــورای
فرهنگــی میتوانســت بــه مؤسســه غیردولتــی حــق آن را بدهــد کــه مقــررات اســتخدامی کارکنــان خــود را تصویــب
و ایــن کارکنــان را از حمایــت قانــون محــروم کنــد؟ از ســکوت مجلــس در مقــام قــوه مقننــه و دیگــر نهادهــای
ـری" شــورایعالی کار در برابــر ایــن
ذیربــط کــه بگذریــم ،دربــاره ســکوت "خانــه کارگــر" و گــروه بهاصطــاح "کارگـ ِ
دور زدنهــا و مســتثنا کردنهــا چــه میتــوان گفــت؟
کارگران قالیباف
محــروم کــردن کارگــران از شــمول قانــون کار ب ـ ه همیــن ترفندهــا ختــم نمیشــود .یکــی از مصداقهــای ایــن
ترفندهــا ،محــروم کــردن کارگــران قالیبــاف از حمایتهــای قانــون کار طــی "قانــون حمایــت از تأســیس و اداره
مجتمعهــای بــزرگ و متمرکــز قالیبافــی" مصــوب ســال  ۱۳۸۰اســت کــه مطابــق بــا آن ،کارگــران شــاغل در ایــن
مجتمعهــا کارگــر تلقــی نشــدند .مــاده  ۴قانــون یادشــده میگویــد" :بافنــدگان شــاغل در مجتمعهــای قالیبافــی
کــه در چارچــوب یــک قــرارداد پیمانــکاری بــا صاحــب کارگاه کار میکننــد ،بهعنــوان حقوقبگیــر ،کارمنــد یــا
کارگــر تلقــی نمیشــوند ".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 درحالیکــه ایــن افــراد بــا ماهــی
بیســت هــزار تومــان [معــادل یکچهــارم حداقــل مــزد آن ســال] ب ـهکار قالیبافــی مشــغولاند ".بیشــرمی تــا
کجــا؟!
218

درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

دولــت اصالحــات و وزیــر کار برکشــیده از "خانــه کارگــر" ایــن دولــت نیــز در تبصــره  ۱آییننامــه اجرایــی قانــون
مذکــور تنهــا بــه بیمــه خدمــات درمانـ ِـی اختیــاری ایــن کارگــران اشــاره کــرد و  ۵۰درصــد ایــن حــق بیمــه را هــم بــر
عهــده کارگــر گذاشــت .بهایــن ترتیــب ،ایــن کارگــران کــه بخــش بزرگــی از آنــان پیشتــر طــی قانــون کارگاههــای
زیــر  ۱۰نفــر کارگــر از شــمول قانــون کار خــارج شــده بودنــد ،بــا ایــن قانــون بهتمامــی از شــمول آن مســتثنا شــدند.
ً
حالآنکــه ،ایــن کارگــران کــه عمومــا کارگــران زن و نوجوانــی هســتند کــه در بدتریــن شــرایط مشــغول بهکارنــد و
انــواع حــوادث و بیماریهــای خطرنــاک ناشــی از شــرایط کار آنــان را تهدیــد میکنــد ،بایــد مشــمول حمایتهایــی
ویــژه هــم باشــند .همیــن نمونــه کافــی اســت تــا نــگاه ضــد انســانی حاکــم بــه نیــروی کار بهخوبــی نشــان داده
شــود.
کارگاه های کوچک و قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹
برابــر تبصــره  ۱مــاده  ۶قانــون کار ســال  ،۱۳۳۷وزارت کار میتوانســت "کارگاههایــی را کــه دارای کمتــر از ده نفــر
ً
کارگــر هســتند موقتــا از شــمول قســمتی از مــواد قانــون کار معــاف نمایــد ".بــا توجــه بــه مشــکالت مربوط بــه اجرای
مقــررات کار در کارگاههــای کوچــک در زمــان تصویــب قانــون مذکــور و بــا عنایــت بــه آن کــه قوانیــن کار ســالهای
 ۱۳۲۵و  ۱۳۲۸تعییــن کارگاههــای مشــمول قانــون را بــر عهــده وزارت کار و شــورایعالی کار گداشــته بودنــد،
میتــوان گفــت کــه در دو قانــون یادشــده ،اصــل ،شــمول قانــون کار نبــود ،بلکــه فقــط کارگاههایــی مشــخص و
تعییــن شــده از ســوی وزارت کار مشــمول قانــون محســوب میشــدند .ازایـنرو ،اســتثنا شــدن موقتــی کارگاههــای
کوچــک در قانــون کار ســال  ۱۳۳۷چنــدان شــگفتآور نمینمــود .پــس از انقــاب انتظــار میرفــت کــه ایــن
اســتثنا لغــو شــود .زیــرا تــا تصویــب قانــون کار فعلــی -کــه در ســال  ۱۳۶۹انجــام گرفــت -قانــون کار مصــوب ســال
 ۱۳۳۷در کلیــت خــود حاکــم بــر روابــط کار بــود .امــا برخــاف ایــن انتظــار ،مجلــس بــا افــزودن تبصــره  ۱مــاده ۶
قانــون کار ســال  - ۱۳۳۷بــا اندکــی تغییــر -بــه متــن پیشنویــس قانــون کار تــازه در موضــوع مــاده  ،۱۹۱راه را
بــرای خــروج ایــن کارگاههــا از شــمول قانــون کار همــوار کــرد و اختیــار آن را بــه هیئــت دولــت و شــورایعالی کار-
بــا آن ترکیــب نابرابــرش یــا در واقــع بــه کارفرمایــان و دولتهــا -ســپرد .در ایــن مــاده آمــده اســت" :کارگاههــای
ً
کوچــک کمتــر از ده نفــر را میتــوان بــر حســب مصلحــت موقتــا از شــمول بعضــی از مقــررات ایــن قانــون مســتثنا
نمــود .تشــخیص مصلحــت و مــوارد اســتثنا بهموجــب آییننام ـهای خواهــد بــود کــه بــا پیشــنهاد شــورایعالی
کار بهتصویــب هیئتوزیــران خواهــد رســید ".دلیــل آن نیــز ایــن بــود کــه مقــررات کار ،بهویــژه درخصــوص
کارگاههــای کوچــک ،بســیار دس ـتوپاگیر اســت و وجــود آن مانعــی برابــر فعالیتهــای مولــد اســت.
تصویــب فوریــت طــرح خــروج کارگاههــای کوچــک از شــمول قانــون کار ،انتقادهــا و اعتراضهایــی فــراوان
از ســوی گروههــای کارگــری و جمعــی از صاحبنظــران و حقوقدانــان در رســانهها بهدنبــال داشــت .در ایــن
انتقادهــا ،مغایــرت ایــن طــرح بــا اصــول پذیرفتهشــده جهانــی درخصــوص حداقــل معیارهــای مربــوط بــه حقــوق
کار ،منــدرج در حقــوق بینالمللــی کار ،بهروشــنی بیــان شــد .امــا درحالیکــه مقــرر شــد طــرح مســکوت بمانــد،
ناگهــان و بــا شــگفتی بســیار ،نماینــدگان در ماههــای پایانــی دوره نمایندگــی خــود ایــن طــرح را ،یعنــی محرومیــت
شــمار زیــادی از کارگــران کشــور را ،بــار دیگــر و بــا جدیتــی بیشتــر در دســتورکار مجلــس قــرار دادنــد و در جلســه
 ۸اســفندماه  ۱۳۷۸آن را تصویــب کردنــد .ایــن مصوبــه روز بعــد از ســوی شــورای نگهبــان تأییــد شــد .در ایــن
مــاده واحــده گفتــه میشــود" :از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون تــا پایــان برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی جمهوریاســامی ایــران کلیــه کارگاههــا و مشــاغل دارای پنــج نفــر کارگــر و کمتــر ،از شــمول قانــون
کار معافانــد .تبصــره  -۱هــر یــک از کارگــران و کارفرمایــان نســبت بــه پرداخــت حــق بیمــه کارگــری مخیرنــد بــا
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توافــق همدیگــر اقــدام نماینــد .تبصــره  -۲ایــن مــاده واحــده شــامل کارگاههایــی میشــود کــه پــس از تصویــب
ایــن قانــون ایجــاد میشــود".
در ایــن مــاده ازجملــه آمــده بــود" :یــک -مــواردی کــه هرچنــد در قانــون کار بهصــورت عــام ذکــر شــده اســت
ً
و اصــوال بایــد شــامل همــه کارگاههــا بشــود امــا طبیعــت حکــم مقــرر بهگون ـهای اســت کــه امــکان اجــرای آن
در کارگاه کوچــک وجــود نــدارد .مــواد  ۴۹-۴۸و  ۵۰در زمینــه طبقهبنــدی مشــاغل از آن جملهانــد .مــواد ۱۴۹
تــا  ۱۵۶کــه مربــوط بــه خدمــات رفاهــی کارگــران اســت متضمــن تکالیفــی اســت کــه قــرار دادن آنهــا بهعهــده
کارفرمــا ،حتــی در مــورد کارگاههــای بــزرگ هــم بــه دشــواری قابــل توجیــه اســت".
ضربــه دیگــر آن بــود کــه "دولــت اصالحــات" -بهرغــم وعدههایــش بــه کارگــران معتــرض مبنــی بــر لغــو ایــن
قانــون -برعکــس ،آن را بــه کارگاههــای زیــر ده نفــر کارگــر گســترش داد و بــه قانونــی مبــدل شــد کــه بهرغــم
وعــده بــه لغــو آن ،در پایــان برنامــه ســوم تمدیــد شــد و همچنــان بــا قــدرت تمــام اجــرا میشــود.
دومیــن ضربــه در ایــن خصــوص ،بــا دســتاویز آســان کــردن فعالیــت اقتصــادی کارگاههــای کوچــک و بهبهانــه
"اســتفاده از ظرفیتهــای قانــون کار ســال  "۶۹بــر کارگــران وارد آمــد و شــگفت آنکــه ،ایــن ضربــه بــا توافــق
"نماینــدگان تشــکلهای کارگــری" در شــورایعالی کار ،بــر کارگــران وارد شــد ،بدیــن صــورت" :تصویبنامــه ۲۹
دیمــاه  ۱۳۸۱مشــتمل بــر ســه مــاده کــه برابــر مــاده یــک آن ٬معافیــت کارگاههــای کوچــک کمتــر از ده نفــر از
قانــون کار بهشــرح زیــر تعییــن میگــردد :تبصــره مــاده  ۱۰مــاده  ،۱۲مــاده  ،۱۶مــاده  ،۱۷مــاده  ،۱۸مــاده ،۱۹
مــاده  ،۲۶مــاده  ،۲۷مــاده  ،۲۸مــاده  ،۲۹مــاده  ،۳۱مــاده  ،۳۲مــاده  ،۴۸مــاده  ،۴۹مــاده  ،۵۰مــاده  ،۵۱مــاده ،۵۶
مــاده  ،۵۸مــاده  ،۶۲مــاده  ،۶۴مــاده  ،۶۵مــاده  ،۶۶مــاده  ،۷۳مــاده  ،۷۷مــاده  ،۸۱مــاده  ،۸۲مــاده  ،۱۱۰مــاده
 ،۱۴۹مــاده  ،۱۵۰مــاده  ،۱۵۱مــاده  ،۱۵۲مــاده  ،۱۵۳مــاده  ،۱۵۴مــاده  ،۱۵۵مــاده  ،۱۵۶مــاده  ۱۷۳در ارتبــاط
بــا مــواد  ۱۵۲الــی  ۱۵۵و مــاده  ۱۷۸در ارتبــاط بــا مــاده  ۸۱قانــون کار "....
مطابــق مــاده  ۲تصویبنامــه ،مــدت معافیــت از شــمول مــواد یادشــده در مــاده یــک ســه ســال تعییــن شــده بــود.
امــا در ســال  ۱۳۸۶و در پــی صــدور رأیــی از دیــوان عدالــت اداری قســمتهایی از ایــن تصویبنامــه باطــل شــد.
ازآنجاکــه موضــوع و فرایندهــای بعــدی آن بــرای شــناخت ماهیــت ضدکارگــری تصویبکننــدگان آن حائــز اهمیــت
اســت ،خالــی از فایــده نیســت کــه نگاهــی گــذرا بــه آن بیفکنیــم:
در مــاده  ۲ایــن تصویبنامــه کــه برآمــده از مذاکــرات "شــورایعالی کار" بــود ،ب ـهازای آنهمــه محــروم کــردن
کارگــران از حقــوق خــود ،فقــط پیشبینــی شــده بــود کــه اخــراج کارگــران از ســوی کارفرمایــان بــا پرداخــت مبلغــی
معــادل  ۴۵تــا  ۷۵روز مــزد بــه کارگــر ممکــن شــود .امــا همیــن هــم عــدهای را خــوش نیامــد و درصــدد ابطــال
تصویبنامــه برآمدنــد .دیــوان عدالــت اداری در مقدمــه رأی مــورخ  ۱۷تیرمــاه  ۱۳۸۶و در پاســخ بــه "شــکایت
شــاکیان" ،مــاده  ۲و چنــد بنــد از مــاده  ۳ایــن تصویبنامــه را در اســتناد بــه مــاده  ۲۵قانــون کار ،خــاف "اصــول
مصــرح قانــون کار" دانســت .روشــن نیســت کــه چــرا فقــط ایــن بنــد کــه دربرگیرنــده بخشــی از حقــوق کارگــران
اســت ،خــاف اصــول مصــرح قانــون کار اســت ،ولــی تمــام آن بندهــای مغایــر بــا مفــاد قانــون کار موافــق اصــول
مصــرح قانــون کارنــد!؟ شــرمآور اســت کــه هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــدون توجــه بــه دفاعیــات
مضحــک نماینــده وزارت کار و امــور اجتماعــی کــه میگفــت" :پیشبینــی برخــی مزایــا در برابــر محرومیــت از
پــارهای از حقهــا" و بــدون در نظــر گرفتــن روح قانــون و دیگــر مفــاد آن ،اختیــار تصویبنامــه را بیاســتثنا
مشــمول همــه کارگاههــای کوچــک کمتــر از  ۱۰نفــر دانســت و اعــام کــرد حکــم مقنــن در ایــن مــاده "داللتــی بــر
وضــع قاعــده آمــره خــاص نســبت بــه ایــن قبیــل کارگاههــای کوچــک و کارگــران آنهــا کــه علیالقاعــده تابــع شــرایط
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قــرارداد کار بــر اســاس تراضــی و توافــق طرفیــن (کارگــر و کارفرمــا) اســت ،نــدارد ".حالآنکــه مــواد مختلــف قانــون
کار و ازجملــه مــاده  ۸داللــت بــر آن دارد کــه رابطــه کارگــر و کارفرمــا نمیتوانــد بیقیدوشــرط و تنهــا بــر "تراضــی
و توافــق" آنــان متکــی باشــد! ایــن حکــم دیــوان عدالــت اداری گویــای بازگشــت بــه طــرح پیشنویــس 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 حکمهایــی البتــه بهخوبــی میداننــد کــه در ایــن مناســبات نابرابــر اگــر "تراضــی"
میتوانســت تأمینکننــده حــق باشــد ،چــه نیــازی بــه حقــوق کار و اینهمــه مقــررات حمایتــی بــود .امــا وظیفــه
ایــن مدافعــان "اصــول مصــرح کار" بهجــز آن نیســت کــه زمینــه را بهمنظــور خلــع ســاح کامــل کارگــران در برابــر
اســتقرار مناســبات بربرمنشــانه نولیبرالــی بههــر قیمتــی کــه شــده اســت همــوار کننــد.
شــگفتی دیگــر آنکــه ،بــا ابطــال مــاده  ،۲بــه تصویبنامــه کــه موقتــی اعــام شــده بــود حالــت دائــم بخشــیدند.
بــه ایــن ترتیــب ،آن بخــش از بندهــای مــاده  ۳کــه ناقــض حقــوق کارگــران اســت معتبــر باقــی مانــد بیآنکــه بــرای
جبــران آنهــا چــارهای اندیشــیده شــود .درنتیجــه وزارت کار و امــور اجتماعــی اینــک بــر اســاس آییننامــهای
عمــل میکنــد کــه در آن تمــام حقــوق کارگــران کمتــر از ده نفــر نادیــده گرفتــه شــده اســت و ایــن البتــه ،موجــب
رضایــت خاطــر عالقهمنــدان بــه "اصــول مصــرح قانــون کار" اســت!
هــم در اینجاســت کــه بــه آن عاملهایــی بایــد اشــاره کــرد کــه بســتر ایــن تهاجمهــای تدریجــی بــه حقــوق کار
را فراهــم آورده اســت و عبارتنــد از :ســرکوب خونیــن جنبــش مســتقل کارگــری و نیروهــای مردمــی و برکشــیدن
تشــکلهای دســتآموز در پنــاه رانتهــا و ســرنیزههای حکومتــی .عاملهایــی کــه بهویــژه از ســالهای دهــه
 ۱۳۷۰بــه بعــد کــه راه را بــرای ســکانداران "نظــام" در همســویی آشــکار بــا صنــدوق بینالمللــی پــول ،بانــک
جهانــی و ســازمان تجــارت جهانــی (در مقــام نهــاد ســهگانه تحمیــل سیاســتهای جهانیســازی نولیبرالــی
امپریالیس ـتها و شــرکتهای فراملیتیشــان) و در اجــرای روزافــزون منویــات آنهــا همــوار و تســهیل کردهانــد.
در ایــن نیــز تردیــد نیســت کــه دولــت و مجلــس کنونــی گــوی ســبقت را از تمــام همــکاران ســابق ربودهانــد.
ُ
کارگاههای کوچک زیر  ۱۰نفر و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان خرد
ضــروری اســت کــه آییننامههــا و تصویبنامههــای مربــوط بــه مســتثنا کــردن کارگــران کارگاههــای کوچــک
از شــمول قانــون کار هرچــه ســریعتر لغــو شــود و ایــن گــروه از کارگــران زحمتکــش مشــمول قانــون کار شــوند.
همزمــان بــا تعمیــم قانــون و زیــر پوشــش درآوردن کارگــران ایــن کارگاههــا ،دولــت بــا اتخــاذ تدبیرهــای ضــرور بــر
پایــه برنامــه جامــع اشــتغال کامــل و ازجملــه حمایــت از صنایــع و تولیــدات داخــل ،بایــد بــه حمایــت از کارفرمایــان
واحدهــای کوچــک اقــدام کنــد .ایــن واحدهــا کــه اغلــب تــوان اقتصــادیای محــدود دارنــد و صاحبــان آنهــا
نیــز بــه کار تولیــد در آنهــا مشــغولاند ،کارگاههایــی متفاوتانــد .چگونگــی حمایــت از صنایــع کوچــک بحــث
جداگان ـهای را میطلبــد ،امــا در اینجــا بــه کاهــش پرداخــت حــق بیمــه ســهم کارفرمــا یــا اعمــال تعرفههــای
پلکانــی حــق بیمــه و تقبــل مابهالتفــاوت آن از ســوی دولــت ،گســترش و تقویــت تشــکلهای صنفــی مســتقل
آنهــا و فراهــم آوردن تســهیالت بــرای ارائــه خدماتــی از نــوع امــکان تهیــه و تأمیــن مــواد اولیــه ارزانقیمــت،
تضمیــن خریــد محصــوالت و خدماتشــان از ســوی واحدهــای بــزرگ تولیــدی و دولتــی نیــز تخفیفهــای
مالیاتــی آنهــا بهطــور گــذرا میتــوان اشــاره کــرد .بهمــوازات گســترش و برپایــی تشــکلهای مســتقل کارگــری در
صنــوف ،ارائــه خدمــات رفاهــی بــه کارگــران از طریــق ایجــاد تعاونیهــای مســکن ،تعاونیهــای مصــرف و اعتبــار،
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مراکــز ورزشــی ،آموزشــی ،هنــری ،کتابخانــه و حتــا غذاخوریهــای مشــترک در جنــب کارگاههــا -بهویــژه در
مناطــق صنعتــی -حمایــت از ایــن تشــکلهای صنفــی را تســهیل میکنــد .بهعــاوه ،بــر پایــه بســط و تقویــت
تشــکلهای صنفــی کارفرمایــی و کارگــری ایــن واحدهــا ،میتــوان بــه نهادهایــی چــون بازرســی کار ،بهداشــت و
ایمنــی کار و نظایــر آنهــا نیــز ارائــه خدماتــی چــون خدمــات بهداشــتی و درمانــی مفهومــی واقعــی بخشــید.
کارگران مناطق آزاد و مناطق ویژه
در پــی قدرتگیــری نولیبرالیســم پــس از تغییــر تــوازن جهانــی نیروهــا در دهــه  ،۱۹۹۰شــکلگیری منطقههایــی
زیــر عنــوان "مناطــق آزاد" را شــاهد بودهایــم .در ایــن مناطــق ،منطــق آزادی تجــارت و گــردش کاال حاکم اســت و از
پایبنــدی بــه هــر مقــررات حمایتــی از کارگــران معافانــد .در ایــن مناطــق ،بهتعبیــر "فدراســیون جهانــی ســندیکایی
کارگــری" ،بــردهداری نویــن حاکــم اســت .در کشــور مــا نیــز بهتبعیــت و همســویی بــا منافــع کالنســرمایهداران
"نظــام" بــا مراکــز امپریالیســتی ،کارگــزاران "نظــام" در اجــرای فرمانهــای صنــدوق بینالمللــی پــول ،بانــک
جهانــی و ســازمان تجــارت جهانــی ،برخــی مناطــق منطقــه "آزاد" اعــام شــد و در پــی آن کارگــران شــاغل در ایــن
مناطــق از شــمول قانــون کار و مقــررات حمایتــی آن بیــرون رانــده شــدند .ننگینتــر آنکــه ،تمــام ایــن تصویبنامههــا
و آییننامههــا بهامضــای شــرکای "کارگــری" نظــام ،یعنــی در شــورایعالی کار ،رســیده اســت!
بــر اســاستبصــره " "۱۹قانــون برنامــه اول توســعه (مصــوب  ۱۱بهمنمــاه  ،)۱۳۶۸بــه دولــت اجــازه داده
شــد حداکثــر در ســهنقطه از نقــاط مــرزی کشــور ،مناطــق آزاد تجــاری -صنعتــی زیــرعنــوان "مناطــق آزاد" و
برخــوردار از مزایــا و معافیتهــای مختلــف تأســیس کنــد .بهایــن ترتیــب بــود کــه اولیــن گام بــرای ایجــاد
مناطــق آزاد برداشــته شــد و بهموجــب قانــون (مصــوب  ۷شــهریورماه  )۱۳۷۲ســه منطقــه آزاد کیــش ،قشــم و
چابهــار برپــا شــد .همچنیــن ،هیئــت وزیــران در جلســه مورخــه  ۳آذرمــاه  ۱۳۶۷مســئولیت مناطــق آزاد و مناطــق
ویــژه اقتصــادی را بــه شــورایعالی مناطــق آزاد محــول کــرد .شــورایعالی مناطــق آزاد در جلســه مورخــه ۲۵
خردادمــاه  ،۱۳۷۴مطابــق بــا تبصــره  ۲۰قانــون برنامــه پنجســاله اول توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
جمهوریاســامی مصــوب ســال  ،۱۳۶۸عنــوان منطقــه ویــژه اقتصــادی را بهجــای مناطــق حراســت شــده بــرای
مناطــق موضــوع بنــد "د" تبصــره  ۲۵قانــون برنامــه دوم برگزیــد .در ســال  ۱۳۸۸هیئتوزیــران طــی مصوبــه
/۱۵۹۱۷۶ت /۴۳۵۰۵ه مــورخ  ۱۰آبانمــاه  ،۱۳۸۸شــورای هماهنگــی امــور مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی
(مرکــب از وزرای امــور اقتصــادی و دارایــی ،صنایــع و معــادن ،بازرگانــی ،معــاون برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی
رئیسجمهــور ،رئیــس دفتــر رئیسجمهــور بهعنــوان رئیــس شــورا و رئیــس مرکــز مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی
بهعنــوان دبیــر شــورا) را بهجــای شــورایعالی مناطــق آزاد تشــکیل داد و وظایــف و اختیــارات هیئتوزیــران
در قانــون چگونگــی تشــکیل و اداره مناطــق آزاد تجــاری -صنعتــی مصــوب ســال  ۱۳۷۲و اصالحــات بعــدی
آن و قانــون تشــکیل و اداره مناطــق ویــژه اقتصــادی جمهوریاســامی ایــران  -مصــوب ســال  -۱۳۸۴را بــه
وزرای عضــو ایــن شــورا تفویــض کــرد .در گامهــای بعــدی نیــز بهموجــب قانــون (مصــوب  ۲شــهریورماه )۱۳۸۲
و ســپس بهموجــب قانــون (مصــوب  ۴مهرمــاه  )۱۳۸۹چهــار منطقــه آزاد ارونــد ،ارس ،انزلــی و ماکــو ایجــاد
شــد .بهعــاوه ،پــس از تصویــب قانــون تشــکیل و اداره مناطــق آزاد تجــاری -صنعتــی و مناطــق ویــژه اقتصــادی
جمهوریاســامی مصــوب  ۵آذرمــاه  ۱۷ ،۱۳۸۴منطقــه ویــژه اقتصــادی در سراســر کشــور تأســیس شده اســت و
گفتــه میشــود بــا نهایــی شــدن رونــد قانونــی تشــکیل  ۲۳منطقــه 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 جمهوریاســامی
مصــوب  ۵آذرمــاه  ۱۳۸۴آمــده اســت" :بهمنظــور پشــتیبانی از فعالیتهــای اقتصــادی و برقــراری ارتبــاط تجــاری
بینالمللــی و تحــرك در اقتصــاد منطق ـهای و تولیــد و پــردازش كاال ،انتقــال فنــاوری ،صــادرات غیرنفتــی ،ایجــاد
اشــتغال مولــد و جلــب و تشــویق ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی ،صــادرات مجــدد ،عبــور خارجــی (ترانزیــت) و
انتقــال كاال (ترانشــیب) بــه دولــت اجــازه داده میشــود در شهرســتانهایی كــه اســتعداد و تــوان الزم بــرای تحقــق
اهــداف مذكــور را دارنــد مناطقــی را بــا عنــوان منطقــه ویــژه اقتصــادی ایجــاد نمایــد".
ازآنجاکــه موضــوع بحــث مــا حقــوق کار اســت،در اینجــا قصــد نداریــم بــه نقــد همهجانبــه قوانیــن و مقــررات
ناظــر بــر تشــکیل مناطــق آزاد و ویــژه تجــاری و آثــار تخریبــی آن در اقتصــاد کشــور وارد شــویم .ایــن مناطــق
امکانــات هرچــه بیشــتری را بــرای کالنســرمایهداران برخــوردار از رانتهــای گســترده دولتــی در دور زدن و نادیــده
گرفتــن قوانیــن و مقــررات کشــور نیــز فعالیتهایــی از نــوع واردات قاچــاق و پولشــویی فراهــم میآورنــد .بنابرایــن،
ً
در نقــد ایــن مناطــق تنهــا بــه ایــن نقلقــول اکتفــا میکنیــم" :عمــا ایــن مناطــق بهجــای افزایــش ظرفیــت
صــادرات و صــادرات مجــدد ،بــه محلــی بــرای واردات و بهویــژه واردات قاچــاق تبدیــل شــده اســت .مناطــق آزاد
تجــاری -صنعتــی نهتنهــا در جلــب و جــذب ســرمایهخارجی موفــق نبــوده بلکــه در مــورد ســرمایههای داخلــی
نیــز بــا موفقیتــی همــراه نبــوده اســت .شــاخصهای کالن اقتصــادی کشــور گــواه ایــن واقعیــت اســت .بههمیــن
ترتیــب در مــورد ســایر اهــداف نیــز نمیتــوان از دســت آورد قابلتوجهــی صحبــت نمــود .اگرچــه مناطــق آزاد
تجــاری -صنعتــی در ایــران نتوانســته اســت در دسـتیابی بــه اهــداف اعــام شــده موفــق باشــد ،امــا در راســتای
محــدود کــردن حقــوق نیــروی کار و بازگردانــدن مناســبات کار بــه چنــد دهــه قبــل گامهــای بلنــدی را برداشــته
اســت[ ".بهنقــل از وبــاگ کارگــران قــرارداد دائــم پاالیشــگاه آبــادان ۱۱ ،بهمنمــاه  -۱۳۸۹توضیــح اینکــه،
ایــن وبــاگ تــا فروردینمــاه  ۱۳۹۰فعــال بــود ،ولــی در پــی نــگارش مقــاالت هوشــمندانه کارگــری ،فعالیــت ایــن
وبــاگ متوقــف شــد.].
بهدنبــال قانــون تأســیس مناطــق آزاد تجــاری -صنعتــی و بــه پیــروی از مــاده  ۱۲آن ،قانـ�ون "مقـ�ررات اشـ�تغال
نیرــوی انس�اـنی ،بیمـ�ه و تأمیـ�ن اجتماعـ�ی در مناطـ�ق آزاد" بهتصویــب رســید و دامنــه آن بــه مناطــق ویــژه نیــز
گســترش یافــت .بــرای آگاهــی بیشتــر از مفــاد ایــن قانــون ضــد کارگــری ،توجهتــان را بــه بررس ـیای گــذرا از
موضوعهاــی "مقـ�ررات اشــتغال نیـ�روی انســانی ،بیم��ه و تأمی��ن اجتماع��ی در مناط��ق آزاد" در زیــر جلــب میکنیــم:
 . ۱نخســتین موضــوع کــه جلــب توجــه میکنــد ،عنــوان ایــن قانــون اســت .روشــن اســت کــه تغییــر عنــوان
"قوانیــن کار و تأمیــن اجتماعــی" از آن روســت کــه بهلحــاظ روانــی آمادگــی پذیــرش محدودیتهــای
اعمالشــده در حقــوق کار را فراهــم آورد.
 . ۲در هیــچ کجــا از اصــول آزادی و حقــوق بنیادیــن ســندیکایی کارگــران و حــق مذاکــرات جمعــی ســخنی
بهمیــان نیامــده اســت .یعنــی ،همــان حقــوق نیمبنــد پیشبینــی شــده در فصــل ششــم قانــون کار از
کارگــران مناطــق آزاد و ویــژه ســلب شــده اســت؛ مجمــوع  ۲۰۳مــاده قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی ،در
مقــررات اشــتغال و ...مناطــق آزاد تجــاری -صنعتــی بــه  ۵۱مــاده کاهــش یافتــه اســت؛ هیــچ اثــری از
طبقهبنــدی مشــاغل موضــوع مــاده  ،۴۹مذاکــرات و پیمانهــای دســتهجمعی موضــوع مــواد  ۱۳۹و
 ۱۴۰قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی و نیــز شــرایط کار زنــان ،جرائــم و مجازاتهــا و بســیاری مفــاد دیگــر
نیــز در ایــن تصویبنامــه مشــاهده نمیشــود؛ الزامــات قانونـیای همچــون حفاظــت صنعتــی و بهداشــت
کار نیــز بســیار محــدود شــدهاند.
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 .۳در مــاده  ۷ایــن "قانــون" آمــده اســت" :قــرارداد کار عبــارت اســت از قــرارداد کتبــی کــه بــه موجــب آن کارگــر
در قبــال دریافــت مــزد معیــن ،کاری را بــرای مــدت معیــن یــا نامعیــن بــرای کارفرمــا انجــام میدهــد".
مــاده  ۸نیــز میگویــد" :ماهیــت اســتمراری کار در دائمــی بــودن قراردادهایــی کــه مــدت معیــن دارنــد،
مؤثــر نمیباشــند ".مالحظــه میشــود کــه در ایــن قانــون تمــام قراردادهــا موقــت تلقــی میشــوند تــا بــرای
هرگونــه ابهامــی جایــی باقــی نمانــد!
 . ۴در مــاده  ۱۳آمــده اســت" :هــرگاه اخــراج کارگــر بهدلیــل عــدم رعایــت آییننامــه انضباطــی کار باشــد
میتواندــ ب��ه مرج��ع حــل اختــاف پیشبینــی شــده در ایــن تصویــب نامــه مراجعــه نمایــد .مرجــع مذکــور
براســاس ایــن تصویــب نامــه و آییننامههــای انضباطــی مــورد عمــل کارگاه تصمیــم الزم را اتخــاذ خواهــد
کــرد ".یعنــی ،دســت کارفرمــا در اخــراج یکطرفــه کارگــر بــاز اســت و ،نیــازی بــه تذکــر کتبــی و اخــذ نظــر
مثبــت هیــچ نهــاد و تشــکیالتی نــدارد .کارگــر اخراجــی نیــز فقــط پــس از اخــراج میتوانــد بــه "هیئــت
رســیدگی" مراجعــه کنــد.
 . ۵در مــاده  ۳۰مرجــع حــل اختــاف چنیــن تعریــف شــده اســت" :هیئــت مذکــور در مــاده فــوق مرکــب
اســت از کارفرمــای ذیربــط یــا نماینــده تاماالختیــار وی ،کارگــر ذیربــط یــا نماینــده تاماالختیــار وی و
نماینــده ســازمان منطقــه " ...بنابرایــن ،در مناطــق آزاد و ویــژه هیئتهــای متوالــی دوگانــه تشــخیص و
حــل اختــاف منــدرج در قانــون کار وجــود ندارنــد ،بلکــه فقــط یــک هیئــت زیــر عنــوان" :هیئــت رســیدگی"
تشــکیل میشــود .بهایــن ترتیــب ،رســیدگی در منطقــه آزاد و ویــژه یــک مرحلــهای اســت .نکتــه قابــل
تعمــق ایــن اســت کــه ســازمان منطقــه کــه خــود یکــی از ســازمانهای کارفرمایــی ایــن منطقــه اســت،
یکــی از اعضــای حــل اختــاف هــم اســت .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه ترکیــب س ـهنفره فــوق ،روشــن اســت
کــه رأی چنیــن هیئتــی چــه خواهــد بــود.
 . ۶در مــاده  ۳۲قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی آمــده اســت" :اگــر خاتمــ ه قــرارداد كار در نتیجــه كاهــش
ن بهداش ـت و
ی ســازما 
ن پزشــك 
ص كمیســیو 
تواناییهــای جســمی و فكــری كارگــر باشــد (بنــا بهتشــخی 
ف اسـت بـه
ن قانونـی كارگــر) كارفرمــا مكلـ 
ی كار و یــا نماینــدگا 
ی اســام 
ی شــورا 
ن منطقـه بــا معرفـ 
درمــا 
ت نمایــد ".بنابرایــن ،بهرغــم
ی پرداخـ 
ل دو مــاه آخریـن حقــوق بـه و 
ل ســابقه خدمـت ،معــاد 
نســبت هرســا 
ضریــب امنیتــی بســیار پاییــن در ایــن مناطــق و نــرخ بــاالی حــوادث کار و عوامــل زیــانآور محیــط کار،
در "مقــررات اشــتغال و  ...مناطــق آزاد تجــاری -صنعتــی" هیــچ اشــارهای بــه ضمانــت کارفرمــا در برابــر
حــوادث و ایمنــی کار نشــده اســت.
 . ۷در منطقــه آزاد و ویــژه موضوعــی بهنــام پرداخــت حــق ســنوات در شــمار تعهــدات کارفرمایــان نیســت و
در مقــررات پیشبینــی نشــده اســت .چنانچــه هیئــت رســیدگی ،اخــراج کارگــر را تأییــد کنــد ،کارگــر بــا
دریافــت ســالی  ۱۵روز بهعنــوان خســارت اخــراج میشــود ،امــا چنانچــه هیئــت کارفرمــا را در اخــراج
کارگــر مقصــر بشناســد ،بهموجــب مــاده  ، ۳۴کارفرمــا مخیــر اســت کارگــر را بــه کار برگردانــد یــا در قبــال
پرداخــت ســالی  ۴۵روز بــا او تســویه حســاب کنــد.
 . ۸قانــون کار مصــوب  ۱۳۶۹کار روزانــه را هشــت ســاعت و کار هفتگــی را  ۴۴ســاعت اعــام کــرده اســت.
ولــی در مقــررات کار ناظــر بــر مناطــق ویــژه اشــارهای بــه ســاعات کار روزانــه یــا هفتگــی نشــده اســت،
بلکــه مبنــای محاســبه ســاعت کار را "چهــار هفتــه متوالــی" اعــام کــرده اســت و بهموجــب مــاده ()۱۶
مــدت کار روزانــه کارگــر را بهتوافــق کارگــر و کارفرمــا کــه نبایــد از  ۱۷۶ســاعت در چهــار هفتــه متوالــی
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"کار روز ،کاری
تجــاوز کنــد ،منــوط کــرده اســت .مــاده  ۱۷نیــز کار روزانــه را چنیــن تعریــف کــرده اســتِ :
اســت کــه زمــان انجــام آن بیــن ســاعت  ۶تــا  ۲۲و کار شــب ،کاری اســت کــه پــس از ســاعت  ۲۲اســت،
کار مختلــط کاری اســت کــه بخشــی از ســاعت انجــام آن در روز و قســمتی از آن در شــب واقــع میشــود".
ً
مــاده  ۱۸نیــز میگویــد" :کار متنــاوب کاری اســت کــه نوعــا در ســاعات کار متوالــی انجــام نمییابــد،
بلکــه در ســاعات معینــی از شــبانهروز صــورت میگیــرد ".در مــاده  ۱۹نیــز آمــده اســت" :کار نوبتــی کاری
اســت کــه در طــول مــاه گــردش دارد ،بهنحــوی کــه نوبتهــای آن در صبــح یــا عصــر یــا شــب واقــع
میشــود ".بنابرایــن ،میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه کارفرمــا میتوانــد کارگــر را روزانــه بهطــور ممتــد
یــا بهصــورت مختلــط یــا بهصــورت نوبتــی ب ـهکار گیــرد .در ایــن صــورت ب ـهازای مابهالتفــاوت ســاعت کار
انجــام شــده از  ۱۷۶ســاعت ،اضافـهکار بــه کارگــر تعلــق میگیــرد .امــا میــزان و مبلــغ آن بــه توافــق کارگــر
و کارفرمــا واگــذار میشــود .روشــن اســت کــه در شــرایط نابرابــر موجــود و نبــود مقــررات حمایتــی ،وجــود
نداشــتن تشــکلهای کارگــری نیــز وجــود داشــتن ارتــش گســترده بیــکاران ،کارگــر جــز تمکیــن از مفــاد
تحمیلــی ایــن مقــررات چــارهای دیگــر نخواهــد داشــت.
 . ۹در مــاده  ۲۰ایــن قانــون آمــده اســت" :هــرگاه بهموجــب قــرارداد منعقــده ،کار بهصــورت نوبتــی و یــا
شـبکاری 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 شـبکاری
و نوبـتکاری و مشــروط کــردن آنهــا بــه توافــق کارگــر و کارفرمــا و شــرایط و اوضــاع و احــوال کارگاه جــز
بهمعنــی حــذف کــردن مزایــای آن نیســت .بهموجــب مــاده  ۵۶قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی کشــور
شـبکاری و نوبـتکاری مســتلزم پرداخــت حــق نوبـتکاری و شـبکاری اســت .در مــاده  ۵۶قانــون کار و
ی كار میكنــد و نوبتهــای كار
ل مــاه بهطــور نوبت ـ 
ی ك ـ ه در طــو 
تأمیــن اجتماعــی آمــده اســت" :كارگــر 
ب قــرار گیــرد،
ی در صبـ ح و عصــر واقـ ع میشــود  ۱۰درصــد و چنانچـه نوبتهــا در صبـح و عصــر و شـ 
و 
ب بیافتــد  ۲۲٫۵درصــد عــاوه بــر
 ۱۵درصــد و در صورتــی کـه نوبتهــا بـه صبـ ح و شـب و یــا عصــر و شـ 
ن فوقالعـ�اده و نوبـ�ت کاری دریافـ�ت خواهـ�د کـ�رد".
مـ�زد بهعنـ�وا 
 .۱۰بهموجــب مــاده  ۲۱ایــن قانــون" :اســتفاده از تعطیــل هفتگــی (جمعــه) ،مرخصــی اســتحقاقی ســاالنه
و تعطیــات رســمی بــر اســاس توافــق دو طــرف خواهــد بــود و هــرگاه بــا موافقــت کارگــر ایــن مرخصیهــا
بــهروز دیگــری منتقــل شــود ،و یــا اســتفاده نشــود ،مزایــای پرداختــی بــر اســاس توافــق طرفیــن کــه
ً
قبــا اتخــاذ شــده باشــد ،خواهــد بــود .حالآنکــه در مــاده  ۶۲قانــون کار آمــده اســت٬ :روز جمع ـه ،روز
ن بــا اســتفاد ه از مــزد میباشــد " ٬.همچنیــن ،در مــاده  ۲۴ایــن قانــون آمــده
ی كارگــرا 
ل هفتگــ 
تعطیــ 
ً
اســت" :مرخصــی اســتحقاقی ســاالنه کارگــران بــا احتســاب روزهــای جمعــه جمعــا بیســت روز اســت...
ن بــا اســتفاد ه از مــزد و
ی ســاالن ه كارگــرا 
ی اســتحقاق 
" درحالیکــه برابــر مــاده  ۶۴قانــون کار" :مرخصــ 
ً
ی محســوب
ل جــزء ایــام مرخصـ 
ی تعطیـ 
ب چهــار روز جمعـه ،جمعــا یــک مــا ه اسـت .ســایر روزهــا 
احتســا 
ت مــدت كار انجامیافت ـ ه محاســبه
ی مزبــور ب ـ ه نســب 
ل مرخص ـ 
ی كار كمتــر از یــک ســا 
نخواهــد شــد .بــرا 
میشــود ".بهایــن ترتیــب ،بــا احتســاب دو جمعــه در بیســت روز ،مرخصــی ســاالنه کارگــران از  ۲۶روز
بــه  ۱۸روز کاهــش مییابــد .از ســوی دیگــر بهموجــب مــاده  ۷۳قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی" :كلیــه
ی بــا اســتفاده از مــزد را دارنــد :الــف -ازدواج
ی از سـ ه روز مرخصـ 
ن در مــوارد ذیـل حـق برخــوردار 
كارگــرا 
دائــم .ب -فــوت همســر ،پــدر ،مــادر و فرزنــدان .امــا هیــچ اثــری از چنیــن مرخصـیای در مقررات اشــتغال
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و ...مناطــق آزاد تجــاری -صنعتــی دیــده نمیشــود.
 . ۱۱در مقــررات ناظــر بــر روابــط کار در مناطــق آزاد و ویــژه ،کارفرمــا الزامــی بــه بیمــه کــردن کارگرانــش نــدارد.
بهعــاوه ،کارگــران بیــکار شــده مشــمول بیمــه بیــکاری نیســتند .معــاون مؤسســه کار و تأمیــن اجتماعــی
گفــت" :کارفرمایــان و کارگاههــای 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 نمیباشــند بــا توجــه بــه مــاده یادشــده ،شــمول
قانــون بیمــه بیــکاری آنهــا نیــز بــر ســازوکارهای قانونــی موجــود تســری نــدارد" بهعــاوه ،بــر اســاس مــاده
ً
 ۴۶ایــن قانــون" :ســازمان هــر منطقــه آزاد مکلــف اســت رأســا یــا بــا مشــارکت ســازمان تأمیــن اجتماعــی و
یــا شــرکتهای بیمــه نســبت بــه تأســیس "صنــدوق یــا صندوقهایــی" بهمنظــور ارائــه خدمــات درمانــی،
غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری ،بــارداری ،ازکارافتادگــی جزئــی و کلــی بازنشســتگی ،فــوت و ســایر مــوارد
مربوطــه بــرای کارکنــان مشــمول ایــن مقــررات در مناطــق آزاد اقــدام نماینــد ".درحالیکــه بهموجــب
ل ایــن قانــون مکلفانــد بــر
ی مشــمو 
ن کارگاههــا 
مــاده  ۱۴۸قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی" :كارفرمایــا 
ن اجتماعـی ،نســبت بـ ه بیمـ ه نمــودن كارگــران واحــد خــود اقــدا م نماینــد ".بنابرایــن،
ن تأمیـ 
س قانــو 
اســا 
برخــاف مــاده  ۱۴۸قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی کــه کارفرمــا را بــه بیمــه کــردن کارگــر مکلــف کــرده
اســت ،در اینجــا فقــط ســازمان منطقــه موظــف شــده اســت صنــدوق یــا صندوقهایــی را تأســیس کنــد
کــه ارائــه دهنــده خدمــات بیمـهای -اختیــاری -بــرای ارائــه خدمــات برشــمرده در فــوق باشــد .امــا اینکــه
تکلیــف کارفرمایــان دراینبــاره چیســت ،هیــچ توضیحــی وجــود نــدارد .بــه همیــن دالیــل عمــده اســت کــه
"فدراســیون جهانــی ســندیکایی کارگــری" ،مناطــق آزاد را بــه مناطــق بــردهداری نویــن تشــبیه میکنــد.
بــا تصویــب ایــن قانــون ضــد کارگــری و بــا توجــه بــه گســتردگی مناطــق آزاد و ویــژه کــه بخشهــای بزرگــی از
ً
مناطــق صنعتــی و تقریبــا تمــام بندرهــای بــزرگ کشــور را دربرمیگیــرد و در نظــر اســت کــه مناطــق وســیع
دیگــری بــه قانــون مناطــق صنعتــی -تجــاری افــزوده شــود ،میتــوان دریافــت کــه چــه فاجعــه عظیمــی جامعــه
کارگــری کشــور را تهدیــد میکنــد.
مــا نیــز بــا آقــای مالجــو موافقیــم کــه میگویــد" :امیــد اســت در پنــاه مقاومــت و مبــارزات کارگــران و بهویــژه،
کارگــران صنعتــی صنایــع بــزرگ و ازجملــه ،کارگــران صنعــت نفــت و پاالیشــگاه آبــادان ،کارگــران پتروشــیمی،
کشتیســازی و غیــره کــه تاکنــون مانــع اجــرای کامــل ایــن قانــون ضدکارگــری شــدهاند ،بــه تمامــی لغــو
شــود" [ســایت نقــد اقتصــاد سیاســی ،محمــد مالجــو ،مقالــه "تحلیــل طبقاتــی اعتصابهــای کارگــران پتروشــیمی
ماهشـ�هر" 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
فعالیتهــای فصلــی و کارگــران فصلــی بــا تعریــف زیــر روبــرو میشــویم:
"فعالیتهــای فصلــی کارهایــی هســتند کــه بنــا بهماهیــت خــود در مقاطــع مشــخص و معینــی از ســال انجــام
میشــوند .ماننــد فعالیتهــای کشــاورزی ،ماهیگیــری یــا برخــی فعالیتهــای کارخانههــای قنــد ،برنجکوبــی
و نظایــر آنهــا .کســانی کــه در فعالیتهــای فصلــی اشــتغال داشــته باشــند ،کارگــران فصلــی نامیــده میشــوند.
در غیــر فصــل کار رابطــه کارگــری و کارفرمایــی بیــن کارگــر و کارفرمــا بــه حالــت تعلیــق درآمــده و بــا توجــه بــه
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ً
قــرارداد اولیــه و قبــول شــرایط کار از ســوی کارگــر بــرای غیرفصــل کار مــزدی پرداخــت نخواهــد شــد .ضمنــا در
موقــع محاســبه ســنوات خدمــت تنهــا مجمــوع فصــول کار بهعنــوان ســابقه کار مفیــد مــاک عمــل قــرار خواهــد
گرفــت .چنانچــه تعطیلــی کارخانــه در مقطــع معینــی از ســال امــری اســتثنایی نباشــد و همهســاله تکــرار شــود،
ً
اطــاق صفــت فصلــی بــه فعالیــت شــرکت بالاشــکال اســت .ضمنــا در فعالیتهــای فصلــی ،تعطیــل کار در دوره
زمانــی حـ ِـد فاصــل پایــان فصــل و شــروع فصــل بعــدی در طبیعــت ایــن نــوع فعالیتهــا مســتتر بــوده و کارگــران
بــا اشــتغال در ایــن فعالیتهــا بــه میــل و اراده خــود آن را پذیــرا میشــوند و لــذا ،نمیتــوان آن را در زمــره
بیکاریهــای بــااراده مــورد نظــر در قانــون کار دانســت" [ســایت وزارت کار ،پاس ـخهای مربــوط بــه پرس ـشها
دربــاره قانــون کار].
همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،کارگــران فصلــی جــز در فصــول کار و آن هــم بنــا بــر قــرارداد کار موقــت
مشــمول قانــون کارنــد و ســنوات کار آنــان در مبنــای محاســبه ازکارافتادگــی احتمالــی یــا بازنشســتگی ،مجمــوع
ن روســت کــه میــان کارگــران فصلــی
فصلهایــی اســت کــه از پوشــش احتمالــی بیمــه برخــوردار بودهانــد .ازهمی ـ 
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 میآورنــد.
کارگران روزمزد
کارگــران روزمــزد ،کارگرانــی هســتند کــه در قانــون کار محلــی از اعــراب ندارنــد و در هیــچ کجــا پیشبینــی
خاصــی در حمایــت از آنــان وجــود نــدارد .روزانــه زندگــی کــردن و در میــان خیــل عظیــم کارگــران روزمــزد بــه
امیـ ِ�د یافتـ�ن کار و درآمـ�د روزانـ�های کـ�ه گاه هسـ�ت و گاه نیسـ�ت ،بـ�رای طـ�رح پوشـ�ش بیمـ�ه ،اضافـ�هکار ،پـ�اداش،
ســنوات ،عیــدی ،حــق اوالد ،حــق مســکن ،خواربــار و انــدک حقــوق قانونــی دیگــر کارگــران مشــمول قانــون کار
جایــی نمیگــذارد.
کار "شــورایعالی کار" بیفایــده نمیبینیــم
مــا بــرای نشــان دادن رفتــار و مواضــع ضــد کارگــری گــروه بهاصطــاح ِ
کــه بــه ســخنان وطنپــرور ،نماینــده ســابق کارفرمایــان در اجــاس جهانــی ســازمان بینالمللــی کار ،رجــوع
کنیــم .او میگویــد" :قانــون کار مشــمول همــه کارگــران نیســت .درحالحاضــر مشــاغل بســیار زیــادی هســتند
کـ�ه در کار درگیرــ هستــند ولــی در قان��ون کار از آنهــا نامــی بــرده نشــده اســت .از ایــن دســته افــراد گروههایــی در
بخــش نف�تـ و در برخـ�ی ادارات کار میکننـ�د .در م��ورد کارگـ�ران فصل��ی میبینیمــ ک��ه گروهـ�ی از افــراد در فصــل
تابسـ�تان وارد کارهـ�ای کش��اورزی ،خدم��ات و صنعــت س��اختمان میشــوند و همی��ن افــراد بهدلیــل وجــود نداشــتن
تعریــف درســتی در قانــون کار ،در فص��ول س�رـد ساــل ب�هـ خی��ل بیــکاران میپیوندنــد و میبینیــم کــه نــرخ بیــکاری
زمسـ�تان بیش��تر از ن�رـخ تابستــان اسـ�ت .متأسفــانه از س��ویی نی�زـ میبینیـ�م کهــ در زمــان بــروز مشــکل بیــن کارگــر
فصلــی و کارفرمــا ،مشــکالت آنهــا را بــا قوانیــن ناقــص ح��ل میکننــد و بهاصطــاح بــر پایــه قوانیــن ناقــص بــا
کارگــران فصلــی برخــورد میشــود" [جامجــم آنالیــن ۱۹ ،مردادمــاه ( ،۱۳۸۹تأکیــد از ماســت)].
روشــن اســت کــه بیشــتر کارگــران روزمــزد بــه کارهــای ساختمانســازی ،راهســازی ،خدمتــکاری و نظافــت
خانگــی ،باغبانــی ،گلکاری ،رفتگــری ،آشــپزی ،باربــری و دیگــر فعالیتهایــی از ایــن قبیــل در شــرکتهای
خصوصــی و دولتــی و بهویــژه در شــرکتهای وابســته بــه شــهرداری جــذب میشــوند" .تاکنــون هیچگونــه
آمــار روشــنی از وضعیــت نیروهــای روزمــزد کشــور منتشــر نشــده اســت و اگــر چنیــن بررس ـیهایی نیــز در مرکــز
آمــار ایــران انجــام شــده ،نتایــج آن مشــخص نشــده و در اختیــار عمــوم قــرار نگرفتــه اســت .در دوره فعالیــت
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وزارت ســابق رفــاه ،مقامــات ارشــد آن وزارتخانــه خبــر از برنامهریــزی دولــت بــرای ایجــاد پوشــش بیم ـهای یــک
ً
میلیــون و  ۵۰۰هــزار کارگــر روزمــزد ســاختمانی داده بودنــد کــه ایــن مســئله نشــان میدهــد احتمــاال بررس ـیها
و آمارگیریهایــی از کارگــران روزمــزد انجــام شــده اســت .اگــر بتــوان بــه آمــار ثبتنامیهــا در ســامانه درخواســت
ســهام عدالــت کــه شناســایی گروههــای روزمــزد شــاغل در بخــش ســاختمان و فصلــی را هدفگــذاری کــرده بــود،
اســتناد کــرد طبــق گــزارش ســال گذشــته ســازمان خصوصیســازی ،حداقــل  ۳میلیــون و  ۲۰۰هــزار نفــر کارگــر
در کشــور بهصــورت روزمــزد مشــغول بــه کار هســتند کــه البتــه ایــن میــزان بهگفتــه مقامــات کارگــری کشــور تــا
 ۵میلیــون نفــر نیــز قابــلافزایــش اســت .بــا ایــن حــال ،تــا کنــون نهتنهــا هیچگونــه برنامهریــزی مشــخصی
ً
بــرای ســاماندهی گروههــای شــاغل در بخــش روزمــزد انجــام نشــده اســت ،بلکــه در قانــون کار نیــز اساســا هیــچ
پوشــش حمایتــی قانونــی بــرای شــاغالن روزمــزد در نظــر گرفتــه نشــده اســت" [ســایت کلمــه ،گــروه کارگــری۱۳ ،
شــهریورماه.]۱۳۹۱ ،
کارگران ساختمانی
متأســفانه ،بهرغــم اعتراضهــا و پیگیــری هــای فــراوان ،هنــوز قانــون بیمــه اجبــاری بــرای کارگــران ســاختمانی
کــه بخــش اعظــم کارگــران روزمــزد را بهخــود جلــب کــرده و میکنــد ،بهاجــرا درنیامــده اســت و ایــن درحالــی
اســت کــه کارگــران ســاحتمانی بهدلیــل ســودجوییهای کالنســرمایهداران بســاز بفــروش حتــا از کمتریــن
امکانــات بهداشــت و ایمنــی کار برخــوردار نیســتند.
بهرغــم تصویــب قانــون بیمــه اجتماعــی کارگــران ســاختمانی در ســال  ،۱۳۸۶اجــرای آن بهدلیــل بــار مالــی و
اعتــراض نســبت بـه حــق بیمــه موضــوع مــاده  ۵ایــن قانــون مدتــی متوقــف شــد تــا اینکــه در دیمــاه ســال ۱۳۹۳
قانــون اصــاح مــاده  ۵قانــون بیمــه اجتماعــی کارگــران ســاختمانی از ســوی ریاســت جمهــوری بــه وزارت تعــاون،
کار و رف��اه اجتماع��ی اب�لاغ ش��د.
بهموجــب مــاده  ۵ایــن قانــون ،ســازمان تأمیــن اجتماعــی مکلــف شــده بــا دریافــت هفــت درصــد حــق بیمــه
ســهم بیمهشــده از کارگــر و  ۱۵درصــد مجمــوع عــوارض صــدور پروانــه از مالــک نســبت بــه تــداوم پوشــش بیمــه
تمــام کارگــران ســاختمانی اقــدام کنــد .در قانــون بیمــه کارگــران ســاختمانی آمــده اســت" :وزارت کار و امــور
اجتماعــی (ســازمان آمــوزش فنیوحرف ـهای) موظــف اســت نســبت بــه فراخــوان و آمــوزش کارگــران شــاغل در
کاره��ای س��اختمانی اق��دام و کارت مه��ارت فن��ی ب��رای آنه��ا ص��ادر نمای��د .تبصــره  -۱زمانبنــدی ،شــرایط و
ترتیــب صــدور ،تمدیــد ،تعلیــق کارت مهــارت فنــی و نحــوه شناســایی کارگــران شــاغل در کارگاههــای ســاختمانی
ً
موضــوع ایــن مــاده و اشــتغال آنهــا در طــول دوره اعتبــار کارت ،طبــق آییننامــهای خواهــد بــود کــه مشــترکا
توســط وزارتخانههــای رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،کار و امــور اجتماعــی ،مســکن و شهرســازی و کشــور تهیــه و
بهتصوی��ب هیئتوزی��ران خواه��د رس��ید .تبصــره  -۲کارگــران شــاغل دارای کارت مهــارت فنــی معتبــر از تاریــخ
نامنویســی در ســازمان تأمیــن اجتماعــی مبتنــی بــر کــد ملــی مشــمول مقــررات ایــن قانــون هســتند و از تعهــدات
آن بهرهمن��د خواهن��د ش��د".
بهرغــم آنکــه بنــا بــر آمارهــا بیــش از  ۴۵درصــد حــوادث ناشــی از کار مربــوط بــه بخــش ســاختمان اســت،
مشــاغل ســاختمانی از خطرناکتریــن و پرحادثهتریــن کارهــا بهشــمار میرونــد و کارگــران ســاختمانی بیــش از
دیگــر مشــاغل همچنــان در معــرض انــواع حــوادث قــرار دارنــد ،ازای ـنرو بیمــه آنــان بهویــژه در حــوزه حــوادث
ناشــی از کار امــری حیاتــی و ضــروری اســت .بــا ایــن حــال ،بیمــه ایــن کارگــران بهدلیــل مشــکالت مربــوط بــه
 228درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

بازرســی کارگاه ،تفــرق و تعــدد کارگاههــای ســاختمانی ،همــواره بــا مشــکل اجرایــی مواجــه بــوده اســت.
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
بهموقــع مــزد ،پرداخــت حــق بیمــه بــرای کارگــران بــا دشــواری روبــرو خواهــد شــد.
مــا برآنیــم کــه تمــام کارگــران ســاختمانی بایــد بیکموکاســت زیــر پوشــش قانــون کار درآینــد و بــا اتــکا بــه
ســازمانهای ســندیکایی مســتقل خــود و در چارچــوب مذاکــرات جمعــی ،بــه تنظیــم مناســبات کار خــود بــا
کارفرمایــان در مقیــاس ملــی ،منطقـهای و محلــی برآینــد .تنهــا بــر ایــن پایــه اســت کــه میتــوان بــه بهرهکشـیهای
افسارگســیخته ،سوءاســتفادهها ،بیعدالتیهــا ،تبعیضهــا و نابســامانیهای کنونــی خاتمــه داد.
گروههای کارگری موضوع ماده  ۱۹۰قانون کار
در ایــن مــاده آمــده اســت" :مــدت کار ،تعطیــات و مرخصیهــا ،مــزد یــا حقــوق صیــادان ،کارکنــان حملونقــل
(هوایــی ،زمینــی و دریایــی) ،خدمــه و مســتخدمین منــازل ،معلولیــن و نیــز کارگرانــی کــه طــرز کارشــان بهنحــوی
اســت کــه تمــام یــا قســمتی از مــزد و درآمــد آنهــا بهوســیله مشــتریان یــا مراجعیــن تأمیــن میشــود و همچنیــن
ً
کارگرانــی کــه کار آنهــا نوعــا در ســاعات متنــاوب انجــام میگیــرد ،در آییننامههایــی کــه توســط شــورایعالی
کار تدویــن و بهتصویــب هیئتوزیــران خواهــد رســید ،تعییــن میگــردد .در مــوارد ســکوت مــواد ایــن قانــون حاکــم
اســت ".مفــاد ایــن مــاده بــا تفاوتهایــی همــان مفــاد قانــون کار ســال ( ۱۳۳۷تبصــره  ۲مــاده  )۶اســت .در تبصــره
 ۲مــاده  ،۶بهجــای "صیــادان"" ،کارگــران ماهیگیــر" و بهجــای "کارکنــان حملونقــل (هوایــی ،زمینــی ،دریایــی)"،
"مالحــان و کارکنــان کشــتیها و فرودگاههــا و خلبانــان و مأموریــن فنــی و کارکنــان داخــل هواپیمــا  ...و کارگــران
بنــادر کــه مأمــور تخلیــه یــا بارگیــری کشــتیها میباشــند" آمــده بــود ،آیــا عنــوان عــام کارکنــان حملونقــل
(هوایــی ،زمینــی ،دریایــی) کارگــران بنــادر را هــم شــامل خواهــد شــد؟ از آنجــا کــه ویژگیهــای ایــن گروههــا
ســبب شــده اســت تــا آنــان را تابــع مقــررات جداگانـهای قــرار دهنــد و ازآنجاکــه کارگــران بندرهــا کــه مأمــور تخلیــه
و بارگیــری کشــتیها هســتند نیــز وضعیــت خاصــی دارنــد ،منطقــی اســت کــه ایــن افــراد را تابــع مقــررات خــاص
بدانیــم .امــا همانطــور کــه در گفتــار پیشــین اشــاره کردیــم ،تــا کنــون در برابــر خواســت دریانــوردان دربــاره وضــع
قوانیــن خــاص خــود هیــچ اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت.
هیئتوزیــران در  ۱۳تیرمــاه  ۱۳۷۲دربــاره یکــی از گروههــای یادشــده در مــاده مذکــور ،آییننام ـهای بــا عنــوان
"آییننامــه چگونگــی مــدت کار تعطیــات و مرخصیهــا ،مــزد و حقــوق کارگرانــی کــه طــرز کارشــان بهنحــوی
اســت کــه تمــام یــا قســمتی از مــزد آنهــا بهوســیله مشــتریان یــا مراجعیــن تأمیــن میشــود" تصویــب کــرد .امــا
دربــاره ســایر گروههــا آییننام ـهای تدویــن و تصویــب نشــده اســت .ازآنجاکــه در تبصــره مــاده  ۱۹۹آمــده اســت:
آن دســته از آییننامههــای اجرایــی قانــون کار مصــوب  ۲۶اســفندماه  ۱۳۳۷کــه بــا مقــررات ایــن قانــون مغایــر
نباشــد ،تــا تصویــب آییننامههــای موضــوع ایــن مــاده قابلاجــرا میباشــند آییننامــه مصــوب اردیبهشــتماه
کار ســال  ۱۳۳۷همچنــان مجــری اســت!
 ۱۳۴۹شــورایعالی کار درخصــوص تبصــره  ۲مــاده  ۶قانــون ِ
در مــاده  ۱۹۰بــه دو گــروه کارگــری "خدمــه و مســتخدمان منــازل و معلــوالن" نیــز اشــاره شــده اســت کــه در
تبصــره  ۲مــاده  ۶قانــون کار ســال  ۱۳۳۷از آن یــادی نشــده بــود .منظــور از "خدمــه و مســتخدمان" کارگرانــی
اســت کــه بهطــور مســتمر در منــازل اشــخاص بــه ارائــه خدمــات مشــغولاند .در قانــون کار ســال  ،۱۳۳۷خدمــه
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و مســتخدمان منــازل از شــمول قانــون مســتثنا شــده بودنــد و تعییــن تکلیــف آنهــا بــه قانــون جداگانــهای
محــول شــده بــود .پــس از انقــاب ،امیــد میرفــت کــه بــا دگرگونیهــای پیشآمــده در زندگــی معاصــر ،دیگــر
"خدمــه و مســتخدمین منــازل" بهمثابــه نمــادی از مناســبات بــردهداری و اربابرعیتــی ،مصداقــی نداشــته باشــند
یــا دســتکم ایــن مناســبات تابــع نظــم معینــی شــود .روشــن اســت کــه مهمتریــن حمایــت از ایــن کارگــران،
بهرســمیت شــناختن ســندیکاهای مســتقل و حــق مذاکــرات جمعــی بــر بنیــان مفــاد قانــون کار اســت .امــا نهتنهــا
چنیــن نشــد کــه هیــچ مقــررات تکمیلــی جداگان ـهای ناظــر بــر ویژگــی شــرایط کار آنــان نیــز بهتصویــب نرســید!
معلوالن
امــا طبقهبنــدی معلــوالن یــا بــه تعبیــر بهتــر کارگــران کمتــوان در گروهــای خــاص کارگــری اقدامــی اســت
بهجــا کــه الزم اســت باتوجــه بهشــمار فــراوان آنــان بهدالیــل ناشــی از بیماریهــای مــادر زادی و غیــره ،مقــررات
ت از آنــان بهتصویــب رســد تــا بتــوان هــم از اســتعدادها و
جداگانـهای درخصــوص ایــن گــروه از کارگــران و در حمایـ 
تواناییهــای آنــان در توســع ه اجتماعــی ســود بــرد و هــم امیــد زندگــی را در آنــان تقویــت کــرد .امــا بهرغــم گذشــت
 ۳۰ســال ،در حمایــت از آنــان از طریــق وضــع قوانینــی خــاص هنــوز هیــچ اقــدام عملـیای صــورت نگرفتــه اســت.
سخن پایانی
همیــن اشــارههای گــذرا کافــی اســت تــا نشــان دهنــد تــا چــه حــد کارگــران کشــور هنــوز هــم از پوشــش و شــمول
قانــون کار محرومانــد .حــال آنکــه انتظــار میرفــت و م ـیرود کــه قانــون کار و دیگــر مصوبههــا و آییننامههــای
مرتبــط بــا آن ،تمــام نیــروی کار را بــا رعایــت ویژگیهــای هــر گــروه در واحدهــای مختلــف و ب ـهدور از هرگونــه
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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گفتار نهم:

جمعیت کارگری و ترکیب نیروی کار

جمعیت مزد و حقوقبگیران
نتایــج آمارگیــری نیــروی کار در ســال [ ۱۳۹۵منــدرج در صفحــه  ۱۰۷و جــدول شــماره  ۱۳آن] ،جمعیــت
شــاغالن  ۱۰ســال و بیشــتر را بــر حســب گروههــای عمــده فعالیتهــای اقتصــادی بهشــرح زیــر اعــام کــرده
اســت:
شاغالن  ۱۰سال و بیشتر بر حسب گروههای عمده فعالیت اقتصادی به تفکیک وضع شغلی

جنس و
گروههای
عمده
فعالیتهای
اقتصادی
کل

بخش خصوصی
کل

جمع

کارفرما

کارکن
مستقل

مزد و
حقوقبگیر

کارکن
فامیلی

۴۳۵۶۴۰ ۸۶۸۵۹۹۳ ۸۱۴۹۵۱۳ ۸۱۲۴۵۰ ۱۸۸۶۳۳۵۷ ۲۲۵۸۸۰۵۲

مزد و
حقوقبگیر
مزد و
حقوقبگیر بخش
عمومی
تعاونی
۱۵۸۵۳

۲۷۷۴۴۹۰

جدول شماره ۱

نخســتین پرسشــی کــه در بررســی ایــن جــدول بهذهــن خطــور میکنــد ایــن اســت کــه ،چــرا جمــع شــاغالن در
دو بخــش عمومــی و خصوصــی بــا جمــع کل نمیخوانــد و مغایرتــی برابــر  ۹۵۰هــزار نفــر نشــان میدهــد و چــرا
جمــع شــاغالن بخــش خصوصــی بــا جمــع کل آن نمیخوانــد و نزدیــک بــه  ۷۶۴هــزار اختــاف دارد؟
شــاید دلیــل عمــده آن امنیتــی اعــام کــردن شــمار کارکنــان رســمی نیروهــای مســلح و وزارت اطالعــات بــوده
باش��د .زی��را در "ســالنامه آمــاری نفــوس و مســکن ســال ( "۱۳۹۰منــدرج در صفحــه  ،۲۰۳جــدول شــماره ،)۲۵
"موض��وع کارکن��ان دول��ت ب��ر حس��ب ن��وع تبعی��ت از قوانی��ن اس��تخدامی" آم�دـه و در برابــر کارکنــان وزارت اطالعــات
و نیروهــای مســلح نقطهچیــن گذاشــتهاند و بــرای ایــن کار هــم دلیــل امنیتــی ذکــر کردهانــد.
در آن زمــان ،مجمــوع کارکنــان دولــت اعــم از کارکنــان تابــع قوانیــن اســتخدامی ،تابــع مقــررات اســتخدامیای
دیگــر و قانــون کار ،بــدون احتســاب نیروهــای مســلح و وزارت اطالعــات ۲۰۵۲۹۹۸ ،نفــر ذکــر شــده بــود.
از ایــن مغایرتهــا کــه درگذریــم ،نــرخ شــاغالن بهترتیــب بــرای کارگــران و مزدبگیــران بخــش خصوصــی شــرکتها
و تعاونیهــا ( ۳۹درصــد) ،کارکنــان مســتقل ( ۳۶درصــد) ،مزدبگیــران بخــش عمومــی ( ۱۲درصــد) ،کارکنــان بــدون
مــزد در کارگاههــای فامیلــی ( ۲درصــد) و کارفرمایــان ( ۴درصد) اســت .جمــع مزدبگیران بخش خصوصــی و عمومی
نزدیــک بــه  ۱۱٫۵میلیــون نفــر و برابــر  ۵۱درصد شــاغالن کشــورند.
جــدول شــماره  ۲کــه برگرفتــه از جــدول شــماره " ۱۳نتایــج آمارگیــری نیــروی کار در ســال  "۱۳۹۵اس��ت ،نشــانگر
ترکیــب ایــن جمعیــت بهتفکیــک بخــش خصوصــی و دولتــی در گروههــای شــغلی عمــده اســت.
جــدول شــماره  ،۳برگرفتــه از همــان منبــع (جــدول شــماره  ،۱۸منــدرج در صفحــه  ۴۰آن) نیــز ترکیــب
کارگــران و حقوقبگیــران شــاغل در بخشهــای مختلــف اقتصــادی را بــر حســب ردههــای عمــده شــغلی
نشــان میدهــد.
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بخش خصوصی
جنس و گروههای عمده
فعالیتهای اقتصادی
کل

کل

جمع

کارفرما

کارکن
مستقل

مزد و
حقوقبگیر

کارکن
فامیلی

مزد و
حقوقبگیر
تعاونی

مزد و
حقوقبگیر
بخش
عمومی

۲۷۷۴۴۹۰ ۱۵۸۵۳ ۴۳۵۶۴۰ ۸۶۸۵۹۹۳ ۸۱۴۹۵۱۳ ۸۱۲۴۵۰ ۱۸۸۶۳۳۵۷ ۲۲۵۸۸۰۵۲

کشاورزی،جنگلداری و ماهیگیری ۲۲۹۵ ۳۱۰۸۵۲ ۷۱۸۵۶۰ ۲۲۵۱۶۶۷ ۱۳۹۷۷۷ ۴۰۳۶۸۰۴ ۴۰۶۰۵۰۶
استخراج معدن
۸۶
۰
۸۳۳۶۸ ۱۷۱۷
۳۵۷۴ ۸۸۷۴۶ ۱۵۵۶۸۱
تولید صنعتی (ساخت)
۲۱۱۸ ۲۹۷۰۱ ۲۲۳۳۲۳۹ ۱۰۸۰۲۳۱ ۱۷۸۱۵۳ ۳۶۱۰۷۸۱ ۳۸۱۷۴۲۲
برق ،گاز ،بخار و تهویه هوا
۱۳۹
۰
۴۷۷۶۹
۷۷۷
۷۶۴
۴۹۴۷۷ ۱۵۸۲۸۴

۲۱۸۱۰
۶۲۸۶۶
۱۹۴۶۸۶
۱۰۰۳۸۶

آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب
و فعالیتهای تصفیه

۱۰۰۲۹۷

ساختمان

۱۰۵۹۵ ۲۰۱۷۱۹۵ ۷۶۹۹۶۱ ۱۴۶۴۷۸ ۲۹۴۵۱۳۸ ۲۹۶۸۷۰۲

۲۵۰

وسایط نقلیه موتوری و موتورسیکلت ۶۶۳۶۹ ۱۲۱۹۳۶۵ ۱۹۷۵۷۵۱ ۱۷۱۴۷۳ ۳۴۹۰۴۸۷ ۳۵۱۹۹۷۶

۵۸۱۱

۲۴۳۵۲

۶۲۸۰ ۵۹۷۴۳۶ ۱۴۳۴۹۸۴ ۲۲۲۳۷ ۲۰۶۳۴۲۳ ۲۱۷۸۸۳۹

۲۴۸۴

۱۰۹۳۹۳

فعالیتهای مروبط به تامین جای
غذا

۳۰۸۸۶۷

۲۹۸۹۷۰

۳۱۲۴۳

۵۷۰۳ ۱۹۵۴۰۲ ۶۳۹۹۸

۳۹

۷۶۴۲

اطالعات و ارتباطات

۲۳۴۶۱۹
۳۱۹۱۷۳
۱۳۲۷۴۲

۱۵۱۶۱۳
۱۷۰۱۲۲
۱۳۲۵۹۹

۷۸۳۶
۸۲۶۴
۱۰۷۲۲

۰
۱۲۶۸۹۱ ۱۶۶۴۹
۰
۱۴۹۵۵۸ ۱۱۳۵۱
۱۵۹۲ ۳۴۸۴۱ ۸۵۴۴۳

۰
۳۴۹
۰

۷۰۸۶۸
۱۳۱۵۴۷
۱۴۲

فعالیتهای حرفهای ،علمی و فنی ۲۸۱۲۳۶

۲۹۰۲۴ ۲۴۷۲۵۵

۶۹۸۰۸

۱۴۶۴۲۴

۵۶۹

۰

۲۵۶۶۸

فعالیتهای اداری و خدمات
پشتیبانی

۲۸۰۱۴۱

۲۷۲۲۵۷

۵۷۴۸

۳۴۸۸۹

۲۳۱۱۳۳

۱۳۹

۰

۶۵۵۸

عمومی و دفاع و تامین اجتماعی
اجباری

۱۱۵۲۰۹ ۱۴۱۸۰۸۳

۸۷۹

۱۰۰۲۰۵ ۱۲۴۷۷

۱۰۸

۱۲۳۲

۱۱۶۷۸۲۵

آموزش

۱۴۴۵۶ ۳۱۹۲۵۶ ۱۳۲۲۹۵۲

۲۶۵۹۸۹ ۲۴۷۲۴

۱۵۶

۴۲۰

۴۹۹۸۷۹

فعالیتهای مربوط به سالمت
انسان و مددکاری اجتماعی

۶۴۴۸۳۱

۲۲۰۱۴۷

۲۰۹۳۳

۲۲۶۴۸

۱۷۶۱۷۰

۰

۹۴

۲۱۷۸۴۴

هنر ،سرگرمی و تفریح

۱۲۲۳۰۶

۹۴۰۴۰

۳۰۷۶

۲۶۰۱۹

۶۴۴۹۰

۴۵۴

۰

۲۰۴۴۲

سایر فعالیتهای خدماتی

۵۱۰۲۷۷

۴۷۰۳۳۴

۲۷۶۳ ۱۹۶۵۳۴ ۲۵۱۳۴۴ ۱۶۵۷۳

۵۳۲

۳۷۲۴۷

فعالیت خانوارها بعنوان کارفرمای
معمولی برای خودمصرفی

۴۸۰۶۱

۴۷۹۳۲

۱۸۵

۵۶۵۵

۴۱۴۵۲

۲۴۱

۰

۱۲۹

شرکتها ،سازمانها و هیئتهای
برونمرزی

۱۱۰۵

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۱۱۰۵

۳۹۵۲

۳۶۶۷

۴۰

۲۳۳

۳۴۳۰

۰

۰

۲۶۷

۴۴۱۰۰

۱۰۱۵

۹۴۵۷

۳۳۵۱۵

۱۱۲

عمدهفروشی ،خرده فروشی ،تعمیر
حمل و نقل و انبارداری

فعالیتهای مالی و بیمه
فعالیتهای امالک و مستغالت

نامشخص
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جدول شماره ۲

۰

۵۱۰۵۹
۲۲۷۶۸

شاغالن  ۱۰سال و بیشتر بر حسب گروههای عمده فعالیتهای اقتصادی

جمع

۲۲۵۸۸۰۵۲

قانونگذاران ،مقامات عالی رتبه و مدیران

۶۵۸۷۲۵

متخصصان

۲۲۰۶۷۵۶

تکنسینها و دستیاران

۱۱۶۳۸۵۸

کارمندان امور اداری و دفتری

۱۰۶۱۵۲۵

کارکنان خدماتی و فروشندگان

۳۰۸۲۵۶۷

کارکنان ماهر کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری

۳۲۷۵۱۹۴

صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

۴۳۸۰۰۷۶

متصدیان و مونتاژکاران ماشینآالت و دستگاهها و رانندگان

۲۷۷۵۳۹۳

کارگران ساده

۳۵۲۵۳۹۲

سایر و اظهار نشده

۴۵۸۵۶۱

جدول شماره ۳

از جدولهای  ۲و  ۳چنین برمیآید که:
 . ۱اکثریــت شــکننده شــاغالن کشــور متعلــق بــه کار و زحمتانــد .زیــرا اگــر جمعیــت کارفرمایــان و مدیــران
عالیرتبــه را بهطــور مجــزا در نظــر گیریــم و میانگیــن نــرخ خانوارهــا را در ســال  ۹۵برابــر  ۳٫۳نفــر در
نظــر آوریــم ،جمعیــت خانوارهــای آنــان حــدود  ۵میلیــون نفــر خواهــد بــود .ضمــن آنکــه میدانیــم از
مجمــوع  ۸۱۲هــزار کارفرمــا در جــدول شــماره  ،۲بخــش عمــده آن را کارفرمایــان کارگاههــای کوچــک
و خــرد تشــکیل میدهنــد و نمیتــوان همــه کارفرمایــان را در یــک مقولــه واحــد طبقهبنــدی کــرد.
بهعــاوه ،بــاور داریــم کــه در میــان مدیــران در بخــش عمومــی هنــوز افــراد شــرافتمندی وجــود دارنــد کــه
از ویژهخــواری برکنارنــد و دغدغههــای مردمــی و میهنــی دارنــد.
 . ۲پــس از کارگــران و حقوقبگیــران ،بیشتریــن نــرخ در بازارهــای رســمی کار بــه کارکنــان مســتقل تعلــق
دارد" .کارکن��ان مسـ�تقل" در آمارهــای رســمی بــه کســانی گفتــه میشــود کــه خودشــان کار میکننــد و
کارگــری در اســتخدام ندارنــد .در میــان ایــن طیــف گســترده ،میتــوان بــه راننــدگان حملونقــل بــاری و
مســافرتی در درون شــهرها و در میــان جادههــا ،بــه تعمیــرکاران خــرد ،کشــاورزان ،خردهفروشــان جــزء
و نظایــر آنــان در شــهرها و روســتاها اشــاره کــرد .توجــه داشــته باشــیم کــه در شــرایط کنونــی ،بخــش
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 ،جمعیتشــان
بالــغ بــر  ۲۶میلیــون نفــر خواهــد شــد.
ً
 . ۳کارگاههــای فامیلــی هــم عمدتــا کارگاههــای خوداشــتغالی بهشــمار میرونــد کــه در مــزارع ،در بخــش
خدمــات و در فروشــگاههای خــرد بــه فعالیــت مشــغولاند .در تعریــف ایــن گــروه درآمارهــای رســمی
بــه کســانی گفتــه میشــود کــه بهطــور خانوادگــی بــه کار مشــغولاند و کارگــری در اســتخدام ندارنــد یــا
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دس ـتکم بهطــور منظــم و ثابــت کارگــری در اســتخدام ندارنــد .همانطــور کــه دیــده میشــود ،جمعیــت
ایــن کارکنــان در آمارهــای رســمی  ۴۳۵۶۴۰نفــر ذکــر شــده اســت .ازآنجاکــه نمیتــوان بــا قاطعیــت نــرخ
میانگیــن خانوارهــا را دربــاره اینــان ِاعمــال کــرد ،در باالتریــن ســطح میتــوان گفــت کــه جمعیــت خانــوار
وابســته بــه ایــن گــروه رقمــی بیــش از  ۱میلیــون نیســت.
 .۴ب��ر اس��اس ادعـ�ای مســئوالن "کمیت��ه ام��داد" ،یــک میلیــون و  ۶۰۰هــزار خانــوار و برابــر  ۵٫۵درصــد
( ۴میلیــون و  ۴۰۰هــزار نفــر) از جمعیــت کشــور زیــر پوشــش ایــن کمیتهانــد .میگوییــم «ادعــا» ،زیــرا
میدانیــم کــه ایــن آمارســازیها بــرای عوامفریبــی و جــذب بیشتــر بودجههــای دولتــی اســت .امــا در
فقــر گســترده در میــان جمعیــت قابلتوجهــی از کشــور و بیبهــره بــودن آنــان از هرگونــه حمایتــی تردیــدی
نداریــم .ایــن را نیــز میدانیــم کــه شــرط برخــورداری از حمایــت ایــن کمیتــه ،ارائــه استشــهاد محلــی و
بازرســیهای مــداوم مبنــی بــر بیــکار بــودن اعضــای خانــوار یــا بهعبارتــی ،دســت کشــیدن کامــل از
کرامــت انســانی خویــش اســت ،زیــرا ایــن «حمایــت» بــا احتســاب یارانــه نقــدی بــرای خانــوار یکنفــره
 ۲۰۰هــزار تومــان و بــرای خانــوار  ۶نفــره حداکثــر برابــر  ۶۹۰هــزار تومــان اســت [فتــاح ،رئیــس کمیتــه
امــداد ۱۶ ،خردادمــاه .]۱۳۹۷
 . ۵از شــمار افــراد زیــر پوشــش کامــل بهزیســتی آمــار دقیقــی در دســت نیســت .امــا گفتــه میشــود ۱۸۰
هــزار زن سرپرســت خانــوار و  ۱میلیــون و یــک صدهــزار معلــول (کمتــوان) زیــر پوشــش جزیــی و کلــی
ایــن ســازماناند .بهگفتــه مســئوالن ایــن ســازمان ،هرســاله  ۳۰درصــد بــه ایــن جمعیــت افــزوده میشــود
[خبرآنالیــن ۲۱ ،تیرمــاه  .]۱۳۹۴نکتــه 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
آن�اـن را نیـ�ز در می��ان جمعی��ت گرــوه "خان�هـدار"و "ســایر" پنهــان کردهانــد یــا آنکــه دسـتکم بخشــی از آنــان
را از دو طــرف معادلــه جمعیتــی کنــار نهادهانــد! امــا تردیــدی نیســت کــه ایــن دو جمعیــت از محرومتریــن
قشــرهای جامعــه هســتند و بــه نیــروی کار و زحمــت تعلــق دارنــد.
 . ۶بــا خــارج کــردن جمعیــت خانوارهــای  ۵گــروه فــوق میتــوان بهجرئــت گفــت کــه از مجمــوع  ۸۰میلیــون
جمعیــت کشــور ،نزدیــک بــه  ۵۰میلیــون نفــر از آنــان بــه خانوارهــای وابســته بــه مــزد و حقوقبگیــری
تعلــق دارنــد .اثبــات آن دشــوار نیســت.
 . ۷اگــر مدیــران و صاحبمنصبــان را از جمعیــت حقوقبگیــران بخــش عمومــی منفــک کنیــم ،جمعیــت
کارگــران و حقوقبگیــران کشــور بالــغ بــر  ۱۰میلیــون و  ۸۰۰هــزار میشــود .اگــر میانگیــن نــرخ خانوارهــا
را بــر آنــان اعمــال کنیــم ،جمعیــت خانوارهــای آنــان نزدیــک بــه  ۳۵میلیــون و  ۶۰۰هــزار نفــر خواهــد شــد.
 .۸میدانیــم کــه از مجمــوع نزدیــک بــه  ۴٫۵میلیــون نفــر بازنشســتگان و مســتمریبگیران صندوقهــای
بازنشســتگی ،بالــغ بــر  ۷۰درصــد آنــان حداقلبگیــر هســتند و شــمار عظیمــی از آنــان بــرای گــذران
زندگــی هنــوز در بازارهــای کار رســمی و غیررســمی بــه فعالیــت مشــغولاند .ایــن عــده جــزء جداییناپذیــر
کارگــران و حقوقبگیــران کشــورند .بــرای محاســبه خانوارهــای آنــان کافــی اســت بگوییــم کــه فقــط در
صنــدوق تأمیــن اجتماعــی تــا پایــان آذرمــاه ســال  ،٩٦جمعیــت خانوارهــای زیــر پوشــش تأمیــن اجتماعــی
بــا حــدود یــک میلیــون و  ٧٣٠هــزار و  ٨٩٨نفــر بازنشســته و  ١٣٦هــزار و  ٧٠٤نفــر از کارافتــاده اصلــی،
 ۵میلیــون و  ٩٤٨هــزار و  ۴۶٧بــوده اســت .ایــن ترکیــب بــر تمــام صندوقهــای دیگــر نیــز حاکــم اســت.
بنابرایــن ،بــا احتســاب دسـتکم  ۷۵درصــد از جمعیــت بازنشســتگان در شــمار کارگــران و حقوقبگیــران و
 236درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

بــا در نظــر گرفتــن کمتریــن شــمار خانــوار بــرای آنــان ( ۲نفــر) جمعیــت خانوارهــای مــزد و حقوقبگیــران،
دسـتکم بــه بیــش از  ۴۲میلیــون نفــر افزایــش مییابــد.
 . ۹مطابــق آمارهــای ارائــه شــده در منبــع فــوق ،بیــکاران بــه دو بخــش پیشتــر شــاغل ( ۱۷۳۹۴۳۴نفــر) و
پیشتــر غیرشــاغل ( ۱۴۶۳۹۶۴نفــر) تفکیــک شــدهاند و بیــکاران پیشتــر شــاغل وضــع شغلیشــان
بهصــورت زیــر (جــدول شــماره  )۴تقویــم شــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،بیشتریــن
جمعیــت بیــکاران پیشتــر شــاغل و غیرشــاغل بــه کارگــران و حقوقبگیــران مربــوط اســت .روشــن اســت
کــه بــا احتســاب ایــن جمعیــت ،شــمار کارگــران و حقوقبگیــران شــاغل و بیــکار بالــغ بــر  ۱۳٫۸میلیــون
نفــر میشــود و جمعیــت خانوارهــای آنــان بــا در نظــر گرفتــن جمعیــت پیشگفتــه بازنشســتگان و از
کارافتــادگان از  ۵۰میلیــون نفــر درمیگــذرد.
بیکاران پیشتر شاغل

جمع
قانونگذاران ،مقامات عالی رتبه و مدیران
متخصصان
تکنسینها و دستیاران
کارمندان امور اداری و دفتری
کارکنان خدماتی و فروشندگان
کارکنان ماهر کشاورزی ،جنگلداری و ماهیگیری
صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط
متصدیان و مونتاژکاران ماشینآالت و دستگاهها و رانندگان
کارگران ساده
سایر و اظهار نشده
جدول شماره ۴

۱۷۳۹۴۳۴
۳۵۶۰۹
۱۰۴۰۲۰
۷۹۱۹۹
۸۱۶۴۸
۱۹۱۸۹۲
۳۶۶۰۶
۳۵۸۸۰۴
۱۶۲۲۲۰
۴۵۳۵۸۱
۲۳۵۸۵۲

 . ۱۰از آمارهــای رســمی ناظــر بــر بازارهــای رســمی کار کــه درگذریــم ،مطابــق تمــام مالحظــات و مشــاهدات،
دســتکم بــا جمعیتــی حــدود  ۷میلیــون کارگــر از هــر جنــس و از هــر گــروه ســنی درگیــر بــا بیــکاری
پنهــان و کار ســیاه و ســرگردان در بازارهــای غیررســمی کــه بــه کاری معــادل بردگــی گماشــته میشــوند
روبروییــم .جمعیتــی را کــه در گروهبندیهــای "خانــهدار"" ،محصــل" و "ســایر" پنهــان کردهانــد یــا از دو
طــرف معادلــه جمعیتــی کنــار نهادهانــد.
 . ۱۱از جمعیــت کارگــران و حقوقبگیــران کــه درگذریــم ،همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد ،بخــش عظیمــی
از کارکنــان مســتقل ،کارکنــان کارگاههــای فامیلــی و حتــا شــمار قابلتوجهــی از کارفرمایــان کــه خــود
دســتی در کار دارنــد ،جــزء جبهــه کار بهشــمار میرونــد .بــر ایــن عــده ،بهویــژه ،ازپادرآمــدگان از ســتم
ـدگان زیــر پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی را بایــد افــزود.
ســرمایه و بیعدالتــی حاکــم ،یعنــی ازکارمانـ ِ
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همیــن بررســی مختصــر دادههــای رســمی دربــاره نیروهــای کار ،بهرغــم تمــام ابهامــات و الپوشــانیهای
آن ،بهخوبــی نشــان میدهــد کــه نفــع برنــدگان اصلــی نقــض حقــوق کار چــه کســانی هســتند .آنــان مشــتی
کالنســرمایهدار و برخــوردار از رانتهــای دولتیانــد کــه خودشــان نیــز در زمــره طراحــان و عامــان اصلــی
ســرکوب گســترده مــردم قــرار دارنــد .در مقابــل ،میتــوان دیــد کــه قربانیــان اصلــی ایــن وضــع یعنــی کارگــران و
زحمتکشــان جامعــه کــه آفریننــدگان و مولــدان ثروتهــای کشــورند ،بهــرهای از ایــن حقــوق ندارنــد.
سخن پایانی
کارگــران ،حقوقبگیــران بخــش خصوصــی و عمومــی ،بیــکاران ،بازنشســتگان ،کارکنــان کارگاههــای خانوادگــی
و کارکنــان مســتقل بالــغ بــه  ۹۰درصــد جمعیــت فعــال اعــام شــده و بههمیــن نســبت جمعیــت خانوارهــای کشــور
را تشــکیل میدهنــد .پرســش اساســی ایــن اســت کــه چــرا بهرغــم ایــن گســتردگی ،جمعیــت وابســته بــه نیــروی
کار بــه وضــع فالکتبــار کنونــی گرفتــار آمــده اســت؟
پاســخ بــه ایــن پرســش ،چندوجهــی اســت .نخســت سیاس ـتهای پیگیــر و ســرکوبگرانه در برابــر ســندیکاها و
ســازمانهای ســندیکایی مســتقل کارگــری ،ســازمانها و تشــکلهای مســتقل صنفــی ،مدنــی مردمنهــاد ،تهــی
کــردن تمــام نهادهــای نظارتــی از محتــوای خــود و بســتن تمــام روزنههــای آگاهیبخــش از قبیــل روزنامههــا،
نشــریات و رســانههای آزاد و مردمــی بــا هــدف بــاال بــردن هزینــه فعالیتهــای صنفــی و اجتماعــی و تحمیــل
راه حــل فــردی بــه کارگــران و زحمتکشــان جامعــه بــرای حــل مشــکالتی کــه در اســاس اجتماعیانــد .روشــن
اســت کــه ناآگاهیهــای اجتماعــی کــه خــود محصــول بســتن تمــام روزنههــای آگاهیبخــش اســت از یکســو
و افزایــش هزین ـه فعالیتهــای اجتماعــی کــه پیگــرد و دســتگیری و حتــا زندانهــای طویلالمــدت و اعــدام را
بهدنبــال دارد از دیگرســو ،پیششــرط تحمیــل راههــای فردگرایانــه بــه جامعــه اســت.
مــا برآنیــم کــه بایــد بــه ایــن وضــع خاتمــه داده شــود و ایــن ممکــن نیســت مگــر آنکــه :امنیــت شــغل تأمیــن
شــود ،حقــوق و دســتمزد کارگــران و کارکنــان و در بخشهــای خصوصــی و عمومــی متناســب بــا هزینههــای
زندگــی و تخصــص و مهارتهــای آنــان تقویــم شــود ،آزادیهــا و حقــوق ســندیکایی کارگــران و کارکنــان ادارات
بهرســمیت شــناخته شــود ،اســتخدامها بــر اســاس شایستهســاالری و ب ـهدور از اعمــال تبعیضهــای مبتنــی بــر
جنســیت ،ملیــت ،قومیــت ،باورهــای سیاســی و اعتقــادی صــورت گیــرد و اســتخدامهای مبتنــی بــر خویشــاوندی
و روابــط مافیایــی منســوخ شــود.
بیتردیــد ،کارگــران و مزدبگیــران کشــور بــا حضــور گســترده خــود در تمــام شــهرها و روســتاهای میهــن و
برخــورداری از ظرفیتهــای بــزرگ علمــی و عملــی در تمــام عرصههــای کلیــدی کار و دانــش و دربرگیرنــده
نفتگــران ،صنعتگــران ،درودگــران ،نســاجان ،بافنــدگان و دوزنــدگان ،ماهیگیــران ،کشــتکاران ،کارگــران
مرغداریهــا و دامپروریهــا ،کارگــران و متخصصــان صنایــع غذایــی ،صنایــع پتروشــیمی و شــیمیایی ،کارگــران
و متخصصــان خدمــات شــهری و روســتایی ،کارگــران و متخصصــان حملونقــل عمومــی و ارتباطــات،
روزنامهنــگاران و کارکنــان رســانههای عمومــی و خصوصــی ،اســتادان و اعضــای هیئتعلمــی دانشــگاهها 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 ســازمانهای ســندیکایی مســتقل خــود و ایجــاد جبهــه متحــد کار در سراســر کشــور قادرنــد و بایــد قــادر باشــند
کــه بــه ایــن جنایتهــا و فجایــع کــه هســتی میهــن را نشــانه رفتــه اســت خاتمــه دهنــد و جایــگاه شایســته کار و
 238درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار

دانــش را بــه جامعــه بازگرداننــد .زیــرا حــل مشــکالت اجتماعــی ،بـهدور از نفــی تالشهــای فــردی ،پیــش و بیــش
از همــه راهحلهــا و اقدامهــای اجتماعــی را میطلبــد.
ـوری کارگــران،
ســندیکاهای مســتقل کارگــری و ســازمانهای ســندیکایی محلــی ،ناحی ـهای ،منطق ـهای و کشـ ِ
ایــن تــوان را دارنــد کــه بــا تشــکیل کارگروههــای تخصصــی در عرصههــای مختلــف اجتماعــی ،اقتصــادی،
سیاســی و فرهنگــی ،بهطــور مــداوم تمــام طرحهــا ،الیحههــای قانونــی در تمــام عرصههــای پیشگفتــه را
از منظــر منافــع کارگــران و زحمتکشــان و پیــش از تصویــب زیــر نظــر گیرنــد و بــه نقــد و بررســی آنهــا برآینــد
و درصــورت لــزوم نســبت بــه آنهــا واکنــش مناســب نشــان دهنــد .آنهــا نیــز ایــن تــوان را دارنــد کــه پــس از
تصویــب قوانیــن ،بــر حســن اجرایشــان نظــارت کننــد و بهعبارتــی ،بــه مشــارکت و نظــارت مردمــی در تصویــب و
در اجــرای قوانیــن بــه مفهــوم متعالــی آن مادیــت بخشــند.
بنابرایــن ،اگــر بگوییــم یــاری رســاندن بــه کارگــران در تــاش بــرای بازگشــایی ســندیکاها و ســازمانهای
ســندیکایی مستقلشــان نیــز منعکــس کــردن اعتراضهــا و خواس ـتهای کارگــران و مزدبگیــران کــه در محــاق
سانســور افتــاده اســت ،وظیفــه ملــی و میهنــی همــه نیروهــای ترقیخــواه اجتماعــی اســت ،ســخن بهگــزاف
نگفتهایــم .زیــرا فرســودگی و ناتوانــی نیــروی کار ،فرســودگی و ناتوانــی میهــن اســت .نیــز اگــر بگوییــم کــه تــاش
بــرای بازگشــایی و توســعه تشــکلهای مســتقل کارگــری بــا هــدف ســازماندهی مبــارزه متحــد در پایــان بخشــیدن
بــه وضــع فاجعهبــار کنونــی و برقــراری عدالــت اجتماعــی از نــان شــب هــم بــرای کارگــران و حقوقبگیــران
واجبتــر اســت ،بــاز هــم ســخنی بهگــزاف نگفتهایــم .زیــرا ،فقــط جبهـه متحــد کار و دانــش بــا اتــکا بــه ســندیکاها
و ســازمانهای ســندیکایی و در پنــاه ائتــاف اصولــی بــا همــه نیروهــای ملــی ،دموکراتیــک مردمــی اســت کــه
میتوانــد بــه فالکتــی کــه امــروز مــردم و میهنمــان گرفتــار آنانــد پایــان بخشــد.
*
پایان کتاب
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