
  مقررات کار؛ از مشروطیت تا امروز

ست که  ی پر از تب و تاب پس از پیروزی انقالب است و در حال حاضر، تنها سندی های کارگران در یک دهه قانون کار چکیده تالش

  .همین دلیل است که بایستی حفظ و صیانت شودتواند مرجعی قانونی برای جلوگیری از اجحاف در حق کارگران باشد و دقیقا به  می

بیست و نهم آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار است؛ قانونی که ثمره نزدیک به صد سال تالش و مبارزه طبقه کارگر و  :ایلنا

از نویسندگان  هللا عراقی یاد عزت زنده در اینجا الزم است یادی کنیم از. ست مزدبگیر ایران برای به دست آوردن حقوق صنفی

آفرین  نویس قانون کار و از حامیان پروپا قرص حقوق کار که درست چند روز قبل از سالروز تصویب قانون کار جان به جان پیش

توانست برای  ها و امکانات عینی، آنچه می مند بود که درچهارچوب واقعیت یاد عراقی، حقوقدانی عدالتخواه و کنش زنده. تسلیم کرد

 .انجام داد« عدالتخواهی»ق کارگران و آرمان بلند خودش، پیگیری حقو

به  ۹۶۳۱است که در بیست نهم آبان ماه   های سیاسی و اجتماعی، قانون کاری طلبی و حضور کارگران در صحنه حاصل سالها عدالت

حق به این قانون  انتقاداتی که بهی صددرصدی مطالبات تاریخی کارگران باشد؛ اما جدا از  تصویب رسید؛ این قانون نتوانست برآورنده

ی پر از تب و تاب پس از پیروزی انقالب است و در حال حاضر، تنها  های کارگران در یک دهه وارد است، این قانون چکیده تالش

فظ و تواند مرجعی قانونی برای جلوگیری از اجحاف در حق کارگران باشد و دقیقا به همین دلیل است که بایستی ح ست که می سندی

 .صیانت شود

 :گوید ها و امتیازات آن می یاد عراقی در ارتباط با چند و چون این قانون و کاستی زنده

حمایتی بودن مقررات کار، بازتاب یک واقعیت اجتماعی است و نه تنها در مورد رابطه کارگر و کارفرما، بلکه در هر جا که رابطه »  

با . ید، قانون گذار باید به حمایت از طرف ضعیف بپردازد؛ مانند حمایت از مصرف کنندگانآ قراردادی میان دو طرف نامساوی پدید می

هایی دارند و در صورتی به فعالیت  توان نادیده گرفت که کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز محدودیت این همه، این واقعیت را هم نمی

ای نباشد که در بازار رقابت توان ایستادگی را از  به گونه  های حمایتی ورند و جنبه یازند که سودی مناسب از آن به دست آ دست می

 .آنان سلب کند

اند و هر نوع اقدامی در جهت  در کشور ما، به جز کسانی که از بیخ و بن با مقرراتی از قبیل قوانین کار و دیگر قوانین حمایتی بیگانه

های ما  دانند که با سنت هایی می کارگران یا زنان را گام نهادن در وادی های اجتماعی مانند بهبود شرایط کار و زندگی برخی گروه

کنند، از  های دنیای نو را حس می های اجتماعی را درک کرده و ضرورت ای هم که دیدی بازتر دارند و دگرگونی سازگار نیست، عده

انعطاف پذیری مقررات کار در . کنند پیشنهاد میتابند و انعطاف پذیری را  لحاظ اقتصادی مقررات سخت و محدود کننده را برنمی

های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند، امری است که  ای ازنظر واقعیت ای که موجب سلب حقوق بنیادین بشر و دالیل پذیرفتنی اندازه

ها محروم  ک سلسله حداقلتوان کارگران را از ی با این همه، به بهانه انعطاف پذیری نمی. در شرایط کنونی جهانی درک شدنی است

مندی از مزد مناسب، تعطیل  های کار روزانه و هفتگی، لزوم بهره مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کارگاه، محدودیت ساعت. کرد

ها به روی بازرسان کار، امکان احقاق حق  ها از زنان و نوجوانان، ضرورت باز بودن کارگاه هفتگی و مرخصی ساالنه، برخی حمایت

های  هایی است که چه در کارگاه کوچک و چه در کارگاه بزرگ، چه بخش زد مراجع صالحیتدار و امور دیگری از این دست، حداقلن

توان آنها  باید رعایت شود و به بهانه مصالح اقتصادی و تشویق به تولید و افزایش اشتغال نمی( صنعت، کشاورزی، خدمات)مختلف 

البته، از دید سازمان بین المللی کار، رعایت اصول مربوطه به (. ای دارد امنیت شغلی نیز جایگاه ویژه در این زمینه)را نادیده گرفت 
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های کارگری و کارفرمایی نیز جزء حقوق بنیادین کارگران  مندی از حق تشکل و ایجاد سازمانان آزادی سندیکایی و امکان بهره

 «.شود محسوب شده و بر آن تاکید بسیار می

هر چند : گوید تقد است که مشکل بیکاری و عدم توانایی کارفرمایان ربطی به قانون کار و یا سختگیرانه بودن آن ندارد و میعراقی مع

های نادرست جمعیتی گذشته و ساختار  مشکل بیکاری و عدم اشتغال جدی است، این مشکل ریشه در عوامل دیگر و به ویژه سیاست

کاستن از حقوق کارگران،   از همین رو، این مشکل با سست کردن مقررات کار و. رات کار نیستناسالم اقتصادی دارد و زاییده مقر

 .حل شدنی نیست

 ست فلسفه حقوق کار، راهبرد کلی

گرا  هایی نیز دارد اما از آنجا که آرمانخواهی واقع داند و معتقد است که این قانون کاستی نقص نمی عراقی در عین حال قانون کار را بی

پذیرد و در کنار آن تالش برای ارتقای حقوقی این سند و رفع ابهامات آن را نیز به صورت  االجرا را می مند است، این سند الزم کنشو 

الزم به یادآوری است که دفاع ما از حقوق کار و تاکید بر ضرورت شناختن و رعایت : گوید او می. کند یک مطالبه جمعی تعریف می

این قانون در برخی موارد خشک و . دانیم عیب و نقص می ن به معنای آن نیست که قانون کار موجود را بیحقوق بنیادین کارگرا

ای موارد، قانون صراحت الزم  در پاره. گاه تکالیفی برعهده کارفرمایان قرار داده است که توجیه آن دشوار است. ناپذیر است انعطاف

ای بر آن خرده گیرند که هیچ تکلیفی برای کارگران مقرر نداشته است؛  است که عدهرا ندارد و این سکوت یا عدم صراحت سبب شده 

های کارگری و  در زمینه تشکل. های کارگران را مشخص کرد توان تکالیف و مسئولیت در حالی که چنین نیست و با دقت بیشتر می

نکه دیدگاه ما  کوتاه سخن آ. المللی مشهود است یارهای بینکارفرمایی و اصوال روابط جمعی کار، نارسایی قانون و ناهماهنگی آن با مع

 .ینی شده در قانون نیست های پیش  حل درباره لزوم حمایت از کارگر بر فلسفه کلی حقوق کار مبتنی است و به منزله تایید همه راه

تاریخ مبارزات کارگران و راه پرفراز و نشیبی که طی 

 شد

ازای جنبش جنبش طبقه کارگر، تاریخی به در

طلبی ملت ایران دارد؛ سال  آزادیخواهی و دموکراسی

شمسی، سالی مهم برای  ۹۸۲۱میالدی برابر با  ۹۱۹۱

همه مردم ایران و طبقه کارگر بود؛ در این سال، 

مظفرالدین شاه قاجار نخستین فرمان مشروطیت را امضا 

کرد و ایران کشوری مشروطه شد و دقیقا در همین سال 

ین اتحادیه کارگری در تاریخ ایران پا به است که نخست

های  عرصه وجود گذاشت؛ اتحادیه کارگران چاپخانه

 .تهران

کاهش از )های تهران، با خواسته ساعات کار کمتر  در همین سال بود که اولین اعتصاب کارگری به وقوع پیوست؛ کارگران چاپخانه

اعتصاب  ای از اعتصابات کارگری به وقوع پیوست؛ ند؛ پس از آن سلسلهو دستمزد باالتر اعتصاب کرد( دوازده ساعت به نه ساعت

 .الضرب در تهران چیان تهران و تبریز و اعتصاب کارگران کارخانه برق امین ماهیگیران انزلی؛ تلگراف



ند، اولین نسل از توان گفت کارگراِن آن سالها که اعتراض به شرایط بد شغلی و تالش برای بهبود اوضاع را در پیش گرفته بود می

گیرِی تعداد معدودی کارگاه و کارخانه، پا به عرصه وجود گذاشتند و البته  کارگران شهری و نیمه صنعتی ایران بودند که به علت شکل

 قانون اساسی مشروطه، ۸۹ماده . باید گفت دستمایه قانونی برای اولین حرکات عدالتخواهی کارگران ایران، قانون اساسی مشروطه بود

 .طلبی کارگران را هموار کرد ها و دقیقا همین دو ماده قانونی، مسیر حق ها و انجمن آن، آزادی اتحادیه ۸۹حق آزادی بیان است و ماده 

در سالهای بعد از مشروطه، نیروی کارگر شهری در حال گسترش بود و سالها طول کشید تا این نیروی رو به تزاید، راه خود را از 

عامیون در قفقاز و -پیش و پس از مشروطه، ایجاد سازمان اجتماعیون. شاگردی جدا کند-پا در فضای استاد ردهاصناف و مشاغل خ

هایی از آن در شهرهای بزرگ ایران ازجمله تهران، مشهد و تبریز، و همچنین مراودات گسترده کارگران ایرانی با  استقرار شاخه

 .د که به آگاهی نسبی طبقه کارگر و انسجام و تشکل یابی آن منجر شدکارگران ساکن باکو و ماورای خزر، عواملی بودن

 

ها طول کشید تا کارگران بتوانند به قانونی حمایتی برای مدون کردن رابطه آنها با کارفرمایان دست پیدا کنند؛ پیش از  با این وجود دهه

کارگران مطالباتشان را   های کارگران بودند؛ نماینده خواستههای تقریبا پرشمار کارگری، سخنگو و  تصویب اولین قانون کار، اتحادیه

های کارگری و کارفرمایان و  جمعی میان اتحادیه های دسته نشاندند و حقوق کار توسط پیمان می  درپی به کرسی از طریق اعتصابات پی

کار، نقش حمایت از کارگران را برعهده داشتند؛  هایی که در غیاب قانون شد؛ توافقنامه آمد و تبدیل به توافقنامه می دولت، به دست می

نامه میان اتحادیه خبازان تهران با دولت بر سر  ای بودند و شمولیت کشوری نداشتند؛ مانند توافق ها، پراکنده و منطقه نامه منتها این توافق

 .چیان تهرانی دستمزد کارگران نانوا؛ یا توافق بر سر کاهش ساعات کاِر مطبعه

 اولین اعضای سازمان جهانی کار ایران از



های  با وجود تالش. کارفرما را قانونمند کنند -ها به فکر افتادند رابطه کارگر ها طول کشید تا قانونگذاران و دولت با این همه، دهه

ی سیدضیا هیچ تالشی برای های اولیه مجلس، تا بعد از کودتا ها در دوره نشینان ازجمله سلیمان میرزا نماینده دموکرات پراکنده بهارستان

ایجاد شد و اتفاقا ایران  (ILO) بود که سازمان جهانی کار ۹۱۹۱در سال . تصویب قانونی همگانی برای حمایت از کارگران انجام نشد

از اولین اعضای این سازمان بود؛ این سازمان که در اولین سالهای پیدایش خود بود، در نظر داشت وضعیت کارگران کشورهای 

این گزارش کامال ناامیدکننده . های کرمان دریافت کرد خانه و را با دقت رصد کند و در همین راستا، گزارشی از کارگران قالیبافعض

های نمناک و  کنند؛ شرایط بهداشتی کارگاه ها کار می خانه کودکان خردسال در بدترین شرایط در قالیباف: بود؛ در این گزارش آمده بود

 .ست ت؛ خبری از تهویه و هوای سالم نیست و ساعات کار حتی برای کودکان و زنان باردار بسیار طوالنینمور، اسفناک اس

پس از آن، سازمان جهانی کار به دولت ایران فشار آورد تا نظارت بیشتری بر شرایط شغلی کارگران به خصوص کارگران قالیباف 

های کرمان تصویب شد؛ براساس  ، قانون کار در قالیبافخانه۹۱۸۶ان، در سال داشته باشد؛ در نهایت با پیگیری کنسول انگلیس در کرم

ها ممنوع شد؛ کارفرماها ملزم به رعایت اصول  خانه کارگیری دختران زیر دوازده سال و پسران زیر ده سال در قالیباف این قانون به

فت؛ نُه ساعت کار که یک ساعت آن بایستی برای ناهار بهداشتی و ازجمله نصب تهویه و هواکش شدند و در نهایت ساعت کار کاهش یا

 .آزاد باشد

شد، اولین قانون مدون ایران بود که  این قانون که البته سراسری و همگانی نبود و فقط مختص به یک صنف و آنهم فقط در یک شهر می

مصوب شدن این قانون، . کرد ف تعیین میشناخت و در جهت حمایت از کارگران، برای کارفرمایان تکلی حقوق کار را به رسمیت می

های  خانه جلو بود؛ گرچه گزارشاِت سالها بعِد سازمان جهانی کار حکایت از این دارد که قانوِن مصوب به درستی در قالیباف قدمی رو به

 .است کرمان اجرا نشده

 ایجاد اولین شورای کار در دولت کودتا

ءالدین طباطبایی، که اولین دولت پس از  سیدضیا. گردد برمی ۹۸۱۱ه سالهای بعد از کودتای مند کردن روابط کار ب گام بعدی برای نظام

ها و صنایع  کارفرما در کارگاه -کودتا را تشکیل داد، اقدام به ایجاد شورای کار کرد؛ هدف از شورای کار، رسیدگی به رابطه کارگر

ها و شکایات  دولت و کارگران و کارفرمایان تشکیل شود و به مظلمه اندک کشور بود؛ قرار بود جلسات منظمی با حضور نمایندگان

درپی دولتهای پس از کودتا، این شورا هم راه  و تاب رو به افزایش سیاسی و تغییرات پی  کارگران رسیدگی شود؛ از قرار، به دلیل تب

 .به جایی نبُرد

کارخانجات و واحدهای   آهن، ه گیرد؛ ایران صاحب را قرار می آییم؛ پس از کودتا، گسترش صنایع در دستور کار سالها جلوتر می

گیرد؛ اعتصاب کارگران  می شود؛ در دوران پهلوی یکی از مهمترین اعتصابات کارگری در همین واحدهای نساجی شکل  نساجی می

هنوز فاقد قانون حمایتی هستند؛ پارچه وطن در اصفهان؛ با این وجود، کارگران شهری و صنعتی ایران که تعدادشان چند برابر شده، 

کلی نبود و همه کارگران را در همه : شود؛ اما این قانون نیز ایرادات قبل را داشت ها، تصویب می ، قانون کارخانه۹۶۹۱تنها در سال 

 .آور بود؛ در نتیجه اجرایی نشد گرفت؛ نه جامعیت داشت و نه الزام واحدهای خرد و درشت دربرنمی

مشارکت  در کتاب زاده افشین حبیب در دولت احمد قوام؛ ۹۶۸۱رسیم به اولین قانون کار کشور؛ مصوب  آییم تا می بازهم جلوتر می

ترین قانون کار در خاورمیانه را  پیشرفته ۹۶۸۱احمد قوام در اردیبهشت : گوید در ارتباط با این قانون می سیاسی طبقه کارگر در ایران

داد که حداقل دستمزد را براساس قیمت محلی مواد غذایی تعیین کند؛ استخدام کودکان را ممنوع تصویب کرد؛ قانون کار جدید وعده 

سازد؛ ساعات کار روزانه را به هشت ساعت برساند؛ پرداخت حقوق روزهای جمعه و شش روز تعطیلی ساالنه ازجمله روز کارگر 

 .بدهد ها اجازه تشکل و مذاکره با مدیریت را را اجرا کند و به اتحادیه



. های نساجی اصفهان گرفته تا صنعت نفت در خوزستان ، رشد سریع داشت؛ از کارخانه۹۶۸۳تا  ۹۶۸۹های  جنبش کارگری بین سال

گرایی گسترده  دالیل این مطالبه یرواند آبراهامیان  .یکی از دالیل تصویب قانون کار همین رشد سریع و ناگهانی مطالبات کارگران بود

 :کند ن میطور عنوا را این

 عدم هماهنگی میان رشد قیمت کاالها و دستمزد -۹

 افزایش ساعات کار - ۸

 سخت بودن شرایط کار  -۶

  گر اخراج کارگران ، تسهیل۳۳ماده

های متشکل کارگران  چندین اعتصاب خودجوش در صنایع نساجی، نفت و معدن رخ داد؛ پیامد این اعتصابات و پیگیری ۹۶۶۳در سال 

بود، ضمن به رسمیت شناختن حقوق  ۹۶۸۱انجامید؛ این قانون که در واقع اصالحیه قانون  ۹۶۶۱مین قانون کار در سال به تصویِب دو

آن دست کارفرمایان  ۶۶های آنها اعمال کرد و از طرف دیگر، ماده  هایی بر کارگران و تشکل کار، با اِعمال نظارت دولت، محدودیت

 .را برای اخراج کارگران بازگذاشت

 :گوید شمارد و می های آن قانون را برمی و مقایسه آن با قانون کار فعلی، عیب ۹۶۶۱، فعال کارگری در ارزیابی قانون سین اکبریح

این ظرفیت را داشت تا کارگران بتوانند بر پایه ایجاد سندیکاها بر اجرای درست قوانین نظارت داشته  ۷۳۳۱قانون کار مصوب »

خودکار فسخ قرارداد را یکجانبه به کارفرما واگذارد و آن نظارت  ۳۳داشت که در قراردادهای کار با ماده  باشند اما این محدودیت را

و اعمال قدرت کارگری دراجرای قردادهای بین طرفین را خنثی کند؛ به عنوان مثال، بارها کارگران معترض به شرایط کار بر حسب 

اخراج کارگر حق خدشه ناپذیر کارفرمایان در تنظیم روابط و . شدند شتغال محروم میاعمال این ماده قانونی ازحقوق خود در ادامه ا

پلیس "قانون کار به  ۳۳مقررات به سود خود بود و هیچ ضمان اجرایی در جلوگیری از کارکرد این ماده قانونی وجود نداشت؛ ماده 

 .شهرت یافته بود" قانون کار

شد؛ اما نفس این ماده قانونی کافی  ای از سوی کارفرمایان دیده نمی بر پیشبرد چنین رویه گرچه قراردادها سفید امضا نبود و نیازی

در ضمن قرارداد کار در قانون کار . اثر گردد بی( ادامه اشتغال کارگر در یک کارگاه )بود تا همه راهکارهای حقوقی در این مورد 

های فامیلی و بسیاری از کارگرانی که به  رزی، کارهای خانگی، کارگاههای کشاو شامل بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در بنگاه

 .کرد کشی از کار دیگری را برای کارفرمایان هموار می های بهره گردید و این راه نحوی زیر پوشش قانون کار نبودند نمی

یندگان کارگران پس از ابالغ اجرایی آن به های قانونی و نما این ماده قانونی از قانون کار کنونی رخت بربست و این اختیار به تشکل

دولت داده شد تا در تصمیم بر سر فسخ قرارداد کارگر نظر دهند و در صورت نادرستی این تصمیم از سوی کارفرما به بازگشت به 

 «.ی بوده و هستقانون کار کنون ۷۱های کارگری در اجرای ماده  کار گارگر رای دهند؛ اما نقطه مقابل در این قانون، ضعف سازمان

به ثمر رسید؛ قانونی که  ۹۶۳۱ماه  های کارگران برای تصویب قانون کار که در آبان رسیم به انقالب مردم و تالش و در نهایت می

 .هایی هم دارد، اما حقوق کار را به خوبی نهادینه کرده و مهمترین سند در دفاع از مطالبات مزدبگیران است گرچه کاستی

، وزیر کار در دولت میرحسین موسوی که قانون کار در دوران وزارت او مصوب شد، در ارتباط با روند زاده یابوالقاسم سرحد

 :گوید تصویب قانون کار می



ای کار و تالشی که کارگر قانون کار در قبل از انقالب به نفع کارگر نبود و آن قانون مطالبات کارگر را تامین نمی کرد و به از»

لذا کارگران انتظار داشتند که انقالب این قانون را تغییر دهد و قانونی به تصویب رسد که مطالبات . کرد کرد، دستمزد دریافت نمی می

 .واقعی کارگران را برآورده سازد

کار شد و مرحوم فروهر در دولت موقت  وزارت کار در همان اول انقالب برای برآورده کردن این خواسته به حق کارگران دست به

بعد از مرحوم . حداقل دستمزد کارگری را یکباره به طور چشمگیری افزایش داد ولی این افزایش دستمزدها بر اثر تغییر قانون کار نبود

اما این تغییر . ه نمودندنویس از قانون کار تهیه کرده و به مجلس ارائ فروهر، آقای توکلی درصدد تغییر قانون کار برآمدند و یک پیش

مورد قبول کارگران واقع نشد و مجلس نیز ضمن اعتراض به نحوه تدوین این قانون، با آن مخالفت کرد و به دنبال این ماجرا آقای 

بنده نیز های اولیه  بعد از آن از بنده برای حضور در کابینه به عنوان وزیر کار دعوت شد و از ماموریت. توکلی مجبور شد استعفا بدهد

 .های به حق کارگران و کارفرمایان و در راستای اهداف و آرمان های انقالب اسالمی بود تدوین قانون کار جدید مطابق با خواسته

در قانون کاری که آقای توکلی تدوین کرده بودند روابط آزاد بین کارگر و کارفرما بدون حضور و دخالت دولت مدنظر بود؛ ولی ما با 

ناسان و صاحب نظران به تدوین قانون کاری مشغول شدیم که حضور دولت، در روابط بین کارگر و کارفرما را الزامی مشورت کارش

شروع به تدوین قانون کار کردیم با این دیدگاه که دولت اسالمی در جمیع قراردادهای کار بین کارگر و کارفرما باید حضور . دانست می

دها باشد و اگر اجحافی صورت گرفته باشد دولت دخالت کند و حقوق کارگر را که برعهده کارفرما داشته باشد و ناظر بر این قراردا

 .شد است تعیین کند؛ چه حقوق مادی و چه حقوق معنوی کارگر که باید از سوی کارفرما رعایت می

دولت اسالمی اقتدارش خیلی : ردند و گفتندهای خود تاًکید ک هایی شد امام وارد صحنه شدند و مجدداً بر دیدگاه وقتی که چنین اعتراض

بیشتر از این است به علت اینکه االن در موقعیت جنگی هستیم و فرصت پرداختن به این مسئله به طور کامل وجود ندارد اما همین قدر 

ارت داشته و به کارگر و تواند در جمیع موارد روابط کار دخالت و حضور داشته باشد و آزادانه نظ کنم که دولت اسالمی می اعالم می

 .کارفرما تحکم بکند که مثالً این قانون را اجرا و یا رعایت کنند

گشای کار بود؛ چون  های ارزشمند امام بود که واقعاً گره به هر حال گفت وگوها و بگو مگوهای زیادی صورت گرفت که نتایج آن نگاه

در حالیکه به گفته . شد و یا دولت خوب حداقل دخالت را در کارها بکنددر آن زمان نگرشی بود که دولت خوب آن دولتی است که نبا

وجود دولت واجب و ضروری است و دولت حتماً باید باشد؛ حتی وجود یک دولت فاسد بهتر از نبودن دولت است و ( ع)حضرت علی 

و حضرت امام معتقد بودند که حکومت  دولتی که بر همه امور نظارت داشته باشد. از دیدگاه امام دولت خوب دولتی حداکثری بود

بینیم در یک مقطع زمانی ایشان  کما اینکه می. تواند به صالحدید و شرایط جامعه برخی از واجبات دینی را تعطیل کند اسالمی حتی می

ر زمان پیامبر تواند خراب کند و تخریب مسجد ضرار د حج را تعطیل نمودند و امام شرح دادند که حکومت اسالمی حتی مسجد را می

امام با یک چنین دیدگاهی به حمایت از قانون کار پرداخت و تاکید کرد دولت باید مدافع حقوق کارگران باشد . را مثال زدند( ص)اسالم 

و براساس همین وظیفه ما قانون کار را تدوین کردیم و به مجلس شورای اسالمی در قالب یک الیحه ارائه کردیم و این الیحه پس از 

صویب مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و بعد از عدم تصویب آن توسط شورای نگهبان، امام برای رفع این مشکل، که مشکل ت

 .کارگران بود بنای تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را پایه ریزی نمودند

ستور دانند که مجمع تشخیص مصلحت در شورای نگهبان مجتهدینی بودند که بر مواضع خودشان پافشاری می کردند بنابراین امام د

مجمع تشخیص . تعیین شود و هر کجا که بین مجلس و شورای نگهبان اختالفی بوجود آمد پا در میان بگذارد و آن مشکل را حل نماید

 های شخص ها و دخالت مصلحت نظام پس از تشکیل، مصوبه مجلس که همان نظر امام بود را تصویب کرد و بدین ترتیب با حمایت



هایی که در مسیر تصویب آن رخ داد به تصویب رسید و این یک قدم بسیار اساسی برای  حضرت امام قانون کار با تمام کارشکنی

 «.احقاق حقوق کارگران و تصحیح روابط بین کارگر و کارفرما بود

ساالران در  کند؛ اما با فشار سرمایه یاین اظهارات و نگاه واضع قانون کار است؛ قانونی که گرچه از حقوق حداقلی کارگران حمایت م

ها ازجمله  است؛ خیلی ها هنوز اجرایی نشده ای از آن علیرغم گذشت دهه های عمده است و بخش های بسیار به وجود آمده اجرای آن خلل

نوع تفکر دست راستی، دانند و البته نمایندگان این  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این قانون را سختگیرانه و مانع رشد اقتصادی می

که همه مشابه هم، حقوق اولیه کارگران را نشانه )اصالح قانون کار به مجلس  درپی لوایح پی  پیش از این نیز تالش کردند با ارسال

هدفشان  اند و به ، این قانون و حقوق مندرج در آن را مخدوش کنند؛ که خوشبختانه تاکنون با ایستادگی کارگران موفق نشده(گرفته بودند

 .اند نرسیده

ترین حرف در ارتباط با قانون کار فعلی، صحبت یکی از فعاالن کارگری باشد که در نشستی با حضور  در انتها شاید درست

این چند صفحه کاغذ، دستاورِد مِن کارگر از  :وری و رشد اقتصادی، قانون کار را در دست گرفت و گفت کارفرمایان و حامیان بهره

 .کنید، مختارید؛ اما این حداقل را از من نگیرید ب و مبارزه است؛ هر کاری مییک قرن انقال

 نسرین هزاره مقدم: گزارش

 

   تر باشد توانست مترقی قانون کار فعلی می 

 کارگران برای تصویب اولین قانون کار در بهارستان بست نشستند

های  ، کم کم وارد عرصه فعالیت۶۸مرداد  ۸۲ست؛ او از سالهای بعد از کودتای  های جنبش کارگری گوهر از قدیمی جواد مهران :ایلنا

در سالهای پایانی دهه سی خورشیدی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران کفاش است و فعالیتش را تا بعد از شود؛  کارگری می

در سه دوره مختلف تاریخی بر زندگی خود و همکارانش دیده؛ قانون   دهد؛ او تاثیر سه قانون کار مختلف را انقالب اسالمی ادامه می

در سالهای بعد از کودتای دردناک نفت و در نهایت، قانون  ۹۶۶۱بیست؛ قانون مصوب در فضای باز بعد از شهریور  ۹۶۸۱مصوب 

که محصول سالهای اول انقالب است؛ به همین خاطر است که به مناسبت بیست و هشتم آبان ماه، سالروز تصویب قانون  ۹۶۳۱سال 

   به قانون کار چگونه است؟ کار سراغش رفتیم تا پای صحبت هایش بنشینیم و ببینیم نگاه این فعال قدیمی

شد؟ پیش از تصویب، چه اتفاقاتی افتاد؛ به عبارتی از ابتدای انقالب تا زمان  ۹۶چه روندی منجر به تصویب قانون کار در سال : ایلنا

قانون کار  هایی کردند و چه روندی طی شد تا درنهایت منجر به تصویب هایی داشتند، چه فعالیت تصویب قانون کار، کارگران چه کنش

 شد؟ ۹۶در سال 

 ۹۶۸۱یک قانون کار داریم که مصوب . ای انجام دهم تر برگردم؛ بلکه بتوانم یک بررسی تطبیقی و مقایسه خواهم یک مقدار به عقب می

ن، تصویب های کارگرا ها و با حمایت دیگر گروه پزخانه این قانون با همت کارگران کوره. است؛ اولین قانون کار بعد از شهریور بیست

آن زمان هم به تصویب رسیدن این . است توان گفت این قانون، اولین سنِد مدوِن مصوب است که حقوق کار را در نظر گرفته می. شد

نشینند و اجازه ورود وکال را  از قرار، کارگران در مجلس بست می  دردسر نبوده است؛ قانون برای کارگران چندان راحت و بی

گذاشتند  کردند و نمی داراِن فئودال مقاومت می های مقابل، دولت و سرمایه آن زمان هم طرف. شود قانون تصویب می دهند تا این که نمی

پزخانه ها به  در هر صورت، در نهایت کارگران موفق شدند که حرفشان را به کرسی بنشانند؛ کارگران کوره. قانون کار تصویب شود

http://www.ilna.ir/بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/560082-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


، در زمان خودش قانون بدی ۹۶۸۱آن قانون مصوب . ها، کارگران کفاش و خیاط و خبازان همراه کارگران بنا، کارگران چاپخانه

؛ که در این قانون جدیدتر، یک مقدار اصالحاتی صورت گرفت و قانون ۹۶۶۱رسیم در  آییم به قانون کار بعدی می جلوتر که می  .نبود

های کارگری  تشکل  .های کارگری حذف نشدند ، سندیکاها و اتحادیهنکته اساسی اینجاست که در این قانون جدیدتر نیز. تری بود مترقی

بین سالهای بیست تا بیست و هفت ، اتحادیه مشهوری داریم به نام شورای متحده کارگران و . آورند پذیرند و در قانون هم می را می

ی عضو این اتحادیه بودند که درس حتی کارگران  ساختار و اعضای قوی داشت؛ چندصد هزار عضو داست؛  زحمتکشان ایران که

 .خوانده اروپا بودند و بعد از بازگشت به وطن، عضو اتحادیه شده بودند

های مختلف سرکوب  ، یک دوران سرکوب تاریخی داریم که کارگران و تشکل هایشان به بهانه۷۳۳۷مرداد  ۷۲البته بعد از کودتای 

 شدند

های مختلف سرکوب  ان سرکوب تاریخی داریم که کارگران و تشکل هایشان به بهانه، یک دور۹۶۶۸مرداد  ۸۲البته بعد از کودتای 

در . من خودم از سالهای بعد از کودتا در متن جنبش کارگری بودم؛ در سندیکای کفاش بودم و در هیات مدیره اتحادیه سراسری  .شدند

بیند که با دو حزب  کند که در سالهای بعدتر می را درست میآید دو تا حزب، حزب ایران نوین و حزب مردم  همان زمان بود که شاه می

حزبی می کند که کار خودش را بهتر پیش ببرد؛ حزب رستاخیز را تاسیس  آید تک خواهد عمل کند؛ می تواند آنطور که می هم نمی

بلوهای مستقل بودن خودمان را حفظ بودیم تا  مساله اینجاست که ما سندیکاهای مستقل کارگری که با مبارزات سنگین توانسته. کند می

کنیم و از چنگ این احزاب ساختگی دربیاوریم، در طول همه آن سالها، هیچ دخالت و عضویتی در این احزاب نداشتیم و هر تالشی هم 

 .ما تا به آخر، مستقل باقی ماندیم. که کردند، نتوانستند سندیکاها را به زیر پرچم خودشان بکشانند

 ات مدیره سندیکاها، عضو هیچ یک از این احزاب نبودند؟یعنی هی: ایلنا

هم به صورت شخصی دخالت کرد و این  کدام؛ یک نفر سندیکایی داشتیم که در رستاخیز دخالت کرد و مصدر کاری شد، آن هیچ

ر آخرین قانون کاِر ولی اگر بخواهم یک نگاه کلی به بحث قانون کار داشته باشم باید بگویم د  .عضویت، ربطی به سندیکا نداشت

دست کارفرماها برای فسخ یک طرفه قراردادها باز گذاشته شده بود؛ ولی ما سندیکاهای مستقل قادر بودیم  ۶۶شاهنشاهی هم در ماده 

ند، خواه گذاشتیم آنچنان که می توانستیم با مذاکره یا با اعتراض و اعتصاب، کارفرمایان را عقب بزنیم؛ نمی جلوی اینها بایستیم؛ می

ها و تشکل های مستقل کارگری، به هرحال وجود داشتند، ولو اینکه مثل خیلی از کشورهای جهان پیشرفته  البته اتحادیه  .ترکتازی بکنند

مرداد، سندیکای کارگران نقاش، سیزده شماره نشریه منتشر کرد؛ که البته با  ۸۲بعد از کودتای . توانایی و قدرت و آزادی عمل نداشتند

در آن زمان برخالف . های زیادی به کارگران منتقل کنیم بسیار؛ ولی باالخره توانستیم سیزده شماره بیرون بدهیم و آگاهی مشکالت

  .مجالت و نشریاتی که وجود داشتند و غالبا دولتی و سانسورشده بودند، ما در سندیکای کارگران کفاش توانستیم مستقل حرکت کنیم

ما با چاپخانه مظاهری کار )شد و چاپخانه ها هم تحت فشار بودند  د مشکالت؛ نظارت سنگین بر نشر میالبته همانطور که گفتم بودن

 .اما به هرحال، توانستیم این کار را انجام دهیم  (کردیم می

ت های مستقل کارگری، به صور امکان ندارد قانون کار در هر کشوری و در هر زمانی بدون حضور کارگران و بدون حضور تشکل

 طرفه رفت در یک اتاقی نشست و برای کارگران هدیه آورد بیرون شود یک مترقی تصویب شود؛ نمی

در ارتباط با )قانون کار  ۹۱های اجتماعی را توانستیم برگردانیم؛ ماده  از اقدامات دیگری که سندیکاها انجام دادند این بود که بیمه

این شرح ها . ها و مجامع داشتیم؛ اینها همه را داشتیم ت مختلف شبانه داشتیم؛ کنفرانسرا توانستیم برگردانیم؛ جلسا  (ساختار سندیکاها

امکان ندارد قانون کار در هر کشوری و در هر زمانی بدون حضور کارگران و بدون حضور   دهم تا به اینجا برسم که بگویم را می

رفه رفت در یک اتاقی نشست و برای کارگران هدیه آورد ط شود یک های مستقل کارگری، به صورت مترقی تصویب شود؛ نمی تشکل



همه ما شاهدش هستیم و فرزندان خود من هم دست به   ای از این نوع که در چند دهه گذشته به کارگران دادند و بزرگترین هدیه. بیرون

و دو ماه امضا و از آن مهمتر  گریبانش هستند، همین قراردادهای سفید امضا و موقت است که باب شد؛ قراردادهای یک ماه امضا

اش، پایمال شدن کارگران و دادن همه اختیارات به  ها و منویات کارفرماها هستند که نتیجه قراردادهای یک طرفه که فقط ضامن خواسته

د یک طرفه همه وقتی بتوانن. ها دولتی بزرگترین کارفرما هم در این چند دهه، خود دولت بوده و در مرحله بعد، شبه. طرف مقابل است

 .ماند چیز را زیرپا بگذارند، دیگر هیچ حمایتی نه روی کاغذ و نه در عمل باقی نمی

 .رسیدیم ۹۶خواهیم ببینیم بعد از انقالب چه روندی طی شد که به قانون  حاال معایبی که هست به کنار؛ می: ایلنا

داریم اول انقالب که اصال قانون کار را بخشی از انقالبیون قبول  ساله ۱ببینید روندی که طی شد، باال و پایین زیاد داشت؛ یک دوره 

نویسی؛ خوب به خاطر دارم همین مجمع تشخیص مصلحت  بعد از آن بود که رفتند سراغ قانون. گفتند قانون کار نیاز نداریم می. نداشتند

را آوردند وسط و یک سری اصالحاتی روی آن انجام نظام اصال به دستور امام روی قانون کار به وجود آمد که همان قانون کار قبلی 

دانستند؛ در حالی که اینطور  های مستقل و عملکرد آزادانه آنها را دخالت در سیاست می ای بودند که تشکل دادند؛ از همان اوان، عده

ران به معنای ایجاد حکومت یا نیست؛ در قانون کار قبل از انقالب و در همین قانون کار فعلی همه جا بحث اینست که مشارکت کارگ

حاال معنای دفاع از حقوق سیاسی چیست؟ یعنی در   .تشکیل دولت کارگری نیست؛ بلکه به معنای دفاع از حقوق سیاسی کارگران است

در همه جای دنیا هم . عرصه اقتصاد، در عرصه اجتماع و در همه عرصه های کالن، از حقوق کارگران و از حقوق کار دفاع شود

های کارگری تماس  خواهد به مجلس برود یا قصد دارد دولت تشکیل بدهد با سندیکاها و اتحادیه م است که وقتی یک حزبی میرس

دهند یا برنامه  کنند به همان برنامه رای می دهد؛ آن وقت سندیکاها و کارگران هم اگر دخالت می گیرد و برنامه خودش را به آنها می می

 .کنند را نقد می

 .کنند های سیاسی را ارزیابی می یعنی در جهت منافع صنفی خودشان، برنامه: ایلنا

 .بله دقیقا در جهت منافع صنفی و جمعی خودشان؛ اصال ربطی به دخالت در سیاست ندارد

به .شود به کنار نمی در قانون فعلی مزایایی هم داریم؛ مثال در مورد مزد یا در مورد قراردادهای شغلی؛ حاال این که اجرا نشده و  :ایلنا

  طور کلی نظر شما درباره قانون فعلی چیست؟

خواهند از حقوق خودشان دفاع بکنند، در این  درست است؛ این مزایا و محاسن همه هست؛ ببینید به صورت کلی وقتی کارگرها می

بر تولید مطرح است؛ اما همه  دفاعیه مزد مطرح است، ساعت کار مطرح است، بیکاری و چگونگی رفع بیکاری مطرح است، نظارت

کند که کارگر بتواند متشکل شود و کنشگری داشته باشد؛ پس موضوع،  کند و رو به جلو حرکت می این دفاعیات وقتی معنا پیدا می

یار ولی مسلم است که عیب های بس  .تر باشد؛ یعنی توان و ظرفیت آن را داشت توانست این قانون مترقی می.اهمیتی نیست موضوع کم

د هم داشته؛ یعنی باید گفت هیچ کدام از قوانین کاری که تا کنون تصویب شده اند، چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب، هیچ کدام، تاکی

کارگران نقشی در تصویب قانون . های کارگران را تا حد قابل قبولی برآورده کنند اند توقعات و خواسته کدام، نتوانسته کنم هیچ می

های  گیری ند؛ پیش از آن نه مجمع عمومی برگزار شد نه تشکل مستقلی پا گرفت؛ در نتیجه نمایندگان واقعی کارگران در تصمیمنداشت

با دوایر دولتی و وزارت کار زمان هم رایزنی و . البته ما سعی خودمان را کردیم.منتج به تصویب قانون، کوچکترین نقشی نداشتند

ها را به رسمیت شناخته، محصول همین  ود گفت فصل ششم قانون کار که حق نمایندگی و تشکلمکاتباتی انجام شد؛ شاید بش

 .....ایم هاست؛ اما به آنجایی که در نظر داشتیم نرسیدیم و هنوز هم نرسیده تالش
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