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 مخاطرات حقوق کار

 
ششن ماه هشتاد وفرورديچهارم                                                                                        حسين اکبری     

   
  ولاقسمت 

                                  

گرچه دراين پيش نويس . منتشر شد١٣٨۵آذرماه باره تغييرات موادی از قانون کاردردرپيش نويس دوم وزارت کار

از نسخه قبلی سرشار بود اما همانند   شده واقع  موثر وزارت کار منتقد   کارشناسان صحت نظر موارد  پاره يی در

وق کار دولتی را ويس ضروری است تا مبانی و منابع حققبل از پرداختن به کل پيش ن. اشکاالت حقوقی و فنی است

دولتی به عنوان يکی ازانواع حقوق کارمورد بررسی قراردهيم و ديگرآنکه با شناخت ازچگونگی پيدايش حقوق کار

.دريابيم که آيا صاحبان حق در حقوق کار دولتی به واقع چه کسانی هستند   

نند انقالب صنعتی و رخدادهای مهمی ما به دنبال  وجود آمد و به  هان درج ٢٠  و١٩که در قرن   تحوالتی   دليل به

ايجاد جوامع سرمايه داری شد و که منجر به   اقتصادی -دگرگونی صورت بندی های اجتماعی تحوالت پس ازآن در

سبات خود زيستن، کارگران موفق به کسب امتيازاتی در مناگران برای دستيابی به شرايط بهترادامه مبارزات کاردر

. راه قانونمند کردن روابط فيمابين نيافتندان شدند و کارفرمايان چاره يی جزپذيرش مذاکره با کارگران دربا کارفرماي

 طريقحقوق از اين  يافتن  رسميت  آنکه  قبل از . حاکم شد کار روابط  بر  دوجانبه  قواعدی و ل  اصو بدين ترتيب

ردادها که بين کارگران از طريق سنديکاها و اتحاديه های کارگری از يک سو و  به اثبات رسد، اين قرا قانونگذاری

در . شناخته شده است» حقوق کار دسته جمعی«کارفرمايان يا نمايندگان آنان از سوی ديگر بسته می شد، به عنوان 

هفته بود مادام که حقوق کار دسته جمعی ضمانت اجرايی آنچه دو طرف قرارداد پذيرفته بودند در قدرت کارگران ن

کارفرمايان منافع خود را در کاربست شيوه اعتراضی و اعتصابات از جانب کارگران در خطر می ديدند به اصول 

. پذيرفته شده در پيمان ها وفادار بودند   

در ادامه مبارزات کارگران برای رسميت يافتن اين حقوق دولت ها که از سرکوبگری مبارزات کارگران نتيجه يی 

 شدند که  می گرفتند، نيز ناچار به مداخله و پذيرش و تصويب دستاورد اين مبارزات از طريق مجالس قانونگذارین

عنوان رشته يی از   کار به   پس حقوق از اين.  شناخته شد  حقوق کار دولتی اصول و قوانين تصويب شده به عنوان

 و دانشگاهی   به عنوان يک علم مورد توجه محافل علمیحقوق، دارای استقالل شده و در پاره يی از کشورهای دنيا

و تصويب » پيدايش قانونگذاری«مرحله اول . پيدايش حقوق کار دولتی در سه مرحله تکوين يافت. قرار گرفته است

کار که ايجاد نهادهای بازرسی چون ادارات کار و وزارت کار »  پيدايش بازرسی  «در مرحله دوم . قوانين کار بود

روابط از اجرای اين حقوق موجب اخالل دربه دنبال داشت و سومين مرحله برای آن که در بازرسی کار تخطی را 

پيدايش دادرسی  «کار نشود مراجع و نهادهای خاصی برای رسيدگی به تخلفات و حل اختالفات ايجاد شد که مرحله 

.نام گرفت » کا   

در اين تعريف همه حقوقدان های کشور های صنعتی در عرصه بين . در ابتدا با تعريفی از حقوق کار آغاز می کنيم  

 



.هستند وجود آمدن و تکوين علم حقوق کارالمللی اتفاق نظر دارند، چرا که اين کشور ها عرصه به   

) محل کار(اصول و مواد قانونی است که به بحث درباره کارگر، کارفرما، کارگاه حقوق کار شامل مجموعه يی از«

کار و کار نوبتی، بهداشت و ايمنی کار، قرارداد کار اعم از انفرادی و پيمان های دسته جمعی، سازمان مزد، ساعت 

 تالف ومراحل رسيدگی، بازرسی کار حل اخ  کار، اعتصاب، مراجع و کارفرمايی، مرخصی، تعطيل های کارگری

پردازد به روابط کار معروف است و  آن می  بهکار که حقوق   اين گستره يی  ».و ضمانت های اجرايی می پردازد

حقوق کار نسبت به ساير  را برای   ويژگی هايی  اين روابط از چنان تنوع و تفاوت هايی برخوردار است که الجرم

حال ببينيم اين ويژگی ها چيست؟. رشته های حقوق ايجاد می کند   

کار ناظر بر روابط حقوقی کارهای تابع است از آنجا که حقوق . کار توجه دارداولين ويژگی حقوق کاربه تابعيت در

.و انواع کارهای مستقل را شامل نمی شود در نتيجه دو نوع تابعيت ايجاد می کند   

. تابعيت حقوقی که معنی آن اين است که کارگر تابع دستور کارفرما است-الف   

. تابعيت اقتصادی به اين معنی که کارگر به ازای کار، مزد دريافت می کند-ب    

حقوق کار در بيشتر موارد مبتنی بر نظم عمومی  اين ويژگی . دوم اينکه حقوق کار از نظم عمومی پيروی می کند

معنی نظم عمومی اجتماعی .  وجود دارد قواعد نظم عمومی اجتماعی در تمام رشته های علم حقوق. اجتماعی است

مانند (ت يعنی اينکه مردم را امر به کاری می کند هم برسه خصوصيت قانون استوار است؛ يکم اينکه قانون آمر اس

و سوم اينکه قانون ) مانند قاچاق و احتکار(کاری بازمی دارد دوم قانون مانع است و مردم را از) خدمت نظام وظيفه

 مانند گذشت شاکی از شکايت و يا اختيار در رای دادن و يا رای ندادن در(مردم را در فعل يا ترک آن مخير می کند 

).انتخابات   

ت مانند شرايط معروف اس» کالسيک«وجود دارد و به نظم عمومی  در حقوق کار هم  اجتماعی  نظم عمومی  اين 

نظم عمومی اجتماعی مسيری يک طرفه دارد، . حدود صالحيت مراجع رسيدگی به حل اختالفاساسی قرارداد کارو

ر کارگر، حتی اگر با جهت منافع کارفرما و ضراز آن درفرما به نحو مطلق تحميل می شود وعدول يعنی فقط به کار

 که نظم توضيح با اين . کارگر قابل تغيير است  به نفع  مقابلولی درمسير. پذير نيست باشد، امکان  هم توافق کارگر

مقررات دولتی ذکر شده است و کارفرما نمی عمومی درحقوق کار شامل حداقل ها و حداکثرهايی است که درقانون و

آن بر پيمان های دسته جمعی آن حداقل هارا کاهش دهد وهای انفرادی يا ارگرازطريق قراردادتواند حتی با موافقت ک

. مجاز استبرای افزايش حداقل ها و کاستن ازحداکثرها درجهت منافع کارگرحداکثر ها بيفزايد ولی همواره مذاکره 

.ساعت ۴۴ به  هفته ساعت در۴٨ کاهش ساعت کار از  روز و يا٢۴روز به ١٢مانند افزايش مرخصی ساالنه از    

اتفاقات، ممکن است تغيير حقوق کار همواره براثر. حقوق کار، وابستگی آن به اتفاقات و رويدادها استويژگی ديگر

يا جنگ و شرايط حاصل از )  بهمن و پيامد های آن٢٢مانند انقالب (اين اتفاقات می تواند يک رويداد اجتماعی . يابد

باشد که موجب )  مانند رشد سريع تکنولوژی (آن و يا تغييراتی بر اثر توسعه اقتصادی و بروز امکانات ناشی از آن 

 سياسی بر اقتصاد و يا برعکس، تاثير متقابل مسائل اجتماعی و. می شود قوانين کار يا پاره يی از مواد آن تغيير يابد

تاثيراتی  لب آن امتيازاتمثال هرگونه امتيازات اجتماعی و يا سبه طور.قانون را فراهم آوردميتواند موجبات تغييردر

 ديرپا باشد  نمی تواند مثل قوانين مدنیهد داشت، به همين دليل قانون کارحوزه اقتصاد به دنبال خوارا درعملکرد در

  حقوق به دست آمده و  تحوالت به هر دليلی که باشد و ممکن است دستخوش تغييرات شود، اما بايد يادآور شد که اين

 



اصل احترام به حقوق مکتسب را نمی توان . تواند از بين ببردرا به هيچ وجه نمي) حقوق مکتسب(تثبيت شده کارگران  

.از بين برد و يا از آن کاست، حتی اگر اين اصل در قانون کار نيامده باشد و تنها عرف باشد   

ره در حال گسترش است داليل آن هم عمدتًا سه دسته اند؛ويژگی چهارم حقوق کار آن است که حقوق کار هموا  

باره کودکان شناخته داردمثًال ابتدا حقوق کاردر شته ودخالت دا جنسيت درتغييرمقررات کار متفاوت سن و فراد ا -١

.شد  

مصوب اينکه کشوری عضو سازمان بين المللی کار است معنايش اين است که بايد از قوانين کار . االجرا شده است

. در مقاوله نامه ها تبعيت کند و به توصيه نامه های آن سازمان هم توجه داشته باشد  

 )مطلق آزادی(ا تکيه برمنابعی مورد توجه قرارگرفته وميگيرند؛مثًالحقوق کارکارفرمايیبهريک ازانواع حقوق کار

. قراردادها با کارگران خود بوده اندعقد ق دراز لحاظ دوره تاريخی شامل دوره يی که کارفرمايان دارای آزادی مطل

توليد به عنوان اصل آزادی مالکيت اشيا و ازجمله مالکيت ابزار. روابط کار بوددراين دوره، اصول سه گانه حاکم بر

حق مطلق، اصل آزادی اقتصادی در تجارت و حرفه و اصل آزادی در عقد قرارداد که قرارداد کار را هم شامل می 

الزم االجرا ن معتبر وآزادانه بسته شود برای طرفي اجاره خدمات يا اجاره اشخاص اگرکه قراردادبه اين معنی . شود

.است   

اصول کلی حقوق مدنی است  تنظيم قرارداد کار تابع -منابع حقوقی که حقوق کارفرمايی از آن تبعيت می کند؛ الف 

ی کار قبل از تصويب قانون کار  آن در قرارداد هانمونه تاريخی. باب اجاره و اجاره خدمات استفاده می شودمثًال از

آن کارگر به عنوان اجير به اجاره کارفرما درمی آمددرايران وجود دارد که در   

.آن تعريف می شود داخلی کارگاه که بسته به اقتدارکارفرما شرايط کاردراساس آيين نامهتنظيم قرارداد بر -ب    

ستند و شامل اشارات و اصولی در قانون اساسی کشورها، قوانين عادی کار، حقوق کار دولتی اين منابع قانونی هدر

. روابط کار هستنديين نامه های مربوط به قانون کاروتصميمات قضايی موردی درزمينه مسائل وتصويب نامه ها و آ

.الزم است که نکاتی درباره هريک توضيح داده شود  

ن کار و اشتغال، حق و اصولی درباره حقوق کار از قبيل حق داشتدر قوانين اساسی بيشتر کشورهای جهان اشارات 

حقوق اساسی «حق اعتصاب ونظاير اينها که به -های صنفی حق تشکيل سنديکا و سازمان -بهره مندی ازحاصل کار

عادی کاربايد براساس اين اشارات  عتباراست وقوانيناصول دارای ااين اشارات و.معروف هستند، وجود دارد» کار

جمله قضايی به اين مراجع مربوطه از  و هردارنده حق می تواند دردادرسی. تصويب شود  آنها  با بدون مغايرت  و

.حق و معتبر استتناد کند و اين استناد کامًال براشارات و اصول اس  

ه تدريج و  ديگر مانند فرانسه ب کشورها مانند انگلستان به صورت يکجا و در بعضیقوانين عادی کار؛ در بعضی از

مراجع قضايی معتبر اط مواد قانونی تصويب شده از نظراما ارتب. پراکنده به تصويب مراجع قانونگذاری رسيده است

بعضی از  در اين منظور برای  . داشته باشد  اساسی مغايرت  قانون  نبايد با  قوانين عادی همه قانون کارمانند. است

رکن و نهادی پيش بينی شده است که وظيفه آن رسيدگی به اعتراضات درباره کشورها مانند امريکا، آلمان و فرانسه 

. مغايرت قوانين عادی با قانون اساسی و اخذ تصميم درباره مغايرت يا عدم مغايرت آنها است  

رت مصوبات مجلس از جمله حقوق در ايران اين وظيفه را به عهده شورای نگهبان قانون اساسی گذار ده اند که مغاي

جا که آن  اسالمی ايران از جمهوری کار قانون  جريان تصويب  در. اعالم کند ررا با قانون اساسی تشخيص داده وکا  

 



سوی شورای نگهبان دنبال می شد در نتيجه رکنی زمجلس به صورتی جانبدارانه اتشخيص مغايرت مواد مصوب در  

در سال  که در نهايت به تصويب قانون کار شدايجاد» مجمع تشخيص مصلحت نظام«شورای نگهبان به نام فراتر از

. رای داد١٣۶٩   

 و تصويب قانون کار روابط سال های قبل از طرح.  سال سابقه دارد۶٠حقوق کار دولتی در کشور ما ايران قريب 

ر کارفرمايی بود و کارگران طبق قانون مدنی به عنوان اجير در اختيار کارفرما قرا کاردرايران براساس حقوق کار

.  تاکنون روابط و مناسبات در ايران بر اساس حقوق کار دولتی سامان داده شده است١٣٢۵از سال . می گرفتند

اين عرصه همان ابتدای قانونگذاری دراين است که درنشانگرقوانين عادی کارمان گونه که وجود مواد بسياری دره

عهودی که مطابق ماده مقررات واين موارد عبارتند از. تبين المللی مورد توجه بوده اساصول و مقررات حقوق کار

به اعتبار همين موضوع و از آنجا که .  قانون مدنی و بر طبق قانون اساسی بين دولت و ساير دول منعقد شده است٩

ار  ايران عضو سازمان بين المللی ک اينکه به جهت را پذيرفته است واعالميه حقوق بشرالمی ايران نيزجمهوری اس

 پيمان نامه حقوق کودک  ارههمان تعهد درب دارد و بنيادين کار  آن درباره حقوق وباتمصبرابر  و تعهداتی در است

 و دولت چنانچه  نتيجه   پيمان نامه آمده است، در ايندر درباره کودکان نيز حقوق کار منابع ازاست و برخی برقرار

مندرج در » حقوق اساسی کار«تغييراتی ايجاد کنند نبايد موارد اصالحی و يا تغييرات با قانون کاربخواهند در مجلس

که همگی (يمان نامه حقوق کودک قانون اساسی، منابع حقوق اساسی در مقاوله های بنيادين کار، حقوق کودکان در پ

.مغايرت داشته باشد) حکم قانون هستند قانون مدنی در٩اساس ماده بر   

به تصويب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد )  خورشيدی١٣٢٧(ميالدی ١٩۴٨دسامبر ١٠اعالميه حقوق بشر در

 اختصاصاين اعالميه به حقوق اساسی کارموادی از ه به آن رای موافق داد،کشوری است ک۴٨ايران يکی ازرسيد و

قوق بشر آمده است؛ اعالميه ح٢٣دارد از آن جمله در ماده   

 خودبرای کار بخشی  رضايت  منصفانه و  برگزيند، شرايط  زادانهرا آ خود کند، کار دارد کار حق  شخصی هر -١

.برابر بيکاری حمايت شودباشد و درخواستار   

.همه حق دارند که بی هيچ تبعيضی در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگيرند -٢  

 رضايت بخشی دريافت کند که زندگی او و خانواده اش را موافقق دارد مزد منصفانه ومی کند حکسی که کارهر -٣

.وسايل اجتماعی حمايت کامل شودصورت لزوم با ديگربا کرامت انسانی تامين کند و در   

. بپيوندديا به اتحاديه های موجودد با ديگران اتحاديه تشکيل دهد ومنافع خوشخصی حق دارد که برای دفاع ازهر -۴  

و به ويژه بايد از محدوديت   استراحت و تفريح دارد   اعالميه حقوق بشر می گويد هر شخصی حق٢٢همچنين ماده 

.معقول ساعات کار و مرخصی ها و تعطيالت ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود  

به صراحت  ، حقوق اساسی کاراصول زيرمهمترين منابع حقوق کار دولتی درقانون اساسی نيز به عنوان يکی از در

 آمده است؛

اصل بيستم قانون اساسی؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،  -١

.سياسی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسالم برخوردارند  

در  مگراست مصون  تعرض  از غل اشخاص و ش حيثيت، جان، مال، حقوق  قانون اساسی؛  دوم  بيست و اصل -٢

.می کندمواردی که قانون تجويز  

 



 

اسالمی و   و انجمن های  و صنفی  سياسی   قانون اساسی؛ احزاب، جمعيت ها، انجمن های  بيست و ششم اصل -٣

 و اساس  بر اينکه اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازين اسالمی  اقليت های دينی شناخته شده آزادند مشروط

 و يا به شرکت در يکی از آنها مجبور  جمهوری اسالمی را نقض نکنند هيچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع

.ساخت  

کسی حق دارد شغلی را که به آن مايل است و مخالف اسالم و منافع عمومی هشتم قانون اساسی؛ هراصل بيست و -۴

.و حقوق ديگران نيست، برگزيند  

ال کامل و قراردادن چهل و سوم؛ تامين شرايط و امکانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغاصل بند دو از -۵

  و...راه وام از- شکل تعاونی اختيار ندارند در قادر به کارند ولی وسايل کار دراختيار همه کسانی کهوسايل کار در

 صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد اصل چهل و سوم؛ تنظيم برنامه اقتصادی کشور بهبند سه از -۶

اجتماعی و شرکت فعالی - سياسی -که هر فرد عالوه بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی 

.در رهبری کشور و ابتکار را داشته باشد   

اری معين و جلوگيری از بهره عدم اجبار افراد به کو سوم؛ رعايت آزادی انتخاب شغل و اصل چهل ازبند چهار -٧

.کشی از کار ديگران  

هيچ کس نمی تواند به عنوان  مالک حاصل کسب و کار خويش است وکسیاصل چهل و ششم قانون اساسی؛ هر -٨

.مالکيت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از ديگری سلب کند  

ايجاد هماهنگی  تهيه برنامه ها وهمکاری در قسط اسالمی واصل يکصد و چهارم قانون اساسی؛ به منظور تامين -٩

 دهقانان و ديگر -گران صنعتی و کشاورزی، شورايی مرکب از نمايندگان کار-واحد های توليدی درپيشرفت اموردر

 تشکيل اعضای اين واحد هامانند اينها شورايی مرکب ازاداری، خدماتی وواحد های آموزشی ومديران درکارکنان و

.می شود  

حمايت از فرزند و حضانت  داری و دوران بار  بالخصوص در حمايت مادران يکم؛   واصل بيستز دوم ا بند  -١٠

    سنديکاليست*. بی سرپرست کودکان

 قسمت دوم
                                                        

 توجه يد به آنبادو منظرادين سازمان جهانی کار است که ازمقاوله نامه های بنيمنابع حقوق کار؛ يکی ازبخش پايانی

حکم قانون دارند و ديگر آنکه ات دولتی اين مقاوله نامه ها نيزقانون مدنی به عنوان تعهد٩اول اينکه طبق ماده . شود

و يکمين   در سی ١٩۴٨ ژوئن ١٧سازمان در  کنفرانس عمومی اين . ايران خود عضو سازمان بين المللی کار است

 ماده به تصويب ٢١ان مقاوله نامه آزادی و حمايت از حقوق سنديکايی را دررا با عنو) ٨٧(اجالس خود مقاوله نامه 

 که در ژنو ١٩۴٨ژوئن ٨تاريخ سی و دومين اجالس خود دررانس عمومی سازمان بين المللی درهمچنين کنف. رساند

 روز اول برگزار شد در خصوص اجرای اصول حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مقاوله نامه يی را پيشنهاد کرد که

 نيز اين مقاوله نامه. به تصويب رسيد»  تشکل و مذاکرات دسته جمعی نامه حق  مقاوله « تحت عنوان ١٩۴٩ژوئيه 

 بنيادين  مجموع دو مقاوله نامه فوق به عالوه شش مقاوله نامه ديگر به عنوان مقاوله نامه های.  ماده است١۶دارای 



به حساب می  و همگی از منابع حقوق اساسی کار و معتبر استبرای تمامی دولت ها اعم از عضو و غيرعضو نافذ

.آيند   

مهمترين موضوع و  اولين .  است  چگونه اليحه يی  وزارتی  پيش نويس دوم با توجه به آنچه که ذکر شد حال ببينيم

ر بر  بر اصل قيموميت وزارت کا اين پيش نويس. های کارگری و کارفرمايی استويژه سازمانفصل ششم قانون کار

 مبنی ۵با حفظ تبصره  کارفرمايی را-دارد و حق آزادی تشکل های کارگریاصراراساسی ترين موضوع حقوق کار

از تشکل های  بر تصويب آيين نامه نحوه برگزاری و چگونگی تشکيل و حدود و اختيارات و نحوه عملکرد هر يک 

ار می دهد، در  وزيران قروزير کار و تصويب هياتفوق و کانون های شهرستان و استانی و مرکزی را به پيشنهاد 

وه بر آن پيش اين رابطه ندارد، عالرگری و کارفرمايی وظيفه ديگری درجز ثبت تشکل های کاحالی که وزارت کار

 صريح  با نص هم  اين موارد  . است اصرار دارد  که ناقض استقالل تشکل ها ١٣٨حفظ ماده برنويس وزارت کار

است وهم با صراحت کامل مصوبات سازمان بين المللی درباره حق آزادی تشکل در مغاير٢۶اصل قانون اساسی در

و عالوه بر همه اينها .  آن سازمان مغايرت دارد٩٨ و موضوع قرارهای دسته جمعی در مقاوله نامه ٨٧مقاوله نامه 

اجتماعی  -ثاق بين المللی حقوق اقتصادی  مي٨عين حال با ماده و در. است اعالميه حقوق بشر مغاير٢٣ ماده ۴با بند

  .استحکم قانون است، مغايرقانون مدنی در٩وسته و طبق ماده خورشيدی به آن پي١٣۵۴سال فرهنگی که ايران درو

در صورتی که کارگران دارای سازمان صنفی مستقل و آزاد خود باشند حتی درصورت وجود اشکاالت در قانون يا 

بدين . تواند تحت حمايت سازمان صنفی خود از حقوق از دست رفته دفاع کندبه قرارداد کارگر ميعدم تعهد کارفرما 

سازمان های کارگری به معنی نفی حقوق کارگران است به ويژه ها درل اراده کارفرمايان و دولتترتيب هرگونه اعما

.در کشور ما که دولت خود کارفرمای بزرگی است   

نين با همچ.  و سوم قانون اساسی مغاير است  اصل چهل۴ و بند ۴۶ و ٢٢  و٢٠ود با اصول قانون کار خ١٩١ماده 

وجود اين ماده در قانون کار يعنی . کار حذف شود اين ماده بايد از قانون . تضاد استدر اعالميه حقوق بشر٢٣ماده 

.را فراهم آورده استق و مقررات کارزمينه لغو حقوهای اخيراين ماده قانونی طی سالمتاسفانه . »قانون بی قانون«  

 رسمًا قرارداد شفاهی سی روزه قانونی شده است و معلوم نيست که اين قرارداد شامل ٧ الحاقی به ماده ٣در تبصره 

سی روز در فرم مخصوص وزارتی اگر بناست که قراردادهای با بيش از . چه کارهايی است و چرا بايد کتبی نباشد

داد نافی حقوق کارگران  قرار گيرد و اجرا نشدن اين شکل ازاختيار قرارن و مقررات تهيه و درقواني چارچوب در و

معنی ديگر اين تبصره آن نيست که در قراردادهای شفاهی سی روزه، حقوق کارگران می تواند نفی و پايمال . نيست

  شود؟

پيشنهادی همان واقع اين ماده در.  آورده است پيش نويس کارفرما حق فسخ يک جانبه قرارداد را به دست٢٧ماده در

دهد که سيستم کارفرمايی اقتدارگرا از اين امکان قانونی انقالب نشان ميتجارب قبل از. سابق است قانون کار٣٣ماده 

به پذيرش زياده خواهی کافرما در روابط کار کارگران که حق طلب بوده و حاضرزعمدتًا در جهت حذف نيروهايی ا

  اقتدار شيوه های جلوگيری از کارگری موجود، موجبن رای نمايندگان کارگران يا سازما. کردده اند، استفاده مينبو

ای تغيير اين ماده قانونی به به همين جهت کارفرمايان بيشترين فشار خود را بر. گرايانه و يک سويه کارفرمايان شد  

  به کميسيونی پيش نويس در قالب اليحه رفع موانع توليدخارج ازبرده اند به صورتی که هم اکنون تغيير اين ماده کار

اين ماده از پيش نويس در تضاد جدی با اصل چهل و ششم . در مجلس شورای اسالمی جهت تصويب ارائه شده است  

 



.قانون اساسی است   

قبال کاری در دستمزد کارگرحداقل مزد به معنی . دهدحداقل مزد ارائه نمياساسًا تعريف درستی از۴١شنهادی ماده پي

حدود آن را يک مرجع  است که ی است که پاسخگوی نياز يک خانواردهد نيست بلکه به معنی مزد پايه يکه انجام مي

 سخن از حداقل مزد می شود بسيار نابجاست که گفته  وقتی که. ذيصالح اقتصادی مانند بانک مرکزی تعيين می کند

» .ايط اقتصادی کشور تعيين شود و رابطه معناداری نيز با بهره وری داشته باشدحداقل مزد با توجه به شر «شود 

چرخه و پروسه توليد و دهد و اين درستانده ها به داده ها را معنی ميبهره وری تابع فرمول خاص خود است و نسبت 

دانش   وعداد، مهارت، سابقه توان، است آنکه کرد مگر آن را معنادار توان و نمي دارد  بستگی   کارگر های بليتبه قا

 نه تعريف  »رابطه معنا دار «. ضمن آنکه قانون بايد از صراحت کافی برخوردار باشد. کارگران را به حساب آورد

يد آنچنان روشن و باقانون کار. ه يی بر آن مترتب استمظروف و کميت و کيفيت قابل سنجنه ظرف وحقوقی دارد و

از قضا ماده .  کنندخود دفاع که کارگران در هر سطحی بتوانند با تکيه برآن از حقوق از تفسير باشدشفاف و بی نياز

برد،به دهان ميپس سر از لقمه را معلوم نيست چرا وزارت کاراست وهمين ويژگی برخوردارفعلی از قانون کار۴١  

فاقد درک و بينش کارشناسانه و  ل آنچه که به عنوان پيش نويس دوم ارائه شده است در مجموع همانند پيش نويس او

دولتی .  دنباله روانه از اقتصاد بازار آزاد نوليبراليستی است و سياست های و براساس مصلحت انديشی علمی است 

 داللی سراسر جامعه  اقتصاد در شرايطی که . که بخواهد روابط کار را سامان دهد قبل از هرچيز بايد کار ايجاد کند

  و غير  بی رويه  واردات فدای حالی که توليدات حداقل داخلی بی رويه هدايت می کند، درما را به بيماری مصرف

 نامرئی و به اصطالح آزاد  اصولی کاالهای خارجی شده است، در جايی که سرنوشت اقتصاد کشور در اسکله های

» اصالح قانون کار« ازشده است، سخندت تب آنچنان به هذيان گويی دچارشازانواع ويروس های کشنده شده ودچار

همان اندازه بی ربط و نادرست است که انتشار آن برای ارائه نظر از طريق سه جانبه گرايی، مادام که سازمان های 

های کارفرمايی هم دچار سياست بازی از فعاليت بازداشته می شوند سازمان کارگری اجازه تشکيل نمی يابند ومستقل

ر  برگزاری مجمع عمومی خود تابع وزارت کا بايد برای  تامين اجتماعی زنشستگانو حتی سازمان های کارگری با

روند تصويب آن تاثيرگذار باشد؟ يحه را ارزيابی کند تا بتواند درخواهد پيش نويس الباشند، کدام سه جانبه گرايی مي

 وع اين ماده به خود اجازه می و به بهانه ايجاد نشدن تشکل های موض١٣۶وقتی وزير کار به استناد تبصره دو ماده 

ذينفع های واقعی کدام يک ازيات های عالی اعزام کند، صحبت ازهمجامع و شورا ودهد که نمايندگان انتصابی را در

وزير کار مصداق آن ضرب المثلی است  مت سه جانبه گرايی جامه عمل بپوشاند؟ کالم آخر اينکه عمل است تا به قا

» عجب مرد هنرمندی-خود خندی خود گويی و «که گويند؛   

 

 حسين اکبری


