
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  آنیها  هي قانون آار و اصالحیبررس

 
هشتاد وهفتتيرششم  یاله آاظم فرج      

                                                                                                                           

 
ن ي روابط آار و تضمی طبقه آارگر، سالمت و استانداردسازی، سالمت و شادابیل جامعه و جنبش آارگري آشی پاشنه

، مستقل و ی واقعیها  آن، وجود تشكلی روز و حسن اجرایب قانون آار مطابق با استانداردهاين و تصوي تدویواقع

 .ست ای آارگریالملل ني بیمطابق با استانداردها

كسان، يق و منافع ي با عالی انسانیها  همواره طبقات، اقشار و گروهینيه و غارنشي پس از دوران اولیدر جوامع بشر

هرچه از . اند  آردهیگر زندگيكديط مختلف در آنار يهمسو، مختلف، متفاوت و گاه متضاد وجود داشته و در شرا

تر   متعدد و متنوعیانيها و اقشار م تر و گروه  جامعه گستردهیلم طبقات اصيتر شو كيم به زمان حال نزديروزگاران قد

ن طبقات و يك از ايهر. ز و گاه متضاد شده استيشتر متمايگر هرچه بيكديز از يشان ن یگشته و اعتقادات و منافع ماد

جاد و ي موجود اطي خاص خود را براساس شرایها ج تشكل و سازمانيشان به تدر ی حفظ منافع مادیز براي متمایها گروه

ك و در صورت لزوم قضاوت و يز و تفكي تمیب در جامعه هم براين ترتيبه هم. اند ها از منافع خود دفاع آرده به آمك آن

ن يگشته مقررات و قوان یدار مي پدین منافع اختالفيص ايا تخصيم يگاه آه بر سر تقس ها آن ن افراد و گروهي بیداور

 .ب و اجرا شده استين، تصويط تدوي متناسب با آن شرایسام با محتوا، عنوان و ایا ژهيو

ن ين قوانيجزء اول..  و یانوردي و مقررات تجارت و دریتي، قانون ارباب و رعیدار آداب و رسوم و مقررات برده

عت ش صنيداي و پیدار هيبا گسترش سرما. اند ت شدهي جوامع به اشكال مختلف وجود داشته و رعای اند آه در همه یمدن

 یران شامل آارگران شاغل در واحدهايبگ  مزد و حقوقی همه[ آن ی ز به مفهوم گسترده و همه جانبهي آارگر نی طبقه

 و اآثر ی، آارگران آشاورزی متوسط و آوچك، آارگران خدماتیدي و تولی صنعتیها  بزرگ، آارگاهیصنعت

 یمنافع ماد. ات گذاشتي حی ز پا به عرصهين] یار، خدمات و ادیدي، تولی صنعتیها  اعم از بخشیران دولتيبگ حقوق

 هر ی ن طبقهيتر مهم) ارزش افزوده (ی مادیها د ارزشين و به اعتبار توليتر ت بزرگي مولد آه به لحاظ جمعی ن طبقهيا

قرار دارد و ) ی و خصوصیبخش دولت(ان يدار و آارفرما هي سرمای  مقابل منافع طبقهی ست درست در نقطهيا جامعه

 .ده شودين تقابل به تعارض آشيار اتفاق افتاده آه ايبس

شدن ] یدار هي نظم سرمایبرا[ از حاد و خطرناك یرين تعارضات و جلوگي مهار ای برایدار هيدر چارچوب نظام سرما

 بين و تصويان، تدوي آارگران و آارفرمای صنفیها ها و تشكل جاد سازمانيا.  به وجود آمده استيیها زميها مكان آن

نفع در روابط آار  ی دو طرف ذیها تيارات و مسئولي آه روابط آار، الزامات آن و حدود اختین مقرراتيقوان

ن ي مختلف ایها شكل... و )قانون آار(آند ین ميف و معين رابطه  تعريف دولت را در ايو وظا) آارفرماوکارگر(

 .هاست زميمكان

فه در ين وظيا.  امور جامعه و آشور را به عهده دارندی هي آلیو راهبر اداره ی فهي وظیها به طور آل ها و دولت حكومت
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 :رديگ ی مهم صورت می دو حوزه

 ی و حكومتی مختلف دولتیها ن مردم و دستگاهي بی ِم رابطهيتنظ) الف

گاه آه  ها آن ن آنيها و طبقات مختلف مردم و قضاوت ب ن گروهيم روابط و مناسبات متقابل بي تنظینظارت و به نوع) ب

 .ديآ یش مي پیاختالف منافع

 امور یم، قضاوت و راهبرين تنظيد در ايها با دولت] یل طبقاتيك تحليو نه براساس  [ی عمومیبراساس باور و تلق

.  را مدنظر قرار دهندی اجتماعی طبقات و قشرهای ت مردم و منافع همهي جامعه و اآثریطرف بوده مصالح آل یب

 جامعه و اضافه بر آن ضرورت استقرار و ی آلیها ت ضرورت و مصلحتيرعا]. افتد ینم آه معموال اتفاق یامر[

ط يآند در شرا یت مردم را وادار ميگرا، معتقد و متعهد به منافع اآثر  مردمیها استمرار نظم و حكومت، حكومت و دولت

 ی  اگر هم قرار باشد در حوزهی اجتماعی از بروز بحران، تعارضات و انفجارهایريشگي پی خاص و برایها تيو موقع

د يت باين حمايت آنند اي حمایني معیها ا گروهيدارانه عمل و از گروه  ن جانبين قوانيم و تدوي تنظی ا در حوزهيرفتار و 

 .مندان و توانگران ت از قدرتير جامعه شود نه حمايپذ بيف و آسي ضعیها شامل گروه

ه يبه قض!] ها  دولتی دهندگان به برنامه یرا[ها به مردم   دولتيیو پاسخگو ین دموآراسي به موازیبندياگر از منظر پا

ران هستند يبگ  مزد و حقوقی  مختلف طبقهیها ها گروه دهندگان به دولت ین درصد راينكه باالتريم با توجه به اينگاه آن

 آارگران و مزد و ی اجتماعمين گروه عظيت منافع ايد در جهت رعايمردان با  دولت و دولتیها القاعده حرآت یعل

 ی ران در حوزهيبگ حقوقمزد وآارگران وت ازيحمات مصالح وين منافع، رعاين، تامين موازيا اياما آ. ران باشديبگ حقوق

 شود؟ یت مي آن رعایها هي اصالح سينو شين پيم قانون آار و تدوين و روابط آار و به طور مشخص در تنظين قوانيتدو

 به سمت منافع ین ترازو چقدر و با چه شدتيآند شاه ین ميين و به خصوص قانون آار آنچه تعي قواننيدر هنگام تدو

 آارگر و ی نكه طبقهي ایعني حاآم بر جامعه است، ی طبقاتیل باشد توازن قوايا آارگران متمايان و يه و آارفرمايسرما

ان يبه ب. گذاران مطرح باشد معه و محاسبات قانونن منافع تا چه اندازه در جاي آسب ایاش برا منافع او و مبارزات

 .رگذار باشنديشان چقدر در جامعه تاث ی و طبقاتی مستقل صنفیها ها و تشكل تر آارگران، سازمان قيدق

ب آن، روش ين و تصويط تدوي، شرا)رانيدر ا(توان روح قانون آار موجود  ین مالحظات بهتر ميبا در نظر گرفتن ا

از طرف وزارت آار و امور ١٠/۵/٨۵خ يآنچه در تار. افتي آن را دریها هيدهندگان اصالح هيدف ارازه و هيآار و انگ

ن ي در اولی قانون اساس٨۵ آه در قالب اصل یزيو چ) ن قانوني ای هيس اول اصالحينو شيپ(ه شد ي ارایاجتماع

طرح رفع موانع « آن تحت عنوان ی طرح و بررسی اسالمیع و معادن مجلس شورايون صنايسي آبان ماه در آمیروزها

 قانون ی هيس دوم اصالحينو شيشود و باالخره ارائه ی پ ی میريگيد و هنوز هم پيآغاز گرد» یگذار هيد و سرمايتول

ن اصالح ي است آه ایدنياما پرس. ن قانون هستندي از مواد همی، در واقع هر سه مورد اصالح برخ)٢٩/٨/١٣٨۵(آار

 رد؟يگ ی صورت میها و طبقات اجتماع از گروهك ي به نفع و توسط آدام

 یها هيب آن و سپس اصالحي زمان تصویاسي و سیط اجتماعي و شرا١٣۶٩ن نوشته ابتدا قانون آار مصوب سال يدر ا

شمند و توانا، متخصصان و يباشد آه به همت آارگران اند. شود ی میوار بررس  وارد بر آن مختصر و فهرستیشنهاديپ

ن ي آن و همچنیها هين قانون و اصالحي از ایتر ق، آارشناسانه و همه جانبهي عمیران نقدو بررسيآارگر ا ی ياران طبقه

 .ردي اصالحات واقعا الزم آن صورت گیشنهادهايه پيارا
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ص مصلحت نظام ي توسط مجمع تشخی آه قانون آار فعل١٣۶٩تا سال ) ۵٧بهمن  (ی انقالب اسالمیروزيبعد از پ

 به ی مقطعیازهاياج و برحسب مورد و ني وجود نداشت و در صورت احتیچ قانون آارين عمال هرايب شد در ايتصو

 .شد ی استناد می از همان قانون آار روزگار ستمشاهیها بخش

)  پس از انقالب و دوران جنگی هي اولیها سال(ران ي ای  حاآم بر جامعهی ژهي ویاسيط سين دوران با توجه به شرايدر ا

م ي آشور حداقل به طور مستقیاسي سی  در صحنهی صنعتیدار هي و به خصوص سرمایدار هيرما سیبخش خصوص

نده و سخنگو يتوانست نما ی نمی و رسمیهرآجا هم آه در عمل وجود و حضور داشت به طور علن. حضور نداشت

رگذارش در ي عمال تاثاد و وجود و حضوريار زي بسی و وزن اجتماعی آارگر هم با وجود گستردگی طبقه. داشته باشد

 ی در عمل و به طور واقعیالت مستقل آارگريل متشكل نبودن و نبود هرگونه تشكي به دلی اجتماعیها عرصه

ندگان آارگران و يآنچه به عنوان نما.  منافع و مطالبات خود داشته باشدی هي جهت ارايینده و سخنگويتوانست نما ینم

ك مطابق با استانداردها، ي چي بوده و هیا گاه تودهيآردند فاقد پا ی اندام م عرضی رسمی ها ان آنها در عرصهيسخنگو

ن يبنابرا.  آارگران انتخاب نشده بودندینده و سخنگوي به عنوان نمایالملل ني بی  شده رفتهي و پذین اصوليها و مواز روش

، در )*یصنعت (یدار هي سرمایندگان بخش خصوصي آارگران و عدم حضورنمایندگان واقعيبت نمايط غيدر شرا

ار ضد منافع يشنهاد شد آه بسيه و پي قانون آار تهی برایسينو شي دوران جنگ توسط دولت وقت پیاني میها سال

 یها و مشكالت موجود در روابط آار را در باب فقه س تمام مسئلهينو شين پيا.  بودیمانده و ارتجاع آارگران، عقب

 . می آردیابي و ارزیبررس» اجاره«

ن روش طرح يبا ا. ر او بوديموجر و اج. داد یدار اجاره م هي آارش را به سرمایروي بود آه نین قانون آارگر مالكيدر ا

ط ي محیمني، بهداشت و ای، از آارافتادگیل و مشكالت موجود در روابط آار چون بازنشستگي از مسایاريمسئله، بس

 یالت آارگري تشكی بود آه حتیرعملي ضدآارگر و غیس به قدرينو شين پيا.  از اعراب نداشتندیمحل... مه و يآار، ب

 آارگران فاقد تشكل ی كپارچه تودهيع و يتوانست از آن دفاع آند لذا با مخالفت وس ی آن زمان هم نمیدولت ساخته و رسم

 ).١٣۶۴( آنار گذاشته شد ی آوچك و بزرگ روبرو و به زودیها و پراآنده در آارخانجات و آارگاه

ن يه و بارها بي به مجلس ارا١٣۶۶ توسط دولت وقت در سال یس قانون آار فعلينو شيار پي بسیها وقوس  از آشپس

ان جنگ و ي پس از پای و اجتماعی، اقتصادیاسيط سيسرانجام در شرا.  نگهبان رفت و برگشت داده شدیمجلس و شورا

 یبت بخش خصوصي آارگران، غیندگان واقعينما مستقل و یها  از آن، نبود تشكلی ناشیها  خرابهیلزوم بازساز

 بخش یگذار هي در اقتصاد، مطرح شدن ضرورت سرمایاست و تا حدودي سی اش در عرصه ندگاني و نمایه صنعتيسرما

رفعال آردن يمردان، حذف و غ گذاران توسط دولت هي و سرما هيت سرمايجاد امني ای  و وعدهی و خارجی داخلیخصوص

 بر یل انقالب مبني مسئوالن در اوای برخیها  از وعدهیا  آه هنوز پارهیطيش و باالخره در شراياند دگریروهاي نی همه

ده، متناقض و يار ناقص و سر و دم بري بسیا اد مانده بود مجموعهيت از آارگران در اذهان به ي و حمایمستضعف پناه

 آارگران، به عنوان یالملل ني بی  شده رفتهي و پذیا هيه، پايها ناقض منافع و حقوق اول  از قسمتیاريمغشوش و در بس

 ی خانه. ب و به اجرا گذاشته شديص مصلحت نظام تصوي توسط مجمع تشخ١٣۶٩ در آبان ی اسالمیقانون آار جمهور

 ین قانون ابتر را به عنوان قانونيا!) آرد یا مي(آند  ی می آشور معرفی آارگریآارگر آه خود را تنها تشكل رسم

 .آند ی و تمام آمال از آن دفاع میدان معرفيادگار خون شهير و ييرقابل تغيمقدس، غ
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 آه يی جزیراد و آمبودهاي، ا ، ابهام اگر از تناقض.  ماده است٢٠٣ دوازده فصل و یص داراي مجمع تشخی ن مصوبهيا

 دوم، ششم، هفتم، نهم یها لم فصين منافع آارگران وجود دارد بگذرين قانون به لحاظ تاميها و مواد ا  فصلی جایدر جا

ها و   آارگران است آه در معاهدهی  شده رفتهي و ناقض آن دسته از حقوق مسلم و پذی اساسیرادهاي ایو دهم دارا

انه و در نظر گرفتن مصلحت آل جامعه در يگرا د واقعياگر با د. د شده استيز بر آنها تاآي نیالملل ني بیها ونيآنوانس

ن قانون يبه ا) ديدارندگان ابزار و لوازم تول(ان يو آارفرما) دآنندگانيتول(وق متقابل کارگران ت حقيسطح آالن و رعا

ت آامل ي جز رعاین نواقص و نواقض در چارچوب مناسبات موجود راهيسته شود و قصد اصالح آن باشد، رفع اينگر

كا و يسند (ی مستقل و آزاد آارگریها  تشكلی لهي آارگران آه به وسیندگان واقعينما.  ندارديیگرا و جامع اصل سه جانبه

 مورد ی و اقتصادیشوند به همراه آارشناسان حقوق ی میانتخاب و معرف) ی و سراسریا ، منطقهیا  رشتهیها هياتحاد

 یندگان دولتيگر در آنار نماي دیان از سويندگان منتخب آارفرمايك سو و آارشناسان و نمايت آارگران از يد و حماييتا

نگونه نواقص را يتوانند ا یآند م یت مي آارگر و آارفرما را رعایعني ین دو طرف اصليت بي و حكمیطرف یاصل بآه 

 یثاق جهاني از جمله میرفته شده تاآنوني پذی و انسانیالملل نين بين آنند آه مطابق با موازي را تدویبرطرف نموده قانون

 موجود در روابط آار، حدود یها نفع حقوق ذی) ILO( آار یالملل ني سازمان ب٩٨ و ٨٧ یها ونيحقوق بشر و آنوانس

 .ن حوزه مشخص آنديف و تعهدات دولت را در ايطور وظا نيها و تعهدات هرآدام و هم تيارات، مسئوليف، اختيوظا

 قابل حصول ها و حداقل منافع  آف درخواستیالملل ني بیها ونيها و آنوانس نامه د شود آه مقاولهيد تاآين جا بايدر هم

 : نبودهیل مهم عملين راه حل به دو دلياما تاآنون ا. آند یان ميآارگران را در چارچوب مناسبات موجود ب

را ) ها هيكاها و اتحاديسند(، مستقل و آزاد خود ی صنفیها اند تشكل آه تا امروز آارگران نتوانسته نيار مهم اينخست و بس

 . انتخاب آنندیگذار  شرآت در مجامع مختلف و از جمله قانونیشان را برا یقعندگان وايق نماين طريل داده از ايتشك

اند تا به امروز  ان آنيا حاميار داشته و ي آشور را در اختیها هين سرمايتر مردانش بزرگ  آه خود و دولتیدوم، دولت

 یها  طبقات، قشرها و گروهی ه منافع همی آننده ني و تامیطرفانه عمل و قضاوت آرده حام یتواند ب ینتوانسته و نم

 .جامعه باشد

 :شود ی میوار بررس  اصالحات الزم آن فهرستیص قانون آار موجود و جهت آلي نقایطين شرايبا فرض حصول چن

ن فصل در يا. پردازد یها م افتن آنيان ي انعقاد و پای چگونگ  آار،ین قانون در چهار مبحث به قراردادهايفصل دوم ا

ق و يد دقين فصل بايقانون در ا. م و مستمر پر از ابهام و تناقض استيت داي با ماهی موقت در آارهایامورد قرارداده

ر؟ اگر مجاز هست يا خي و مستمر انعقاد قرارداد موقت آار مجاز هست یمي دای آارهایا برايد آيح و روشن بگويصر

م و مستمر يت داي با ماهی موقت در آارهایان وجود قراردادهيقي چه مدت؟ به طور قطع و ی و برایطيتحت چه شرا

ن گونه موارد يخصوصا در ا. ان شونديح بيد در قانون به طور صرين استثناها باي بر قاعده باشند و ايید استثناهايبا

 ی آار و قراردادهایاصوال بحث قراردادها.  نگذاردیر باقي بحث و تفسی روشن و شفاف باشد آه جاید به قدريقانون با

فصل  (ی مستقل و آزاد آارگریها  با تشكلیار تنگاتنگي بسی شود رابطه ی آه در فصل هفتم به آن پرداخته میه جمعدست

 و يیت، راهنماي حمایآارگر) ها هيكا و اتحاديسند( مستقل یها  تشكل تيتنها در صورت وجود و فعال. دارد) ششم

 ی قراردادهای امضای پایا گروهي یتوانند به طور انفراد یهاست آه آارگران م  آنی  آارشناسانهیها مشاوره و آمك

ن آارگران و يل و مشكالت بيمحول آردن حل و فصل مسا.  بروندیجمع ا مذاآرات دستهيو ) ميا دايموقت (آار 
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ك ي مثل رها آردن ی مستقل آارگریها ط نبود تشكلي در شرایجمع ا دستهي ی آار فردیان به انعقاد قراردادهايآارفرما

ران ي ایت امروزيك آارگر منفرد و در وضعي. ل و توفاني سی دفاع است در مقابل هجوم و محاصره ینسان آور و با

ان ي برابر با آارفرمایتيز هست اصوال در موقعي و فقر نیكاريد اخراج، بيدانش و تجربه آه مورد تهد القاعده آم یعل

ق انعقاد قرارداد آار و به آمك آن يست آه بتواند از طريتوانا نآرده و  ليار و مشاوران تحصيمند از امكانات بس بهره

 مستقل و آزاد یها آارگران از داشتن تشكل» فصل ششم«ن قانون ابتدا در يدر ا. فا آنديحقوق خود را حفظ و است

و ] شود یه م آنها بستی دست و پایعني[شوند  یمحروم م) ی و سراسریا ، رشتهیا  منطقهیها هيكا و اتحاديسند (یآارگر

ل و مشكالت موجود در روابط آار به مذاآرات ين منافع و دفاع از حقوق آنان و حل مسايسپس در فصل دوم و هفتم تام

 !] بستهی خروشان با دست و پایشنا آردن در رود[شود  ی آار سپرده می و انعقاد قراردادهایجمع دسته

ح يف و توضين بحث و بند به تعري در اولی اختصاص دارد وليی و آارفرمای آارگریها ن قانون به تشكليفصل ششم ا

ت يجاد و فعاليك هستند، ايدئولوژي آامال ايی نهادهای اسالمیها انجمن! پردازد یم» ی اسالمیها انجمن«ل ي تشكی  نحوه

ل يار و مساحقوق آ.  و روابط آارگر و آارفرما نداردیل مربوط به آار و آارگري به مسایگونه ارتباط چيها ه در آن

 در آن یدئولوژي بوده و وارد آردن عنصر ای و حقوقی آامال اقتصادیا مربوط به روابط آارگر و آارفرما مقوله

ن ي ایاي روابط آارگر و آارفرما گوی خچهي آارگران و تاری جنبش جهانی تجربه.  و مخرب استیرعمليربط، غ یب

جاد ي پاره شدن و ا  جز پارهیا جهيو مشكالت روابط آار نتل ي در مسایدئولوژيمسئله است آه وارد شدن عنصر ا

 یثاق جهانين امر از جمله مي مربوط به ایالملل ني اسناد بی در همه. شتر در صفوف آارگران نداشته استي بیپراآندگ

د شده ي تاآیللالم ني بیها نامه و عهدنامه ر مقاولهي و سايیكاي سندی ، منشور جهانILO ٨٧ون شماره يحقوق بشر، آنوانس

 :است آه

 ی صنفیها توانند تشكل ی می و مذهبیدتي و عقیاسيشات سي، گرایدئولوژيت، ايآارگران بدون در نظر گرفتن جنس«

 ».ندي نمایق حقوق و منافع خود را پاسدارين طريت آرده و از ايها فعال ا در آنيس و يخود را تاس) كايه و سندياتحاد(

نده يو نما» یانجمن صنف«، » آاری اسالمیشوراها«: آند ی اشاره میگر تشكل آارگريع دفصل ششم در ادامه به سه نو

ن تشكل را يش ايشاپي بر آار، پیدر بحث شوراها قانون با وارد آردن و مقدم قرار دادن صفت اسالم. »آارگران«

» ی آارگریانجمن صنف«. دينما یرمسلمان را محدود مي آارگران غی نموده و راه شرآت و همراهی و مذهبیدئولوژيا

 از جمله ی آارگری صنفیها  تشكلی  دارد و شامل همهیني معیك اسم عام است که بار حقوقي و در لغت یبه لحاظ معن

انجمن «ن قانون ياما در ا. شود یم...  و یدي و تولیر موسسات خدماتي آارخانه، آارگاه و سایه و شورايكا، اتحاديسند

 یها  انجمنین قانون براي ايی اجرای نامه نييم در آينيب یمتاسفانه م. شود یاص اطالق مك نوع تشكل خيبه » یصنف

ن يب اي ثبت تشكل خود عمال مجبور به تصویها برا ن انجمني ایپ در نظر گرفته شده و اعضاي تی نامه ك اساسي یصنف

 یالملل ني سازمان ب٨٧ون شماره ي آنوانس٣ ی  و صراحت مادهیالملل ني بی رفته شدهين پذيبراساس مواز. نامه هستند اساس

.  دخالت داشته باشدی آارگریها  تشكلی نامه م اساسيل و تنظيد در تشكي نبایگريچ نهاد ديآار دولت، آارفرما و ه

 . آنندید از هر نوع دخالت خودداريها هستند و با ها فقط موظف به ثبت تشكل دولت

 آه یدرحال.  استیك تشكل صنفي بودن ی مذهبید روي هم آمده همان تاآینهادشيپ و پي تی نامه راد دوم آه در اساسيا

گذار بر آن   آه قانونیطور نام نيالملل و هم ني بی  مورد قبول همگان، جامعهیف و تلقين تشكل براساس تعريهدف ا
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 . استیاسيا سي یش و اعتقاد مذهبي خودش بدون در نظر گرفتن هر نوع گرای اعضایگذاشته احقاق حقوق صنف

 و حق انتخاب آارگران یح آزادي روشن و صریلي است آه خ١٣۴ ی  مادهی ن فصل قانون آار، تبصرهيراد اين ايتر مهم

 از یكيران را محدود به فقط ي آارگران ایها ده گرفته و تشكلي نادی آارگری صنفیها ت در تشكليجاد و فعاليرا در ا

 به یحت(ن سه ي از ایكي اگر یعني. آند ینده آارگران ميو نما» یمن صنفانج«، » آاری اسالمیشورا « سه نوع تشكل

 از یگريل نوع دي تشكیستند براين واحد مجاز نيا آارگاه وجود داشته باشد آارگران ايك آارخانه يدر ) یشيشكل فرما

ت يشان و فعال  دلخواهیها جاد تشكلي آارگران در ای و حق آزادی آارگریها  تشكلی تعدد و آزادیعني. تشكل اقدام آنند

 .شود یر پا نهاده ميدر آنها ز

و » صيتشخ «یها اتي هیعنين آارگر و آارفرما ين مراحل و مراجع حل اختالف بييح و تبين قانون به توضيفصل نهم ا

 ن قانون فقطيبراساس ا. ها اختصاص دارد اتين هيان در ايندگان آارگران و آارفرمايگاه نمايو جا» حل اختالف«

ل يجا به دل نيدر ا. ها حضور داشته باشند اتين هينده آارگران در ايتوانند به عنوان نما ی آار می اسالمین شوراهايمنتخب

ن ي شوراها در بیطور نبود اقبال و نفوذ واقع ني آار و همی اسالمی بودن شوراهایشي و معموال فرمایضعف ساختار

ن يت شناختن فقط منتخبين با به رسميف شده، اضافه بر ايها تضع اتي هنينده آارگر در ايگاه نمايآارگران عمال جا

 یها  انجمنین آانون عالي و منتخبی صنفیها  جاها دو پهلو و مبهم انجمنی به طور عمده و در برخی اسالمیشوراها

و » حل اختالف یها اتيه«ندگان آارگران در يبه عنوان نما) ل نشدهين سطور تشكي آه تا زمان نگارش ایزيچ (یصنف

ده گرفته ي نادی در صورت وجود به آلی آارگریها گر تشكليطور حق د نيت آارگران  و هميحقوق اآثر» صيتشخ«

 ).توانند وجود داشته باشند یشتر مي آارگر و ب٣۵ دارنده یها را شوراها فقط در آارگاهيز(شود یم

 ی برایندگي نمایها اتي در هی واقعیها ندهي داشتن نماده گرفتن حقوق آارگران دريا ناديف ين اشكال و تضعيمشابه هم

 مربوط به آار و روابط آار و به یالملل ني و بیها، شرآت در مجامع داخل نامه نيين و آين قوانيا مشارآت در تدويمذاآره 

 .خورد یبه چشم م» یعال یشورا« آارگران در یها ندهين نمايين قانون و تعيطور مشخص در فصل دهم ا

ن روابط آار به ي آار و مسئولیروي نی را در عمل برایادين قانون مشكالت زي ایجا یراد و آمبودها در جاين ايد اوجو

 مستقل و یها ت تشكليجاد و فعالي در راه ای جدی فصل ششم به عنوان مانعیرادهايبه خصوص ا. وجود آورده است

 را یادي زیها تين شكايها و همچن ات و روزنامهين، نشر را در مجامع گوناگویا  گستردهیها  آارگران اعتراضیواقع

ها در دو عرصه اثرهای  تين اعتراض و شكاي ای جهينت.  موجب گشته استیالملل ني بی و نهادهای داخلیبه مراجع رسم

 :خود را نشان داد

 و یآارگر یها  آه تشكلین قانون به شكلي اصالح فصل ششم ای برای اسالمیبه وزارت آار جمهور فشار-١

ن ي ایل و امور داخلي شده و دولت از دخالت در تشكی استانداردسازیالملل نين بي و روابط آار مطابق با موازيیآارفرما

 ین از جانب نهادهايز به مسئولي تذآرآمیها ن فشارها به صورت نامهيتاآنون ا.  آندی خودداریها به طور جد تشكل

توان به  ین مورد مي نمونه در اینامه و تعهدنامه انجام گرفته؛ برا  موافقتیه امضاق، اقناع و اجبار بي و تشویالملل نيب

» والي تاپیآار«ان ي آار متشكل از آقایالملل ني از جانب دفتر بیئت اعزامي اشاره آرد آه با حضور هیا نامه موافقت

آامران «ا، ي دفتر منطقه جنوب آسريمد» هرمان واندرالن« آار، یادي استانداردها و اصول و حقوق بنيیر اجرايمد

 ی وزارت آار و امور اجتماعی در دفتر روابط عموم١٣/٧/٨٣خ ي آار در تاریالملل نيآارشناس ارشد دفتر ب» زاده یفن



 

 7

د وزارت يي مورد تايی و آارفرمای آارگرین روابط آار و مقامات رسمي تن از مسئول١٠ش از ي بیم شده و امضايتنظ

 ی صنفیها ت و توسعه انجمني تقویراستا«نامه آه هرگز اجرا نشد در  ن موافقتيا. شود یده ميل آن ديآار ذ

 .بود» )كاهايسند(

ران در مجامع ي آارگران اینده واقعي و نمایك تشكل آارگريرش خانه آارگر به عنوان ي ممانعت از حضور و پذ-٢

 یچ تشكل آارگريل آه تاآنون هين دليآن هم به ا( یرا ن نهاد به عنوان عضو ناظر و نه صاحبيرفتن اي و پذیالملل نيب

 .)ستين نهادها شناخته شده ني ای براینيگزي جهت جایگريد

مار آشور يزده و ب رنده اقتصاد به شدت بحرانيگ مي تصمین و نهادهاي مصوب مسئولیها گر براساس برنامهياز جانب د

نان و يجاد اطمي هموار ساختن راه و ایبرا.  داردیه خارجيژه سرماي و به وی بخش خصوصیگذار هياز به سرماين

ن و هر نوع يشده تام نيع و سود تضمي آار ارزان، فراوان و مطیرويگذاران الزم بود ن هيه و سرماي سرمایت برايامن

ازات و يست همان امتيبا یجه ميدر نت. گذاران رفع گردد هين سرماي آسب سود سرشار ای برایمزاحمت احتمال

 یران منظور شده بود به طور رسمي آار ایروي نی برا۶٩ هم آه در قانون آار مصوب سال ی اندك و حداقلیها تيحما

 آارگر از شمول قانون آار به طور آامل و ۵ تا ی  دارندهیها ن منظور ابتدا آارگاهين اي تامیبرا.  لغو گرددیو قانون

 یها تي آارگر و آمتر از شمول بخش اعظم حما١٠ ی رنده دایها ن قانون آارگاهي هم١٩١ه به ماده يپس از آن با تك

 و ی دائمیدر آارها) ك ساله، شش ماهه، سه ماهه و آمتري یقراردادها( موقت آار یقراردادها. قانون آار خارج شدند

 آار به آمك یروين% ٧٠ش از ي آه هم اآنون بیج گشت به حديع رايار وسياس بسيدامضا در مقي سفی قراردادهایحت

ن عدد به صد ي ایش برود به زودين روال پيها برخوردارند و اگر وضع به هم تيازات و حماين امتين قانون از آمتريا

 ی با وجود همه. ه شده استي توجيیزا  اشتغالیها استين اقدامات تحت عنوان سي ای نكه همهيجالب ا. ك خواهد شدينزد

نان يا. ستندي نیگذار هي حاضر به سرمایه خارجي و سرمایخصوصجاد نشده و بخش يت الزم ايها هنوز امن ن اقداميا

ه قانون آار توسط وزارت آار و امور يس اصالحينو شين پيلذا اول. آنند ی طلب میشتريت بيت و امنياز، حمايامت

،  ١٣٧ ، ١٣۶، ١٣١س آه اصالح مواد ينو شين پيا. ديه و اعالم نگردي رسما ارایه شد ولي ته٨۴ در سال یاجتماع

ون و ي، فدراس)ی صنفیها انجمن(كاها يل سندي تشكینامه چگونگ نييشد و آ یها را شامل م  آنیها  و تبصره١٣٨

ن قانون يس اصالح اينو شين پياول) ١٩/۵/١٣٨۵(ك سال بعد يحدود . افتي نیآرد اقبال یه ميز ارايها را ن ونيآنفدراس

لغو ( اخراج آارگران یان برايس آزاد گذاشتن دست آارفرماينو شين پيروح ا. ه و اعالم شديرسما توسط وزارت آار ته

م و مستمر يت داي با ماهی موقت آار در آارهایتر از قراردادها  هرچه گستردهی و استفاده)  قانون آار موجود٢٧ماده 

 یس اندآينو شين پيضه اي نبودن عری خالیبرا.  بودی و قدرتمند آارگری مستقل، واقعیها ط نبود تشكليآن هم در شرا

س و ي آارگران در تاسیدن به حق آزادي آاسته اما هنوز تا رسی آارگریها جاد تشكلي و ممانعت در ایريگ از سخت

د يل انتقاد و مخالفت گسترده و شديس به دلينو شين پيآه ا یدر حال. ار بودي فاصله بسی مستقل آارگریها ت در تشكليفعال

 ی وابسته موجود مسكوت مانده بود امر اصالح قانون آار پس از مدتیها  تشكلی و حتیمحافل و مجامع مستقل آارگر

 یع و معادن مجلس شورايون صنايسيدر آم» یگذار هيد و سرمايطرح رفع موانع تول« تحت عنوان ١٣٨۵و در آبان ماه 

ان ي آارفرمایتر آزادسازشيس اول بينو شيز مانند پين طرح نيا.  گرفته شدی پی قانون اساس٨۵ و در قالب اصل یاسالم

 هم به امر ینگاه مي حفظ ظاهر نید قانون به خصوص در امر استخدام و اخراج آارگران هدف گرفته و برايرا از ق
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ن طرح هنوز هم آماآان در يا. آند یشنهاد نمين مورد پي را در ایا یر جديي دارد اما تغيی و آارفرمای آارگریها تشكل

س دوم اصالح قانون آار را ينو شي پیر آار و امور اجتماعيوز» یدمحمد جهرميس«انجام سر. شود ی گرفته میمجلس پ

 ی شوراهای آانون هماهنگیدر نشست اعضا» ديت از اشتغال جدي موقت کارو حمای قراردادهایسامانده«با عنوان 

سنا ي ایه توسط خبرگزاريصالحن ايمتن آامل ا. ه کردين منظور برگزار شده بود اراي آار استان تهران آه به همیاسالم

 :رديگ یم قراریه مورد بررسين اصالحي از ايیها ر بخشيدر ز. ها منتشر شد  روزنامهیو برخ

ن فصل يدر ا. اختصاص دارد» قرارداد آار«ح انواع يف و توضيهمانطور آه قبال اشاره شد فصل دوم قانون آار به تعر

 یت شغلير سؤال رفتن امنيشود آه موجب ز یده ميران ديبگ د و حقوقان آارگران و مزي به زیادينكات و ابهامات ز

 ی  برای و آاربردین جديچ تضميه) ن قانوني ایها ر بخشيو سا(ن فصل ي آه در سرتاسر ا یدرحال. گردد یآنان م

 ٢ و ١ ست آه چرا در تبصرهيشود، مشخص ن یده نمي آنان دین اجتماعيكارشده  و تأميكار و بيت از آارگران بيحما

ت دائم و مستمر دارند، ي آه ماهيیآارها موقت آار دریمورد وجود و آثرت قراردادهادر) ٧ماده (ن فصل ين ماده اياول

 آه یگريل ديران، دليبگ م مزد و حقوقيت منافع مستقياضافه بر رعا. شود ی میريگ ن قدر گل و گشاد  برخورد و آسانيا

حط آار و در ي شاغل نسبت به میروهايزه و عالقه در نيجاد انگيسازد ا یم ی آارگران را ضروریت شغليجاد امنيا

 آه يی موقت در آارهای آارگران با قراردادهایرين رو به آارگي آار است و از ایور  و بهرهیجه باالبردن بازدهينت

ا ي یماريت، ب مثل فوی ضرورید به طور استثنايی و فقط در مواردي و مستمر دارند، قاعدتًا بایت دائميماه

ن ي وزارت آار ایشنهادي پی هيدر اصالح. ردين آارها صورت بگي آارگران شاغل در ایمان و طوالني زایها یمرخص

شود؛ افزون بر آن با اضافه  یران برداشته نميبگ  مزد و حقوقیت شغليجاد امني ای برایابهامات برطرف نشده و قدم

 :ديگو ین مي چنیشنهادي پ٣ ی تبصره. شود یتر م  خرابن ماده، وضع به مراتبي به ا٣ی  شدن تبصره

 وزارت آار و امور ی و در فرم مخصوص آه از سوید به صورت آتبي روز با٣٠ش از ي با بیقراردادها :" ٣تبصره 

 حقوق یف فوق نافيرد باشد، اجرا نشدن تكليگ یار قرار ميه و در اختين و مقررات تهي در چارچوب قوانیاجتماع

 ". نخواهد بودآارگران

شود، بلكه  یت شناخته مي آارها به رسمی در همه» قرارداد موقت آار« آارگران با یرين تبصره نه تنها به آارگيدر ا

دهد، بدتر از همه آن آه از  ی روز آاهش م٣٠ روز بوده به ٩٠ا ي ماه ٣ موقت را آه تاآنون ین مدت قراردادهايآم تر

 تا یها  روز و به آارگماردن آارگران در دوره٣٠ آار آمتر از یود آه قراردادهاش ین برداشت مين تبصره چنيمتن ا

ف و يست تكليمعلوم ن. ن و مقررات مربوطه ندارديت قواني و رعایم قرارداده آتبي به تنظیاجيچ احتي روزه، ه٢٩

 یاري متأسفانه در بس آهیامر( روزه و آمتر ٣٠ یافتن آار مستمر اما با قراردادهاي آه در صورت یت آارگريوضع

) ج استيار رايل بسي اتومبیساز  قطعهیها ها و آارخانه  آوچك و بزرگ و از جمله آارگاهیها ها و آارخانه از آارگاه

 ن قانون چه خواهد بود؟يب اي استفاده آند، با تصوی و بازنشستگین اجتماعي مثل تأمیا و امكانات قانونيبخواهد از مزا

ه ی يآند، در اصالح یان مي بند ب۶ك قرارداد آار را در يافتن ي مختلف خاتمه یها وه و راهي قانون آار ش٢١ماده 

  :شود ی، هم به آن اضافه م)ز(، ی وزارت آار بند هفتمیشنهاديپ

، ی، اجتماعیط اقتصاديا شرايالزامات قانون و مقررات « آه در اثر یرات ساختارييا تغيد و يآاهش تول«): ز(بند 

 ی نظارت بر حسن اجرایو برا»  از آار شودیا بخشي تمام یلي منجر به تعطیرات گسترده در فناورييوم تغ و لزیاسيس
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 :شنهاد شده استير پي هم به شرح ز٢ن بند، تبصره ی يا

 آار و امور یها شان، سازمانيا معاون اي مرآب از استاندار یاتيد هييد به تايبا) ز(موارد مذآور در بند «): ٢تبصره ی 

نده ي واحد و در صورت فقدان نمایالت آارگرينده تشكي، نماین اجتماعير آل تأميع و معادن، مدي ، صنایجتماعا

 از یا بخشيات مذآور تمام يص هيچنانچه به تشخ. نده آن برسديا نمايت در استان، آارفرما ي حائز اآثریالت آارگريتشك

 ».شود ی میكاريمه بي آار و مقررات ب)قرارداد(ل شود به همان  نسبت مشمول خاتمه يآار تعط

 و قانون ی، الزامات قانونیاسي و سی، اجتماعیط بد اقتصادي از شرای، تبعات ناشیرات ساختارييد، تغيآاهش تول

 آارگران و   همهین عبارات برايا...   در نظر گرفتن مصلحت  ... یت حساس آنوني موقع ع،ي صنای و بازسازینوساز

ژه واحدهای واگذارشده به ي و به وی دولتیها بخش)  بزرگیبه خصوص واحدها (یدي و تولینعت صیآارآنان واحدها

ها  ن عنواني با استفاده از ایاديار زي بسیديمؤسسات تول.  هستندیا شده  عبارات و جمالت آامًال شناختهیبخش خصوص

ن واحدها و يب به اتفاق آارآنان اياآثر قر. ل شدنديتًا تعطي واگذار و نها یا ورشكسته قلمداد، به بخش خصوصيده  انيز

ن يآالت ا نيماش.  قرار داشتند، به امان خدا رها شدندیكاريمه بي که تحت پوشش بیشان پس از مدتي ا یها خانواده

ن ي مرغوب ایها ني و زم–غما رفت ي به – به دالالن فروخته شد یعات فلزيمت آهن قراضه و ضايها به ق شرآت

دن لحظه مناسب ي گرانبها و بادآورده در دست مالكان منتظر فرارسیا هيامالك وابسته به آن ها چون سرماها و  آارخانه

 . شدندیباز ني امالك و زمیها تًا وارد بورسي فروخته شدن ماند و نهایبرا

ن آن را رقم  و آارآنایدي تولی ك آارخانهيد سرنوشت يات مذآور باي آه در هین جاست آه همه مقاماتي ایاشكال اصل

ا ي یده اني زیريص ناگزي آه تشخیدر حال.  دارندیتيرين حالت تخصص مديدر بهتر) ینده آارگريبه جز نما(بزنند 

ا يو » ... و ی ، اجتماعیط اقتصادي و تحت شرایرات ساختارييد در اثر تغيآاهش تول«ا يك واحد يورشكسته بودن 

ات ين تخصص در هي ایجا. از داردياد و موشكافانه نيار زيبا تخصص بس یك آار آارشناسيبه ... و » یالزامات قانون«

 یار ضروريز بسيات نين هيب اي مورد اعتماد آارگران در ترآی و اجتماعیوجود آارشناس اقتصاد.  استیمذآور خال

اما در ادامه .  استی خود نكته مثبتیبه خود. ات استين هي در ایالت آارگرينده تشكيگر وجود نماينكته مهم د. است

الت ي و تشكینده واقعي نماید اصوًال جايم دي خواهی چنانچه در سطور بعد١٣١ ماده ۵ن تبصره يس و در اينو شين پيا

 یب مجوزي و تبصره ی آن در صورت تصو٢١ماده ی ) ز(ن آه بند يجه اينت.  استی خالیواقعًا مستقل و آارگر

 هموارآردن ی انبوه آارگران و در راستایكارسازي و بیديو مؤسسات تولها   و انهدام آارخانهیلي تعطیخواهد بود برا

 .زا دمحور و اشتغالي تولیاست اقتصادي سی بر واردات انبوه آاال به جای متكیاست اقتصادي سینيگزيراه جا

ن ماده ير ا مورد اعتراض دی نكته.  بوده استيیز و مورد اعتراض محافل آارفرمايانگ  قانون آار همواره بحث٢٧ماده 

ل ي تشكی اخراج آارگر خاطی است آه برایا یته انضباطي موجود آارگاه در آمینده نهاد آارگري مثبت نمایلزوم را

 . استیم اشاره به سه نكته ضرورين ماده شوي این آه وارد بحث اصليقبل از ا. شود یم

 مستقر در واحدها بوده است، در ی آارگریدها مثبت نهایانضباط منوط به را ی اخراج آارگران ب  تاآنون آه ظاهرًا-١

ندگان آارگران و ي آار و اخراج نمای اسالمی انحالل شوراهایع آارگران و حتيه و وسيرو ی بیها عمل شاهد اخراج

 اند با استفاده اند توانسته ان تاآنون هم هر وقت اراده آردهيآارفرما. ميا  بودهی آارگری صنفیها ا انجمني شوراها یاعضا

ندگان ي آارگران و نما- داردیگرياز به بحث مستقل ديح روش ها خود ني توض-یرقانوني و غی قانونیها از انواع روش
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 .دهند ی مین مورد گواهيآمارها در ا.  مورد غضب خود را اخراج آنندیآارگر

بد ! است؟» يیزا د و اشتغالي تولرفع موانع«اند هدفشان  ه قانون آار بارها اعالم آردهيس اصالحينو شيدهندگان پ  ارائه-٢

د در ي تولیا تا امروز علت و مانع اصلي و با ارائه آمار پاسخ داده شود آه آی، علمین سوال به طور جديست به اين

اند آن  ان نتوانستهي آه آارفرمای، وجود چند آارگر خاطیدي تولیها  در بخشیگذار هيران و همين طور سرماياقتصاد ا

م آه درصد يدان یم(ان هرسال است ي آارگران در پایار نامكفيز حقوق و دستمزد بسيش ناچيند يا افزاها را اخراج آن

ن يا انواع قواني) تر بوده است نيي پایش تورم همان سال به حد قابل توجهي افزایش حقوق همه ساله از نرخ واقعيافزا

ه و به روزآمدکردن فن اوری مورد استفاده در يواد اوله مي موجود در راه تهیرقانوني و غیر و موانع قانونيدست و پاگ

 بر یاست متكيس (یرقانوني و غی قانونی به روش های مصرفیل واردات انواع آاالهايد و مهم تر از همه، سيتول

) دستمزد آارگران (ی پرسنل نهيدانند آه سهم هز یاست؟ آارشناسان بهتر م) دمحوري تولیاست اقتصادي سیواردات به جا

 مثل ژاپن، يین نسبت با نسبت مشابه در آشورهايسه ايمقا%). ١۵(ران چه قدر استيك آاال در ايمت تمام شده ی ير قد

وجو  گر جستي ديید در جايد را باي تولیران موانع اصليدر ا%). ۴٠(دار است یار معني بسيی اروپایه و آشورهايترآ

 .ا روابط آارگر و آارفرماي ینه پرسنليآرد نه در هز

 نشان  تين اندازه حساسيط آار اي موقت آار و اخراج آارگران از محیران درمورد قراردادهاي اگر آارگران ا-٣

ن يطه تامياش در ح فيقصور دولت در انجام وظا.  الزم استین اجتماعي و تأمیتين حمايل نبود قوانيدهند، به دل یم

 ناخواسته و يیشر هم به آنها اشاره شده، موجب رودررو حقوق بی منشور جهان٢٣ ی و ماده...  آه در اصلیاجتماع

 آه واقعًا آارگران یطيدر شرا. ستي نیشود آه اصًال ضرور ی ميیها ان در عرصهيشتر آارگران و آارفرمايهرچه ب

ن يا بتواندآارگر را اخراج آند، یلي اگر آارفرما به هر دلیت الزم را داشته باشند، حتي و حمایمني ایكاريدر مقابل ب

ی و تعارض در محيط آار آم ري مشغول به آار خواهد شد اما درگیگري در محل دیك اقتصاد سالم به زوديآارگر در 

 .خواهد بودتر

ا ير باشد و به آاربردن جمالت ييرقابل تغيح، شفاف و غيد صريم آه قانون بايدان یم. ميگرد  ی باز میبه بحث اصل

 . نداردی ضرورتیعبارات اضاف

 آارگاه را ی انضباطیها نامه نييا آيف قصور ورزد و يهرگاه آارگر در انجام وظا«:  آمده استیشنهادي پ٢٧ در ماده

.  روز نباشد ضمن١۵ان آنها آمتر از ي می  آه فاصلهیتواند پس از ابالغ حداقل دو بار تذآر آتب ینقض آند آارفرما م

و پرداخت مطالبات ) صورت وجوددر( موجود در آارگاه یا تشكل آارگري آار واحد و ی اسالمیضمن اطالع به شورا

ن حقوق به آارگر يك ماه آخرين پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با يو پرداخت حقوق معوقه و همچن

 ».نسبت به فسخ قرارداد اقدام آنند

 یرت انطباق با قانون آار، جا هر آارگاه در صوینامه انضباط نيي چه؟ آیعني» قصور آارگر«ست ين جا معلوم نيدر ا

ن و موارد يين قصور را تعي ایني و براساس چه موازیا تهيا آمي یست و چه آسيآارگر چ» قصور «یخود را دارد ول

ا تشكل ي دارد؟  شورا یا دهي و فای اصوًال چه معنی قانونی ن مادهي آار در ای اسالمیآند؟ اطالع به شورا ید مييآن را تأ

 است ین سوال منفي پاسخ ایتواند بکند؟ وقت ی میا چه آاريد بكند ين اطالع چه باير آارگاه پس از ا موجود دیآارگر

  دارد؟ین جمله در قانون چه ضرورتيوجود ا
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 همه ی گونه آه در اساسنامه همان ) ی مستقل و واقعًا آارگریها تشكل (ی آارگریها  از وجوه آارآرد تشكلیكي

 و ی و آزمون تخصصی آموزشیها  دورهیشود برگزار یده ميد) يی آارفرمایو حت ( یرگر آایها هيكاها و اتحاديسند

 خود با لحاظ آردن موارد ی مربوطه و نظارت بر عملكرد درست اعضای و تخصصی مهارت فنیها نامه ی گواهیاعطا

 خود، یاعتبار شغلت و يثيكاها به لحاظ حفظ حين سنديدر ا.  محوله استی و حسن انجام آارهای و تخصصیانضباط

 انجام نداده و موجب یان به خوبي خود را در مقابل آارفرمایف قانوني را آه وظای و مقصری خاطیاعضا

ل حضور ين دليقًا به هميدق. آنند یه و در صورت لزوم اخراج ميگردند، ارشاد، تنب یه همكاران ميدارشدن اعتبار بق خدشه

. ر استي ناپذ  هر آارگاه، ضرورتی اجتنابی انضباطیها تهي در آمیارگر آیها ندگان تشكلي بودن  نمایو صاحب را

ده ي وزارت آار حذف گردیشنهاديه پيت  شده اما در اصالحي قانون موجود رعا٢٧ در ماده ی ین ضرورت تا حديا

 به خطر  آارگران رایت شغليط آار و امني در تناقض بوده و آرامش در محيیگرا جانبه ه با اصل سهين رويا. است

چرا آه . ز مبهم و ناروشن استيص و حل اختالف ني تشخیها اتي در هیندگان آارگريگاه نماينقش و جا. اندازد یم

 ین قانون از استقالل آافيت شناخته شده در ايِ  به رسمی آارگریها د تشكليم دي خواهیطور آه در سطور بعد همان

 .رگران باشند آاینده واقعيتوانند نما یبرخوردار نبوده و نم

 :ديآ ی میشنهادين ماده پيدر ادامه ا -

زان مزد و سن يتواند با توجه به مدت آار و م یص داده نشود مراجع حل اختالف مي آه آارگر مقصر تشخیدر صورت«

 آه از جمع مزد دو سال ین اضافه بر وجوه مذآور در فوق مبلغيط و اوضاع و احوال طرفير شرايو عائله آارگر و سا

 و بازگشت به آار آارگر یفيام بالتكلير به پرداخت مزد ايآارفرما مخ. ن آنندييرگر تجاوز نكند به عنوان خسارت تعآا

 ».االجراست  و الزمیات مذآور قطعي هیرا. د استين آردن آارگر جديگزيا پرداخت خسارت و جاي و یاخراج

ك ماده ی يت در متن ين حد از نداشتن صراحت و شفافيا چه؟ یعنيط و اوضاع و احوال  ير شرايزان سن و عائله و سايم

 یطيا دوسال مزد آارگر به عنوان خسارت اخراج و سنوات در شرايماه ٢۴ن سقف ييتع. ار داردي بسی شگفتی جایقانون

ساله ۴۵ك آارگر يد يد است؟ فرض آنيت از آارگر و رفع موانع تولي حمایشود، به معن یآه آارگر مقصر هم شناخته نم

گر ي، دیكاريط موجود و بحران بيواضح است آه در شرا. ن طريق اخراج شودي به ایسال سابقه آار از آارگاه٢٠با 

 یحداآثر مزد مبنا(آند  ین مييات محترم تعين هي آه این مبلغ خسارتيبا ا.  اشتغال مجدد نخواهد داشتی برایشانس

 یتواند برا ین آارگر ميا ايآنند، آ ید پايه و حداقل را محاسبه من گونه موارد فقط دستمزيو معموًال هم در ا) ٢۴×ماهانه

 آه يین گونه موارد حاآم بود، آارفرماي آه در گذشته در ایا هيفرما بشود؟ طبق رو ش ي دست و پا آند و خویخود آار

ت او را ي رضایرا داشت موظف بود به نوع) ات حل اختالفي هیطبق نظر و رأ(رش يقصد اخراج آارگر بدون تقص

ه يس اصالحينو ش ياما در پ. آرد یدا مين مقدار خسارت و حق سنوات تبلور پيين رضايت در تعين تأمين آند و ايتأم

  همگذار ی قانونطرف ین روش چه قدر با اصل بيست ايمعلوم ن. شود یده ميب به نفع آارفرما دي عجیموجود، چرخش

 . داردیخوان

 یشنهادينامه پ ن ييبراساس آ  را٢٧ی  مادهچوب اجرايی وشرايط مذآور دراين ماده تعيين چار٢ ی تبصره در-

 آارگران یندگان واقعي؛ نقش نما)یشگيباز همان منوال هم(ر آار قرار داده است يب وزي آار و تصویعال یشورا

ن ين اييدر تع) یلالمل ني بیها نامه ن و مقاولهيد آارگران و منطبق با موازيي مستقل و مورد تأیها ندگان تشكلينما(
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 آارگران ی واقعیها ندهيا نمايم با سرنوشت آارگران سروآار دارد چه قدر لحاظ شده است؟ آي آه به طور مستقیچارچوب

دوشرط آارگران يق ی اخراج بینه را براي وزارت آار زمیشنهادي پ٢٧ ی ا مادهي آار حضور دارند؟ آیعال یدر شورا

 آه هر لحظه امكان اخراج و یسازد؟ آاگر یرد، فراهم نمي آارفرما تعلق گی و ارادهل ير و در هر زمان آه ميبدون تقص

 باال یور  مطلوب و بهرهیتوان از او بازده یا مي در آارگاه داشته باشد و آیزه آافيتواند انگ یا ميكارشدن اش هست، آيب

  است؟یگذار هيت از سرمايماد و حي رفع موانع تولین رفتار به معنيا ايو باالخره، آ. را انتظار داشت

 :ميخوان ین ماده مي ا٢در بند . زان حداقل مزد آارگران اختصاص داردين ميي تعی  به نحوه۴١ماده 

 آار محول شده را مورد توجه قرار دهد یها یژگي آارگران و وی و روحی حداقل مزد، بدون آنكه مشخصات جسم-٢

 .ن آنديشود را تام ی اعالم میه آه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمك خانوادي ی باشد تا زندگیا ه د به اندازيبا

ده که تعداد يب قانون آار، وقت آن نرسيسال از تصو١۶ و ی اسالمیسال از استقرار جمهور٢٨ا پس از گذشت يآ

 ی آارگری وادهك خانين بند تعداد استاندارد افراد ين گردد؟ براساس همييتع) یآارگر(ك خانواده يا استاندارد  يمتوسط 

 !!)ت قانونيصراحت و شفاف(ست يمعلوم ن» ن تعداد افراد خانوادهيا«اما عدد . زان حداقل مزد مؤثر استين مييدر تع

 :ميخوان ی م٣در بند  -

 . داشته باشدیور ز با بهرهي نی معناداری ن شود و رابطهيي آشور تعیط اقتصاديد با توجه به شراي  حداقل مزد با-

شود، ربط دادن معنادار آن با  ین ميي تعینفر) ؟(ك خانواده ي یازهاين حداقل ني حداقل مزد بر اساس تأمزاني میوقت

 یرويه خوب، فناوری مدرن، آموزش نيق استفاده از مواد اوليد از طري را بایور  دارد؟ اصوًال بهرهی چه معنیور  بهره

 آه حداآثر ین آوردن حداقل دستمزد آارگران؟ دستمزديياق پيا از طري و آارآمد جست و جو آرد یت علميريآار و مد

 .دهد یبه خود اختصاص م) رانيدر ا(ك آاال را يمت تمام شده يدرصد ق١۵

 :مي دار۴در بند  -

 . آار استی عالی شوراین شده از سويي آه به همراه اشتغال هستند تا هفتاد درصد حداقل تعی آارآموزانی نهيآمك هز -

ًا يآنند؛ ثان ی اشتغال به آار دارند و آار مین آارآموزي آه اوال در حی آارآموزانیعني» مراه اشتغالآارآموزان به ه«

ن ي همیب آارفرمايد حاصل از آن نصيت سود و عواي است، در نهاینيآموزش آنان فقط در رابطه با حرفه وآارگاه مع

ت سنی ين آه محدوديبا توجه به ا. شود ید واقع نمي مفگري دی موارد و آارهاین آموزش برايگردد و معموًال ا یآارگاه م

 یشنهاديس پينو شين قانون و پي هم١١٢، در ماده ی )شد یسال در نظر گرفته م١٨ن حداآثر يآه تا قبل از ا(آارآموزان 

ا توجه به ن تبصره بيا اي افراد تحت تكفل باشد، آی سال و دارا١٨ یك فرد بااليتواند  ی آارآموز میعنيحذف شده است؛ 

ان باشد آه در قالب دوران ي آارفرمای برایآويز تواند بهانه و دست ی آه در جامعه وجود دارد نمیا  گستردهیكاريب

  به آارگران بدهند؟ی ترآردن آن دستمزد آمتر ی و طوالنیآارآموز

ن ي روابط آار و تضمی طبقه آارگر، سالمت و استانداردسازی، سالمت و شادابیل جامعه و جنبش آارگري آشی پاشنه

، مستقل و ی واقعیها  آن، وجود تشكلی روز و حسن اجرایب قانون آار مطابق با استانداردهاين و تصوي تدویواقع

 . استی آارگریالملل ني بیمطابق با استانداردها

 اختصاص يی و آارفرمای آارگریها به تشكل)  وزارت آاریشنهاديه ی دوم پيو اصالح(ن قانون ي ا١٣١ماده ی  -

ده ين ماده ديگر و از دولت مستقل باشند، در متن ايكديد از يها آه اصوًال با ن تشكلي حضور دولت در ای هياما سا. دارد
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  : آمده١٣١در متن ماده .  شودیم

 در ی و همكارین قسط اسالميران و به منظور تامي ای اسالمی جمهوری قانون اساس١٠۴ و ٢۶ اصول یاجرا در-

 ی شورای و آشاورزی، صنعتیدي تولیشرفت امور در واحدهاي و پیور  در بهرهیجاد هماهنگيها و ا امه برنی هيته

ان آه خود ي آارگران و آارفرمای و بهبود وضع اقتصادی آار و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونیاسالم

 آنها ی ندهيا نمايان ي آارگران و آارفرمای انجمن صنفیمنيج آار و اين ترويمتضمن حفظ منافع جامعه باشد و همچن

 .شود یل ميتشك

 ی صنف انجمن«و »  آاری اسالمیشورا«:   شدهینيش بي آارگران پین ماده از قانون فقط دو نوع تشكل برايدر ا

اده ن مي آه از متن ایا ژهي ویشود و تلق ی آار شده و می اسالمی آه از شوراهایا ژهيف ويبا توجه به تعر. »آارگران

 و مستقل ی صنفیك تشكل واقعي آار را ی اسالمیتوان شورا یشود، نم ی آار مستفاد می اسالمیدرمورد شوراها

 که طبق ی در آن برجسته است، در حالیدئولوژيل آه اوًال عنصر اين دليبه طور مختصر، به ا.  دانستیآارگر

شوند  ی می صنفیها  شان عضو تشكل تيهب و جنس و مذیدئولوژي، آارگران بدون درنظرگرفتن ای جهانیاستانداردها

دگاه يك دياز .  آارگرانیماند فقط انجمن صنف یپس م. ن تشكل حضور و نفوذ دارنديندگان آن در ايا نمايًا آارفرما يو ثان

توان  ی را می دارد و هر نوع تشكل آارگریف و بار حقوقيك تعري»  آارگرانیانجمن صنف«توان گفت عبارت  یم

 یتواند بر حسب مورد اسام یك اسم عام است و مي»  آارگرانیانجمن صنف«ن صورت يدر ا.  دانستی آارگرانجمن

شتر به يب. ديآ ین ماده چندان برنمي از متن ایرين تفسيالبته چن. را شامل شود... ه، آانون و يكا، اتحاديخاص چون سند

م آه ينيب ین صورت ميدر ا. ن ماده باشديآنندگان ا ني منظور تدوینيف معيك نوع تشكل خاص با تعريرسد  ینظر م

 ی وارد است آه آزادین ماده قانوني به ایراد اساسين ايا. ستنديز آزاد ني در انتخاب نام تشكل خود نیآارگران حت

ِ  یها امهن  و مقاولهیالملل نين بين دو نكته با موازيشناسد و ا یت نميآارگران را در انتخاب نام و نوع تشكل خود به رسم

ILOستيرفته است منطبق نيت آن را پذيران هم عضوي ای اسالمی  جمهور. 

 :ميخوان یم) ١٣١(ن ماده ي ا۵در تبصره  -

 عملكرد هر ی ارات و نحوهيف و اختيل، حدود وظاي تشكی و نظارت بر انتخابات، چگونگی برگذاری  نحوهی نامه نيي  آ-

ات يب هي و تصویر آار و امور اجتماعيشنهاد وزيها به پ  آنی و مرآزین شهرستایها  فوق و آانونیها ك از تشكلي

 .ران خواهد بوديوز

المللی  های بين نامه مقاولهن و يبر اساس مواز. ن بردن استقالل آن هاستيها و ازب ن، دخالت آشكار دولت درامور تشكليا

 یها، نحوه برگزار  تشكلی بر امور داخلگونه دخالت و نظارت چيها حق ه ، دولتILO ٨٧نامه  جمله مقاولهو از

   براساس اساسنامهی آارگریها ها فقط موظف به ثبت تشكل دولت.  آن ها ندارندیانتخابات و مسائل و روابط درون

 آشورها هم ین داخلين آشور باشد و اگر قوانيد منطبق بر قوانيها با البته اساسنامه.  آن ها هستندیمصوب مجمع عموم

 به ILO خود را طبق مقررات ین داخليد قوانيها با  باشد، آشورها و دولتILO یها نامه ن و مقاولهي موازدر تضاد با

ل ي تشك٢۶را اصل يز.  در تناقض استی قانون اساس٢۶ن تبصره با اصل ين حال ايدر ع. ر دهنديينفع آارگران تغ

 ی م نحوهي آارگران را با تنظی انجمن صنفیدن تبصره آزاي آه ایآند، در حال ی را آزاد اعالم می صنفیها انجمن

 . کندیله وزارت آار محدود مي انتخابات و نظارت بر آن به وسیبرگزار
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 یچه ضرورت(ا فقط ناظر است يست؟ آيها  چ نده در تشكلين نمايشود؟ نقش ا ی قانون آار چرا عوض نم١٣٨ماده 

 )ها ن تشكليك از ارآان اي  م در آدایحق رأ( است ؟ ی دارای حق رأی ندهيا نماي) دارد؟

توان  ی و به طور موقت میطي آارگر دارند تحت شرا١٠ را آه آمتر از ی آوچكیها ن قانون، آارگاهي ا١٩١برابر ماده 

ت از صاحبان ين ماده با هدف حمايظاهرًا ا.  و خارج ساختی مقررات قانون آار مستثنیا برخياز شمول تمام 

ن ي از ایش اشتغال ناشي افزایقيچ آمار و تحقي هی جهي تا آنون نتین شده وليشتغال تدوش اي آوچك و افزایها آارگاه

ض و يد موجب اعمال تبعي نبایك گروه اجتماعيق يت و تشوين آه حمايتر ا  مهم نكته. ت را نشان نداده استيحما

د يفه ی دولت است و نبايغال، وظت از اشتيجاد و حمايا.  باشدیگر اجتماعيك گروه دي ی حقوق برایا ت از پارهيمحروم

نفره آار ٧ك آارگاه مثًال يآه در ... ا اپراتور ويك نجار آهنگر ي. نه شودين منظور هزي آارگران به ای سهياز حساب و آ

چ يه. نفره٢٠ك آارگاه مثًال يآند آه همكار مشابه او در  ی از آار را تحمل می و خطرات ناشیآنند، همان قدر سخت یم

ت ينفره، آارگران او را تحت فشار و محروم٧ك آارگاه ي یت از آارفرماي حمای وجود ندارد آه براینطقل و ميدل

 .ميشان قرار ده ی و قانونیعي حقوق طبیا از پاره) ضيتبع(

 :ك تبصرهياند بلكه با اضافه آردن  صه را برطرف نكردهين نقيه قانون آار نه تنها ايش اصالحينو شيآنندگان پ نيتدو

 یگردش مالی وگذار هيزان سرمايا می فوق ازلحاظ تعداد آارگران وي  آوچك مشمول حكم مادهیها ف آارگاهيتعريردريتغ

 انجام یر آار و امور اجتماعيب وزي آار و تصوی عالیشنهاد شوراي با پی و اجتماعیط اقتصاديساالنه با توجه به شرا

 .خواهد شد

ها و  ساز خارج آردن آارگاه نهين تبصره زميا. هستند) تر بزرگ (گري دیها  قانون به آارگاهی ن مادهي ایدرصدد تسر

 آوچك یها در آارگاهتاآنون آه قانون آاربرحسب ظاهر. ون آار است مواد قانیا برخي از شمول همه یشتريآارگران ب

ن تبصره ياگر ا. م يا ها بوده ن آارگاهيمال شدن حقوق آارگران شاغل در اي و پاین همه نابه سامانيشد، ما شاهد ا یاجرا م

 .زتر ميشوديانگ ها رقت ن گونه آارگاهيب و اجرا شود مطمئنًا وضع آارگران شاغل در ايتصو

 

 یاله آاظم فرج

 ٦/٤/١٣٨٧ -دسترنج
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 :پانوشت
  يخی رسالت تاريچگونه دوره هينده در ا مد نظر است و نگارنی طبقاتی موجوددر صحنه مبارزه يروهای و نيط شرايح فقط توضينجادر ا *

 .يست قائل نی صنعتی خصوصيه سرمای خواه بودن برای ترقيا يشروو خصلت پ   

 


