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 Political  سياسی

  
  سھراب شباھنگ

  ٢٠١۶ جون ٠١

  درمان دھی يا درماندگی؟

۵ 

  نوشتۀ محمد رضا شالگونی» يادآوری چند نکته دربارۀ حداقل دستمزد«نقدی بر 

  

 جمع بندی کلی

مھم ترين . کوشيدم ديدگاه ھای محمد رضا شالگونی را در زمينۀ مزد حداقل به تفصيل بررسی کنممن در اين نوشته 

  :  نکاتی که در نقد اين ديدگاه ھا توضيح دادم چنين اند

 تعريف شالگونی از مفھوم مزد حداقل و کارکرد آن پذيرش دربست و غير منقدانۀ تعريف سازمان بين المللی کار -  ١

او ھمچنين توجه ندارد .  اجتماعی مزد و بنابراين مزد حداقل در نوشتۀ او ناديده گرفته شده اند–تصادی است و مفھوم اق

که مزد حداقل نه تنھا در ايران، که مزد اکثريت مطلق کارگران در ھمين حد يا کمتر است، بلکه در تمام جوامع سرمايه 

 امر ھمۀ کارگران مزد حداقل و پشتيبانی از اين مبارزه بدين سان مبارزه برای افزايش. داری مبنای ديگر مزدھاست

شالگونی به طور مکانيکی مزد حداقل را از ديگر مزدھا و کارگران حداقل بگير را، که در ايران اکثريت . است

ۀ او پيوند ارگانيک بين منافع کارگران حداقل بگير و بقي. کارگران را تشکيل می دھند، از بقيۀ کارگران جدا می کند

  .کارگران را از نظر دور نگاه می دارد

 ارزش نيروی کار مطرح می کند ربطی به تعيينای که مارکس در » عنصر تاريخی و اخالقی« درک شالگونی از – ٢

ی طبقۀ کارگر است که به شرايط فزيکمنظور مارکس از اين مقوله نيازھای غير . درک مارکس از اين مقوله ندارد

در حالی که شالگونی تعريفی از . عه ای که طبقۀ کارگر در آن پرورش می يابد بستگی دارندتاريخی و اجتماعی جام

من با نقل قول ھای . عنصر تاريخی و اخالقی به دست نمی دھد و آن را زاده و محصول مبارزۀ طبقاتی قلمداد می کند

به طور روشن نيازھای غير » القیعنصر تاريخی و اخ«فراوان از آثار مختلف مارکس نشان دادم که درک مارکس از 

ی کارگران را فزيکيعنی نيازھای غير » عنصر تاريخی و اخالقی«بدين سان شالگونی . ی طبقۀ کارگر استفزيک

تاکنون ھمه تصور می کردند که نيازھای کارگران موجب مبارزه شان می . محصول و زادۀ مبارزۀ طبقاتی دانسته است

  ! استموجد نيازمبارزۀ طبقاتی شود اما شالگونی کشف کرده که 
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که از نظر او بديھی ھستند حرف می زند و از خواننده می خواھد که مانند او » مسلمات« شالگونی از يک رشته – ٣

 از شمول قانون به طور کلیاين است که کارگاه ھای زير ده کارگر » مسلمات«يکی از اين . را بپذيرند» مسلمات«اين 

ار زده شده اند بنابراين بحث ھای مربوط به مزد حداقل به آنھا که اکثريت کارگران را تشکيل کار جمھوری اسالمی کن

من با ارائۀ اسناد مربوط به . تنھا به اقليتی از کارگران مربوط می گردد» بھترين حالت«می دھند ربطی ندارد و در 

نشان داده ام که کارگاه ھای زير ده ) ست آمدهکه در پيو(معافيت کارگاه ھای زير ده نفر از برخی مقررات قانون کار 

 قانون کار که مربوط به مزد حداقل است معاف نيستند و اظھارات شالگونی در اين باره که ٤١نفر به ھيچ وجه از مادۀ 

راه (ھيأت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران «مزد حداقل به بخش کوچکی از کارگران مربوط می شود و نظر 

که  مبنی بر اين) ١٣٩٣ ]حوت[ اسفند٢١(» تزھائی در بارۀ دستمزد حداقل در شرايط امروز ايران« در »)کارگر 

  .غلط است»  کنار گذاشته شده اند قوانين کارۀًرسما از پوشش ھمب به اتفاق نيروی کار ياکثريت قر«

شامل اقليتی از کارگران » ين حالتدر بھتر« مزد حداقل تعييناست که روند » ّمسلم« از آنجا که برای شالگونی – ٤

می شود، به عبارت ديگر به عدم اطالع دقيق و مستند از چيزی که در باره اش مقاله می نويسد و اصرار بر اين عدم 

 که خالف تصور او کارگران کارگاه ھای - مزد حداقل نه تنھا در بارۀ مزد حداقل تعييناطالع، نمی داند که در روند 

حداقل نرخ افزايش يعنی دربارۀ افزايش اسمی مزد حداقل و  (تمام مزدھا بلکه دربارۀ -ھم دربر می گيرد زير ده نفر را 

  .تصميم گيری می شود) اسمی مزدھای باالتر از حداقل

 اين است که مزد حداقل بايد ضمانت اجرائی داشته باشد – که اين بار غلط نيست – يکی ديگر از مسلمات شالگونی – ٥

ی وجود داشته باشند که کارفرمايانی را که قانون مزد حداقل يا قرارداد دسته جمعی در بارۀ مزد حداقل را که و قوانين

شالگونی با ذکر اين موضوع که از مقررات مقاوله نامۀ سازمان . حکم قانون دارد نقض می کنند به مجازات برسانند

ربارۀ آن سرانجام نمی گويد که آيا در قانون کار ايران بين المللی کار دربارۀ مزد حداقل است و توضيحات مفصل د

تا  ١٧١ندازد خواھد ديد که فصل يازدھم آن يعنی مواد رکس به قانون کار ايران نگاھی بيچنين تدابيری ھست يا نه؟ ھ

ادۀ  مجازات ھائی در مورد متخلفان م١٧٤ قانون کار دربارۀ متخلفان از قانون کار است و به طور مشخص مادۀ ١٨٦

معلوم نيست تذکر شالگونی چه ضرورتی داشته و آيا وجود اين مواد در . مربوط به مزد حداقل پيش بينی کرده است

  !قانون کار رژيم او را راضی می کند؟

ھيأت «او و .  شالگونی به عنوان يک چارۀ درد و شفای بيمار پيشنھاد می کند که مزد حداقل بايد ساعتی باشد– ٦

و » کارگر گره زده است" ۀحقوق ماھان"را با مفھوم " حداقل دستمزد"جمھوری اسالمی «ی کنند که تصور م» اجرائی

آنھا اگر نگاھی به بخشنامه ھای وزارت .  وقت و غيره داد سخن می دھندۀدربارۀ مبھم بودن حقوق ماھيانه و کار پار

 است و نه ماھانه و چون ساعات ان روزانهمزد حداقل در ايرکار در مورد مزد حداقل انداخته بودند می ديدند که 

ًمزد کارگران حداقلی در ايران عمال ساعتی  ساعت در روز است ٨روزانۀ کار در قانون کار جمھوری اسالمی حداکثر 

 لایر و در نتيجه حداقل ٢٧٠٧٢٢ برابر ١٣٩٥ برای سال روزانه طبق تصميم شورای عالی کار، مزد حداقل ًمثال. است

می )  در ساعتدالريعنی کمی کمتر از يک ( تومان در ساعت ٣٣٨٤  لایر و يا  ايران برابر مزد ساعتی در

 يچ ابھامیبدين سان در مورد مزد حداقل ساعتی در ايران ھ. شود، که يکی از پائين ترين مزدھای حداقل در جھان است

 حداقل دستمزد بر مبنای تعيينبايد خواھان «که  مبنی بر اين» ....ھيأت اجرائی«تالش شالگونی و ھمچنين . وجود ندارد

  .ِ و مشت بر در باز کوبيدن استتحصيل حاصل »يک ساعت کار باشيم
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از ] مبارزه برای تأمين اجتماعی[ًمسلم است که اوال چنين مبارزه ای «:  يکی ديگر از مسلمات شالگونی چنين است– ٧

ی قابل توجھی را در ميان بخش ھای تھيدست ئند نيروی توده ًثانيا می توا. ستمزد پرت تر نيستدمبارزه برای حداقل 

که درجۀ  اول اين: چند نتيجه از گفتۀ شالگونی می توان گرفت. » سازمانيافته مستقل بکشاندۀ مبارزۀبيدار کند و به صحن

و يا از آن مبارزه برای حداقل دستمزد يا برابر با درجۀ پرت بودن مبارزه برای تأمين اجتماعی است » پرت بودن«

اين يا آن خواست کارگری به عنوان معياری برای انتخاب عرصۀ » درجۀ پرت بودن «تعييندوم ! پرت تر است

شالگونی وحدت ارگانيک ! و سوم قراردادن مبارزه برای حداقل دستمزد در مقابل مبارزه برای تأمين اجتماعی! مبارزه

يا مبارزۀ سياسی و غيره )  اجتماعی- مبارزۀ اقتصادی ًمثال (عرصه ھای مختلف مبارزۀ طبقۀ کارگر چه در يک حوزه

  .  را از نظر دور نگاه می دارد و رقابت و تقابل تصنعی بين عرصه ھای مختلف مبارزه به وجود می آورد

اما .  شالگونی از ضرورت تشکل برای پيشبرد مبارزه برای افزايش مزد حداقل و عرصه ھای ديگر سخن می گويد– ٨

ندارد که مبارزه برای افزايش مزد يکی از نخستين و کارآترين عرصه ھا برای ايجاد تشکل کارگری در توجه 

اين البته به ھيچ رو نافی استفاده از عرصه ھای ديگر برای پيشبرد امر تشکل . کشورھای مختلف جھان بوده است

که تشکيل ارزش ذخيرۀ  به رغم اين(ر ايران شالگونی به اشکال و بھانه ھای مختلف مانند نرخ باالی بيکاری د. نيست

، وجود بازار سياه کار، تبليغات رژيم در )صنعتی يا جمعيت بيکاران را يکی از قوانين مطلق سرمايه داری می داند

که حتی عوامل مزدور و دست نشاندۀ رژيم ھم از مزدھای حداقل مصوب  بی توجه به اين(حمايت از کوخ نشينان 

 و حتی برخی از شناخته شده ترين آنھا يعنی عناصر معلوم الحالی مانند دفاع نمی کنند» م رژيملطف و کر«ھمچون 

محجوب، صادقی و غيره مزدھای حداقل مصوب را بسيار ناکافی می دانند و محجوب در برخی سال ھا مزد حداقلی 

ل ھای کارگری مستقل می کوشد و ضعف تشک) درحدود پنجاه درصد يا بيشتر از مزد حداقل مصوب پيشنھاد کرده بود

  .اھميت مبارزه برای افزايش مزد را تقليل دھد

از جانب رژيم را از جمله به اين دليل رد " حداقل ھزينه خانواده"با مفھوم " حداقل دستمزد" شالگونی مرتبط  کردن – ٩

ّج معيار کمی ارائه نمی کند، در اما خود نيز ھي.  به دست نمی دھدّھيچ معيار کمی روشنی برای مزد حداقلمی کنند که 
اعالم کرده اند سکوت را ترجيح می دھد ١٣٩٥مورد معيار و نيز مبلغی که تشکل ھای فعاالن کارگری برای مزد سال 

  ! کف می زند١٣٩٥ تشکل کارگری در مورد مزد حداقل سال ١٣و در ھمان حال برای برخی از مخالفان خواست 

را » )راه کارگر(ھيأت اجرائی سازمان انقالبی کارگران ايران «کاالت شالگونی و من در اين نوشته يک رشته از اش

در اينجا . ی که ارائه دادند بررسی کردمحلھای در زمينه ھای نظری، شيوه و روش برخورد به مسايل کارگری و راه 

  :تنھا چيزی که می توانم اضافه کنم اين است

  !مانند در،که با اين درد اگر در بند ِ درمانند

  

  پانوشت ھا

ًی که مارکس به کار برده صرفا به معنی اخالقی الماندر moralisches  در انگليسی و فرانسوی و moralواژۀ ) ١(

در  (عالوه بر اخالقیصفت مورال . نيست بلکه معنی وسيع تری دارد)  ethical, éthique, ethisch(در مفھوم اتيک 

، به معنی مربوط )وصيف می شود و يا کاری که انجام آن توصيه يا نھی می گرددمفھوم عملی يا چيزی که خير يا شر ت

.  استیفزيکغير ، و به طور کلی به معنی )یئو روحيه (به آداب و رسوم و ھنجارھا، به مفھوم معنوی و روحی 

ه کار می رفته و  نيز در سده ھای ھيجدھم و نوزدھم بmoral sciences در اصطالح ًی مثالفزيکمورال در معنی غير 

اطالق می اکنون نيز گاھی به کار می رود که تنھا شامل علم اخالق نيست بلکه به ھمۀ علوم انسانی، اجتماعی و سياسی 
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ارزش زدائی «ندارد و به » اخالق«در اقتصاد سياسی است که ھيج ربطی به » مورال«يک کاربرد ديگر واژۀ . شود

 نوی به خاطر اختراع ماشين يا وسيلۀ مشابه ديگر که بازده ًشين يا ابزار کامال ماًمثال. مربوط می گردد» یفزيکغير 

 و يا به خاطر کار بست روند توليدی خاصی که باعث می گردد ديگر از آن ماشين استفاده  باالتری نسبت به آن دارد

 –در اقتصاد سياسی . نيستی ماشين فزيکناشی از فرسايش نشود، تمام يا بخشی از ارزش خود را از دست می دھد که 

 می نامند که به معنی moral depreciation اين نوع ارزش زدائی را ارزش زدائی مورال -از جمله در آثار مارکس 

به اخالقی در جمالتی از مارکس که در باال نقل شده » مورال«بدين سان ترجمۀ واژۀ .  استیفزيکارزش زدائی غير 

 در اين مورد گويا تر یفزيکغير مورال به » سلبی«شايد ترجمۀ .  واژه را انتقال نمی دھداند دقيق نيست و تمام بار اين

  .باشد

، مانند بھای ھر )می ناميد» بھای نيروی کار«و نه » بھای کار«که او آن را (ريکاردو بر آن بود که مزد کارگران ) ٢(

 طبيعی از نظر ريکاردو مزدی است که قيمت.. است» قيمت طبيعی«و يک » قيمت جاری«کاالی ديگر دارای يک 

مزد طبيعی به قيمت وسايل معيشت و . وسايل معيشت کارگران و ادامۀ نسل آنھا را بدون افزايش يا کاھش تأمين کند

  . چيزھای الزم برای حفظ کارگر و خانواده اش بستگی دارد

ازار برحسب رابطۀ بين عرضه و تقاضا ًيا مزد جاری قيمتی يا مزدی است که کارگر واقعا در ب» قيمت جاری کار«

از نظر ريکاردو مزد جاری در درازمدت به سمت . دريافت می کند که می تواند از قيمت طبيعی کمتر يا بيشتر باشد

وسايل معيشت الزم برای کارگر و (ريکاردو معتقد بود که مزد بايد در حدود مزد طبيعی . مزد طبيعی گرايش می يابد

چون مزد باالتر باعث رفاه کارگران و افزايش جمعيت کارگری می گردد . حفظ شود) ه افزايش آنبرای حفظ نسل و ن

  )٥، فصل اصول اقتصاد سياسی و مالياتريکاردو، . (ۀ خود به کاھش مزد و يا بيکاری می انجامدبکه به نو

قانون « نمير می رسد و اين را  يا مزد بخور وءالسال بر آن بود که مزد در جامعۀ سرمايه داری به حداقل برای بقا

نشان داد که مزد کارگران در ) نقد برنامۀ گوتااز جمله در (مارکس در نوشته ھای مختلف . »آھنين مزدھا می ناميد

جامعۀ سرمايه داری می تواند از مزد بخور و نمير بيشتر باشد و آنچه السال می گويد نه تنھا تازه نيست بلکه نادرست 

  .ھم ھست

نخست : ، مزد را شامل دو بخش می داند١٨٩٨ - ١٩٨٣ انگليسی –پی يرو سرافا، اقتصاددان نئوريکاردوئی ايتاليائی 

 Subsistenceيا مزد بخور و نمير » ءمزد بقا«بخشی که تنھا باعث حفظ و بازتوليد نيروی کار می شود که آن را 

Wagesمزد اضافی« آن نام  می نامد و دوم بخشی که از اين حد تجاوز کند که به«Surplus Wagesاز نظر .  می نھد

، يعنی آن مقدار از توليد خالص که از مزد بخور و نمير »مازاد توليد«سرافا کارگران و سرمايه داران بر سر تقسيم 

  .و مبارزه می شوند» رقابت«بيشتر است، با ھم وارد 

» مازاد« در نظر گرفته شده اما توصيف مبارزه برای ھرچند در اين نظريه تضاد بين کار و سرمايه به شکل محدودی

سرمايه داران حتی می توانند در شرايط معينی مزدی . توصيفی يک جانبه و ناقص از مبارزه بين کار و سرمايه است

به عکس کارگران در اثر مبارزه می توانند به مزدی باالتر از ارزش نيروی کار . کمتر از مزد بخور و نمير بپردازند

اما حتی چنين حالتی نمی تواند ھدف دراز مدت کارگران باشد زيرا با ھيچ مقدار افزايش مزد، موقعيت . دست پيدا کنند

دعوای بين کارگر و سرمايه دار تنھا بر سر تصرف .  پيدا نمی کندتغييرکارگران به عنوان طبقه ای فرودست در جامعه 

کارگران نه تنھا . تن آن نه تنھا در مصرف، بلکه در توليد ھم ھستنيست بلکه بر سر چگونگی به کار انداخ» مازاد«

و اھداف آن نيز با سرمايه داران تضاد بسيار عميقی ) شيوۀ توليد(در زمينۀ شيوۀ توزيع ثروت بلکه در چگونگی توليد 

  .  دارند
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 اصلی مشمول قانون کار  جمع کل بيمه شدگان١٣٩٤ ]جوزا[براساس داده ھای سازمان تأمين اجتماعی، در خرداد) ٣(

 نفر آنھا را مستمری بگيران ٢٨٥٠٩١٠ نفر بوده اند که ١٣٣٢٧٦٩٢ – اعم از مزد و حقوق بگير و مستمری بگير –

باالتر ديديم که جمعيت کل مزد و حقوق بگيران بيمه شده نزد سازمان تأمين اجتماعی در خرداد . اصلی تشکيل می دادند

  . نفر بود ميليون ١٠ در حدود ١٣٩٤سال 

 در ارقام باال کارگرانی که از نظر بيمۀ اجتماعی  ً ميليون نفر است زيرا اوال١٠البته جمعيت طبقۀ کارگر ايران بيش از

مانند کارگران وزارتخانه ھا و ديگر (به سازمان ديگری غير از سازمان تأمين اجتماعی وابسته اند ملحوظ نشده اند 

ًثانيا ). معلمان و ديگر کارگران خدماتی در رشته ھای مختلف خدماتی و توليدی عمومیًمثال . سازمان ھای اداری دولتی

. کارگرانی که مشمول قانون کار نيستند مانند بخش مھمی از کارگران مزدی کشاورزی، يا کارگران فصلی و غيره

گران بيکار و جويندگان کار را افزون بر اين برای محاسبۀ جمعيت کل طبقۀ کارگر بايد نه تنھا کارگران شاغل بلکه کار

ھمچنين بايد جمعيت مديران و کادرھای دولتی و خصوصی و نيروھای نظامی، انتظامی و امنيتی . نيز در نظر گرفت

اطالعات به روز شده در موارد باال در دست نيست اما براساس داده ھای سال ھای پيش و . را از ارقام فوق کم کرد

ده ھائی که اکنون در دسترس نيستند، می توان جمعيت کارگران شاغل و بيکار ايران را تخمين تا حد ممکن دقيق دا

  . ميليون نفر برآورد کرد که با خانواده ھايشان اکثريت مطلق جمعيت کشور را تشکيل می دھند٥⁄١٦ تا ٥⁄١٤رقمی بين 

ی پيش، خوانندۀ عالقه مند می برای مالحظۀ برخی روش ھای محاسبۀ جمعيت طبقۀ کارگر ايران و داده ھای سال ھا

شھريور و مھر  اجتماعی ايران، -ِطبقات جامعۀ سرمايه داری و ويژگی ھای ساختار اقتصادی  به مقالۀ ًتواند مثال

  . اين مقاله در سايت آذرخش قابل دسترسی است. سھراب شباھنگ رجوع کند نوشتۀ ١٣٩٣

 ٧توليد ارزش اضافی مطلق، آخر فصل : ، بخش سوم١ايه ج برای توضيح بيشتر در اين باره رجوع کنيد به سرم) ٤(

مارکس در آنجا مثالی از کار ساده، کار کارگر ريسنده، و کار پيچيده، کار کارگر . روند کار و روند توليد ارزش اضافی

  .جواھرساز، مطرح و آنھا را با ھم مقايسه می کند

 بھمن ،»خط فقر و رابطۀ آن با مزد حداقل در ايران« ھای خوانندگان می توانند برای توضيحات بيشتربه مقاله) ٥(

جنبش «، ١٣٩٥ ]حمل[، فروردين»نقد اظھارات يک اقتصاددان دربارۀ مزد حداقل و خط فقر در ايران« ، ١٣٩٤ ]دلو[
 و به نوشته ھای ديگری در اين باره که سال ھای پيش ١٣٩٥فروردين ، »کارگری و مبارزه متشکل برای افزايش مزد

  . رجوع کنند،گاشته شده و در سايت آذرخش قابل دسترسی اندن
 مزد حداقل تعيين برای ٩٥ فرامرز توفيقی، عضو کارگروه ١٣٩٥ مزد حداقل برای سال تعييناز جمله در جريان ) ٦(

 برای  و تمايل دولت و کارفرمايان٤١ ۀاعتراض به عدم رعايت بند دو ماد«در شورای عالی کار، به گفتۀ خود به دليل 

 ٢٠ اقتصاد آنالين–»  مزد سال جاری سر باز زدتعيين ۀتضعيف وضعيت معيشتی کارگران از حضور در آخرين جلس

    ٢٠١٦ چمار

می توان نشان داد که اگر مزدی که به تناسب تورم به روز شده به تناسب نرخ افزايش بارآوری متوسط کار نيز ) ٧(

ثابت بماند يعنی شدت استثمار ھمان نرخ ) نرخ استثمار(خ ارزش اضافی افزايش يابد، اين امر باعث می شود که نر

که کارگران در مقابل افزايش مزد با افزايش ساعات کار روزانه، حذف يا کاھش  سابق را حفظ کند، البته به شرط آن

از حقوق کامل مرخصی ھا، حذف يا کاھش مزايا و تأمينات اجتماعی، طوالنی کردن سال ھای کار برای بھره برداری 

  .بازنشستگی  و غيره مواجه نگردند

  ١٣٩٥]ثور[ارديبھشت 
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 پيوست

آئين نامه معافيت کارگاه ھای کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار  موضوع 

  قانون کار) ١٩١(ماده 

رخ ؤ م٧۶١٧۴ شماره ۀموضوع نام بنا به پيشنھاد شورای عالی کار، ٢٩/١٠/١٣٨١رخ ؤ مۀت وزيران در جلسأھي

، بازرگانی ، صنايع و معادن و سازمان ئی وزارتخانه ھای کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارا١٠/١٣٨١/١۴

 : تصويب نمود -١٣۶٩ مصوب –قانون کار) ١٩١ (ۀماد مديريت و برنامه ريزی کشور و به استناد

  : می گردد تعيينوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به شرح زير  و معافيت کارگاه ھای کءموارد استثنا -١ ۀماد 

، ماده ) ٢٧(، ماده ) ٢۶(، ماده ) ١٩(، ماده ) ١٨(، ماده ) ١٧(، ماده ) ١۶(، ماده ) ١٢(، ماده ) ١٠(تبصره ماده 

، ماده ) ۵۶( ماده ،) ۵١(، ماده ) ۵٠(، ماده ) ۴٩(، ماده ) ۴٨(، ماده ) ٣٢(، ماده ) ٣١(، ماده ) ٢٩(، ماده ) ٢٨(

، ماده ) ٨٢(، ماده ) ٨١(، ماده ) ٧٧(، ماده ) ٧٣(، ماده ) ۶۶(، ماده ) ۶۵(، ماده ) ۶۴(، ماده ) ۶٢(، ماده ) ۵٨(

ماده ) ١۵۵(، ماده ) ١۵۴(، ماده ) ١۵٣(، ماده ) ١۵٢(، ماده ) ١۵١(، ماده ) ١۵٠(، ماده ) ١۴٩(، ماده ) ١١٠(

  .قانون کار ) ٨١(در ارتباط با ماده ) ١٧۵(و ماده ) ١۵۵(الی ) ١۵٢( با مواد در ارتباط) ١٧٣(، ماده ) ١۵۶(

  

  . می گردد تعيينمدت معافيت از شمول مواد ياد شده سه سال  -٢ ماده

ن ئي می توانند دو ماه قبل از انقضای مدت معافيت نسبت به تمديد يا عدم تمديد آئیتشکيالت کارگری و کارفرما -تبصره

  .صالحات احتمالی آن برای طول مدت معافيت نظرات مشترک خود را به شورای عالی کار اعالم نمايند نامه و يا ا

  : بعضی از مواد مستثنی شده به شرح زير خواھد بود ۀروابط بين کارگر و کارفرما در زمين -٣ ماده

 کارگر و يک نسخه نزد در صورتی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در سه نسخه تنظيم که يک نسخه نزد -١

  . ديگر به واحد کار و امور اجتماعی محل ارسال می گردد ۀکارفرما و نسخ

 در وضعيت مالکيت کارگاه از قبيل فروش يا انتقال به ھر شکل، ادغام در کارگاه ديگر، فوت مالک تغييرھر گونه  -٢

کارفرمای جديد قائم مقام تعھدات و حقوق کارفرمای ثر نمی باشد و ؤ قرارداد کارگر و کارفرما مۀو امثال اينھا در رابط

  .قبلی خواھد بود 

 قرارداد کارگری که توقيف می گردد و توقيف وی منتھی به حکم محکوميت نمی شود در مدت توقيف به حال تعليق –٣

) ١۵( بيشتر از چنانچه کارفرما به دليل توقيف کارگر. در می آيد و کارگر پس از رفع توقيف به کار خو باز می گردد

روز از ارجاع کار به کارگر خودداری نمايد ، موظف است سنوات خدمت وی را به ميزان ھر سال سابقه کار معادل 

  .يک ماه آخرين حقوق پرداخت نمايد 

 چنانچه توقيف کارگر به سبب شکايت کارفرما باشد و اين توقيف در مراجع قانونی منتھی به حکم محکوميت نگردد –۴

ن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است مزد و مزايای وی را در مدت مذکور مدت آ

پرداخت و وی را مشغول به کار نمايد و چنانچه کارفرما پس از پرداخت مزد و مزايای مدت توقيف به ھر دليل حاضر 

ر و کارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل به ادامه کار کارگر نباشد و در مورد ميزان مزايای پايان کار بين کارگ

اختالف پيش بينی شده در قانون کار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت ھر سال سابقه کار حقوقی 

  .ی نمايند أ و به نفع کارگر اقدام به صدور رتعيينروز تحت عنوان مزايای پايان کار ) ٧۵(تا  ) ۴۵(معادل 
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مت نظام وظيفه قرارداد کار به حال تعليق در می آيد ولی کارگر بايد حداکثر تا دو ماه پس از پايان در دوران خد -۵

خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد کارگر مستحق دريافت سنوات خدمت به ميزان 

  .سالی يک ماه آخرين حقوق خواھد بود 

د وزارت کار و امور اجتماعی رسيده است به تشخيص ئيأی کارگاه را که به ت انضباطۀن نامئي ھر گاه کارگر آ–۶

مراجع حل اختالف نقض نمايد ، کارفرما حق دارد با وی قطع ھمکاری نموده و سالی يک ماه حقوق به عنوان سنوات 

ارفرما در مورد خدمت به وی پرداخت نمايد و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع ھمکاری نمايد و کارگر و ک

مزايای پايان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختالف پيش بينی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده 

) ٧۵(تا  ) ۴۵(و مراجع مذکور می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت ھر سال سابقه کار حقوقی بين 

  .ی نمايندأ و به نفع کارگر اقدام به صدور رتعيينر روز تحت عنوان مزايای پايان کا

 قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و يا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما بايد بر اساس آخرين ۀچنانچه خاتم -٧

  . روز مزد به وی پرداخت نمايد ٣٠مزد کارگر به نسبت ھر سال سابقه خدمت ، حقوقی به ميزان 

 ۴۴ می گردد مشروط به اين که مدت کار در ھفته از تعييننه کارگران بر اساس توافق طرفين مدت کار روزا -٨

  .ساعت تجاوز ننمايد ) ١٧۶(ساعت و در چھار ھفته متوالی از 

درصد عالوه ) ١٠( ھر گاه به موجب قرارداد کار ، کار به صورت شب کاری صورت گيرد به اين قبيل کارگران –٩

  . العاده شب کاری و نوبت کاری پرداخت خواھد شدبر مزد به عنوان فوق

چنانچه در کارگاھی حسب نوع کار يا . روز جمعه روز تعطيل ھفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد   -١٠

  . خواھد شد تعيينضرورت کار ، تعطيل روز جمعه ميسر نباشد يک روز ديگر در ھفته به عنوان تعطيلی ھفتگی 

روز کاری است و روزھای تعطيل رسمی و تعطيل ) ٢١(قی ساالنه با استفاده از حق السعی مرخصی استحقا  -١١

  .ھفتگی جزو مرخصی منظور نخواھد شد 

  .روز کاری خواھد بود ) ٢۴(مرخصی استحقاقی ساالنه کارگرانی که به کارھای سخت و زيان آور اشتغال دارند   -١٢

  .ستحقاقی ساالنه خود را ذخيره نمايد کارگر تنھا می تواند پنج روز ازمرخصی ا  -١٣

  .کليه کارگران در موارد زير حق برخورداری از يک روز مرخصی با استفاده از حق السعی را دارند   -١۴

  .ازدواج دايم   -الف

  .فوت ھمسر ، پدر ، مادر و فرزندان   -ب

   محمد رضا عارف-س جمھورئيمعاون اول ر                            

—————————————————————————————————  

 معافيت کارگاه ھای کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار، ۀتمديد آئين نام

 قانون کار) ١٩١(موضوع ماده 

 وزارت کار و امور ١٣٨۴/١٠/١٧رخ ؤ م٩٧٩۵٩ بنا به پيشنھاد شماره ١٣٨۴/١٠/١٨رخ ؤ مۀت وزيران در جلسأھي

 :تصويب نمود-١٣۶٩ مصوب –قانون کار جمھوری اسالمی ايران ) ١٩١(ی و به استناد ماده اجتماع

، موضوع موارد استثناء و معافيت کارگاه ھای ١٣٨١/١١/٧رخ ؤ ھـ م٢٧٩٢٩ت / ۵۶٣٩٢تصويب نامه شماره

  .کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار به مدت سه سال تمديد می شود

  دیورويز داو پ–س جمھورئي معاون اول ر  

 


