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با سالم
بنا بر مفاد تبصره  3ماده  646قانون كار مصوب  6419/40/61مجمع تشخیص مصلحت نظام  ،كارگران یك واحد  ،فقط
ميتوانند یكي از سه مورد شوراي اسالمي كار  ،انجمن صنفي یا نماینده كارگران را داشته باشند .
بر اساس مفاده ماده  646قانون كار  ،به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و
كارفرمایان  ،كارگران مشمول قانون كار و كارفرمایان یك حرفه یا صنعت مي توانند مبادرت به تشكیل انجمنهاي صنفي
نمایند.
بنظر مي رسد كه مفهوم انجمن صنفي كارگري فوق الذكر ( بدون ذكر انجمن صنفي كارفرمایي ) تا حدودي با مفهوم
سندیكاي كارگري مورد نظر سازمان جهاني كار و آنچه كه در متون رسمي تشكیالت كارگري بین المللي آمده است  ،شبیه
و نزدیك باشد  .آیین نامه تشكیل انجمنهاي صنفي پس از دو سال تاخیر در تاریخ  6406/64/41به تصویب هیئت وزیران
رسیده در تاریخ  6409/40/44نیز هیئت وزیران آیین نامه جدید انجمنهاي صنفي را تصویب نمود .
در خصوص مورد نماینده كارگران نیز بنظر مي رسد كه موضوع به واحدهاي كوچك تولیدي و خدماتي مربوط مي شود كه
به دلیل كمي تعداد كارگران  ،امكان تشكیل انجمن صنفي كارگري میسر نبوده و لذا كارگران به منظور حفظ حقوق قانوني
و بهبود وضع اقتصادي خود اقدام به انتخاب نماینده از بین خود جهت پیگیري امور مربوطه مي نمایند.
بنا به مفاد ماده ( )6قانون تشكیل شوراهاي اسالمي كار " به منظور تأمین قسط اسالمي و همكاري در تهیه برنامه ها و
ایجاد هماهنگي در پیشرفت امور واحدهاي تولیدي  ،صنعتي ،كشاورزي و خدمات  ،شورایي مركب از نمایندگان كارگران و
كاركنان به انتخاب مجمع عمومي و نماینده مدیریت به نام شوراي اسالمي كار تشكیل مي گردد "از جمله وظایف این شورا
 ،همكاري با انجمن اسالمي در باال بردن آگاهي كاركنان در زمینه هاي فرهنگي  ،اجتماعي و سیاسي و همچنین نظارت بر
امور واحد به منظور اطالع از انجام صحیح كار و نیز حفظ حقوق قانوني كاركنان و كوشش در بهبود شرایط كار مي باشد .
تشخیص صالحیت كاندیداهاي عضویت در شوراهاي اسالمي كار به عهده هیأتي مركب از نماینده وزارت كار ،نماینده
وزارتخانه مـربوطـه و نماینده منتخب مجمع كاركنان مي باشد  .همچنین وزارت كار موظف است آیین نامه انتخابات شوراها
را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند  .ضمناً انتخاب شونده باید اعتقاد و التزام عملي به اسالم و والیت فقیه داشته و
وفادار به قانون اساسي بوده و گرایش به احزاب و سازمانها و گروه هاي غیر قانوني و گروه هاي مخالف جمهوري اسالمي
نداشته باشد ......
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از میان سه مورد مندرج در تبصره  3ماده  646قانون كار،شوراي اسالمي كار بنا به ماهیت سازمانهاي تأیید كننده صالحیت
كاندیداهاي عضویت  ،شرایط انتخاب شوندگان  ،سازمان تدوین كننده آیین نامه انتخابات و وظایف و اختیارات  ،نهادي شبه
دولتي است كه همواره به مثابه ابزار فشار بخش دولتي اقتصاد بر بخش خصوصي بكار رفته است  .شوراي اسالمي كار از بدو
پیدایش خود در  6414/64/44همواره به عنوان نهادي سیاسي و ایدئولوژیك ( همكاري با انجمن اسالمي ) و نه صنفي
فعالیت داشته است  .این شورا كه تاریخ تصویب قانون آن مقدم بر تاریخ تصویب قانون كار است  ،به دلیل ماهیت شبه
دولتي و غیر كارگري خود از یك طرف دفاع از حقوق صنفي و منافع كارگران را وظیفه خود نمي دانسته و از طرف دیگر به
عنوان ابزار دولت و اقتصاد دولتي همواره به مثابه اهرم فشار بر مدیران و صاحبان سرمایه بخش خصوصي عمل كرده و سنگ
اندازي و مانع تراشي نموده است .
تأخیر بیش از حد در تهیه و تصویب و اصالح آیین نامه تشكیل كانون صنفي كارگران از سوي هیئت وزیران ( كه خود
سئوال برانگیز است ) و عدم اصالح مفید  ،مثبت و مؤثر آن و حمایت دولت از شوراي اسالمي كار  ،راه را براي این شورا
بعنوان تشكلي بي رقیب و بالمنازع و انحصاري  ،براي سالهاي طوالني در واحدهاي تولیدي و خدماتي كشور  ،سهل و راحت
و هموار نموده است  .با توجه به ماهیت غیر كارگري شوراي اسالمي كار و دخالتهاي بي مورد آن در امور مدیریتي واحدهاي
تولیدي و خدماتي كه موجب وقفه در امور واحدها و ضرر و زیان صاحبان سرمایه واحدها و بیكاري كارگران مي گردد  .با
استناد به مفاد ماده 44قانون مـدنـي كه مقرر مي دارد  :هر مالكي نسبت به مایملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع
دارد  ...و حسب قاعده فقهي تسلیط و حدیث نبوي  :الناس مسلطون علي اموالهم و قاعده فقهي ال ضرر و ال ضرار في االسالم
و با در نظر گرفتن تصویب آیین نامه كانونهاي صنفي كارگري و كارفرمایي  ،حذف نام شوراي اسالمي كار از تبصره ماده 64
 ،تبصره ماده  ، 66ماده  ، 60تبصره ماده  ، 60ماده  ، 60تبصره  6ماده  ، 60ماده  ، 46تبصره ماده  ، 19تبصره  3ماده 646
 ،ماده  ، 645تبصره ماده  ، 645ماده  ، 641تبصره  6ماده  ، 641ماده  ، 650ماده  ، 650ماده  ، 614ماده  ، 614تبصره (
ماده  610قانون كار و اصالح تبصره  3ماده  646همان قانون  ،پیشنهاد ميگردد.
فصل یازدهم – جرائم و مجازاتها
مواد  606تا  601قانون كار راجع به متخلفان از تكالیف مقرر در این قانون مي باشد .
در این میان مفاد مواد  606و  603بسیار حائز اهمیت مي باشد در ماده  606عالوه بر مجازات حبس و جریمه نقدي در
مورد متخلفان از تكالیف مقرر قانوني  ،در صورتیكه تخلف سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقص عضو
و یا فوت كارگر شود  ،دادگاه باید تكلیف آنرا نیز تعیین نماید  .در ماده  603شخص حقوقي مكلف به پرداخت اجرت المثل
و خسارت به زیان دیده است  ،ولي مسئولیت جزایي اعم از حبس  ،جریمه نقدي و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا
مدیر مسئول شخصیت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است .
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در مواردي از قبیل نقص عضو یافوت غالبا قاضي ( باز پرس ) مدیر عامل یا عالي ترین مقام اجرایي واحد را احضار و پس از
تفهیم اتهام  ،قرار وثیقه صادر و با اخذ وثیقه سنگین او را آزاد مي نماید  .در مواردي هم با صدور قرار باز داشت  ،متهم را
بازداشت مي نماید .
نظر به اینكه در حوادث منجر به نقص عضو و یا فوت كارگر  ،معموال سوء نیت و یا عمدي در كار نیست  ،لذا براي جلوگیري
از وقفه در امور مدیریت واحد و همچنین پیشگیري از تضییع حقوق فردي و قانوني مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت
حقوقي  ،پیشنهاد مي گردد :
 – 6به منظور جبران خسارات زیان دیده از حادثه و یا ترمیم قسمتي از آالم بازماندگان او  ،قانون گذار  ،رسیدگي فوري و
فوتي به این بخش از موضوع را با تعیین ضمانت اجراء هاي قوي و مناسب ( از نظر مالي ) و سریع ( از نظر زماني ) در درجه
اول اهمیت قرار دهد .
 – 6در درجه دوم رسیدگي به اتهام یا جرم ( در صورت احراز ) و تعیین متهم یا مجرم اصلي ( كه ممكن است فرد دیگري
بجز مدیر عامل و یا مدیر مسئول باشد ) و مجازات او مدنظر قرار گیرد  .وثیقه اخذ شده از متهم و یا نوع برخورد با او ( اعم
از مدیر عامل یا مدیر مسئول و غیره ) از سوي مرجع قضایي  ،متناسب با نوع اتهام باشد .
 – 4رسیدگي به پرونده كیفري فوري و خارج از نوبت صورت گیرد و در صورت عدم وجود مدارك مثبته دال بر وقوع تخلف
یا جرم و قانع كننده بودن توضیحات و مدارك و دفاعیات متهم  ،سریعا" قرار منع پیگرد صادر و پرونده كیفري مختومه
اعالم گردد .
 – 3بازرسان وزارت كار ملزم به بازدیدهاي مستمر از واحد در طول سال براي پیشگیري از نواقص و تخلفات قبل از وقوع در
واحد مذكور باشند  .این بازرسیها باید ضمانت اجرا داشته باشد و در صورت وجود عیب و نقص احتمالي ( اعم از انساني یا
فني و تاسیساتي )  ،كارفرما مكلف به رفع آن گردد  .در صورت عدم رفع نقص نیز برخورد قانوني الزم اعم از جریمه  ،معرفي
به مرجع قضایي  ،ابطال پروانه فعالیت بطور موقت یا دائم  ،با متخلف انجام گیرد .
جرایم نقدی موضوع ماده : 902
در خصوص جرایم نقدي كارفرمایان  ،مرجع دریافت كننده باید كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران و یا كالً تشكیالت
كارگري باشد و نه وزارت كار .بنابراین ماده  601قانون كار در این خصوص باید اصالح گردد تا تشكیالت كارگري بتوانند از
وجوه حاصله در جهت امور فرهنگي و رفاهي كارگران مستقیماً استفاده نمایند .
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فصل ششم – تشکلهای کارگری و کارفرمایی
نظر به اینكه قانون كار شامل واحدهاي تولیدي و خدماتي بخش خصوصي اقتصاد كشور مي باشد و با توجه به اینكه
تشكلهاي كارگري و كارفرمایي مدافع منافع كارگران و كارفرمایان مي باشند  ،بنابراین منطقي است كه خود نیز آیین نامه
هاي انتخابات و اساسنامه تشكیالت خود را تهیه نمایند و نه ارگانهاي دولتي از قبیل وزارت كار و وزارت كشور  .لذا اصالح
تبصره ماده  640قانون كار و مواد و تبصره هاي مشابه در همان قانون در خصوص موضوع فوق الذكر و موارد مشابه ،
پیشنهاد مي گردد.
فصل دوازدهم – مقررات متفرقه
ماده : 693
نظر به اینكه دولت مسئول حفظ نظم و امنیت عمومي كشوراست و واحدهاي تولیدي و خدماتي وظایف اقتصادي خاص
خود را دارند كه مستقیم و غیر مستقیم در خدمت نظم و امنیت عمومي كشور مي باشد  .لذا پیشنهاد مي گردد كه مفاد
ماده  693قانون كار به نحوي اصالح گردد كه نیازي به آموزش نظامي كارگران واحدهاي مذكور در دوران صلح نباشد .
دردوران جنگ نیز جهت همكاري هاي كارگران با سازمانهاي نظامي  ،نظر تشكیالت مركزي كارگران در درجه اول مدنظر
باشد .

با احترام
حسين فرهادی
ریيس هيأت مدیره
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