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پیشگفتار
ضرورت آگاهی کارگران از حقوق قانونی خویش بر هیچ فعال کارگری پوشیده نیست .تشکیل کلسهککای آمککوزش قککانون کککار
می تواند و باید در دستور کار فعالین کارگری در مراکز تولید قرار گیرد .از این آگاهی می توان برای تلش جهت تغییر قانون کار
و گسترش مبارزه کارگری بهره برد .متن پیش رو ،نخستین بار به سال  1385در شماره  53نشریه »نامه« چاپ تهران منتشککر شککد کککه
این بار توسط بنیاد پاک بر روی اینترنت قرار میگیرد .قطعا متن به همه زوایای قانون کار نمیپردازد ولی خلهصهای از موارد مهکککم
این قانون را در بردارد .در آینده بنیاد پاک تلش خواهد کرد که بخشهای مختلف و مهم قانون کار را مککورد بررسککی و بککه ویککژه
نقد قرار دهد .این متن میتواند به عنوان جزوهای مفید و مختصر در اختیار همه کارگران قرار گیرد.
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درباره بنیاد پاک

»بنیاد پژوهشی-آموزشی کارگران» )یا به اختصار :بنیاد پاک  ،( PAKبنیادی پژوهشی-آموزشی )غیر حزبی-ایدئولوژیک( است.

فعالیت بنیاد در آغاز محدود به سایتی اینترنتی به منظککور ارتقککای سککطح آگککاهی طبقککه کککارگر و انتشککار مطککالب آموزشککی در همککه

زمینههای مربوط به فعالیتهای کارگری است .در این راستا ،ضبط و مکتوب سازی خاطرات و تجربیات کارگران و انتشککار تاریککخ
شکوهمند طبقه کارگر اولویت بالیی در برنامههای این سایت دارد.
در حال حاضر مخاطب اهصلی این بنیاد – در همه فعالیتها ،مطالب تولیدی ،و دیگر مطالب منتشککر شککده – کککارگران فارسککی زبککان
خواهند بود و اولویت کاری خود را بر تولید و گردآوری مطالب سودمند برای آنان قرار خواهد داد.
بنیاد – و به پیروی از آن ،سایت بنیاد – به هیچ وجه وارد مجادلت حزبککی و ایککدئولوژیک نخواهککد شککد و تمککام تلش خککود را در
حفظ بیطرفی نسبت به تمام گرایشها و احزاب کارگری به کار خواهد گرفت.
در مورد مطالب گردآوری شده – که از منابع دیگری به جز سایت بنیاد برگرفته شدهاند – احترام به حقوق نویسنده و انتشار دهنده
اهصلی مطالب از مهمترین اولویتهای سایت میباشد .چنین مطالبی همه با ذکر اسم نویسنده ،سایت اینترنتی یا انتشارات اهصلی درج
خواهد شد ،و هر جا که این رویه – به هر دلیلی – قابل اجرا نباشد ،از انتشار مطلب پرهیز خواهد کرد .به منظور رعایت اهصل حفککظ
بیطرفی سیاسی و ایدئولوژیک نسبت به سازمانها ،احزاب ،و جریانهای کارگری ،بنیاد خود را در انتشار همه یا بخشی از مطککالب
اقتباسی ،آزاد می بیند.
در حال حاضر ،بنیاد – در داخل یا خارج از کشور – نسبت به عضوگیری اقدامی انجام نمیدهد ،چرا کککه عضککویت افککراد مسککتلزم
تدارک رویههایی برای مشارکت اعضا در فعالیتهای بنیاد است که هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
مخاطبانی که علقمند به انتشار مطالبشان در سایت بنیاد هستند ،می توانند مطالب و مستندات تولیدی یا گردآوری شککده خککود را بککا
اسم اهصلی یا مستعار – از طریق قسمت »تماس با ما« – ارسال کنند که در هصککورت سککازگاری بککا زمینههککای پژوهشککی-آموزشککی و
 ( http://wwwbمنتشر خواهد شد.
. -pakorg
سیاست انتشار مطالب بنیاد ،بر روی پایگاه اینترنتی بنیاد ) .
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بخش اول

تعریفها
قبل از ورود به بحث ،بهتر است تعریفی از کارگر ،کارفرما و کارگاه داشته باشیم تا بتوانیم کارگر را از غیرکارگر جدا کنیم.
كارگر :در تعریف قانونککار ،کارگکر کسی است ککه به درخواست ککارفرمکا در مقابککل دریککافت حقالسککعی ،بککا هرعنککوانی کککار
میکند .پس کارگر کار معینی را به درخواست کارفرما در مقابل دریافت حقالسعی انجام میدهد.
حقالسعیچیست؟ حقالسعی همان حقالزحمه است که میتواند بههصورت ممزد ،حقوق ،سود سهام و سایر مزایا پرداخککت شککود.
حقالسعی میتواند بههصورت نقدی یعنی پول باشد؛ مث ل
ل کارگری توافق میکند در مقابل کارش در کارگاه ریختهگری ماهانه مبلغ
 ۲۰۰هزار تومان مزد بگیرد .این مزد میتواند بههصورت غیرنقدی باشد؛ مث ل
ل هصاحب ریختهگری )کارفرما( هر چنککد مککاه چنککد کیلککو
برنج و روغن به کارگر بدهد که قیمت همهی آنها جمعلا به مبلغ  ۲۰۰هزار تومان بشود .مزایای دیگککری از قبیککل حککق عایلهمنککدی،
هزینههای مسکن ،خواروبار و ایاب و ذهاب و  ...نیز بهعنوان حقالسعی تلقی میشود.
كارفرما :شخصی است که ککارگر به درخواست و به حسککاب او در مقابککل دریککافت حقالسککعی ککککار میکنککد .کارفرمککا میتوانککد
شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی )مثل شرکتها( .وقتی گفته میشود کارفرما شخصی حقیقی است ،مثل ایککن اسککت کککه مث ل
ل
کارگر با فردی بهنام آقای حسن بختیاری یا خانم فاطمه حسینی قرارداد میبندد و وقتی گفته میشود کارفرما شخص حقوقی است
مثل این است که مث ل
ل کارگر با کارگاه ریختهگری فلن یا فلن شرکت قرارداد کار میبندد .کسانی که بهعنککوان مککدیر یککا مسککئول
کارگاه با کارگر ،طر فف قرارداد هستند ،نمایندهی کارفرما تلقی میشوند و میتوانند در مقابل کککارگر از طککرف کارفرمککا تعهککداتی
بکنند .البته تعهداتی که آنها قبول میکنند باید بهاندازهی اختیاراتی باشد که کارفرما به آنها داده است.
كارگاه :محلی است کککه کککارگر در آنجککا کککار میکنککد و کلیهی تأسیسککات مربککوط بککه کارگککاه ،مثککل نمازخککانه ،مهککدکودک،
ناهارخوری ،تعاونیها و  ...جزو کارگاه هستند.
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بخش دوم

حقوق کارگران
حال که با عناوین کارگر ،کارفرمکا و کارگکاه آشنا شدیم ،به توضیح حقوق کارگران به زبان ساده میپردازیم .با تککوجه بککه اهصککول
دوم ،نوزدهم ،بیستم ،بیستوهشتم و چهلوسوم قانون اساسی ،کلیهی افراد بشر از زن و مرد ،و با هر قومیت )کرد-لر-ترک-بلوچ-
فارس-عرب (...و با هر نژاد و رنگ و  ...با هم برابرند و همه از حقککوق مسککاوی برخوردارنککد و از نظککر انتخککاب شککغل و انجککام کککار
آزادند و هیچکس را نمیتوان به انجام کار معینی مجبورکرد .همچنین بهرهکشی از کار دیگری ممنوع است و در روابط بین افککراد
باید این اهصول رعایت شود.
در قانون کار  ،حقوقی برای کارگران در نظر گرفته شده است که به لحاظ حجم کار ،به برخی از آنها اشاره میشود:

 (1مطالبات کارگران جزو دیون ممتازه محسوب میشود.
یعنی این که اگر پیمانکاری به کارگر خودش بدهی داشته باشد و چک تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما داشته باشد ،کارفرمککا
میتواند بدهی کارگر را  -البته با رأی مراجع قضایی  -از محل چک تضمین حسن انجام کار بپردازد .به سخن دیگر ،اگر کسی بککه
تعدادی از افراد  ،بابت معاملت مختلف بدهی داشته باشد و یکی از آنها کارگر او باشد ،ابتدا باید طلب کککارگر پرداخککت شککود و
اگر چیزی باقی ماند از محل طلب دیگران پرداخت میشود )تبصرهی  1مادهی .(13

 (2شرایط اتمام قرارداد کار
قراردادكارچگونهخاتمهمییابد؟
الف(فوتكارگر :یعنی اگر کارگر فوتکند ،قرارداد او خاتمهیافته تلقی میشود.
ب(بازنشستگیگارگر :یعنی زمانی که کارگر بازنشسته میشود ،قرارداد کار او با کارفرما تمامشده محسوب میشود.
پ(ازكارافتادگیكلیكارگر :بهاین معنی که اگر در اثر حادثهای کارگر دچار از کارافتادگی کلی شککده و قککادر بککه ادامهی
کار نباشد ،در این هصورت نیز قرارداد کار او تمامشده محسوب میشود.
ت(انقضایمدتقراردادكاربامدتمعینوعدمتجدیدصریحیاضمنیآن :بنابراین وقتی قرارداد کاری ،با مدت
مث ل
ل شش ماه بین کارگر و کارفرما بستهشده و ششماه تمام شد و بعد از آن کارفرما قرارداد کار را تجدید نکرد ،قرارداد کار تمککام
شده است.
ث(پایانكاردرقراردادهاییكهمربوطبهكارمعیناست :پککس وقککتی قککرارداد کککار بککرای مث ل
ل سککاخت سککاختمان دو
طبقهی دو واحدی بسته شده و ساختمان ساخته و تکمیل شد ،قرارداد کار پایانیافته تلقی میشود.
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ج(استعفایكارگر :یکمورد دیگر از مواردی که قرارداد کار پایان مییابد ،استعفای کارگر است .با توجه بککه اینکککه قککرارداد
کار فقط با همین چند راهی که قب ل
ل گفتیم تمام میشود ،پککس اخککراج کککارگر نمیتوانککد از مککوارد خککاتمهی قککرارداد کککار باشککد؛ و
درهصورتی که کارگری بدون دلیل اخراج شود و کارفرما بهطور یکطرفه اقدام به پایاندادن قرارداد کار کند ،کارگر حق شکایت
از کارفرما را در مراجع هیأت تشخیص و حل اختلف ادارهی کار و امور اجتماعی محل دارد.

 (3نحوه پرداخت مطالبات کارگر
در پایان کار ،باید کلیهی مطالبات کارگر به وی پرداخککت شککود و اگککر کککارگری فوتکنککد ،کلیهی مطالبککات کککارگر بککه وراث او
میرسد )مادهی  (۲۲و چون کارگر از نظر بیمه و پرداخت مستمری و بازنشستگی تابع قانون تأمین اجتمککاعی اسککت ،سککازمان تککأمین
اجتماعی تکلیف دارد تا تعیین تکلیف وراث قانونی کارگر و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری آنها ،بهمدت سه مککاه بهطککور
علیالحساب نسبت به پرداخت حقوق متووفی و بهمیزان آخرین حقوق دریافتی او به افراد تحتتکفل کارگر ،مستمری پرداختکند
)تبصرهی مادهی .(۲3
توضیح :مث ل
ل شخصی به نام آقای حسن بختیاری قرارداد ساخت یک دستگاه ماشین پنبهزنی را با آقای حسین اسککلمی میبنککدد کککه
در مدت یکسکال آن را تمکام کند و در قبکال آن مکاهانه مبلغ  ۴۰۰هزار تومان دریافت کنککد .در مککاه دهککم کککارگر فککوت میکنککد.
کارفرما باید حقوق پرداخت نشدهی کارگر را اعم از مزایا و سهم سککود و  ...بککه وراث او بککپردازد و همچنیککن بککرای اینکککه ورثهی
کارگری که فوت کرده است بتوانند از مزایای مستمری برخوردار شوند ،سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است که مث ل
ل تا اخککذ
گواهی انحصار وراث و مشخصشدن ورثهی کارگر و طی سایر مراحل اداری  ،تا سه ماه بهمیککزان آخریککن حقککوق دریککافتی حسککن
بختیاری را به عایلهی تحتتکفل او که همسر و فرزندان هصغیرش هستند ،بپردازد.

 (4برابری دستمزد زن و مرد کارگر
همانطور که گفتیم از نظر قانون اساسککی و قککانون کککار ،زن و مککرد از جهککت دریککافت حقککوق و انجککام کککار برابککر ،حقککوق مسککاوی
میگیرند؛ مث ل
ل اگر در کارگاهی سه زن و هفت مرد همگی به کککار بککا چککرخ خیککاطی مشککغول باشککند ،همهی آنهککا از یککک حقککوق
برخوردارند و کارفرما حق ندارد حقوق زنان را کمتر از مردان بپردازد )مادهی .(38

 (5نحوه برداشت طلب کارفرما از کارگر
اگر کارفرمایی از کارگر خودش طلب داشته باشد و بخواهد طلب خود را از حقوق کارگر برداشت کند:
یکم :باید به دادگاه مراجعهکند و از دادگاه برای اینکار حکم بگیرد.
دوم :فقط تا میزان اضافه بر حداقل مزد کککارگر ککک کککه آنهککم نبایککد از یکچهککارم کککل حقککوق کککارگر بیشتککر باشککد ککک میتوانککد
برداشتکند.
برای مثال ،آقای حسین اسلمی که کارفرمای حسن بختیاری است ،از کارگر خودش )حسن آقا( مبلغ سه میلیککون تومککان طلبکککار
است .حسن آقا ماهانه  ۲۰۰هزار تومان حقوق میگیرد .آقای حسین اسلمی که کارفرما است باید اول بککه دادگککاه مککراجعه کنککد و
دعوا طرح کند .بعد که توانست حق خودش را ثابت کند و از دادگاه حکم بگیرد و حکککم قطعککی شککد ،از حقککوق حسککن آقککا فقککط
میتواند ماهانه مبلغ  5۰هزار تومان کم کند )و نمیتواند بیشتر از آن بگیرد( تا طلب او تصفیه شود.

 (6روزهای تعطیلی کار
کارگران یک روز هفته را تعطیل هفتگی دارند که بر اساس قانون ،روز جمعه است و کارگر بابت آن روز تعطیل حقککوق دریککافت
میکند .البته کارگران و کارفرمایان در بعضی کارهای خدمات عمومی مثل شبکههای آب ،برق و  ...میتوانند بر سککر روز دیگککری
بهعنوان روز تعطیل هفتگی به توافق برسند که مزد کارگر هم در آن روز بککه او تعلککق میگیککرد )مککادهی (6۲؛ و اگککر کککارگری روز
جمعه از تعطیلی اسککتفاده نکنککد و در آن روز هککم کککار کنککد ،در مقابککل اسککتفاده نکککردن از تعطیلککی روز جمعککه یککا تعطیککل هفتگککی،
اضافهکاری او  ۴۰درهصد اضافه بر مزد دریافتیاش ]در روزهای عادی[ است.
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 (7روز جهانی کارگر
علوه بر تعطیلت هفتگککی و تعطیلت رسککمی دیگککفر کشککور کککه در آن روزهککا کککارگران هککم تعطیککل هسککتند و حقوقشککان را هککم
میگیرند ،روز  11اردیبهشت کککه روز کککارگر اسککت نیککز از جملککه روزهککای تعطیلت رسککمی کککارگران اسککت و در این روز فقککط
کارگران تعطیل هستند )مادهی .(63

 (8مرخصی کارگران
مرخصیهایی که کارگران حق استفاده از آن را دارند ،بر چند نوع است:
الف(مرخصیاستعلیجی :اگر کارگری بهعلت بیماری و برای معالجهی بیماری خود ،خواه بیمککاری ناشککی از شککغل باشککد مثککل
ناراحتی ریه در کارگر چاپخانه و خواه غیرشککغلی ،بککرای مراجعککه بککه پزشککک و بیمارسککتان از ایننککوع مرخصککی اسککتفاده میکنککد و
درهصورتی که مدت مرخصی استعلجی کارگری که از آن استفاده کرده است ،به تأییککد سککازمان تککأمین اجتمککاعی )بیمککه( رسککیده
باشد ،جزو سوابق خدمتی و بازنشستگی کارگر محسوب میشود )مادهی .(7۴
ب(مرخصیزایمانودورهیبارداریزنانكارگر:یکی از حقوقی کککه بککرای زنککان کککارگر درنظککر گرفتککه شککده اسککت،
مرخصی زایمان و دورهی بارداری است و مدت آن  9۰روز است و در قانون بر آن تأکید شده اسککت؛ تککا جککایی کککه زنککان کککارگر
میتوانند  ۴5روز از  9۰روز مرخصی زایمان را پس از زایمان استفاده کنند .این مدت مرخصی زایمان هم ،چنانچه به تأیید سازمان
تأمین اجتماعی رسیده باشد ،جزو سوابق خدمتی و بازنشستگی زنان کارگر محسوب میشود .البته در قانون برای زایمانهای توأمان
یعنی دو قلو 1۴ ،روز اضافه بر  9۰روز مرخصی تعلق میگیرد )مادهی .(76
پ(مرخصیاستحقاقیسالنه :کارگران با احتساب روزهای جمعه  ،در مجموع یک ماه حق اسککتفاده از مرخصککی در سککال را
دارند که از این  3۰روز فقط تا  9روز آن را میتوانند ذخیره کنند و از آن استفاده نکنند .بقیککه ] ۲1روز[ را اگککر اسککتفاده کردنککد،
جزو سوابق خدمتی و بازنشستگی آنها محسوب شده و به آنها دستممزد تعلق میگیرد و اگر از آن اسککتفاده نکننککد ،در واقککع ایککن
حق از بین رفته است .اگر کارگری قرارداد کار کمتر از یکسال داشته باشد ،مدت مرخصی استحقاقی سالنهی او یک مککاه نبککوده
بلکه به نسبت مدت کار محاسبه و تعیین میشود.

ت(مرخصیحج :کارگران حقدارند برای انجام فریضهی حج واجب در تمام مدت کار خود ،فقط برای یک نککوبفت یک مککاهه
از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند و فرد برای بیش از یک نوبت سفر حج از مرخصی بدون حقوق استفاده خواهد کرد.
توضیح :مث ل
ل حسن آقا که کارگر شرکت واحد است و مدت ده سال است که در شرکت واحد مشغول بهکار اسککت و قصککد انجککام
فریضهی حج واجب را دارد ،میتواند از مرخصی یک ماههی استحقاقی برای انجام این فریضه استفاده کند .حال اگر علی آقا هککم
که کارگر شرکت واحد است و مدت ده سال است که در شرکت واحد مشغول بهکار است و همهساله بککه سککفر حککج رفتککه اسککت،
امسال نیز قصد انجام فریضهی حج واجب یا عمره را داشته باشد ،فقط میتواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند.
ث( میزانمرخصیاستحقاقیكارگرانفصلی ثابت و مشخص نیست و میزان مرخصی اسککتحقاقی آنهککا برحسککب ماههککای
کارکرد تعیین میشود .مث ل
ل کارگرانی که کار آنها در فصول بهککار و پککاییز جمعککلا شکش مککاه اسککت ،میککزان مرخصککی استحقاقیشککان
برحسب شش ماه تعیین میشود.
ج(موارددیگر :در دو مورد دیگر نیز کارگران میتوانند از سه روز مرخصی با استفاده از مزد یا حقوق اسککتفاده نماینککد کککه ایککن
موارد عبارتند از:
ج(1-ازدواجدایم؛ یعنی اگر کارگری ازدواج دایم نماید ،میتواند به مدت سه روز مرخصککی گرفتککه و از ایککن حککق
خود که با حقوق و مزد هم هست استفاده نماید.
ج(2-فوتهمسر،پدر،مادروفرزندان؛ دراینهصورت نیز کارگر حق استفاده از سککه روز مرخصککی بککا حقککوق را
دارد )مادهی .(73
چ(مرخصیتحصیلی :کارگران میتوانند از مرخصهای آموزشی ،تحصیلی و خدمت وظیفه اسککتفاده نماینککد کککه مککدت آن دو
سال است و بدون حقوق یا مزایا است .البته مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر هم قابل تمدید است.
ح(مرخصیساعتی :چنانچه کارگری برای انجام کار ،مرخصککی کمتککر از یککک روز گرفتککه باشککد ،آنهککم جککزو مرخصککیهای
استحقاقی او محسوب شده و از  3۰روز مرخصی استحقاقیاش کم میشود.
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 (9حقوق زنان کارگر
قانونگذار بهلحاظ شرایط جسمی ویژهای که زنان کارگر دارند و از نظککر جسککمی ظککاهرلا ضککعیفتر و ظریفتککر از مککردان کککارگر
میباشند ،مقررات ویژهای برای آنان وضع کرده است .از جمله:
الف( انجام کارهای خطرناک ،سخت و زیانآور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون اسککتفاده از وسککایل مکککانیکی،
برای کارگران زن ممنوع است و کارفرمایان حق ندارند کارهای سخت و زیانآور را که با پیشنهاد شککورای عککالی کککار و تصککویب
وزارت کار و امور اجتماعی معین و مشخص میشود و همچنین حمل بارهای بیش از حد مجاز را که میزان آن را هم شورای عالی
کار تعیین و وزارت کار تصویب میکند ،بدون استفاده از ماشین بهعهدهی زنان بگذارند.
ب(همانگونه که قب ل
ل گفته شد ،زنان از حق مرخصی بارداری و زایمان بهمدت  9۰روز برخوردارند )مادهی .(76
پ(کارفرمایان مک ولف هستند برای کارگران زن شیرده که نوزاد شیرخواره دارند بهازای هککر سککه سککاعت کککار ،نیمسککاعت فرهصککت
شیردادن بدهند که این مدت تا پایان دو سالگی طفل باید ادامه داشته باشد .همچنین استفاده از این فرهصتهای نیمساعته در هر سککه
ساعت با مزد و حقوق است و جزو سوابق خدمتی و بازنشستگی زنان کارگر محسوب میشود )مادهی .(78
ت( گاهی مواردی هست که نوع کاری که زنان کارگر به آن مشغول هستند ،به تشخیص سازمان تأمین اجتماعی برای زنان بککاردار
زیانآور و خطرناک است .در اینموارد کارفرما مکولف است که در حد امکانات خود ،کار سککبکتر و خفیفتککری بککه زن بککاردار
کارگر محول نماید و در این هصورت در میزان مزد و حقوق کارگر هیچ تغییری ایجاد نمیشود )مادهی .(77
ث(کارفرمایان مک ولف هستند که با تککوجه بککه تعککداد کودکککان ککارگران زن و بککا درنظرگرفتککن گککروه سککنی آنهککا ،مراکککزی مثککل
شیرخوارگاه یا مهد کودک برای نگهداری کودکان آنها ایجاد کنند که هم زنان کارگر با خیال راحت بهکار خود بپردازند و هککم
کودکان آنها در امنیت و آسایش باشند.

 (10حقوق ویژه کارگران نوجوان و کم سن و سال
در رابطه با کارگران نوجوان که حداقل سن آنها باید  15سال و حداکثر  18سال باشد نیز قانونگککذار شککرایط ویککژهای را بهلحککاظ
سن کم و تواناییهای محدود آنان درنظر گرفته است که در ادامه بدانها اشاره میشود:
الف( استخدام کارگر نوجوان یعنی بالی  15سال و زیر  18سال مشروط و منوط به انجککام آزمایشهککای پزشکککی توسککط سککازمان
تأمین اجتماعی است .توضیح اینکه ،استخدام کارگر زیر  15سال ممنوع است .این آزمایشها باید حداقل یک بار در سال تجدید
شود و مدارک مربوط به تجدید آزمایشها در پروندهی استخدامی کارگر نوجوان ضبط گردد .بعد از انجام آزمایشهای مربوطه،
پزشک دربارهی تناسب نوع کار نوجوان با توانایی او اظهارنظر میکند و چنانچه پزشک ،کار نوجوان را نامناسب تشخیص دهککد،
کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد )مادهی  .(8۰یعنی اگر کار محولشده بککه یککک کککارگر 17
ساله که با دستگاه تراشکاری کار میکند ،به تشککخیص پزشککک ،نامناسککب باشککد و تناسککبی بککا سککن و تواناییهککای او نداشککته باشککد،
کارفرمای او مکلف است که تا حد امکانات خود ،شغل کارگر را تغییر دهد و چنان چه امکان داشته باشد ،نمیتواند او را در همان
شغل نگهدارد )مادهی .(81
ب( ساعات کار روزانهی کارگر نوجوان ،نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران است .مث ل
ل اگر کارگران کارگککاهی در
هر روز هشت ساعت باید کار کنند ،کارگر نوجوان آن کارگاه باید  7و نیم ساعت کککار کنککد .البتککه ترتیککب اسککتفاده از ایککن امتیککاز
نیمساعته با توافق کارگر و کارفرماست؛ مث ل
ل ممکن است توافق کنند که همه روزه هشت سککاعت کککار کنککد و روز آخککر هفتککه سککه
ساعت کمتر کار کند )مادهی .(8۲
پ( کارفرمایان از ارجاع هرگونه کار اضافی و کار در شب و کارهای سخت و زیانآور و خطرناک و حملبککار بککا دسککت بیککش از
حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی منع شدهاند و انجام این قبیل کارها برای کککارگران نوجککوان ممنککوع اسککت .حککد مجککاز
حمکل بکار طبق دستورالعمل مکورخ  7۰/1/11که به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است ،بککرای کککارگران نوجککوان ده
کیلوگرم است .پس حمل بار اضافه بر ده کیلوگرم با دست برای کارگران نوجوان منع قککانونی دارد .همچنیککن بککا تککوجه بککه این کککه
کارفرمکایان از ارجکاع هکرگونه ککار اضافی به کارگران نوجوان منع شدهاند ،پس کارگران نوجوان در روز تعطیل جمعککه نیککز حککق
کارکردن ندارند.
ت( بعضی شغلها هستند که از نظر ماهیت یا شرایطی کککه کککار در آن انجککام میشککود ،از نظککر سککلمتی و اخلقککی یککا روانککی بککرای
کارگران نوجوان زیانآور هستند و حداقل سن برای اشتغال در آن کارها  18سککال تمککام اسککت کککه تشککخیص زیککانآور بککودن ایککن
شغلها یا کارها برای کارگران نوجوان با وزارت کار و امور اجتماعی است و اگر وزارت کار و امور اجتمککاعی ،کککار یککا شککغلی را
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برای کارگران نوجوان از جهات سلمتی و اخلقی یا روانی زیانآور تشخیص دهد ،کارگران نوجککوان حککق ندارنککد بککه آن کککار یککا
شغل اشتغال داشته باشند و کارفرمایان از ارجاع این نوع کارها به کارگران نوجوان منع شدهاند؛ مث ل
ل کار در سالن تشککریح پزشکککی
قانونی یا در سالن تشریح دیگری مانند سالن تشریح دانشکدههای پزشکی.

 (11تعلیق قرارداد کار و شرایط آن
الف( در مواردی که بهواسطهی عواملی مثل سیل ،زلزله ،طوفان یککا حککوادث غیرقابککل پیشبینککی مثککل جنککگ یککا فروریختککن سککقف
کارگاه که وقوع آن به میل و ارادهی کارگر و کارفرما نبوده است ،تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا
کارفرما بهطور موقت غیرممکن شود ،در این حکالت قککرارداد کککار بکا ککارگران آن کارگکاه یککا آن قسکمت از کارگککاه کککه تعطیککل
میشود ،بهحال تعلیق در می آید .پس چنان چه قسمتی از کارگاه یا تمام کارگاه به دلیلی خارج از ارادهی کارفرمککا تعطیککل شککود و
انجام کار امکانپذیر نباشد ،بنا به تشککخیص وزارت کککار و امککور اجتمککاعی ،قککرارداد کککار تککا زمککانی کککه کارگککاه تعمیککر و آمککادهی
بهرهبرداری شود ،معلق میشود و بعد از اینکه کارگاه آماده بهرهبرداری شد ،کارفرما مکلف به پذیرش کارگران در کارگاه خککود
است.
ب( در مدت دو سال یا چهار سالی کککه کککارگران از مرخصککی تحصککیلی اسککتفاده میکننککد و همچنیککن در مککدتی کککه کککارگران از
مرخصی بدون حقوق یا مزد استفاده میکنند ،قرارداد کار به حالت تعلیق در میآید و بعد از تمام شدن مرخصی تحصیلی یککا سککایر
مرخصیهای بدون مزد یا حقوق ،کارگر میتواند به سر کار خودش برگردد و کارفرما حککق نککدارد از بازگشککت بککه کککار کککارگران
جلوگیری کند.
پ( گاهی ممکن است از کارگری به مراجع قضایی شکایت شود یا در اثر حادثهای کارگر بهطور موقت بازداشککت شککود ،در ایککن
هصورت دوحالت پیشبینی شده است:
پ (1-اگر توقیف کارگر بهسبب شکایت کارفرما باشد و شکایت در مراجع قضایی منتهی به محکومیت کارگر نشود و
به سخن دیگر کارگر تبرئه شده و آزاد شود؛ در این هصورت:
یکم؛ در اینمدت رابطهی قراردادی بهحالت تعلیق درآمککده و مککدت توقیککف کککارگر جککزو سککوابق خککدمتی و
بازنشستگی او بهحساب میآید.
دوم؛ کارفرما مکلف به جبران ضرر و زیان وارده است که به حکم دادگاه مشخص میشود و باید به کککارگر
بپردازد )مواد  18و .(۲9
سوم؛ کارفرما مکلف است مزد و مزایای کارگر را در آن مدت بپردازد.
چهارم؛ کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف دادگککاه مشککخص نشککده اسککت ،بککرای رفککع
احتیاجات خانوادهی وی ،حداقل پنجککاه درهصککد از حقککوق ماهککانهی او را بهطککور علیالحسکاب بککه خککانوادهاش
بپردازد.
پ (2-اگر توقیف کارگر بهسبب شکایت کارفرما نباشد و کارگر بهعلت دیگری در توقیف قرارگیرد .در این هصککورت
نیز چنان چه توقیف کارگر منتهی به برائت او شود ،کارگر پس از رفع توقیف بهکار خود باز میگککردد و مککدت توقیککف
جزو ایام تعلیق قرارداد ،محسوب میشود.
ت( یکی دیگر از مواردی که در آن ،قرارداد کار بهحالت تعلیق در میآید ،زمانی است که کارگر به خککدمت نظککام وظیفککه اعککزام
میشود .در مدت خدمت نظام وظیفه هم قرارداد ککار به حالت تعلیق در میآید و بعد از تمککام شککدن خککدمت نظککام وظیفه ،کککارگر
باید حداکثر ظرف مدت دو ماه به کار خود برگردد و اگر بعککد از دو مککاه بکه کککار خککود برنگککردد ،مسککتعفی تلقککی شککده و کارفرمککا
میتواند او را قبول نکند .اما اگر ظرف مدت دو ماه به سر کار خود برگردد ،کارفرما موظف اسککت او را بپککذیرد .حککال اگککر در این
مدت ،کار آن کارگر به کارگر دیگری واگذار شده باشد و در واقع پست سازمانی او پر شده باشد ،کارفرما موظککف اسککت کککاری
مشابه کار سابق کارگر ،به وی بدهد.
ث( درمورد کارگرانی که به علتهای دیگر ،غیر از خدمت نظام وظیفه ،قکرارداد کارشان به حالت تعلیق در میآید ،کککارگران دو
راه برای بازگشت به کار دارند:
ث (1-این کارگران مکلف هستند بعد از اینکه حالت تعلیق از بین رفت و شرایط برای شککروع کککار و انجککام آن آمککاده
شد ،ظرف  3۰روز خودشان را به کارفرما معرفککی کننککد و بککرای بازگشککت بککه کککار اعلم آمککادگی کننککد .دراینهصککورت
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کارفرما مکلف است کارگران را بپذیرد و درهصورت تخلف کارفرمککا ،عمککل وی مثککل ایککن اسککت کککه کککارگر را بهطککور
غیرقانونی اخراج کرده است .پس برای کارگر این حق ایجاد میشود که از تاریخی که کارفرما به او جواب رد میدهد،
ظرف مدت  3۰روز از کارفرما به هیأت تشخیص ادارهی کار و امور اجتماعی شکایت کند .اگر کارگر ثککابت کککرد کککه
عمل کارفرما غیرقانونی است ،کارفرما محکوم میشود که او را به سر کار خودش برگرداند ولی اگر کارفرما ثابت کنککد
که به دلیل موجه کارگر را نمیپذیرد ،در این هصورت کارگر ،اخراجی محسوب شده و کارفرمکا فقکط بایکد ب ه ازای هکر
سال سابقهی کار ،معادل  ۴5روز آخرین مزد به وی پرداخت کند.
ث (2-چنانچه کارگر بعد از رفع حالت تعلیق و ظرف  3۰روز مقرر به کارفرما مراجعهکرده ولی کارفرما از پذیرفتن او
امتناعکند؛ و کارگر هم ظرف  3۰روز از آن تاریخ ،بککه هیککأت تشککخیص مراجعککه ننمککوده باشککد ،دراینهصککورت ،کککارگر
مستعفی تلقی میشود و فقط مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه و برابر با آخرین حقوق خواهد بود .البتککه
اگر کارگر ثابت کند که برای عدم مراجعه به کارفرما در مدت  3۰روز یا عدم شکایت او از کارفرما در هیأت تشککخیص
در مدت  3۰روز عذر موجه داشته است ،در این هصورت با تشککخیص مککوجه بککودن عککذر ،کارفرمککا مکلککف بککه قبککول او و
بازگرداندن وی به کار میشود.

 (12تشكلهای کارگری و کارفرمایی
با توجه به مواد  13۰الی  138قانون کار و با درنظرگرفتن اهصول  ۲6و  1۰۴قانون اساسی جمهوری اسلمی ایککران ،حککق تشکککیل سککه
نوع تشکل برای کارگران و کارفرمایان پیشبینی شده است که هر کدام از این تشکلها ماهیتلا با هم فرق دارند و سیاسی–عقیککدتی
یا هصنفی هستند و عبارتند از :انجمن اسلمی ،شورای اسلمی کار ،و انجمن هصنفی کککه توضککیح هککر یککک از آنهککا در ادامککه مطککرح
میشود:
الف(انجمناسلمی
کارگران واحدهای تولیدی ،هصنعتی ،کشاورزی ،خدماتی و هصنفی برای تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلمی و دفاع از دستآوردهای
انقلب اسلمی و در اجرای اهصل  ۲6قانون اساسی میتوانند اقدام به تأسیس انجمنهای اسلمی کنند .بنابراین انجمنهای اسلمی با
اهداف زیر تشکیل میشوند:
الف(1-تبلیغوگسترشفرهنگاسلمی.
الف(2-دفاعازدستآوردهایانقلباسلمی:بککا ایککن تعریککف ،مشککخص میشککود کککه انجمنهککای اسلمکککی
تشکیلشده در واحکدهای کارگکری از جمله تشکلهای سیاسی–عقیدتی بهحساب میآینککد .بعککد از تشککیل انجمنهککای
اسلمی در واحدهای مختلف تولیدی ،برای اینکه بین انجمنهای اسلمی تشکیل شده در واحدهای مختلف همککاهنگی
در انجام وظایف و شیوههای تبلیغی ایجاد شود ،این انجمنهای اسلمی میتوانند با هم کانونهای هماهنگی انجمنهککای
اسلمی در سطح استانها و در سطح کل کشور هم کانون عککالی همککاهنگی انجمنهککای اسککلمی را تشکککیل دهنککد .البتککه
آییننامهی چگونگی تشکیل ،حدود وظایف و اختیارات و نحوهی عملکرد انجمنهککای اسککلمی ،توسککط وزارت کککار و
امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلمی تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد )مادهی .(13۰
ب(انجمنصنفی)سندیکا–اتحادیه-كانون(
از دیگر تشکلهای شناختهشدهی قانونی ،حق تشکیل انجمن هصنفی تحت هر عنوان از قبیل سندیکا ،کانون ،اتحککادیه و غیککره بککرای
کارگران است .هدف از تشکیل این انجمنها فقط حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قککانونی کککارگران و کارفرمایککان و بهبککود
وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان است .در قانون کار به کارگران و کارفرمایان هر حرفه یا هصنعت حق داده شده است ککککه در
راستای اجرای اهصل  ۲6قانون اساسی ،نسبت به تشکیل انجمنهای هصنفی خود اقککدام نماینککد .همچنیککن اجککازه داده شککده اسککت کککه
انجمنهای هصنفی کارگران و کارفرمایان بهمنظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی ،اقککدام بهتشکککیل کککانون انجمنهککای
هصنفی در استان و کانون عالی انجمنهای هصنفی در سطح کل کشور نمایند.
هر یک از تشکلهای هصنفی و کانونهای مربوطه در زمان تشکیل باید اساسنامهای داشته باشد که این اساسککنامه در مجمککع عمککومی
آنها تصویب و به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم میشود تا نسبت بککه ثبککت آن اقککدام کنککد .متأسککفانه علیرغککم تصککریح قککانون
اساسی بر اینکه هر فرد و گروهی حق دارد انجمن سیاسی ،هصنفی و عقیدتی تأسیس کند یا عضو آن بشود ،یعنی قانون اساسی حق
ایجاد تشکل یا شرکت در هر سه نوع تشکل سیاسی ،عقیدتی و هصنفی را به همهی آحاد ملت داده است ،لیکککن متأسککفانه در قککانون
کار محدودیتی برای کارگران واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده است که این محدودیت مخالف اهصل  ۲6قانون اساسی اسککت و
آن اینکه کارگران هر واحد فقط میتوانند در واحد خود یکی از سکه نهککاد شککورای اسکلمی کککار یککا انجمککن هصککنفی یککا نماینککدهی
کارگران را داشته باشند و چنانچه به فرض در یکک واحکد ککارگری شکورای اس لمی ککار تش کیل شکده و فعکالیت داشکته باشکد،
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کارگران حق تشکیل انجمنهصنفی را ندارند! و حال آنکه شکورای اسککلمی ککار و انجمن هصکنفی از نظکر مکاهیت ککار و فعکالیت و
اهداف با هم تفاوت اساسی دارند )تبصرهی  ۴مادهی  131قانون کار(.
پ(شركتهایتعاونیكاركنان
از جمله نهادهایی که متضمن منافع کارگران میباشند و درواقع ماهیتلا هصککنفی هسککتند نککه سیاسککی یککا عقیککدتی ،شککرکتهای تعککاونی
مسکن ،توزیع و مصرف را میتوان نام برد .به کارگران اختیار داده شده است تککا در راسککتای اجککرای اهصککل  31قککانون اساسککی و بککر
اساس مفاد اهصل  ۴3همان قانون ،نسبت بکه تشکککیل ایککن شککرکتهای تعککاونی اقککدام کننککد و همککانگونه کککه انجمنهککای اسککلمی و
انجمنهای هصنفی میتوانند برای هماهنگی میان انجمنهای در سطح استان کانون و در سطح کل کشور کانون عالی تشکیل دهند،
شرکتهای تعاونی نیز میتوانند در سطح استان کانونهای هماهنگی و در سطح کل کشور کانونهای عالی هماهنگی شرکتهای
تعاونی را تشکیل دهند )مواد  13۲الی .(13۴
ت(كانونهایبازنشستگان
بهمنظور بررسی و پیگیری مسایل و مشکلت هصنفی و اجتماعی و حسن اجرای قسمتی از اهصل  ۲9قانون اساسی که نککاظر بککر حفککظ
حقوق و تأمین منافع و بهرهمندی از خدمات بهداشتی ،درمانی و مراقبتهای پزشکی میباشد ،به کارگران بازنشسته اختیککار تشکککیل
و تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته در سطح شهرستانها و استانها داده شده است که کانونهای بازنشستگان نیککز در
سطح استانها میتوانند بهمنظور هماهنگی با سایر کانونها نسبت بهتشکیل کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته اقدام کنند
)مادهی .(13۴
ث(شورایاسلمیكار
شورای اسلمی کار نیز از نهادهایی است که در واحدهای تولیککدی تشکککیل میشککود و هککدف از تشکککیل شککوراهای اسککلمی کککار،
اجرای اهصل  1۰۴قانون اساسی درجهت تأمین قسط اسلمی و همکاری در تهیهی برنامهها و ایجاد همککاهنگی در پیشککرفت امککور در
واحدهای تولیدی است و مرکب از نمایندگان کارگران و کارمندان و نمایندهی مدیریت است .همانگونه که در اهصل  1۰۴قکککانون
اساسی آمده است ،شوراهای اسلمی کار ،ماهیتلا با انجمنهای هصنفی فرق دارند و هدف از تشکیل آنها راهنمایی و برنامهریزی در
جهت پیش مبرد کارهای واحد تولیدی و کمک به مدیریت در ادارهی بهتر واحد است و حال آنکککه هککدف از تشکککیل انجمنهککای
هصنفی ،دفاع از منافع مشروع و قانونی کارگران و حفظ منافع اقتصککادی و طبقککاتی آنککان میباشککد و بککا مککدیریت هیچگککونه ارتبککاطی
ندارند و مدیریت نمیتواند نمایندهای در انجمنهککای هصککنفی کککارگران داشککته باشککد .شککوراهای اسککلمی کککار نیککز در سککطح اسککتان
میتوانند کانونهای شوراهای اسلمی و در سطح کل کشور کانونهککای عککالی شککوراهای اسککلمی را بهمنظککور همککاهنگی و ایجککاد
وحدت روش و تبادلنظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات شوراهای اسلمی تشکیل دهند.
ج( یکی از محاسن وجود انجمنهای هصنفی کارگری و کارفرمایی در واحدهای تولیدی ،هصنعتی ...انتخاب نماینککدهی کککارگران و
کارفرمایان برای حضور در سازمان جهانی کار ،هیأتهای تشککخیص ،هیأتهککای حکککل اختلف ،شککورای عککالی تککأمین اجتماعکککی،
شکورای عالکی حفاظت فنی و نظایکککر آن اسککت و درهصککورت عککدم وجککود تشکککلهای کککارگری و کارفرمککایی ،انتخککاب نماینککدهی
کارگران در مجامع و شوراهای مذکور بهعهده وزیر کار و امور اجتماعی است.
چ( هر کدام از تشکلهای هصنفی کارگری و کارفرمایی میتوانند بهمنظور هماهنگی و حسن انجام وظایف محوله ،اقدام بککه ایجککاد
تشکیلت مرکزی نمایند )مادهی .(137

 (13مذاکره دست جمعی
یککی دیگر از حقوق ککارگران انجام مذاککرات دستهجمعکی با ککارفرمایان بهمنظور تحقق اهکداف زیر است:
الف( پیشگیری از ایجاد مشکلت حرفهای و شغلی یا حل آنها.
ب( بهبود شرایط تولید.
ج( بهبود امور رفاهی کارگران.
رسیدن به اهداف مذککور از طریق مذاککرات دستهجمعی و به شیوههکای مختلفی است که برخکی از آنها به قرار ذیل است:
الف( تعیین ضوابط و مقرراتی برای مقابله با مشکلت.
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ب( تأمین مشارکت طرفین مذاکره در حل آنها.
ج( تعیین شرایط در سطح کارگاه ،حرفه یا هصنعت با توافق طرفین.
د( تغییر شرایط در سطح کارگاه ،حرفه یا هصنعت با توافق طرفین.
پس موضوع مذاکرات دستهجمعی میتواند این باشد که مقررات و ضوابطی را ایجاد کنند که با رعایت آنها مشکلت پیشآمککده
حل شود؛ منتها آن مقررات نباید مخالف با مقررات جاری کشور و سیاستهای برنامهای دولت باشد .با داشتن ایککن حککق  ،در واقککع
کارگران میتوانند خودشان و بدون مراجعه به مراجع قضایی و اداری اختلفات خود با کارفرمایان را حل کرده و در تعیین ضوابط
و مقررات کارگاه یا تغییر شرایط در کارگاه نقش داشته باشند.

 (14پیمان دست جمعی
پیمانهای دستهجمعی کار  ،از حقوقی است که کارگران از طریق انجمنهای هصنفی یا نمایندهی قانونیشان یا شوراهای اسلمی کار
فاعمال میکنند؛ که ممکن است :
الف( یک طرف پیمان یک یا چند شورای اسلمی یا انجمن هصنفی کارگران یا نمایندهی کارگران باشد و طککرف دیگککر
یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آنها.
ب( یک طرف پیمان کانونها و کانونهای عالی کارگری باشد و طرف دیگر کانونها و کانونهای عالی کارفرمایی.
 (1۴-1در پیمانهای دستهجمعی کار هیچکدام از طرفین پیمان حق ندارند قبل از پایککان مککدت پیمککان ،درخواسککت تغییککر پیمککان را
بنمایند مگر این که شرایط استثنایی باشد و وزارت کار و امور اجتماعی استثنایی بودن شرایط را تشخیص داده باشد.
 (1۴-2در هصورتی که اختلفنظر بین کارگران و کارفرمایان در مورد مککواد قککانون کککار یککا پیمانهککای قبلککی کککار یککا هککر یککک از
موضوعاتی که مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید است ،پیش بیاید و این اختلف نظر منجر به این شود که کارگر در
کارگاه حاضر شود ولی کار تعطیل باشد یا این که عم ل
ل تولید کاهش پیدا کند ،در این هصورت رفع اختلف با درخواست هر یککک
از طرفین اختلف یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی و با نظر هیأت تشککخیص ادارهی کککار و امککور اجتمککاعی اسککت و چنککان چککه
هیأت تشخیص ،نظر خود را بدهد ولی یکی از طرفین ،نظر هیأت تشخیص را نپذیرد و به آن اعتراض داشککته باشککد ،حکق دارنککد ککه
ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلم نظر هیأت تشخیص ،اعتراض خودشان را به هیأت حل اختلف اعلم کنند .هیأت حککل اختلف
فورلا رسیدگی و اعلمنظر میکند و چنان چه بهنظر هیأت حل اختلف هم اعتراضی وجود داشته باشد ،باید ظرف سه روز اعککتراض
توسط رییس ادارهی کار و امور اجتماعی به اطلع وزیر کار و امور اجتماعی برسد که درهصورت لزوم ،هیأت وزیران تا زمان رفکککع
اختلف ،کارگاه را بهنحوی که مقتضی بداند و بهحساب کارفرما اداره مینماید.
 (1۴-۳فوت کارفرما یا تغییر مالکیت ،در اجرای پیمککان دسککتهجمعی کککار تککأثیری نککدارد و کارفرمککای جدیککد قائممقککام و جانشککین
کارفرمای متوفی یا قدیم میشود.
 (1۴-۴چنان چه قبل از بستهشدن پیمان دستهجمعی کار ،بین کارفرما و کارگران قراردادهای انفرادی بسته شککده باشککد ،بعککد از این
که بین کارگران و کارفرمایان پیمان دستهجمعی کار بسته شد ،اجرای مقررات و شرایط پیمان جمعککی بککرای هککر دو طککرف الزامککی
است ولی این الزام تا زمانی است که مزایای قراردادهای انفرادی بیشتر از پیمککان نباشککد .چنککان چککه قراردادهککای انفککرادی مزایککایی
بیشتر از مزایای پیمان دستهجمعی در بر داشته باشککد اجککرای مقککررات پیمککان الزامککی نیسککت .همچنیککن اسککت درمککورد قراردادهککای
انفرادی که بعد از پیمان بسته میشوند )مادهی  1۴۲الی .(1۴6
لزم به ذکر است که مقررات مذکور به لحاظ حمایتی بودن قانون کار وضع شده است.

 (15خدمات رفاهی کارگران
طبق قانون کار  ،دولت و کارفرمایان مکلف شدهاند پارهای از خدمات را در اختیار کارگران و کشاورزان مشمول قککانون کککار قککرار
دهند .در واقع استفاده از این خدمات نیز بخشی از حقوق کارگران و کشاورزان مشمول قانون کار بهشمار میآید و مهمترین آنها
بهقرار ذیل است:
الف(حقداشتنمسکنمناسب :که در این رابطه دولت مکلف شده است با اسککتفاده از تسککهیلت بککانکی و امکانککات وزارت
مسکن و شهرسازی ،شهرداریها و سایر دسکتگاههای ذیربکط ،همککاری لزم را بنمایکد .کارفرمایکان مکلکف شکدهاند ککه از طریکق
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تعاونیهای مسکن و در هصورت عدم وجود این تعاونیها مستقیملا با کارگران فاقد مسکن جهت تککأمین خانههککای شخصککی مناسککب
همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف شدهاند تا در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگککر ،بککرای کککارگران
خانههای سازمانی احداث نمایند.
ب(خوراکوخوابگاه :کارفرمایانی که کارگاهشان دور از مناطق مسکونی است که برای مدتی محدود بهمنظور انجام کککاری
معین ایجاد شده است ،موظفند:
یکم؛ سه وعده غذای مناسب و ارزانقیمت که حداقل یک وعدهی آن غذای گککرم باشککد ،بککرای کککارگران خککود فراهککم
سازند.
دوم؛ به اقتضای فصل ،محل و مدت کار ،باید خوابگاه مناسب برای کارگران ایجاد نمایند.
پ(سرویسرفتوآمد :کارگران حق دارند درهصورتی که کارگاه محل کار آنان دور بوده و وسیلهی نقلیهی عمککومی کککافی
نباشد ،برای رفت و برگشت به کارگاه از وسیلهی نقلیهی مناسب که کارفرمایان در اختیار آنککان قککرار میدهنککد اسککتفاده نماینککد .بککه
سخن دیگر حق استفاده از سرویس ایاب و ذهاب را دارند.
ت(امکاناتورزشی :کارگران حق دارند محلی مناسب برای ورزش در رشتههای مختلف ورزشی داشته باشند.
ث( کارگران حق دارند که محل مناسبی برای ادای فریضهی نماز داشته باشند و مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضهی نمککاز و
در ایام ماه مبارک رمضان ،برای هصرف افطار یا سحری هصرف نمایند.

 (16مراجع حل اختل ف بین کارگران و کارفرمایان
اختلف بین کارگران و کارفرمایان به یکی از طرق ذیل مورد رسیدگی قرارگرفته و حلوفصل میشود:
 (1سازش مستقیم بدون مکراجعه به مکراجع حکل اختلف که ممککن است به یکی از سه روش زیر بهعمکل بیاید:
الف( سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز.
ب( سازش مستقیم بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای اسلمی کار.
پ( چنان چه در واحدی شورای اسلمی کار وجود نداشته باشککد ،سککازش مسککتقیم از طریککق انجمنهصککنفی کککارگران یککا
نمایندگان کارگران و کارفرما.
 (۲در هصورت عدم حل اختلف از طریق مذاکره و سازش ،کارگران یا کارفرمایان حق مراجعه به هیأتهای تشخیص ادارهی کککار
و امور اجتماعی را دارند که مشتمل است بر:
– یک نفر نمایندهی وزارت کار و امور اجتماعی.
– یک نفر نمایندهی کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلمی کار استان.
– یک نفر نمایندهی مدیران هصنایع به انتخاب کانون انجمنهای هصنفی کارفرمایان استان.
شکایت کارگران از کارفرمایان و برعکس کارفرمایان از کارگران ،ابتدا در هیأتهای تشخیص مطرح شده و مورد رسیدگی قککرار
میگیرد .رأی هیأت تشخیص پس از ابل غ تا  15روز از تاریخ ابل غ قابل اعتراض و تجدیدنظر است و چنککانچه تککا  15روز پککس از
ابل غ ،به رأی هیأت تشخیص اعتراض نشود ،لزمالجرا میگردد .درغیر اینهصورت  -یعنی اگر اعتراض شود  -در هیأتهای حککل
اختلف قابل رسیدگی است.
 (3اعتراض به رأی هیأت تشخیص باید بههصورت کتبی تقدیم هیأت حل اختلف شود .بعککد از وهصککول اعککتراض و دعککوت طرفیککن
حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی و رأی لزم هصادر میشود .رأی هصادره از هیأت حککل اختلف ،قطعککی و غیرقابککل اعککتراض و لزم
الجرا است.
 (۴اجرای آرای قطعی شده و لزمالجرای هیأتهای تشخیص و هیأتهای حل اختلف توسط اجرای احکککام دادگسککتری بهعمککل
میآید.
شایان ذکر است که آرای قطعی هیأتهای حل اختلف ،در دیوان عدالت اداری قابل نقض میباشد.

