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اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح اصالح قانون شوراهاي اسالمي كار»

چكيده

محتواي طرح فعلي مشابه طرحي است كه نخستين بار در تاريخ  1396/٨/٧در مجلس
شوراي اسالمي اعالم وصول شد؛ با اين تفاوت كه يك بند نهچندان تأثيرگذار در آن
حذف شده است .با توجه به اينكه مركز پژوهشها در گزارش مربوط به طرح اوليه،
استداللهاي خود را در مخالفت با طرح مفصالً شرح داده است ،در اين گزارش به بيان
اشكاالت حقوقي مواد پيشنهادي و توصيههايي براي برطرف كردن آنها اكتفا شده است.
مقدمه
طرح اصالح قانون شوراهاي اسالمي كار نخستين بار با امضاي  24نفر از نمايندگان
مجلس ،در تاريخ  1396/٨/٧اعالم وصول شد .كليات آن در كميسيون اصلي (اجتماعي)
به تصويب رسيد و براي بررسي مواد به كارگروه ارجاع شد .در حالي كه هنوز كميسيون
اجتماعي گزارش خود درباره طرح را چاپ نكرده است ،همان طرح تنها با حذف يك
بند نهچندان تأثيرگذار ،با امضاي  34نماينده مجدداً به مجلس ارائه و در تاريخ
 139٧/5/9اعالم وصول شده است.
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در مقدمه توجيهي طرح فعلي همانند طرح قبلي ،شوراهاي اسالمي كار تشكلي
دووجهي خوانده شده كه از يك سو در صدد حفظ و تأمين منافع كارگران است و از
سوي ديگر منافع و بقاي شركت و كارگاه را الزم ميداند .طراحان معتقدند عضويت
نماينده مديريت در هيئتمديره شوراي استاني و كشوري ،برداشت غلط از تبصره «»2
در حدنصاب ،دخالت مديريت در تعيين تشخيص صالحيت كانديداهاي شورا و انحالل
شورا برخالف اصول و قواعد تشكل صنفي ،از جمله اشكاالتي است كه ضرورت دارد
اصالح شوند.
با توجه به اينكه مركز پژوهشها در گزارش شماره  15٨9٧داليل خود را در مخالفت
با مفاد طرح شرح داده است ،در اين گزارش از تكرار آنها اجتناب شده و به بيان اشكاالت
حقوقي مواد پيشنهادي و توصيههايي براي برطرف كردن آنها اكتفا شده است.

بررسي حقوقي احكام پيشنهادي
 .1عنوان طرح
عنوان كامل قانون« ،قانون تشكيل شوراهاي اسالمي كار» است كه در عنوان طرح به
اشتباه «قانون شوراهاي اسالمي كار» درج شده و كلمه «تشكيل» حذف شده است.
 .2تبصره « »1ماده ()1
در اين تبصره ،عضويت مديريت و نماينده او ممنوع شده است .اين ممنوعيت محل تأمل
و ايراد است و ضروري است در نحوه تدبير اين موضوع تجديدنظر شود.

_____________________________________________________ 3

به موجب اصل يكصدوچهارم قانون اساسي ،شوراهاي اسالمي در واحدهاي توليدي،
صنعتي و كشاورزي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران
تشكيل ميشوند .به موجب ماده ( )1قانون ،نماينده كارگران توسط مجمع عمومي كه
متشكل از كليه كارگران و ساير كاركنان به استثناي مديريت است انتخاب ميشود ،ولي
سازوكاري براي انتخاب نماينده مديران پيشبيني نشده و عليالقاعده به انتخاب
مديرمسئول واحد تعيين ميگردد.
در متن قانون تشكيل شوراهاي اسالمي كار ،بحثي در خصوص كانونهاي استاني
و كانون عالي و سازوكار انتخاب آن مطرح نشده و اين امر ابتدا در آييننامه نحوه تشكيل،
حدود وظايف و اختيارات و عملكرد كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان و
كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسالمي كار سراسر كشور مصوب  13٧2/3/30مطرح
شده است .در حال حاضر ،در آييننامه چگونگي تشكيل ،حدود وظايف و اختيارات و
نحوه عملكرد كانونهاي شوراهاي اسالمي كار مصوب وزيران عضو كارگروه ،به شماره
/٧2٨٨4ت 34452هـ مورخ  13٨4/11/09كه در تاريخ  13٨9/0٨/03به امضاي
رياستجمهوري وقت رسيده ،اين موضوع تعيين تكليف شده است .به موجب اين
آييننامه ،مجمع عمومي ،هيئتمديره و بازرس يا بازرسان اركان كانونهاي استاني و
كانون عالي را تشكيل ميدهند .مجمع عمومي كانونهاي استاني عاليترين ركن كانون
استان است كه از اجتماع اعضاي داراي حق رأي به نمايندگي شوراهاي اسالمي كار
تشكيل ميشود.
بر اساس آنچه در مقدمه توجيهي ذكر شده ،در اينجا به جهت اشتراك لفظي در
عنوان مجمع عمومي خلط بحثي رخ داده و سبب ايجاد اين تصور شده است كه نماينده
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مديريت حق شركت در مجمع عمومي و هيئتمديره كانونهاي استاني و كانون عالي را
ندارد؛ در حالي كه اينگونه نيست .توضيح اينكه ساختار مجمع عمومي واحدها با مجمع
عمومي كانونها متفاوت است .مجمع عمومي واحدهاي توليدي ،صنعتي و كشاورزي
متشكل از كليه كارگران و ساير كاركنان به استثناي مديريت است و نماينده كارگران
و كاركنان را تعيين مي كند كه اين نمايندگان به همراه نماينده مديريت ،شوراي اسالمي
واحد را تشكيل ميدهند ،لكن مجمع عمومي كانونهاي استاني به موجب ماده ()3
آييننامه مذكور ،متشكل از نماينده شوراهاي اسالمي واحدهاست كه نماينده مديريت
نيز يكي از اعضاي آن محسوب ميشود ،پس امكان اينكه نماينده مديريت به نمايندگي
از شوراي اسالمي واحد جهت عضويت در مجمع عمومي كانون استاني معرفي شود
وجود دارد .همچنين به موجب تبصره « »1ماده ( )4آييننامه فوقالذكر ،اعضاي
هيئتمديره از بين مجمع عمومي كانون استان انتخاب ميگردد و در صورتي كه نماينده
مديريت به نمايندگي از شوراي اسالمي واحد در مجمع عمومي كانون استان عضويت
داشته باشد ،امكان انتخاب او به عنوان عضو هيئتمديره نيز وجود خواهد داشت .همين
موضوع در خصوص مجمع عمومي و هيئتمديره كانون عالي نيز صادق است.
آنچه محل ايراد است ،عضويت انتصابي و بدون رأيگيري نماينده مديريت
در مجمع عمومي و هيئت مديره كانون استاني و كانون عالي است نه اصل
عضويت آن .اعضاي شوراي اسالمي واحد بايد از بين خود ،به نسبت تعداد اعضاي
موضوع ماده ( )1٧قانون تشكيل شوراهاي اسالمي كار و ماده ( )4آييننامه چگونگي
تشكيل ،حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد كانونهاي شوراهاي اسالمي كار،
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نماينده يا نمايندگاني را جهت عضويت در مجمع عمومي كانون استان معرفي نمايند
كه همان طور كه توضيح داده شد نماينده مديريت يكي از اعضاست و اين امكان را دارد
كه انتخاب شود و ممكن هم هست ،شوراي واحد ايشان را به نمايندگي انتخاب ننمايد.
پيشنهاد ميگردد در صورتي كه نماينده مديريت بدون انتخاب در شوراي اسالمي
واحد و به نحو تحميلي به عضويت مجمع عمومي و هيئتمديره كانونهاي استاني و
كانون عالي منصوب شود ،ضمانت اجرايي و جريمه متناسب براي مديريت واحد در نظر
گرفته شده و عضويت فرد مذكور به اين نحو ممنوع شود.
عالوه بر اين با توجه به مالحظات فوقالذكر و شرايط پيشبيني شده در قانون
اساسي جهت تشكيل شوراي اسالمي كار ،سازوكار انتخاب اعضاي مجمع عمومي و
هيئتمديره كانون استاني و كانون عالي بايد به نحوي تدبير شود كه همزمان ،هم
نماينده كارگران و كاركنان عضو آنها باشند و هم نماينده مديريت ،كه اين امر نيز بايد
با در نظر گرفتن تناسب موجود ميان نمايندگان كارگران و نماينده مديريت در شوراهاي
اسالمي كار واحدها در نظر گرفته شود.
 .3تبصره « »2ماده ()1
 .3-1هرچند در مورد برداشت غلط از حدنصاب ،مورد اشاره در مقدمه توجيهي توضيحي
ارائه نشده است ،با وجود اين ،در خصوص حدنصاب مذكور ،فرد انتخاب شده توسط
اكثريت نسبي يكدوم اعضاي مجمع عمومي را نميتوان نماينده كل واحد دانست و به
طريق اولي برگزاري انتخابات مرحله دوم با هر تعدادي نيز فاقد منطق و وجاهت است.
پيشنهاد ميگردد انتخابات در هر دو مرحله با حداقل يكدوم اعضاي مجمع عمومي
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برگزار گردد و نمايندگان ،در مرحله اول با اكثريت مطلق و در مرحله دوم با اكثريت
نسبي انتخاب شوند.
 .3-2كلمه «در» ،پس از عبارت «مذاكرات و پيمانهاي دستهجمعي» اضافه شود.
 .4ماده ()2
 .4-1الزم است عبارت «در هر استان» پس از عبارت «تشخيص صالحيت كانديداهاي
عضويت در شوراهاي اسالمي» و نيز انتهاي بندهاي « »1و « »2تبصره اضافه شود.
 .4-2عضويت نماينده وزارتخانه مربوط امري منطقي است و دليل حذف آن روشن نيست.
 .4-3به موجب ماده ( )1آييننامه ،عنوان صحيح« ،كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي
كار استان» است كه به اشتباه «كانون شوراي اسالمي استان» درج شده است و
عليالقاعده نماينده اين كانون ميبايست جايگزين «نماينده منتخب مجمع كاركنان»
شود كه در متن قانون به درستي درج نشده است .توضيح اينكه به موجب ماده ()1
قانون عنوان صحيح« ،مجمع عمومي» است.
 .4-4با عنايت به تبصره « »1ماده ( )1آييننامه و ضرورت وجود  10شوراي داراي اعتبار
در هر استان جهت تشكيل كانون استان ،الزم است در صورت عدم وجود كانون استان ـ به
هر دليل ،از جمله نبود  10شوراي داراي اعتبار ـ مرجع تشخيص صالحيت تعيين تكليف
شود تا روند تشخيص صالحيت با مشكل مواجه نگردد؛ لذا پيشنهاد ميگردد در صورت عدم
شكلگيري كانون استان« ،نماينده شوراهاي اسالمي كار» كه در جلسهاي با حضور
نمايندگان شوراهاي اسالمي هر واحد ،تعيين ميگردد ،جايگزين شود.
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 .5ماده ()3
 .5-1به داليل مذكور در مقدمه توجيهي ،از جمله سوءاستفاده و دخالتهاي احتمالي،
خصوصاً از جانب مديريت واحدها ،نظارت عالي وزارت كار ،تعاون و رفاه اجتماعي ضرورت
دارد و به همين جهت ،اصالح ماده ( ،)3حذف تبصرههاي « »1و « »2و اصالح تبصره
« »4به نحو مذكور در طرح ،توصيه نميگردد.
 .5-2در صورت اصرار بر حذف تبصرهها ،الزم است به اصالح شماره تبصرههاي « »3و
« »4به تبصرههاي « »1و « »2تصريح شود.
 .6ماده ()4
 .6-1عبارت «و با نظارت كانون استان» داراي ابهام است و مشخص نيست كه كانون
استان در اين خصوص چه نقشي دارد و نظارتش در اين خصوص داراي چه آثاري است؟
پيشنهاد ميگردد كلمه «تأييد» جايگزين كلمه «نظارت» شود تا در صورت عدم تأييد
كانون ،امكان سلب عضويت فراهم نباشد.
 .6-2علت حذف عبارت «و يا فقدان شرايط مذكور در ماده ( »)2از متن ماده ،به عنوان
يكي از داليل سلب عضويت مشخص نيست و الزم است در متن ماده پيشنهادي كماكان
ابقا شود.
 .7ماده ()5
نظارت بر انتخابات امري حاكميتي است و نظام اداري صحيح ايجاب ميكند به جهت
جلوگيري از سوءاستفاده و دخالتهاي احتمالي ،انتخابات شوراهاي اسالمي كار تحت
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نظارت و توسط وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي برگزار گردد و پيشنهاد مذكور از اين
حيث ميتواند مغاير با اصل سوم قانون اساسي تلقي گردد.
 .8ماده ()6
 .8-1بايد در متن ماده درج شود كه هيئت تشخيص و حل اختالف بدوي و تجديدنظر
سازمان تأمين اجتماعي موضوع كدام ماده از كدام قانون يا آييننامه هستند؟
شايان ذكر است در «قانون تأمين اجتماعي» بحثي از عضويت نماينده شوراهاي
اسالمي در هيئتهاي بدوي و تجديدنظر مطرح نشده است و در قوانيني همچون «قانون
بازنشستگي پيش از موعد بيمهشدگان تأمين اجتماعي» مصوب  136٧و «قانون بيمه
بيكاري» مصوب  1369وظايفي براي نماينده شوراي اسالمي كار واحدها در نظر گرفته
شده و الزم است قوانين و مقرراتي كه در آنها براي نمايندگان شوراهاي اسالمي كار
وظايفي در نظر گرفته شده است بيان شوند تا مانع از سوءاستفادههاي احتمالي گردد.
 .8-2اوالً علت حذف تبصره « »2چيست؟ هيئت موضوع ماده ( ،)22مرجعي مطلوب و
متشكل از نمايندگان شوراهاي اسالمي ،مديران و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
است .ثانياً به فرض وجود دليل منطقي و متقن جهت حذف اين تبصره كه الزم است
داليل آن به روشني بيان شود ،چه مرجعي ميبايست ساعات كار شوراهاي اسالمي را
تعيين كند؟ در صورت عدم تعيين تكليف در اين خصوص ،قانون داراي ابهام و خأل
خواهد شد.
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 .9ماده ()7
كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان ،متشكل از نمايندگان شوراهاي استاني
است و اين امر به نوعي ايجاد خودنظارتي است و احتمال سوءاستفاده در آن زياد است؛
در حالي كه تركيب هيئت موضوع ماده ( )22به نحوي است كه با حضور نماينده وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و نماينده مديران منطقه ،اوالً احتمال تباني و سوءاستفاده را
كاهش ميدهد؛ ثانياً نظارت سلسلهمراتبي دولت را نيز در پي دارد؛ به همين جهت
اصالح ماده ( )10قانون به نحو پيشنهادي توصيه نميگردد.
 .10ماده ()8
 .10-1اوالً متن پيشنهادي به جهت ويرايشي داراي ايراد است و الزم است اصالح شود.
به عنوان نمونه ،به نظر ميرسد عبارت «مربوط و وظايف شورا» زائد است .ثانياً اين بند
نميتواند جايگزين عبارت «هيئت موضوع ماده ( »)22بشود و در ساختار متن ماده
( )11نميگنجد و الزم است متن متناسب با ساختار متن ماده مذكور اصالح شود.
 .10-2در خصوص جايگزيني «اداره تشكل كارگري و كارفرمايي» با «هيئت موضوع ماده
( ،»)22اوالً عنوان «اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي» صحيح است ،ثانياً بايد ديد
آيا سازوكار و ساختار رسيدگي به شكايات در اين اداره كل پيشبيني شده است يا خير؟
 .10-3بر اساس متن اصل يكصدوششم قانون اساسي عنوان «دادگاه صالح» صحيح
است ،نه «مراجع صالحه».
 .10-4قانون كار در فصل نهم سازوكار روشني را در اين خصوص پيشبيني نموده كه
كامالً متناسب با ساختار شوراهاي اسالمي كار است .سازوكار مزبور جهت حل هرگونه

_______________________________________ 10مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
اختالف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي قانون كار و ساير مقررات
كار ،قرارداد كارآموزي ،موافقتنامههاي كارگاهي يا پيمانهاي دستهجمعي كار باشد،
پيشبيني شده است كه ميتوان رسيدگي به اختالف ميان مدير يا مديران كارگاه با شوراي
اسالمي كار واحد را نيز در عداد وظايف اين هيئتها قرار داد ،به نحوي كه در صورت عدم
تأمين نظر معترض ،موضوع به هيئتهاي تشخيص و حل اختالف ارجاع گردد .هيئتهاي
تشخيص استان به موجب ماده ( )15٨قانون كار مركب از افراد زير هستند:
 .1يك نفر نماينده وزارت تعـاون ،كار و رفاه اجتماعي،
 .2يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان،
 .3يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان.
همچنين هيئتهاي حل اختالف استان ،به موجب ماده ( )160قانون كار از سه
نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسالمي كار استان يا كانون
انجمن هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر
نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مدير
كل تعـاون ،كار و رفاه اجتماعي ،فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها)
براي مدت دو سال تشكيل ميگردد.
به موجب ماده ( )159قانون كار ،رأي هيئتهاي تشخيص پس از  15روز از تاريخ
ابالغ آن الزماالجرا مي گردد و در صورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت
به رأي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتباً به هيئت حل اختالف تقديم
مينمايد و رأي هيئت حل اختالف پس از صدور قطعي و الزماالجرا خواهد بود.
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 .11ماده ()9
عبارت پيشنهادي جهت اصالح تبصره « »2ماده ( )12داراي ابهام است و مشخص نيست
معيار ضرورت چيست و كدام مرجع اين ضرورت را تشخيص ميدهد؟
در صورتي كه مقصود ارائهدهندگان محترم ،رفع محدوديت مندرج در اين ماده
است ميتوانند عبارت زير را به انتهاي ماده اضافه نمايند:
«مگر به درخواست حداقل دوسوم اعضاي مجمع عمومي» كه به نوعي تشخيص
ضرورت را به تصويب اعضا ميگذارد و محدوديت مورد نظر را هم رفع خواهد نمود.
 .12ماده ()10
علت پيشنهاد حذف تبصره ماده ( ) 15مشخص نيست و از اين جهت داراي ابهام است
و نميتوان در اين خصوص اظهارنظر نمود.
 .13ماده ()11
با عنايت به عضويت نماينده مديريت در شوراي اسالمي كار ،دليل تشكيل كميته
هماهنگي متشكل از شورا و مديريت مشخص نيست و اين امر به نوعي ترجيح بالمرجح
مديريت محسوب مي شود .موارد مورد نياز جهت هماهنگي توسط نماينده مديريت كه
عضو شوراست منتقل خواهد شد و چنين سازوكاري فاقد توجيه منطقي است؛ مضاف
بر اينكه در واحدهاي خصوصي تصميمگيري و تدبير با مدير و صاحب واحد است و
تكليف به دخالت كارگران و كاركنان در تصميمگيري پيرامون مسائل واحد ،خالف قاعده
تسليط و در نتيجه خالف شرع تلقي ميگردد.
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 .14ماده ()12
 .14-1دليل ارائه چنين پيشنهادي مشخص نيست .هيئتمديره داراي كاركردهاي
مخصوص به خود است و در بسياري از موارد نيازمند اتخاذ تصميمات تخصصي است و
اعضاي آن بايد توانايي مشاركت در مباحث را داشته باشند كه لزوماً اين توان ،نميتواند
در اعضاي شورا وجود داشته باشد؛ خصوصاً اينكه اكثريت قريب بهاتفاق اين اعضا از
كارگران واحد هستند و رأي غيرتخصصي ايشان ميتواند منجر به ضرر به واحد توليدي
گردد كه مغاير با اصل منع اضرار به غير خواهد بود.
 .14-2هيئت مديره وظيفه اداره امور ،تصميمگيري و تدبير هزينهكرد مالي را بر عهده
دارد و در قبال عملكرد خود مسئول و پاسخگو است؛ لذا اعضاي آن در مجموعههاي
دولتي و عمومي ،عليالقاعده بايد يا از اشخاص حقوقي باشند يا سهامداران .همانطور
كه در بند قبل نيز اشاره شد تصميمات هيئتمديره بايد از پشتوانه كارشناسي و آگاهي
تخصصي نسبت به جوانب امور برخوردار باشد .با اين بيان ،تكليف به عضويت نماينده
شوراي اسالمي كار در هيئت مديره همراه با حق رأي ،فاقد وجاهت منطقي و حقوقي
است .در مورد واحدهاي خصوصي نيز اين تكليف خالف قاعده تسليط است و ميتواند
از سوي شوراي محترم نگهبان با ايراد مغايرت با شرع مواجه شود.
 .14-3از آنجا كه شوراي اسالمي لزوماً در شركتها تشكيل نميگردد ،عبارت «به
مديريت شركت معرفي نمايند» به منزله عدم معرفي نماينده شورا در هيئتمديره ساير
واحدها خواهد بود.
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 .15ماده ()13
همانگونه كه در مطالب پيشگفته بيان شد ،صالحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي
به شكايات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههاي
دولتي و احقاق حقوق آنهاست و از آنجا كه در بسياري از موارد ،واحدهاي توليدي،
صنعتي ،كشاورزي و خدمات  ،دولتي نبوده و خصوصي هستند ،ديوان عدالت صالحيت
رسيدگي به تخلفات مدير واحد را ندارد و در نتيجه اين پيشنهاد مغاير با اصل
يكصدوهفتادوسوم قانون اساسي است.
 .16ماده ()14
به موجب فصل نهم قانون كار ،سازوكار رسيدگي به نحوي است كه ابتدا موضوع مورد
اختالف ،به هيئتهاي تشخيص ارجاع شده و در صورت اعتراض به رأي هيئت تشخيص،
موضوع در هيئت حل اختالف رسيدگي خواهد شد .همچنين به موجب بند « »2ماده
( )10قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ،رسيدگي به اعتراضات و
شكايات از آرا و تصميمات قطعي هيئت حل اختالف كارگر و كارفرما منحصراً از حيث
نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها ،ديوان عدالت اداري است ،پس نميتوان هيئت
حل اختالف را منحصراً به عنوان دادگاه صالح تعيين نمود؛ چراكه مخالف با سازوكار مألوف
و مقبول پيشبيني شده در قوانين مدونه و نيز مغاير با حقوق كارگر است؛ زيرا امكان
تجديدنظر را كه در قوانين فوقاالشاره براي او در نظر گرفته شده است ،سلب مينمايد.
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 .17ماده ()15
در صورتي كه مقصود ارائهدهندگان محترم ،تسري حكم مندرج در تبصره « »2ماده
( )2٨به بخش خصوصي است ،پيشنهاد ميگردد عبارت «در واحدهاي تحت مديريت
دولتي و نهادهاي قانوني» را حذف و عبارت «در كليه واحدها» را جايگزين آن نمايند.
 .18ماده ()16
 .18-1الزم است مشخص شود ،اين دو ماده الحاقي در كدام بخش از قانون و با چه
شمارهاي اضافه ميگردد.
 .18-2در خصوص ماده الحاقي ( ،)1اوالً حكم پيشنهادي مبهم و مغاير با قرارداد
في مابين كارگر و واحد متبوع آن است و ثانياً داراي ايراد نگارشي است و پيشنهاد
ميشود به نحو زير اصالح گردد:
«اعضاي كارگر داراي قرارداد موقت شورا ،ميتوانند در صورت اتمام مدت
قراردادشان ،با موافقت مديريت و تصويب اكثريت مطلق مجمع عمومي ،كماكان تا پايان
مدت اعتبار شورا در واحد متبوع خود شاغل باشند».
 .18-3در خصوص ماده ( )2الحاقي ،ماده ( )1٧٨قانون كار متضمن همين حكم است
و تكرار آن در اين قانون وجهي نداشته و زائد است ،همچنين متن پيشنهادي داراي
ايراد ويرايشي است و كلمه «متخلف» در آن زائد است.
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جمعبندي و توصيههاي سياستي
در گزارش حاضر ،صرفاً به اشكاالت حقوقي طرح پرداخته شده و پيشنهادهايي براي رفع
آنها داده شده است .البته اين به معناي آن نيست كه با رفع ايرادات حقوقي ،مشكالتي
كه شوراهاي اسالمي كار با آنها مواجهند حل خواهد شد .همانطور كه در گزارش قبلي
بيان شد ،مسئله اصلي شوراهاي اسالمي كار ،دوگانگي ساختاري ـ كاركردي است كه
ريشه در برداشت اشتباه از قانون اساسي دارد .قانون تشكيل شوراهاي اسالمي كار نياز
به تجديدنظر دارد ،اما طرح پيشنهادي قادر به برطرف كردن مشكالت مربوط به فعاليت
شوراهاي اسالمي كار نيست .جوهره طرح فعلي ،افزايش قدرت كارگران و كاركنان در
شوراي اسالمي كار است تا قادر به پيشبرد كاركردهاي صنفي آن باشد .اين موضع با
توجه به اينكه طرح با پيگيري برخي از فعاالن كارگري شوراي اسالمي كار ارائه شده
قابل درك است ،اما محيط كار ،ذينفعان ديگري نيز دارد .دولت و كارفرمايان طبعاً به
دليل كاهش اختياراتشان در اداره شوراها و عدم توازن قدرت مجدد در شورا ،اين بار به
ضرر كارفرمايان و كاهش اختيارات دولت با برخي از مفاد طرح مخالف خواهند بود .از
سوي ديگر ،تداوم وضع موجود نيز به معناي تضييع حقوق كارگراني است كه ابزارهاي
الزم را براي دفاع از منافع صنفيشان ندارند.
از آنجا كه اصل يكصدوچهارم قانون اساسي ،تركيبي مشترك از نمايندگان كارگران
و كاركنان و مديران براي شوراها قائل شده و كاركرد آن را تأمين قسط اسالمي و
همكاري در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي،
صنعتي و كشاورزي بيان كرده است ،راهكار منطقي ،پااليش شوراهاي اسالمي كار
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از كاركردهاي صنفي و تثبيت آن به عنوان نهادي مشترك جهت ايفاي وظايف
مطروحه در اصل يكصدوچهارم قانون اساسي است .تحقق اين امر نه تنها به
اصالح برخي از احكام قانون تشكيل شوراهاي اسالمي كار نياز دارد ،بلكه قانون
كار نيز متناسب با آن بايد اصالح شود.
برخالف آنچه در طرح حاضر دنبال شده است ،شوراهاي اسالمي كار به دليل
صراحت قانون اساسي در تركيب و كاركرد آنها نميتوانند ابزارهاي الزم را براي پيگيري
مسائل صنفي داشته باشند؛ همانگونه كه غالب احكام قانون تشكيل شوراهاي اسالمي
كار چنين امكاني به آنها نداده است .بنابراين ،نقشآفريني شوراها به عنوان نمايندگان
كارگران نمي تواند منافع اين قشر را تأمين كند .به همين دليل است كه با وجود تفسير
«تأمين قسط اسالمي» به پيگيري حقوق و دستمزد و قرار گرفتن شوراها در ميان
تشكلهايي كه نمايندگان رسمي كارگران ايران را انتخاب ميكنند ،ابزارهاي متناسب
با كاركردهاي صنفي به آن داده نشده است.
درهمآميختن رويكردهاي سياستي متناقض با يكديگر ،همچنانكه در طرح حاضر نيز
دنبال شده است ،مسيري است كه در قوانين عادي ذيربط دنبال شده و به انتظارات
دوگانه از آن منجر شده است .بنابراين ،توصيه ميشود به جاي رويكرد فعلي طرح،
پيگيري حقوق صنفي كارگران در بسترهاي قانوني موجود پيگيري شود و از
آنجا كه شوراهاي اسالمي كار ،كاركرد اختصاصي خود را دارند ،نقش اين
شوراها در جهت تقويت همكاري ميان كارگران و مديريت براي تحقق اهداف
اصل يكصدوچهارم قانون اساسي ارتقا يابد.
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