
 ۴7۳ 
 

 بافی از شمول قانون کار های بزرگ و متمرکز قالی ارزیابی مستثنی شدن بافندگان مجتمع 

 دانشگاه تهران   ی اس ی حقوق و علوم س   دانشکده   ی گروه حقوق عموم   ار ی استاد   ، نادر میرزاده کوهشاهی 

mirzadeh@ut.ac.ir 

 

 چکیده 

های جدی قانون کار و  بافی از جمله گروهی از کارگران هستند که نیاز به حمایت های قالی کارگران کارگاه 

ها  صد سال قبل نخستین مقررات کار در خصوص این کارگاه حقوق کار دارند. به همین دلیل بیش از یک 

قانون  کارگاه   ۶۹در سال    گذار وضع شد.  در  کارگران شاغل  کار  قانون  قالی در تصویب  از  های  را  بافی 

اداره    قانون حمایت از تأسیس و   ۴در ماده    ۱۳۸۰شمول قانون کار خارج ندانست اما متعاقب آن در سال  

یادشده کارگر محسوب نشده و بنابراین    های ، افراد شاغل در مجتمع بافی های بزرگ و متمرکز قالی مجتمع 

از حمایت  تبع آن  به  کار و  قانون  به  از شمول  نظر  کارگران خارج شدند.  به  قانونی مربوط  که  این های 

ها صورت گرفته است، هدف این مقاله این  مستثنی شدن کارگران از قانون کار با پیمانکار تلقی کردن آن 

له را نقد و بررسی و ارزیابی کند. روش  ئ رایط پیمانکاری این مس بوده که براساس موازین حقوق کار و ش 

.  شد م  ا انج های حقوقی تحقیق  تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از منابع دست اول در پژوهش 

می بررسی  نشان  مجتمع ها  در  شاغل  بافندگان  پیمانکار،  تشخیص  و  تمایز  معیارهای  مبنای  بر  های  دهد 

ها مصداق ندارد. نتیجه  های پیمانکار در خصوص آن تی شبیه به کارگر دارند و ویژگی بزرگ بیشتر وضعی 

انگیزه مستثنی نمودن بافندگان مجتمع که  این  با  بافی  قالی  اقتصادی  های  مبانی  انجا های  با  م شده است و 

 حقوق کار و موازین حاکم بر پیمانکاری مطابقت ندارد. 
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 مقدمه 

از اهداف اصلی حقوق کار حمایت از کارگر و تحقق عدالت اجتماعی است. صنعتی شدن جوامع، ایجاد  

های بزرگ در کنار نتایج مثبت، مشکالت و شرایط نامساعدی را برای کارگران رقم زد.  ها و کارگاه کارخانه 

شد و در نهایت  وقوع این مشکالت سبب اعتراضات کارگران، اعتراض برخی مکاتب سیاسی و اجتماعی  

ها به عنوان حافظ نظم عمومی اقدام به مداخله در روابط کار نمودند و سعی کردند با وضع موازین  دولت 

حمایتی از شرایط نامساعد کار کاسته و شرایط بهتری را برای کارگران در ابعاد مختلف مزد، مدت کار، ایمنی  

بود که حقوق کار به عنوان یک حقوق حمایتی شکل  های گروهی فراهم کنند. این گونه  و بهداشت و فعالیت 

گرفت و تکوین یافت. در ایران هم پس از مشروطه به تدریج مقررات و قوانین مربوط به روابط کار تصویب  

برخی افراد به دلیل  که  این شد و حقوق کار شکل گرفت. قانون کار منبع اصلی حقوق کار است. نظر به  

های قانون کار برای  ول قوانین استخدامی بخش دولتی بودن، اعمال حمایت داشتن امنیت شغلی بهتر و مشم 

غیر ضروری   ) آنان  همه حمایت است  اعمال  یا  و  دولت(  کارمندان  مواجه  مانند  مشکل  با  ) ها  مثل  است 

از فعالیت کارگاه  قانونگذار برخی  یا  های خانوادگی(،  از شمول تمام  اقتضائات مختلف  به  را بنا  افراد  یا  ها 

متی از قانون کار مستثنی نموده است. اما در مواردی قانونگذار برخی افراد را از شمول قانون کار خارج  قس 

توان برای آن دالیل توجیهی مناسب یافت. یکی از این موارد که به موجب  ساخته است که به سختی می 

و »  تأسیس  از  مجتمع   قانون حمایت  قالی اداره  متمرکز  و  بزرگ  مجلس    ۱۳۸۰/ ۱۲/   ۲۲« مصوب  بافی های 

های  مجتمع در  بافندگان شاغل  ،  اند شده طور کامل و دائمی مستثنی  شورای اسالمی از شمول قانون کار به 

در ابعاد    تواند مستثنی شدن بافندگان از شمول قانون کار می که  این هستند. نظر به  بزرگ و متمرکز    بافی قالی 

مختلف حقوق این افراد را در معرض تضییع قرار دهد، در این مقاله از منظر حقوق کار موضوع را بررسی  

شدن  می  مستثنی  آیا  که  است  این  این خصوص  در  طرح  قابل  اساسی  پرسش  شاغل کنیم.    در   بافندگان 

 بقت دارد؟ چرا؟ از شمول قانون کار، با مبانی و موازین حقوق کار مطا   بافی های قالی مجتمع 

وکارگاه  کار  حقوق  حوزه  در  موجود  ادبیات  قالی بررسی  می های  نشان  در  بافی  پژوهشی  کار  که  دهد 

خصوص موضوع یادشده صورت نگرفته است و نیاز است که ابعاد این موضوع بررسی و ارزیابی شود.  

قانو  از شمول  بافندگان  مستثنی شدن  با  که  است  این  موضوع  به  پرداختن  کار،  اهمیت  تمام    ها آن ن  از 

شوند. پس از مقدمه،  های حقوق کار و دست آوردهای حقوق کار در دو قرن گذشته محروم می حمایت 

 . اند شده گیری ارائه  م نتیجه ا انج مطالب مقاله در زیر عناوین کلی روش کار، بحث و سر 
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 روش کار 

. قوانین و  شد در این تحقیق با توجه به ماهیت حقوقی آن ابتدا قوانین و مقررات مرتبط با موضوع شناسایی  

های حقوقی به عنوان منابع دست  مقررات که در علم حقوق در زمره منابع این علم هستند، در پژوهش 

قوقی امری ضروری است.  های ح وهش ژ ها در پ شوند و شناسایی، بررسی و استفاده از آن اول شناخته می 

توان از قانون کار مصوب  از جمله این قوانین و مقررات که مرتبط با موضوع پژوهش حاضر هستند می 

  ۱۳۸۰/ ۱۲/   ۲۲« مصوب  بافی های بزرگ و متمرکز قالی اداره مجتمع   قانون حمایت از تأسیس و ، » ۱۳۶۹

های بزرگ و متمرکز  اداره مجتمع   قانون حمایت از تأسیس و   مجلس شورای اسالمی، آیین نامه اجرایی 

هیأت وزیران اشاره کرد. شرایط عمومی پیمان که بر قراردادهای پیمانکاری با    ۸۵/ ۶/ ۱۵مصوب    بافی قالی 

بخش دولتی حاکم است و ابعاد مختلف قرارداد پیمانکاری در آن مشخص شده است از دیگر مقررات  

قانون    آیین نامه اجرایی   ۱ماده    تبصره که  این نظر به    مرتبط است که مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین 

پیمانکاری    داشته »چارچوب قرارداد مقرر    بافی های بزرگ و متمرکز قالی حمایت از تأسیس واداره مجتمع 

توسط مرکز  شوند  مشغول به کار می بافی  های بزرگ و متمرکز قالی مجتمع که به موجب آن بافندگان در  

.« و  ها جهت ارائه به متقاضیان قرار خواهد گرفت ن ا در اختیار سازمان بازرگانی است ملی فرش ایران تهیه و 

این نمونه قرارداد توسط مرکز ملی فرش تهیه شده است، در پژوهش حاضر به بررسی این قرارداد نمونه  

پژوهش  منابع دست دوم  از  اول،  منابع دست  کنار  پرداخته شده است. در  واقع  هم  در  که  های حقوقی 

، استفاده شده است. افزون بر منابع داخلی، منابع  اند شده نابعی هستند که درباره منابع دست اول نوشته  م 

های حقوقی هم بررسی  خارجی مرتبط هم استفاده شده و وجوه تمایز کارگران و پیمانکاران در سایر نظام 

ها  ش گردآوری داده ای است و رو یسه مقا تحلیلی، کیفی و تا حدی    -شده است. روش تحقیق توصیفی 

 ی است. ا انه کتابخ روش اسنادی و  

 بحث 

 بافی از دیدگاه حقوق کار های قالی ها و کارگاه اهمیت تاریخی مجتمع 

در ایران دارای سابقه طوالنی است. در دوران مشروطه به بعد هم که قوانین و مقررات مختلف   بافی فرش 

بافی به  (، صنعت فرش ۱۳  : ۱۳۷۱فلور، است ) های کارگری  ه است، و آغاز فعالیت جنبش شد در ایران وضع  

های  گاه ها و کار شد و کارخانه دلیل رونق تجارت خارجی فرش ایران در زمره صنایع اصلی محسوب می 

(. در کرمان هم  ۵ : ۱۳۸۹ ، پروان  و بودند )اتحادیه بافی در نقاط مختلف ایران مشغول فعالیت مختلف فرش 

های خارجی هم در کنار تجار ایرانی در صنعت  بافی رو به افزایش بود و شرکت های مختلف قالی دستگاه 



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       ۴76
 
 

ه همین جایگاه مهم قالی بافی در ایران،  ( با توجه ب ۸۶: ۱۳۹۴نیکخواه و رضوانی، )  بافی فعالیت داشتند. قالی 

  هایی که مقرراتی در خصوص آن وضع شد، قالی بافی بود. در حوزه روابط کار یکی از نخستین حوزه 

مربوط به کارگران   های نامه ( آن گونه که یکی از مورخین اسناد مربوط به نخستین نظام ۶۴  : ۱۳۹۶هاشمی، ) 

قالی باف کرمان را بررسی کرده است، با پیگیری سازمان بین المللی کار از ایران نخستین مقررات در حوزه  

داخلی و خارجی( در سطح  ) بافی  قالی   های انه روابط کار و حقوق کار پس از مشروطه درخصوص کارخ 

المللی  ازین روزهای تأسیس سازمان بین ایران در همان آغ که  این کرمان به تصویب رسیده است. توضیح  

به عضویت آن درآمده بود و بدین ترتیب، سازمان مزبور وضعیت کارگری و شرایط کار در ایران را    کار 

المللی کار قرار گرفت، صنعت  مورد بررسی قرار داد. اولین صنعتی که بدین لحاظ موردتوجه سازمان بین 

صنعت  به عنوان    از کشور   خارج در  توان شناخته شده بودن  را می   . از جمله دالیل این امر بافی بود قالی 

بافی  صنعت قالی و همچنین به این دلیل که در    داد بخش عمده صادرات ایران را تشکیل می ایران که  اصلی  

 مشغول کار بودند، دانست. تعداد زیادی نیروی کارگر  

  بافی کرمان های قالی کارگران کارگاه   نامناسب یت  هایی درباره وضع پس از دریافت گزارش المللی کار  بین سازمان  

( مورد  ۱۹۲۰ت مدیره )اکتبر  ئ مسأله را در پنجمین جلسه هی  ، دادند که بیشترشان را زنان و کودکان تشکیل می 

( به دولت وقت ایران  ۱۹۲۰اکتبر    ۳۱، رییس دفتر سازمان مزبور در تلگرافی ) در نتیجه آلبرتوماس .  بحث قرار داد 

دهد. وی ضمن بیان شرایط نامناسب محیط کار  بافی« هشدار می های قالی راجع به اجیر کردن اطفال در کارخانه » 

که نسبت به    خواهد و مشکالت جسمانی ناشی از آن که گریبانگیر این کارگران در کرمان شده بود، از دولت می 

.  نهایت تالش خود را در جهت بهبود اوضاع ایشان مبذول دارد   و المللی کار پایبند باشد  تعهداتش در سازمان بین 

شود. از جمله محتوای  ی تهیه می ا نامه نظام ظاهراا با پیگیری صورت گرفته در همین خصوص در ایالت کرمان  

سال و    ۸کمتر از    ان پسر گیری  کار به ساعت، ممنوعیت    ۸  توان به محدودیت ساعات کار به نامه می این نظام 

، والی بعدی  در زمان والگیری تیمورتاش تعطیلی روزهای جمعه اشاره کرد. متعاقباا    سال،   ۱۰کمتر از    ان دختر 

تا    ۹۴  : ۱۳۸۳پ  ططری، )   . شد باف تنظیم  « برای کارگران قالی ی ا نامه ش.( مجدداا »آیین   ۱۳۰۳ف    ۱۳۰۲رمان ) ک 

صادر شده است با صراحت بیشتری به برخی موازین حمایتی پرداخته    ۱۳۰۲در فرمان والی کرمان که در    . ( ۱۰۳

توان به ممنوعیت به کار گماردن کارگران بیمار، ممنوعیت تأسیس کارگاه در زیرزمین و  شده است. از جمله می 

که بیان  چنان   . ( ۷۴  : ۱۳۹۵ها اشاره داشت )عراقی،  های مرطوب و بازرسی ماهانه مأمور بهداشت از کارگاه اتاق 

ه  شد باف وضع  بافی در ایران، نخستین مقررات کار در ایران درباره کارگران قالی شد به دلیل سابقه و اهمیت قالی 

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/5163
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بافان،  صد سال پس از وضع نخستین مقررات در حمایت از قالی است. اما در ادامه خواهیم دید که حدود یک 

 های حقوق کار محروم کرده است.  قانونگذار آنان را از حمایت 

 بافی از شمول قانون کار های قالی ها و کارگاه مستثنی شدن مجتمع 

ع کارگران است. برای تحقق این هدف باید همه کسانی  هدف حقوق کار و فلسفه وجودی آن حمایت از انوا 

بینی استثناهای  که وضعیت آنان با تعریف کارگر انطباق دارد، مشمول قانون کار باشند. اما این هدف با پیش 

زیاد برای قانون کار به چالش کشیده شده است و بنا به گفته یکی از محققین در ایران امروز با وجود پیشینه  

از  ا دهه چند   یکی  کار،  قوانین  وضع  سراسری  ی اساس ی  پوشش  نبود  مسأله  قوانین  این  مشکالت  ترین 

خود دایره شمول قانون کار و    ۵و    ۱در مواد    ۱۳۶۹( قانون کار مصوب  ۱۰۸  : ۱۳۹۷خیراللهی،  )   . هاست آن 

کار   قانون  یک  ماده  موجب  به  است.  کرده  مشخص  را  کار  قانون  کارگران،   تمام » مشمولین    کارفرمایان، 

  ۵.« ماده  هستند ی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون  خدمات   ی، صنعت   ها، مؤسسات تولیدی، کارگاه 

ها  کارگران، کارفرمایان و نمایندگان قانون آنان و کارآموزان و نیز کارگاه   تمام » دارد:  ر نیز مقرر می قانون کا 

.« بنابراین با توجه به مواد مزبور انتظار این است که همه کارگران مشمول  هستند مشمول مقررات این قانون  

. قانونگذار در فصل دوازدهم قانون  اند شده قانون کار باشند. اما همواره گروهی از افراد از شمول آن مستثنی  

مواد   در  و  نظیر    ۱۹۱تا    ۱۸۸کار  را  و  مواردی  قوانین  سایر  یا  کشوری  استخدام  قانون  مشمول  اشخاص 

را از شمول قانون کار مستثنی نموده یا اجازه   خانوادگی ی ها مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه 

یا    ( ، در بخش کشاورزی ها  )برخی فعالیت   کامل   طور را از شمول قانون کار به ها  داده است که هیأت وزیران آن 

 ( از شمول قانون کار مستثنی نماید. های کوچک کمتر از ده نفر خاص )کارگاه در موارد  

ها از شمول قانون  بافی یا افراد شاغل در آن های قالی ی به مستثنی شدن کارگاه ا اشاره اما در قانون کار هیچ 

  قانون حمایت از تأسیس و یک دهه بعد از تصویب قانون کار، در قانونی به نام    حدود ه است.  کار نشد 

قالی اداره مجتمع  متمرکز  بزرگ و  بافندگان شاغل در  بافی های  قالی مجتمع ،  با    بافی های  که  ترفند  این  با 

های حقوق  ، کارگر شناخته نشدند و از شمول قانون کار خارج و از حمایت کنند قرارداد پیمانکاری کار می 

 پردازیم. کار محروم شدند. در ادامه به بررسی این امر می 

 شدن بافندگان شرایط مستثنی 

مجلس    ۱۳۸۰/ ۱۲/   ۲۲« مصوب  بافی های بزرگ و متمرکز قالی قانون حمایت از تأسیس واداره مجتمع »   ۴ماده  

  بافی که در چارچوب یک قرارداد های قالی »بافندگان شاغل در این گونه مجتمع دارد  می   شورای اسالمی مقرر 

گفتنی است در    .« شوند نمی   بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی حقوق کنند به عنوان پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می 
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وای این ماده به الیحه دولت  بینی نشده بود و در مجلس شورای اسالمی محت الیحه پیشنهادی دولت این امر پیش 

 اضافه شد. 

از    پیمانکاری   یک قرارداد بافی مورد نظر و اشتغال در چارچوب  ی های قال برابر ماده مزبور، بافنده بودن، شاغل در مجتمع 

 شوند. افراد مزبور کارگر تلقی نشده و از شمول قانون کار خارج می   ها جمله شرایطی است که با جمع آن 

 بافنده بودن 

مشغول    بافی های بزرگ و متمرکز قالی مجتمع اولین شرط مستثنی بودن این است که فرد به عنوان بافنده در  

کار باشد.  ب اداره مجتمع   قانون حمایت از تأسیس و   آیین نامه اجرایی   ۱  ماده به موجب    به  زرگ و  های 

شود که حداقل دارای پانزده سال سن بوده و براساس قرارداد با  بافی بافنده به فردی اطالق می متمرکز قالی 

مجتمع  در  فعالیت  از  معینی  میزان  با  مشترکاا(  یا  )منفرداا  کارگاه  قالی صاحب  آیین های  مشمول    نامه بافی 

 .ال داشته باشد به بافت قالی، گلیم، جاجیم، ورنی و نظایر آن اشتغ   یادشده 

 بافی بزرگ و متمرکز بودن های قالی شاغل در مجتمع 

بافی  های قالی کند بلکه بافنده باید در یکی از مجتمع باف بودن به تنهایی برای مستثنی بودن کفایت نمی قالی 

های یادشده به سراغ  باشد و اشتغال داشته باشد. برای شناخت مجتمع   موضوع قانون مشغول به بافندگی 

 رویم. نامه اجرایی آن می قانون و آیین 

  بافی )شامل: قالی، گلیم، جاجیم، ورنی و...( های قالی »مشخصات مجتمع قانون یادشده    ۱برابر تبصره ماده  

قانون    آیین نامه اجرایی   ۸۵/ ۶/ ۱۵ن در تاریخ  ت وزیرا ئ .« هی شود نامه اجرائی این قانون تعیین می براساس آیین 

نامه  آیین  ۲را تصویب نمود. به موجب ماده    بافی های بزرگ و متمرکز قالی اداره مجتمع   حمایت از تأسیس و 

 « قالی کارگاه یادشده،  مندر های  تولید محصوالت  به  مبادرت  که  )   ج بافی  ماده  به صورت ۱در  باف  دست   ( 

مزایای مندرج در قانون    بافی شناخته شده و از ، در صورت داشتن شرایط زیر به عنوان مجتمع قالی کنند می 

 : شوند ف برخوردار می ۱۳۸۰مصوب    -ی باف های بزرگ و متمرکز قالی حمایت از تأسیس و اداره مجتمع 

( متر  ۲۰۰یست ) دو   مربع با سطح زیربنای حداقل ( متر ۳۳۰سی )   و   صد در زمینی به مساحت حداقل سی   -الف 

مربع سایر موارد شامل مدیریت مجتمع،    ( متر ۷۰( متر مربع سالن بافت و هفتاد ) ۱۳۰صد و سی ) مربع شامل یک 

با رعایت استانداردهای نور، روشنایی، تهویه، امکانات بهداشتی و    تأسیسات، انبار و خدمات جانبی و غیره بوده و 

 . مصوب شورای عالی حفاظت فنی تأسیس و اداره شوند ضوابط ایمنی و بهداشت کار    ایمنی مطابق با 

تر و ظرفیت  پایین   شمار سی و پنج و ( متر مربع رج ۱۰۰صد ) حداقل میزان ظرفیت تولید ساالنه یک   -ب 

پنج رج با حداقل بیست و چهار نفر بافنده    شمار باالتر از سی و ( متر مربع برای رج ۷۰تولید ساالنه هفتاد ) 

هایی که در روستاها با حداقل پنجاه  کارگاه »   ماده یادشده  ۲تبصره برابر  . « مشخصات یاد شده باشد متناسب با 
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یا می   ( مشخصات فضا و متراژ % ۵۰درصد )  ایجاد شده  )الف( و )ب(  بندهای  شوند، مشمول  مذکور در 

 .« خواهند بود   نامه مقررات این آیین 

بافی با مشخصات فوق مشغول به کار هستند، کارگر  ای قالی ه بنابراین افرادی که به عنوان بافنده در کارگاه 

 شوند. محسوب نمی 

 پیمانکاری   یک قرارداد اشتغال در چارچوب  

بافی  های قالی ی که در قانون یادشده برای مستثنی نمودن بافندگان کارگاه ا نه ا به قالب حقوقی و در واقع  

یا مقاطعه « است.  پیمانکاری   یک قرارداد اشتغال در چارچوب  » استفاده شده،   کاری، قراردادی  پیمانکاری 

و در  ازا  یا مابه م عمل و یا فروش کاالئی را با شرایط معین در قبال بهاء  ا انج است که به موجب آن، کارفرما  

ممکن  پیمان  کند. موضوع  مقاطعه کار واگذار می پیمانکار یا  مدت معینی به شخص یا اشخاص معین به نام  

 .م عمل دیگری باشد ا انج سازی یا تهیه و تدارک کاال یا  اختمان یا حمل و نقل یا راه است ایجاد س 

از    بافی های قالی ببینیم توسل قانونگذار به قرارداد پیمانکاری برای مستثنی کردن بافندگان کارگاه که  این برای  

شمول قانون کار چقدر قابل توجیه و پذیرفتنی است، باید وجوه تمایز پیمانکار و کارگر را بررسی کنیم.  

بعد شاخص  بند  در  منظور  این  بافندگان  برای  انطباق وضعیت  و همچنین  کارگر  از  پیمانکار  تمایز  های 

 کنیم. ها مطرح و ارزیابی می بافی را با آن های قالی مجتمع 

 بافی: پیمانکار یا کارگر های قالی افراد شاغل در مجتمع وضعیت  

ها و معیارهایی مطرح شده است.  برای تشخیص پیمانکاران از کارگران در ایران و سایر کشورها، شاخص 

های بزرگ  توان دریافت که وضعیت افراد شاغل در مجتمع این معیارها می   ترین مهم با بررسی    جا در این 

 وضعیت پیمانکاران انطباق دارد یا کارگران؟ بافی بیشتر با  قالی 

 کار و تبعیت حقوقی کارگر   انجام استقالل پیمانکار در  

ترین وجوه تمایز و تشخیص قرارداد پیمانکاری این است که پیمانکار در انجام کاری که به  از جمله مهم 

بنا به تشخیص  م آن است، استقالل دارد. زمان حضور و انجام کار  انجا موجب قرارداد پیمانکاری متعهد به  

به نتیجه و   در مقابل، تبعیت    م کار آزادی عمل دارد. انجا و تصمیم اوست. و در انتخاب روش رسیدن 

یا تعریف   کارگر و  که در تعریف  به نحوی  است.  کارگر  از غیر  کارگر  حقوقی مالک اصلی تشخیص 

در    ۱۳۳۷قانون کار مصوب    ۱شود. در همین خصوص در ماده  ن امر اشاره می قرارداد کار به نحوی به ای 

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل  » تعریف کارگر آمده بود: 

یت  به دستور کارفرما« نشانگر توجه قانونگذار به معیار تبع عبارت » کند.« که  دریافت حقوق یا مزد کار می 
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کارگر از  » گونه تعریف کرده است:  هم با تغییر اندکی کارگر را این   ۱۳۶۹قانون کار    ۲حقوقی بود و ماده  

السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و  لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق 

رفرما« نشانگر رابطه تبعی بین  به درخواست کا » که عبارت    . کند« سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می 

شود. برای مثال در حقوق  کارگر و کارفرما است. این امر در حقوق کار کشورهای دیگر هم مشاهده می 

 ( Centel, 2017: 33) کار ترکیه در تعریف قرارداد کار به عنصر تبعیت اشاره شده است.  

کارگر( نظارت کند، به  ) یعنی کارفرما( بر کار طرف دیگر  ) حقوقی زمانی وجود دارد که یک طرف    تبعت 

(  ۱۱۵  : ۱۳۹۵کار دستور دهد و نتایج به دست آمده را بررسی کند. )عراقی،    انجام   او در مورد چگونگی 

ر خصوص ابعاد  برای تحقق تبعیت حقوقی، تبعیت فنی کارگر از کارفرما یعنی اطاعت کارگر از کارفرما د 

و جزئیات فنی موضوع ضروری نیست. در همین خصوص گفته شده برای تحقق تبعیت حقوقی، تبعیت  

کارگر از کارفرما در زمینه تعهد اصلی کارگر که همان کار تخصصی او است، الزامی نیست. برای مثال  

تعهد اصلی    داروها ز  ها و تجوی پزشکی که به استخدام بیمارستان خصوصی درآمده است، تشخیص بیماری 

ی با حالت تبعیت، تعارضی  ا حرفه اوست که در تعهد اصلی نیازی به تبعیت از کارفرما ندارد. و استقالل  

ندارند. همین که برای مثال پزشک از مقررات اداری بیمارستان تبعیت کند، برای تحقق تبعیت حقوقی او  

زشکان و معلمان برای تحقق تبعیت حقوقی کفایت  افرادی نظیر پ  « تبعیت اداری » کافی است. به بیان دیگر 

کند. نیازی نیست که نظارت کارفرما بر کارگر مستقیم باشد تا تبعیت حقوقی محقق شود. بلکه نظارت  می 

توان گفت تبعیت حقوقی کارگر در آن است که  اعم از نظارت مستقیم و غیر مستقیم است. در مجموع می 

های  با استفاده از امکانات آن، محل، وسایل کار و غیره در ساعت   در چهارچوب سازمان اداری کارگاه 

م دهد. )عراقی،  انجا مقرر اداری کارهایی را که از لحاظ پست سازمانی یا برابر قرارداد کار بر عهده اوست، 

به بیان دیگر همین که کارگر تحت مدیریت کلی کارفرما یا نمایندگانش وظایفی که  (  ۱۲۰  -۱۱۵  : ۱۳۹۵

دهد برای تحقق تبعیت حقوقی و در نتیجه برای کارگر  انجام  قرارداد و مقررات کارگاه برعهده دارد را  برابر  

کافی است.   او  که طی آن، خالصه    طور به تبعیت حقوقی  محسوب شدن  از حالتی  کسی    عبارت است 

 . ( ۷۰  : ۱۳۹۲رفیعی،  )   تحت اداره و نظارت مستقیم و یا غیرمستقیم دیگری کار کند 

عنوان یکی از  کند به ی مختلف شاخص تبعیت حقوقی و کنترل کارفرما بر شخصی که کار می در کشورها 

. از جمله در انگلستان یکی از معیارهایی که در رویه  رود معیارهای مهم تشخیص کارگر از پیمانکار به کار می 

  .( Bonino, 2017: 450)  شود همین معیار میزان کنترل کارفرما است قضایی برای تشخیص کارگر استفاده می 

استفاده   پیمانکاران مستقل  از  کارگر  در تشخیص  که  است  معیارهایی  از  یکی  کنترل  عامل  هم  آمریکا  در 
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در رأس معیارهای تشخیص    کار توسط کارفرما   ات ی کنترل اعمال شده بر جزئ   زان ی م شود. در این کشور  می 

پیمانکار قرار دارد  از  استرالیا  (Sander, 2017:73). کارگر  از جمله در  شاخص   همچنین در سایر کشورها 

در همین    (Vranken, 2009: 63).  شود برای تشخیص کارگر از کارفرما استفاده می   کنترل به عنوان مالکی 

  گر که کار دارد  وجود  شود و رابطه کاری  فردی کارگر محسوب می   وقتی ، فقط  خصوص در حقوق کار چین 

 Xie, 2015:3).از تجارت کارفرما باشد. )   ی بخش   گر کارفرما باشد و کار کار   ت ی ر ی تحت کنترل و مد 

گفتنی است میزان، نوع و چگونگی نظارت و کنترل کارفرما بسته به مهارت و تخصص کارگر و نوع شغل و  

تواند متفاوت باشد. کارگرانی که تخصص باالیی دارند و در مشاغل تخصصی میزان  همچنین تعداد کارگران می 

ری دارند میزان کنترل معموالا  نظارت و کنترل کارفرما کمتر است. در مشاغل ساده و کارگرانی که مهارت کمت 

های کوچک بیشتر مستقیم  های بزرگ نظارت کارفرما غالباا غیر مستقیم است و در کارگاه شدیدتر است. در کارگاه 

 کار نسبت به سایر کارگران بیشتر است.   انحام توان گفت درجه استقالل کارگران ماهر و متخصص در  است. می 

کار مانند پیمانکاران استقالل دارند یا شبیه کارگران استقالل ندارند    انجام بافی در  قالی های  حال ببینیم بافندگان مجتمع 

اداره   قانون حمایت از تأسیس و   آیین نامه اجرایی   ۱ماده    تبصره و تحت تبعیت صاحب کار هستند؟ به موجب  

های بزرگ  مجتمع   فندگان در پیمانکاری که به موجب آن با   چارچوب قرارداد   ، بافی های بزرگ و متمرکز قالی مجتمع 

ها  ن ا توسط مرکز ملی فرش ایران تهیه و در اختیار سازمان بازرگانی است شوند  مشغول به کار می بافی  و متمرکز قالی 

این قرارداد نمونه توسط مرکز ملی فرش تهیه و منتشر شده است.   . جهت ارائه به متقاضیان قرار خواهد گرفت 

 کند. بافی کمک می های قالی به شناخت بهتر وضعیت بافندگان مجتمع   بررسی مفاد این قرارداد نمونه 

  توسط مرکز ملی فرش ایران « تنظیم شده  مابین بافنده و صاحب کارگاه قرارداد تولید فرش فی نمونه » ف    ۴ف ۳در بند  

»ساعات شروع و خاتمه کار بافنده از ساعت ............ الی ............. تعیین و بافنده مکلف به حضور به    آمده است: 

تواند در صورت لزوم با هماهنگی صاحب کارگاه  »بافنده می بند مزبور    تبصره « به موجب  موقع در محل کار است. 

د بافنده در تنظیم ساعات کار و زمان حضور اختیاری  شو که مالحظه می چنان «یا نماینده وی کارگاه را ترک نماید. 

هم باید با هماهنگی صاحب کار    خود   ندارد بلکه مکلف به حضور به موقع در محل کار است. خروج از محل کار 

کار، تعیین ساعات    انجام   و در واقع تأیید صاحب کارگاه باشد. بنابراین بافندگان مزبور استقاللی را که پیمانکاران در 

 ر و ... از آن برخوردارند، ندارند و برعکس مانند کارگر مکلف به تبعیت از صاحب کارگاه هستند. کا 

 معیار تجهیزات و امکانات 

ابزار، تجهیزات و امکاناتی که برای   کار موضوع پیمان الزم است را خودش فراهم    انجام معموالا پیمانکار 

یمانکار با وسایل، تجهیزات و امکات خودش کار  کار نیست. پ کند و در این خصوص وابسته به صاحب می 
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موضوع پیمان از وظایف پیمانکار است.    انجام دهد. به بیان دیگر تجهیز کارگاه برای  می   انجام   موضوع پیمان را 

شرایط عمومی پیمان    ۲۰های بخش دولتی این امر به صراحت در ماده  برای مثال در خصوص پیمانکاری 

  یز طورکلی، تجه آب، برق، سوخت و مخابرات، و به   ین تأم »   بند الف ماده یادشده بینی شده است. برابر  پیش 

بند    . « کامل کارگاه، به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان الزم است، به عهده پیمانکار است 

آالت و  ین نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات، ماش   ین تأم دارد: » ب ماده مزبور هم در تکمیل بند الف مقرر می 

  . اند کرده تردیدی به صراحت این امر را مطرح  دانان هم بدون هرگونه  حقوق   « ... ابزار به عهده پیمانکار است 

( این در حالی است که کارگر شخصاا تعهدی برای فراهم کردن تجهیزات و  ۱۱۷  : ۱۳۹۰اسماعلی هریسی، ) 

کار از تعهدات    انجام لوازمی که برای کار نیاز است، ندارد بلکه تهیه تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای  

دهد. برخالف پیمانکار،  می   انجام ل فراهم شده از سوی کارفرما وظایف خود را  کارفرما است و کارگر با وسای 

کار ندارد و تأمین سرمایه و امکانات  انجام  کارگر هیچ تعهدی برای تأمین تجهیزات و امکانات الزم برای  

 کار از تعهدات کارفرما است. انجام    مورد نیاز برای 

»صاحب کارگاه متعهد  «،  مابین بافنده و صاحب کارگاه فرش فی   قرارداد تولید نمونه »   ۵ماده    ۱بند  به موجب  

است پس از عقد قرارداد با بافنده سریعاا نسبت به تهیه و در اختیار گذاشتن مواد اولیه، دار، ابزار و نقشه مورد  

کار وسایل و  بافی مورد نظر بر خالف قرارداد پیمانکاری که پیمان های قالی « بنابراین در مجتمع لزوم اقدام نماید. 

و در اختیار گذاشتن مواد اولیه، دار،  کند، این صاحب کارگاه است که متعهد به فراهم کردن  ابزار کار را فراهم می 

هیچ تعهدی برای تهیه ابزار و    جا بافندگان نیاز است. یعنی دقیقاا شبیه وضعیت کارگر در این ابزار و نقشه مورد  

 وسایل کار ندارند. پس با معیار تجهیزات و امکانات وضعیت بافندگان منطبق بر کارگران است نه پیمانکاران. 

 امکان استخدام نیروی کار از سوی پیمانکار و امکان واگذاری بخشی از کار به دیگران 

که در این  دهد ) دام افراد دیگر کار موضوع پیمان را انجام  تواند با استخ ها، معموالا پیمانکار می در پیمانکاری 

شرایط عمومی    ۲۰  و   ۱۷شود(. به همین دلیل در مواد  خودش کارفرمای موضوع حقوق کار تلقی می  صورت 

به تفصیل به    ۱۷پیمان، استخدام و تأمین نیروی انسانی در زمره تعهدات پیمانکار ذکر شده است. به ویژه در ماده  

عملیات موضوع پیمان پرداخته است و موازینی برای حمایت از    انجام افراد از سوی پیمانکار برای  استخدام  

کارگران استخدام شده از سوی پیمانکار مقرر کرده است. در همین خصوص بند ب ماده یادشده اشعار داشته  

ها به  ائی کافی برای آن نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی و روشن   ین تأم است که » 

 . « عهده پیمانکار است 



 ۴8۳          از شمول قانون کار   ی باف ی بزرگ و متمرکز قال   ی ها شدن بافندگان مجتمع   ی مستثن   ی اب ی ارز   
 

کار را به پیمانکار دیگری    انجام تواند با رعایت شرایطی بخشی از  در پیمانکاری معموالا پیمانکار می که  این نکته دیگر  

واگذار کند. درست برعکس قرارداد کار و وضعیت کارگر که در آن    شود که به اصطالح پیمانکار فرعی نامیده می 

م دهد و تعهد کارگر قائم به  انجا آن است    انجام باید شخصاا کاری را که به موجب قرارداد کار متعهد به    کارگر 

شرایط عمومی    ۲۴در همین خصوص ماده    ( Bonino,2017:451) شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.  

 بینی کرده است. پیمان شرایط واگذاری قسمتی از عملیات موضوع پیمان به پیمانکاران جزء را پیش 

قرارداد تولید فرش  ماده نمونه »   ۴بافی چگونه است. به موجب بند  های قالی اما ببینیم وضعیت بافندگان کارگاه 

شود شخصاا نسبت به بافت در محل کارگاه  بافنده متعهد می ده است » « آم مابین بافنده و صاحب کارگاه فی 

دهد که وضعیت  این امر نشان می   . « اقدام نموده و از واگذاری کار خود به اشخاص دیگر خودداری نماید 

ست  بافی با پیمانکاری انطباق ندارد بلکه دقیقاا مانند کارگر تعهد آنان قائم به شخص ا های قالی بافندگان کارگاه 

 دهند و حق واگذاری کار خود به شخص دیگری را ندارند. انجام  و شخصاا باید وظایف خود را  

 تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله 

است  کار  نتیجه  و  محصول  پیمانکاری،  قرارداد  تعهد    . ( ۱۸۳  : ۱۳۹۵عراقی، )   موضوع  معموالا  دیگر  بیان  به 

ا  نتایج حاصل  کند، اما معموالا کارگر  ز کارش ما به از دریافت می پیمانکار تعهد به نتیجه است و در قبال 

کند. اما این معیار مطلق نیست و برابر قانون  دهد، مزد دریافت می می   انجام براساس ساعات و مدت کاری که  

شده یعنی همان نتیجه پرداخت کرد. براساس این معیار اگرچه    انجام توان مزد کارگران را بر مبنای کار  کار می 

اما الزاماا قرارداد پیمانکاری تنها قالب    اند کرده بینی  ازای کار بافندگان را بر اساس نتیجه کار پیش ابه پرداخت م 

 با استفاده از ظرفیت قانون کار، حقوق آنان را بر مبنای نتایج   توان حقوقی برای حصول این هدف نیست و می 

 شود. حاصل از کار و به صورت کارمزد پرداخت کرد. تفصیل این موضوع در بند مستقلی بررسی می 

 ازای کار به نحوه پرداخت ما 

ما  پرداخت  کار  به نحوه  از    تواند شده هم می   انجام ازای  کارگر  در تشخیص  که  باشد  از معیارهایی  یکی 

در قرارداد پیمانکاری پرداخت مبلغ قرارداد به  طور متعارف  ه ب   . (Sander, 2017:469)  کند پیمانکار کمک می 

مزد و  دست ،  گر کار   خصوص ولی در  .  شود تعهد می مرحله  جا و مقطوع و یا در چندین  صورت مبلغی یک 

کارگر   کارکرد  اساس  بر  زمانی  سب مورد  ح حقوق  بازه  یا ماهانه    بار روز یک   پانزده   ی، هفتگ   روزانه، در 

شود )ماده  . در صورتی که به صورت ماهانه پرداخت شود، حقوق نامیده می شود محاسبه و پرداخت می 

 شود. مبلغ پیمان، حقوق پیمانکار نامیده نمی   گاه ی که در قرارداد پیمانکاری، هیچ درحال   . ( قانون کار   ۳۷
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مزد بافت فرش با  »دست « آمده است:  مابین بافنده و صاحب کارگاه قرارداد تولید فرش فی نمونه »   ۵ماده    ۴بند  

  طبق عرف محل به ازای تعداد ........... گره مبلغ ............. ریال بوده   ۴ماده    ۱توجه به مقدار بافت قید شده در بند  

مزد بافنده را با در نظر گرفتن کارکرد آن ماه در پایان هر ماه محاسبه و  و صاحب کارگاه مکلف است دست 

نماید بایستی برای    یر ماه تأخ مزد بافنده بیشتر از یک صاحب کارگاه در پرداخت دست چه  ن ا پرداخت نماید چن 

در پرداخت حقوق محاسبه و به بافنده    یر مزد پرداخت نشده را به عنوان تأخ از دست   % ۵مقدار    یر هرماه تأخ 

از واژه   . « پرداخت کند  پایان ماه، مشابهت وضیعت  مزد و حقوق و پرداخت دست های دست استفاده  مزد در 

 دهد. در قراردادهای پیمانکاری واژهای مزبور متعارف نیست. بافندگان با وضعیت کارگران را نشان می 

 سایر معیارها 

کننده باشد. برای مثال کسی که به مدت طوالنی در  تواند تعیین مواردی می مدت خدمت: مدت خدمت در  

 حال ارائه خدمت به دیگری است، برای مثال سه سال، به احتمال بسیار زیاد او کارگر است نه پیمانکار. 

  به   ، دهد مربوط به وظایف اصلی یا امور اصلی صاحب کار است می   انجام نوع کار: در صورتی که فرد کاری را که  

 امور بانکی در یک شعبه بانک خصوصی.   انجام احتمال زیاد او یک کارگر )کارمند( است نه پیمانکار. برای مثال  

تواند به تمایز پیمانکار از کارگر کمک کند. به بیان  حضور مستمر: نحوه و میزان حضور در محل کار می 

هایی هستند که  محل کار از جمله شاخص حضور منظم در  فه وظی ، کار  زمان  چک ،  ثابت   کار  دیگر ساعات 

 ( Lerch, 2017:439)   شود نه پیمانکار. ها، فرد کارگر یا مستخدم محسوب می در صورت رعایت آن 

مابین بافنده و صاحب  قرارداد تولید فرش فی در  چه  آن مستمر و نوع کار،    حضور   بر مبنای معیارهای مدت، 

بافی به صورت طوالنی مدت و مستمر  های قالی گان مجتمع آمده است، حاکی از این است که بافند   کارگاه 

 های یادشده است، مشغول به کار هستند. یعنی کار و کار اصلی در مجتمع   ترین مهم و در کار بافندگی که  

 مانند یک کارگر به کار بافندگی اشتغال دارند. 

کارگاه  بافندگان  برای  شده  ترسیم  وضعیت  مجموع  قالی در  وضعیت    بافی های  با  تنها  نه  شده  مستثنی 

های  ی از پیمانکاران که در برخی نظام ا دسته خوانی و مطابقت ندارد بلکه حتی شبیه  پیمانکاران مستقل هم 

پیمانکاران وابسته شناخته  به عنوان  پیمانکارانی است که برای یک  می   حقوقی    ی کارفرما شوند و منظور 

 نیز نیست.   (Vranken, 2009: 49)هستند ) او وابسته    کنند و از نظر اقتصادی به اصلی( کار می ) 

 بافی از شمول قانون کار های قالی ها و کارگاه آثار مستثنی شدن مجتمع 

متعدد و متنوعی را از کارگران به عمل آورده است. با مستثنی شدن    های قانونگذار با تصویب قانون کار حمایت 

از همه حمایت های قالی ها و کارگاه بافندگان مجتمع  افراد  کار، این  از شمول قانون  قانون  بافی  های مقرر در 
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حقوق کار از   های حمایت  ترین مهم شدن بیشتر موضوع، برخی از  تر ملموس بهره خواهند بود. برای یادشده بی 

که همه استناداتی که  نشینیم. گفتنی است نظر به این را با بررسی مواد مختلف قانون کار به نظاره می کارگران  

 شود مطرح می 

 به مواد مختلف قانون کار است، از تکرار عبارت قانون کار در کنار شماره مواد خودداری شده است. 

هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت  لکیت کارگاه و عدم تأثیر  یت از استمرار رابطه شغلی با تغییر ما حما 

کارگاه،    کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه دیگر، ملی شدن 

جزء    ، ( ۱۲ماده ) ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است فوت مالک و امثال این 

  در مواردی که    تعلیق قرارداد کار ، شناسایی نهاد  ( ۱۳ماده  از کارفرما ) لبات کارگر  شناختن مطا ممتاز  دیون  

تا    ۱۴مواد  ) و استمرار رابطه قراردادی پس از حالت تعلیق    تعهدات یکی از طرفین موقتاا متوقف شود   انجام 

مدت موقت و  فه قراردادهای  یک طر   ، ممنوعیت فسخ ( ۲۱ماده  ) بینی طرق خاتمه قرارداد کار  ، پیش ( ۲۰

، مقرر کردن تشریفات خاص برای اخراج کارگر و مقابله با اخراج ناموجه کارگر  ( ۲۵)ماده    ین کار مع   انجام 

هر نوع تغییر عمده در  بودن  محل    اعالم موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی   (، مشروط به  ۲۷ماده  ) 

معمول   عرف  خالف  بر  که  کار  ) شرایط  باشد  کار  محل  یا  و  از    ، ( ۲۶ماده  کارگاه  کارگر  برخورداری 

و    ۲۴مواد  ) (، پرداخت حق سنوات و مزایای پایان کار به کارگران  ۲۳ماده  ) های تأمین اجتماعی  حمایت 

،  ( ۴۲،  ۴۱و    ۴۰مواد  مزد ) (، حمایت از مزد و تعیین حداقل مزد کارگران و لزوم پرداخت نقدی حداقل  ۲۷

ا  برداشت  )مواد  محدودیت  کارگر  مزد  فوق ( ۴۵و    ۴۴ز  انواع  پرداخت  ) العاده ،  لزوم  ۴۷و    ۴۶مواد  ها   ،)

بینی پرداخت  (، پیش ۵۲و    ۵۱مواد  روزانه ) ، تعیین حداکثر ساعات کار  ( ۴۹و    ۴۸مواد  مشاغل ) بندی  طبقه 

نوبت  فوق  فوق ۵۶ماده  )   ی کار العاده  در  (،  کار  ) العاده  اضافه  ۵۸ماده  شب  بینی  پیش ،  ( ۵۹ماده  )   ی کار (، 

(، حمایت خاص  ۷۴تا   ۶۴)مواد   ها مرخصی در نظر گرفتن انواع   (، ۶۲مزد )ماده تعطیل هفتگی با پرداخت 

کارگران   ) از  کارگران    ، ( ۷۸تا    ۷۵مواد  زن  از  ) حمایت  پیش ۸۴تا    ۸۰مواد  نوجوان  مقررات  (،  بینی 

أسیس نهاد تخصصی  ( و ت ۹۵تا    ۸۵)مواد    حفاظت فنی و بهداشت کار   گیرانه درخصوص ایمنی، سخت 

و همچنین کارشناسان بهداشت کار برای نظارت بر رعایت قانون کار به ویژه موازین ایمنی و    بازرسی کار 

( و در نظر گرفتن اختیارات گسترده برای بازرسان کار و  ۱۰۵تا    ۹۶مواد  کار ) حفاظت فنی و بهداشت  

، ایفای نقش وزارت کار در آموزش  ( ۱۰۵ماده  مشخص ) ها با تشریفات  بهداشت کار حتی تعطیلی کارگاه 

) نیروی   از  ( ۱۱۱تا    ۱۰۷مواد  کار  ) ، حمایت خاص  انواع    ، ( ۱۱۸تا    ۱۱۲مواد  کارآموزان  تأسیس  امکان 

منافع    گری های کار تشکل  از  امکان  ۱۳۷تا    ۱۳۰مواد  کارگران ) برای حمایت  انعقاد  مذاکرات و    انجام (، 
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کار ن ا پیم  )مواد    های دسته جمعی  کار  انواع  (، پیش ۱۴۶تا    ۱۳۹در خصوص شرایط  ارائه  خدمات  بینی 

  الف مراجع حل اخت (، امکان حل و فصل اختالفات کارگر و کارفرما در ۱۵۶تا   ۱۴۷مواد  رفاهی کارگران ) 

متشکل    شورای عالی کار (، ایجاد  ۱۶۶تا   ۱۵۷های تشخیص و حل اختالف )مواد اختصاصی شامل هیأت 

( و  ۱۷۰تا    ۱۶۷از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تهیه مقررات مربوط به روابط کار )مواد  

کار  مقرر در قانون  مقرر شدن انواع ضمانت اجراها از جمله ضمانت اجرای کیفری برای نقض موازین  

 های مقرر در قانون کار هستند. (، از جمله حمایت ۱۷۶تا    ۱۷۱مواد  ) 

که برای نمونه بیان شد، قانون کار حاوی موازین حمایتی متعددی از نیروی کار است. با مستثنی شدن  چنان 

های مزبور محروم  افراد از شمول قانون یادشده یا کارگر شناخته نشدن فردی، افراد یادشده از تمام حمایت 

آنان کارگر شناخته  که  این بافی نیز با توجه به  های بزرگ و متمرکز قالی شوند. درخصوص کارگران مجتمع می 

های یادشده  شود. بنابراین مستثنی شدن افراد شاغل در مجتمع های فوق شامل حال آنان نمی ، حمایت اند نشده 

را برای آنان به همراه دارد و آنان از تمام دست آوردهای بشری در حوزه حقوق کار از    آثار بسیار زیانباری 

 . اند شده ین آن حمایت از نیروی کار است، محروم  تر عمده گیری حقوق کار تا کنون که  ابتدای شکل 

 ازا به صورت کارمزد ظرفیت حقوق کار برای پاسخ به وضعیت بافندگان از طریق پرداخت مابه 

این  بافندگان مجتمع تا  این رو  های قالی جای کار مشخص شد که وضعیت  از  بافی شبیه کارگران است. 

آنان را مشمول    بافی های بزرگ و متمرکز قالی اداره مجتمع  حمایت از تأسیس و   توان با اصالح قانون می 

های بزرگ  مع های آن دانست. در کنار دالیل اقتصادی مربوط به منافع صاحبان مجت قانون کار و حمایت 

قالی بافی، با توجه به قالب حقوقی انتخاب شده برای آنان یعنی پیمانکاری، شاید یکی از دالیلی که سبب  

توجه به نتیجه و محصول کار بوده است و معیار    خروج بافندگان یادشده از شمول قانون کار بوده است، 

خواهیم ظرفیت قانون کار برای توجه به این  آن. در این بند می  ازای به قراردادن نتیجه کار برای پرداخت ما 

پرداخت حق  از طرق  یکی  به  منظور  این  برای  کنیم.  بررسی  را  بر  دغدغه  پرداخت  که  کارگران  الزحمه 

 پردازیم. اساس نتیجه کار یا محصول تولید شده و به اصطالح کارمزد است، می 

کار و یا محصول تولید شده باشد،    انجام بر اساس میزان    مزد   تی که در صور   قانون کار،   ۳۵ماده    ۱تبصره  برابر  

های کارمزدی، مزد  نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام آیین »  ۲شود. ماده نامیده می  کارمزد 

ست. برابر  ی از کارمزد ارائه داده ا تر کامل « تعریف قانون کار  ۳۵ماده  ۲ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره 

یادشده   بابت  تبصره  که  مزدی  از  است  عبارت  قابل    انجام »کارمزد  کمی  نظر  از  که  مشخص  کاری  مقدار 

  نامه مزبور آیین   ۴اده  م   تبصره برابر    . شود« ی گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحد کار تعیین و پرداخت م اندازه 
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نباید کمتر از حداقل مزد قانونی به نسبت    شود ی م مجموع مزد و کارمزدی که بر اساس این آیین نامه پرداخت  » 

ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی عالوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و   . « ساعات عادی کار باشد 

اضافه کاری، نوبت کاری یا شب    العاده مأخذ محاسبه فوق   . است کار در شب برای آنان تابع مقررات مربوطه  

به جای روز جمعه روز دیگری به  چه  ن ا چن   نامه( آیین   ۵ماده  )   کاری کارگران کارمزد، نرخ کارمزد آنان است. 

عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت )در مورد قرارداد کار ترکیبی( در روز جمعه  

نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و    نامه، آیین   ۷ماده  به موجب    . نامه(   آیین   ۶  ماده ) شود  ی اضافه م   ۴۰%

  نامه، آیین   ۹ماده  به موجب    . است قانون کار    ۴۳روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده  

  ۳۲  ، ۳۱،  ۲۹،  ۲۷،  ۲،  ۱۸مأخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد  

پرداحتی  میانگین مجموع  به    روز کارکرد کارگر است.   ۹۰ها در آخرین  قانون کار در مورد کارگران کارمزد 

های مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی از  »تغییر نظام کارمزدی به سایر نظام   یادشده نامه  آیین   ۱۱موجب ماده  

ن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به  م کار یا انج کارکنان در کارگاه بایستی پس از تأیید شورای اسالمی  

در صورتی که به موجب عرف و رویه دیگری    ، آیین نامه   ۱۰ماده  « برابر  .تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد 

در این آیین نامه مقرر شده است جاری باشد، عرف و رویه مذکور برای  چه  آن در کارگاه مزد مزایای بیش از  

 جاری است.   شوند ی کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعداا به صورت کارمزدی در کارگاه استخدام م 

افزون بر کارمزد عادی که موازین مربوط به آن بیان شد، نوع دیگری از کارمزد به نام کارمزد ساعتی هم در  

م کار و نتیجه حاصل از کار  انجا در کارمزد ساعتی هر دو معیار ساعات    بینی شده است. نون کار پیش قا 

بر اساس محصول  مزد  چه  ن ا چن   قانون کار،   ۳۵ماده    ۱تبصره  شود. برابر  برای تعیین مزد در نظر گرفته می 

آیین    ۲۱به موجب ماده    .شود می م کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده  انجا تولید شده و یا میزان  

کار مشخص در    انجام قانون کار »کارمزد ساعتی، مزدی است که در مقابل    ۳۵ماده    ۲نامه اجرایی تبصره  

. در قرارداد مزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص  شود ی زمان مشخص پرداخت م 

.« این نوع مزد ترکیبی از مزد ساعتی و کارمزد است. پرداخت مزد به صورت کارمزد ساعتی مستلزم  باشد 

 کار است.   انجام شده با توجه به زمان    انجام دقت زیاد و سنجش میزان کار  

، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن، حق  در نظام کارمزد ساعتی، کارفرما مکلف است عالوه بر کار کارمزد 

  . نامه( آیین   ۲۳ماده  )   مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگران پرداخت نماید خواربار و کمک عائله 

به تناسب ساعات عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد    هستند مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی  

ها جنبه مستمر دارد و یا به  هایی که فعالیت آن در کارگاه آیین نامه(    ۲۴ماده  )   دی باشد. مشاغل در نظام روز مز 
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کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیالت رسمی با    کنند ی م   فعالیت   صورت فصلی 

کارمزد هر روز  هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع    استفاده از مزد را دارند. 

مساوی باشند مزد ایام مذکور معاول کارمزد روزهای کار است. در غیر این صورت مأخذ محاسبه میانگین  

مبلغ دریافتی در هر حال نباید کمتر از حداقل    کارمزد ساعتی کارگر در روزهای کار آخرین ماه کار خواهد بود. 

قانون   ۲۶های مزدی در اجرای ماده ارمزد ساعتی به سایر نظام نظام ک  ییر تغ  . ( نامه آیین  ۲۵ماده )  مزد قانونی باشد 

  به   . ( نامه آیین   ۲۸  ماده )   پذیر است کار با موافقت کارکنان مشمول و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی امکان 

ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل  »   قانون کار،   ۳۵ماده    ۲تبصره    موجب 

تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید  قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به 

 . . حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید« شود می تعیین  

 توان به همان هدفی که با پیمانکار تلقی کردن ا استفاده از نظام کارمزدی در پرداخت مزد بافندگان، می ب 

و با توجه به    ت اف ی   شود، دست بافندگان از حیث رابطه بین محصول تولید شده و مزدی که پرداخت می 

 ست. ظرفیت مناسب قانون کار، از این حیث نیازی به توسل به قرارداد پیمانکاری نی 

 گیری نتیجه 

هایی بودند  بافی در زمره نخستین گروه که مالحظه شد از حیث تاریخی در ایران افراد شاغل در صنعت قالی چنان 

. اما با گذشت چند دهه قانونگذار با تمسک به قرارداد  شد ها وضع  که از منظر حقوق کار مقرراتی در حمایت از آن 

های آن محروم  بافی را از شمول حقوق کار خارج کرده و از حمایت های بزرگ قالی پیمانکاری بافندگان مجتمع 

های  واقعیت موضوع این است که بافندگان یادشده به صورت نیروی کار برای کارگاه که  این نموده است. اما نظر به  

ای  یده عد به موازین حاکم بر پیمانکاری وفادار بمانند و در موارد    اند نتوانسته کنند، در مقررات مربوط  بافی کار می قالی 

توان به صراحت به این  احکامی برای بافندگان منظور شده که همان احکام مربوط به کارگران است. از این رو می 

های حقوق کار  ی برای محروم کردن بافندگان مزبور از حمایت نتیجه رسید تمسک قانونگذار به قرارداد پیمانکار 

های صاحبان  فاقد مبنای نظری محکم و مغایر فلسفه حقوق کار است و صرفاا ایجاد یک مفر برای کاهش هزینه 

بافی بوده است. امری که مغایر نقشی است که دولت در حمایت از نیروی کار و تنظیم روابط کار  های قالی کارگاه 

ها را باید درنظر گرفت و با  هده دارد و غیرقابل توجیه است. ماهیت واقعی روابط بافندگان و صاحبان کارگاه برع 

عناوین ساختگی و پوششی نباید بافندگان را که ماهیتاا کارگر هستند، به عنوان پیمانکار تلقی کرد و با این امر آنان را  

د. نظر به وجود ظرفیت الزم در قانون کار برای تنظیم شرایط  در برابر کارفرمایان بدون هرگونه حمایت رها کر 

تنها تفاوتی که در  که این بافندگان با موازین آن، این امر دوچندان غیر ضرور و غیر قابل توجیه است. یعنی نظر به 
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توان با  لحاظ شده، نتیجه محور بودن کار آنان است، می   نامه و قرارداد پیمانکاری نمونه برای بافندگان قانون، آیین 

استفاده از ظرفیت قانون کار و با پرداخت حقوق و مزد آنان بر مبنای کارمزدی یا کارمزد ساعتی همچنان با کارگر  

ار  ها و مزایای قانون ک تلقی کردن آنان ویژگی نتیجه محور بودن را هم حفظ کرد و بی جهت بافندگان را از حمایت 

قانون حمایت از    ۴شود قانونگذار با اصالح ماده  گذشت پیشنهاد می چه  آن و حقوق کار محروم ننمود. با عنایت به  

، حکم مقرر در ماده مزبور مبنی بر  ۱۳۸۰/ ۱۲/   ۲۲« مصوب  بافی های بزرگ و متمرکز قالی تأسیس واداره مجتمع 

را الغا نماید و با سازوکارهای دیگری به    بافی مرکز قالی های بزرگ و مت مجتمع کارگر تلقی نکردن بافندگان شاغل در  

 د. ز های یادشده بپردا حمایت از صاحبان مجتمع 
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مجلس    ۱۳۸۰/ ۱۲/   ۲۲مصوب    بافی های بزرگ و متمرکز قالی اداره مجتمع   قانون حمایت از تأسیس و   -

 شورای اسالمی. 

 تشخیص مصلحت نظام.   مجمع   ۱۳۶۹قانون کار مصوب    -

( بررسی جایگاه قالی کرمان در دوره قاجاریان، همایش ملی فرش  ۱۳۹۴)   نیکخواه هانیه، رضوانی سارا،  -

 خراسان جنوبی، دانشگاه بیرجند.   باف دست 
، مجموعه متون آموزشی، انتشارات موسسه کار  تحول حقوق کار   خچه ی ( تار ۱۳۷۷هاشمی، سید محمد، )   -

 و تأمین اجتماعی. 
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