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 ٢٠١٦ اکتوبر ١٧
  

  ! تغيير مواد قانون کار در جھت تشديد چپاول و سرکوب کارگران
ن يه داران وابسته می گذرد و در ايم حافظ منافع سرماي رژنين جمھوری اسالمی، ايسال از حيات ننگ ٣٨نزديک به 

ه کارگران متوسل يل چپاول گری ھای بورژوازی حاکم به ترفند جديدی عليم جھت تسھين رژيفاصله روزی نبوده که ا

در حقيقت .  قانون کار می باشدتغييرن ترفندھا ، تالش دولت روحانی در جھت ين ايکی از تازه تري. نشده باشد

ِورژوازی دندان گرد حاکم با ترفند ھای رژيم مدافع منافع خود ھر بار می کوشد تا سود خود از بابت مکيدن ھر چه ب
بيشتر شيره جان کارگران را فزونی بخشد و در ھمان حال امکانات و قدرت کارگران برای دفاع از حقوق بديھی خود 

ينيم مدتی است که دوباره مسئولين دولتی آشکارا از در ھمين رابطه است که می ب. را محدود و محدودتر سازد

تھيه و " اصالح قانون کار"ن راستا اليحه ای ھم تحت عنوان يدولت در ھم. ضرورت اصالح قانون کار سخن می گويند

ب آن، وضعيت معاش و زندگی کارگران از اين ھم که ھست بدتر و سخت تر يبه مجلس ارائه کرده که در صورت تصو

دی در مقابل مبارزات و اعتراضات صنفی يجد" قانونی"در عين حال تصويب اين اليحه موانع . تر خواھد شدو ناامن 

ست که شاھد اعتصاب و يان ، روزی نيل اجحافات کارفرمايطی است که به دلياين امر در شرا. آن ھا قرار خواھد داد

  .ميتجمع اعتراضی تعدادی از کارگران مبارز در سراسر کشور نباش

 داشته امکانواقعيت اين است که قانون کار فعلی جمھوری اسالمی، قانونی ضدکارگری است که در آن ھر جا که 

حقوق و مطالبات طبقه کارگر لگدمال سرکوب گری جمھوری اسالمی شده است؛ اما با توجه به سابقه تاريخی و شرايط 

ی از آن پاسخگوی آزمندی ھای ھر چه فزون يابنده شکل گيری و مبارزات کارگران در زمان تصويب اين قانون، مواد

  ط کنونی که وجود ين دليل ھم در شرايبه ھم. ران در شرايط کنونی نمی باشنديتر بورژوازی ا

می برای استثمار ھر چه وحشيانه تر نيروی کار را به سرمايه داران يون ھا کارگر بی کار قدرت مانور عظيميل

ادی که سراسر کشور را يور نکردنی شان صدای اعتراض کارگران را به فرزالوصفت داده و آزمندی ھای با

 .اده خواھی ھای شان ھستيل نموده، احساس نمی کنند که قانون کار فعلی پاسخگوی زيده تبديدرنورد

نبايد فراموش کرد که قانون کار کنونی در طول سال ھا ، مطابق نيازھای بورژوازی وابسته حاکم ، توسط دولت ھای 

و در واقع به " تغيير"و " تعديل"و " اصالح"مورد ... و" اصالح طلب"و " معتدل"گرفته تا " محافظه کار"مختلف از 

رجوع کرد "اصالحات"تنھا به عنوان يک مثال می توان به در دوران . نفع سرمايه داران مورد ھجوم قرار گرفته بود

 اين قانون ، بخش تغيير اصالح طلبانه و در واقع تبھکارانه با که ھمه شاھد بودند که چگونه دولت خاتمی در يک اقدام
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با توجه به چنين .  نفر را اساسا از دايره شمول اين قانون خارج کرد١٠بزرگی از کارگران شاغل در واحدھای زير 

قرار گرفته روحانی " اميد" قانون کار در دستور کار دولت تغيير مسألهتجربه و پيشينه ای است که اکنون بار ديگر 

  .است

، ٢٣، ١٧ر ماده ي موادی نظتغييرجاد شود ياتی که بنا به اصالح قانون کار، قرار است در قانون مزبور اتغييراز جمله 

به اين صورت که اليحه نويسان دولت با افزودن تبصره ھائی به مواد مزبور در تالشند تا جائی که . می باشد...  و٢۴

تی که حتی با نگاھی گذرا به يواقع. ان را در سرکوب و چپاول کارگران باز بگذارندريمی توانند دست بورژوازی ا

  . قانون کار، خود را به روشنی نشان می دھدتغييرشنھادات ضدکارگری دولت روحانی جھت يپ

در اين ماده آمده .  آن می باشدتغييرکی از موادی است که دولت در صدد ي قانون کار ١٧برای نمونه ماده 

قرارداد کارگری که توقيف می گردد و توقيف وی منتھی به حکم محکوميت نمی شود ، در مدت توقيف به حال " :است

 ١٧م بر مبنای ماده يھمان طور که می بين". تعليق در می آيد و کارگر پس از رفع توقيف به کار خود باز می گردد

کوم نشود ، به سر کار باز می گردد و کارفرما ھم ف شده در صورتی که در دادگاه محيقانون کار فعلی، کارگر توق

ن يان که اين ماده ای است که از نظر کارفرماياما ا. مجبور است او را پذيرفته و به قرارداد خود با کارگر ادامه بدھد

ط بازداشت آن ھا را يت کرده و شرايروزھا برای سرکوب اعتراضات و مبارزات کارگری از کارگران معترض شکا

ن سال ھا ھر کس فورا متوجه می شود که يبا نگاھی به اخبار کارگری در ا. گر قابل قبول نمی باشديم می کنند، دفراھ

رون ين ، موقتا از زندان بيتاکنون ده ھا کارگر مجبور شده اند برای خالصی از بازداشت، با گذاشتن قرار وثيقه سنگ

به . ن ھا به سر کار ندارد ، طبق ماده فوق به سر کار خود بازگردندطی که کارفرما توافقی با بازگشت آيند و در شرايايب

به نوعی سند حمايت از کارگران معترض محسوب کرده و خواھان   را١٧ان وجود ماده يل ھم کارفرماين دليھم

 ماده نيک تبصره به ايدر پاسخ به چنين درخواست کارگرستيزانه ای است که دولت با افزودن . آن می باشند" اصالح"

  .ديدر صدد است خواست ضدکارگری کارفرمايان و سرمايه داران را اجابت نما

چنانچه توقيف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس يا بيشتر شود، کارفرما : "ن است کهيشنھاد اصالحی دولت چنيپ

ک ماه آخرين حقوق، فسخ تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای ھر سال سابقه کار معادل ي می

السعی به کار سابق باز  ھا، کارگر بدون دريافت حق در صورت مجازات کم تر از ميزان فوق يا ساير مجازات. نمايد

  ."گردد می

رد کارگر در صورتی که قرار باشد به سر کار باز گردد اوال تحت يم که در اصالحی که قرار است صورت بگيمی بين

ن که کارگری يمھم تر ا. رديگر به او تعلق نمی گيل شده ديتبد" حق السعی"شنھاد به ين پيه در اھيچ عنوانی حقوق اش ک

. رديت شده چون عمال ابزاری برای دفاع از خود ندارد قرارداد کارش در معرض خطر فسخ قرار می گيکه از او شکا

اگر کارگری سه . ماند  دادگاه نمیئیکارگر و فسخ آن، منتظر حکم نھادر واقع اين تبصره، برای بررسی قرارداد شغلی 

اتی کارگران ھر چه بيشتر در تغييرروشن است که با چنين . ماه يا بيشتر در توقيف باشد، پس از بازگشت بی کار است

 حتی – اعتراض محاصره شرايط برده وار و استثمارگرانه ای قرار می گيرند که حتی بيشتر از گذشته قدرت ھر گونه

 در محيط کار را از آنان می گيرد؛ چرا که چنين اعتراضی آن ھا را با خطر شکايت - برای دريافت حقوق معوقه 

کارفرما مواجه می سازد که معنی آن ھمانطور که تجربه کارگران نشان می دھد حمايت بی قيد و شرط نيروی انتظامی 

  .از آنھا می باشد

ور شد که ھر گونه اعتراض و اقدام جمعی و يا حتی فردی کارگران برای احقاق حقوق در اين صورت می توان متص

خود در محيط کار مانند اعتصاب و تحصن و تجمع، کارگران را در معرض اخراج و شکايت کارفرما و ھمچنين زندان 
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با . شان قرار خواھد دادو محاکمه و نھايتا خطر از دست دادن کار برای ھميشه و نابودی معاش خود و خانواده ھای 

 و عملی شدن اين به اصطالح اصالحات در قانون کار فعلی، چماق سرکوب و ارعاب با استناد به قانون ھر چه تغيير

  .بيشتر بر سر کارگران ستمديده و مبارز فرود خواھد آمد

کارفرمايان ه بر اساس آن ماده ای ک.  می باشد٢٣گر از موادی که در قانون کار قرار است اصالح شود ماده يکی دي

شنھاد ھای اصالحی دولت در اليحه مزبور در نظر دارد يپ. ملزم به تشکيل پرونده بيمه اجباری برای کارگران شده اند

دند يروز کارگزاران دولت می کوشياگر تا د. ھای سازمان تامين اجتماعی قرار دھد تا کارگران را خارج از حمايت

شنھاد ين پيتامين اجتماعی که بخشی از دسترنج کارگران بود را باال بکشند حال در پوشش امنابع و درآمدھای سازمان 

در شرايطی که حتی با وجود اين بيمه اکثريت . مه ای خارج سازندين بيمی خواھند اساسا کارگران را از شمول چن

 حمايت ھای قطره ای از قطع اين. قريب به اتفاق کارگران در فقر و محروميت و گرسنگی دست و پا می زنند

  .کارگران، جنايت ديگری ست که حيات و ھستی آن ھا را ھر چه بيش تر در مرداب نيستی غوطه ور خواھد کرد

بر مبنای اين ماده نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پايان .  ھم می شود٢۴ن شامل ماده يشنھادھای اصالحی دولت ھمچنيپ

ھای جديدی در  شنھادی دولت روحانی در نظر دارند محدوديتيه ھای پاما تبصر. کار کارگران مشخص شده است

ن اصالحات ، کارفرمايان يبر اساس ا. جاد کننديخصوص حق دسترسی کارگران به مزايای قانونی سنوات پايان کار ا

ھا  زد بانکھای سپرده بلندمدت که ن را به حساب) دائم(موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت يا غيرموقت 

ن ياما نکته جالب ا. شود واريز کنند د شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح میئيات مالی و اعتباری مورد تأمؤسسيا 

 اين ماده و صرفا در زمان بازنشستگی يا از ئینامه اجرا نئيبينی شده در آ ن است که کارگر جز در موارد پيشياصالح ا

عنی عمال کارگر از برداشت دسترنج خود در ھر زمان ي. ت از اين حساب نخواھد بودکارافتادگی کلی، مجاز به برداش

 تغيير سنوات کار کارگران ھم به ضرر آن ھا مسألهبه اين ترتيب . که خود به آن احتياج داشته باشد محروم خواھد شد

 پيشنھاد شورای عالی کار به  اين ماده بائینامه اجرا نئيشنھاد قرار است آين پيبه خصوص که بر اساس ا. می کند

  .تصويب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد

م که تالش طبقه حاکم يگر اگر به مبارزات طبقه کارگر در سال ھای اخير توجه کنيم فورا متوجه می شوياز سوی د

ن ي با استناد به ھمات در قانون کار فعلی در شرايطی است که کارگران در مبارزات صنفی خودتغييربرای ايجاد اين 

درست چنين واقعيت . اد بزننديمواد قانون موجود است که کوشش می کنند ناحقی ھا را افشاء و مطالبات خود را فر

برای نمونه با اين که . ِ قانون کار را در مقابل بورژوازی دندان گرد حاکم قرار داده استتغييرھائی است که  ضرورت 

ان دست دسته کارگران را اخراج می کنند ، اما در مواقعی ھم کارگران يم که کارفرماما در محيط ھای کارگری شاھدي

در چنين پروسه ای است که در واقعيت گاھی . می کوشند با استفاده از تمام روزنه ھای موجود درصدد دادخواھی برآيند

ده کارمندان يی را عمال درنوردت کارگر به اداره کار از آن جا که اجحاف کارفرما ھمه مرزھای قانونيپس از شکا

گرچه در بسياری از ھمين موارد نادر باز ھم . اداره مزبور اجبارا به برخی از کارگران حکم بازگشت به کار می دھند

کارفرما کم ترين تعھدی به بازگرداندن کارگران به کار و يا اعاده حقوق قانونی آن ھا ندارد، اما حتی درگير شدن در 

  .از زمره مسايلی است که اصال به مذاق بورژوازی چپاول گر حاکم خوش نمی آيد" ست و پاگيرد"چنين پروسه 

ه داران در چارچوب نظام استثمارگرانه موجود با برخورداری از آزادی کامل، کارگران را ھر يطی که سرمايدر شرا

ری ھم ين دست و پا گيه چنين قوانوقت که خواستند اخراج و ماه ھا حقوق آن ھا را پرداخت نمی کنند، روشن است ک

ان مفت خور از دولت حامی شان خواسته اند که اين مشکل را به طريقی برای يبرای ھمين ھم کارفرما. د حذف شونديبا
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دست و پا "ن موارد ين خواست و حل اياليحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس درست در پاسخ به ھم. ديشان حل نما

  .می باشد" ريگ

يست که تصويب اين قوانين کارگر ستيز نشان دھنده وحشت و کابوس فزاينده گريبانگير سرمايه داران از چشم شکی ن

اما تجربه زندگی ثابت نموده که گرچه تصويب روزافزون قوانين . انداز تداوم و رشد مبارزات کارگران می باشد

به نيازھای نظام بورژوازی وابسته به ضدکارگری جزئی از وظايف ضدخلقی رژيم جمھوری اسالمی برای پاسخ 

امپرياليسم حاکم بوده و می باشد و گرچه تصويب اين قوانين بندھای بيشتری را به دست و پای کارگران می بندد، اما 

مبارزات  . حتی اجرای اين قوانين يادآور شرايط دوران برده داری نيز قادر به توقف مبارزات کارگران نخواھد بود

ايران با سرمايه داران و رژيم جمھوری اسالمی يکی از عوامل مھمی است که در بطن خود شرايط طبقه کارگر 

واقعيت يافتن يک انقالب اجتماعی را مھيا ساخته و دير يا زود بساط ظلم و بيداد حاکم را به گورستان تاريخ خواھد 

  .سپرد

  ايران خلقئی کارگری ، ارگان کارگری چريکھای فداۀماھنام: به نقل از 

 ١٣٩۵ ]سنبله[ ، شھريور ماه٣٢ ۀشمار

  

  

 

 

 
 


