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  نگاه بورژوازی ايران به قانون کار
لی که می توان نھايت ظلم و ستم و با نگاھی به برخی از گزارشات مربوط به رابطه کارفرمايان با کارگران ، در حا

فشاری که سرمايه داران زالو صفت بر کارگران وارد می کنند را آشکارا مشاھده کرد، اين را نيز می توان ديد که بين 

 قانون کار که بتواند دست آنان را ھر چه بيشتر برای فعال تغييروضع موجود و تالش ھای مستمر سرمايه داران برای 

 . حيط کار باز کند ، چه رابطه ای وجود داردمايشائی در م

برخورد کارفرمای بيشرم شرکت دارو سازی کوثر با چند تن از کارگران مبارز و مقاوم اين واحد توليدی ، يکی از 

 موادی از قانون کار که امروز در دولت تغييرنمونه ھای بارزی است که امر فوق و تالش ھای رژيم مدافع آن ھا برای 

 . اليحه آن به مجلس برده شده است را در مقابل ديد خواننده قرار می دھدروحانی

 ديگر ھيچ کارخانه و مؤسسه ای کارگر رسمی استخدام ًبه دنبال رواج قراردادھای کاری موقت و در شرايطی که تقريبا

ران از قبل استخدام نمی کند، کارفرمای شرکت دارو سازی کوثر دست به اقدام ديگری زده و در صدد برآمد که کارگ

" قرارداد ھای موقت"شده اين شرکت که قرارداد کارشان رسمی می باشد را با فسخ قراردادھای شان دو باره با 

به دنبال . کند" ئیزدا رسمی"به اين ترتيب او کوشيد با فسخ قراردادھای رسمی کارگران، به قول خودشان . استخدام کند

سرانجام در .  نفر از کارگران رسمی را تحت فشار گذاشت تا قراردادی شوند٢٠ ، وی١٣٩٠اين کوشش در اوايل سال 

 نزديک ًاما سه تن از کارگران که اتفاقا.  کارگر به اين امر تن دادند١٧نتيجه فشار ھا و ترفند ھای گوناگون کارفرما،  

مدير عامل غير قانونی است اين تمھيدات به ده سال سابقه کار در اين شرکت را داشتند ، با آگاھی بر اين امر که تصميم 

اما از آن زمان به بعد کارفرما زندگی را بر اين . را نپذيرفته و سعی کردند با توسل به قانون، از حقوق خود دفاع کنند

 .کارگران مبارز و مقاوم سياه نموده است

 را در مورد آن ھا متحقق سازد، به پس از آن که کارفرما با مقاومت سه کارگر مزبور نتوانست خواست ظالمانه خود

از جمله در يک اقدام ضد کارگری ، مدير عامل شرکت در . شکل ھای مختلف آن ھا را مورد تھديد و فشار قرار داد

اند، قطع  بايستی حقوق اين سه نفر تا زمانی که قراردادی شدن را نپذيرفته"نامه ای به مدير اداری دستور می دھد که 

اما اين کارگران باز مقاومت کرده و . ه مقاومت آن ھا حتی ھر سه کارگر از کار اخراج می شوندو در ادام" شود

سخنان يکی از اين کارگران در اين مورد . شکايت خود از تصميمات غير قانونی مدير عامل را به اداره کار بردند

کار شکايت کرديم و کارفرما دعوا را باخت، به اداره .  سه ماه بعد اخراج شديمًدقيقا: "او می گويد. گويای امر است
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اما .  بود که سر کار بازگشتيم٩٠اوايل ھمان سال . اداره کار حکم داد که اجبار برای قراردادی شدن غير قانونی است

 ".  آغاز شد که کارفرما دشمنی را علنی کردئیمصيبت از جا

ار بر اساس قانون کار جانب کارگران را گرفته و ھمان طور که مالحظه شد خالف آن چه انتظار می رفت، اداره ک

علنی شدن دشمنی کارفرمای شرکت مزبور نيز با کارگران درست از ھمين . مانع از اجرای مقاصد کارفرما گشته بود

ھر چند اين روال معمول نيست که اداره کار در مقابل زورگوئی ھای کارفرمايان جانب کارگران را . زمان آغاز شد

قانون کاغذ "اين در سخنان کارفرمای شرکت دارو سازی کوثر نيز آشکار است که به کارگران می گفت بگيرد و 

، اما در اين نمونه نشان داده می شود که در موقعيت ھائی ، ممکن است موادی از " نخواھد شدءای است که اجرا نوشته

رو ه  ھا و موانع در اجرای مقاصد خود روب شود که در اين صورت کارفرما را با برخی محدوديتءقانون کار اجرا

 .خواھد ساخت

است که کارفرمايان برای دوشيدن آخرين رمق کارگران خود را با آن مواجه ديده و ھمين نيز " مشکلی"ًاتفاقا اين ھمان 

يان راه دور البته کارفرما. بندھائی از قانون کار به نفع خود به رژيم فشار آورند" اصالح"باعث گشته که آن ھا برای 

زدن قانون را بسيار خوب می دانند و در عين حال آن ھا بيش از ھر کس ديگری می دانند که در رژيم جمھوری 

اسالمی ، قانون به راستی کاغذ نوشته ای بيش نيست که کارگر با توسل به آن در مقابل قدرت سرمايه داران کاری نمی 

يکی از آن . رای انقياد کارگران به ترفندھای گوناگونی متوسل می شونداز اين روست که آن ھا ب. تواند از پيش ببرد

ترفندھا اقدام به چنان اعمال ديکتاتور مآبانه در محيط کار می باشد که نمونه ای از آن در شرکت دارو سازی کوثر به 

 .  لنی تر نمودوقوع پيوست و به قول کارگر مبارز ياد شده دشمنی کارفرما با کارگران را ھر چه واضح تر ع

در اين جا گزارش کوتاھی از آن چه کارفرمای شرکت دارو سازی کوثر بر سر سه کارگر مبارز و مقاوم اين شرکت 

اين گزارش نه فقط ترفندھای بيشرمانه کارفرمای مزبور در جھت دور زدن قانون را در مقابل . آورده ، درج می شود

ن است که در نظام سرمايه داری وابسته حاکم بر جامعه ايران ، دست چشم خواننده قرار می دھد ، بلکه بيانگر آ

در عين . کارفرمايان تا چه حد در اعمال ظلم و ستم و تحميل بيشرمانه ترين اقدامات زورگويانه عليه کارگران باز است

 تغييرورت حال وجود چنين واقعيت ھائی برای دست اندرکاران رژيم ضد کارگری جمھوری اسالمی ، ياد آور ضر

کار به نفع سرمايه داران می باشد تا آن ھا خود مجبور به انجام اقداماتی نظير آن چه کارفرمای شرکت مزبور گشته، 

 .  نشوند

گزارش حاکی است که کارفرما که بر اساس قانون کار نتوانسته بود به ميل خود سه کارگر معترض را از کار اخراج 

کارگران در حوزه کاری شان را از آن ھا سلب نموده و به اجبار آن ھا را در قسمت نمايد، حق کار کردن معمول اين 

ًاو از جمله در حق کارگری چنين عمل می کند که وی قبال در بخش ھای فنی کار می . نگھبانی به کار بر می گمارد

دت ھا درگير بردن شکايت خود به اما با توجه به اين که اين عمل کارفرما نيز خالف قانون بود کارگر مبارز باز م. کرد

اما کارفرما که . اداره کار می شود و اين بار نيز اداره کار خالف قانون بودن اقدام کارفرما را به او ياد آور می شود

خوب می داند ھيچ مرجعی جلو دار اعمال ديکتاتوری او به شکل ھای مختلف عليه کارگران نيست دست به اقدام جديدی 

با اين ".  واحد فنی و مھندسی"به دستور او کيوسکی در محوطه شرکت درست می کنند و رويش می نويسند .  زندمی

اکنون بيش از سه سال . روش کارفرمای حريص و بی شرم شرکت دارو سازی کوثر ، کارگر مزبور را تنبيه می کند

 تا غروب در کيوسکی با ابعاد يک متر در يک است که اين کارگر توانا در بخش فنی و مھندسی مجبور گشته از صبح

کارفرما انتظار دارد به اين وسيله ، کارگر معترض را که در مقابل فشار ھای .  ھيچ کاری نکندًمتر بنشيند و عمال

 . غيرقانونی او مقاومت کرده، به مرز استيصال  و تسليم بکشاند
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يکی . است ه نپذيرفتند قراردادی شوند، چندان بھتر نبودهبه گفته کارگران اين شرکت سرنوشت دو کارگر ديگری ھم ک

کند که دوستان وی به درستی ، آن ھمه کشاکش و استرس  گيرد و دو سال بعد فوت می از آن ھا ھمان سال ھا سرطان می

مان کارگر سوم ھم اين روزھا دوباره اخراج شده و دارد ھ. ًرا در سرنوشت ھمکار متوفی خود کامال دخيل می دانند

او ھم چنان درگير پروسه شکايت به اداره کار و رجوع . پروسه ای را از سر می گذراند که ھمکار متوفی اش گذراند

 زندانی گشته ًکارگری نيز که در يک کيوسک يک متر در يک متر عمال. ھای حل اختالف است چندباره به ھيات

ستفاده از سرويس بھداشتی عمومی شرکت را ندارد، وی در اين کيوسک حق ا. شرايط دشواری را از سر می گذراند

او که ھم از نيروی الزم برای انجام کارھای . حق رفتن به رستوران را ندارد و غذايش را از نگھبانی تحويل می گيرد

مفيد برخوردار است و ھم به عنوان يک کارگر فنی قابليت انجام کارھای مھمی را دارد ، حال مجبور است روز خود 

در تنھائی با عذاب بيکاری سر کند و به اين بينديشد که تا بازنشستگی که زمان طوالنی به آن مانده چگونه می تواند را 

اين کارگر معترض در اعتراض به شرايطی که کارفرما . در يک کيوسک کوچک با شرايط غير انسانيی بيکار بنشيند

اما . واسته او را از زندانی که کارفرما برايش ساخته نجات دھندبرايش ايجاد کرده بارھا به اداره کار شکايت کرده و خ

 ندارد، در شغل خودت ئیزندانی شدن ھم معنا. توانيم اجبار کنيم به تو اتاق بدھند نمی:"اداره کار به وی پاسخ داده که 

اين ."  مراجعه کنی پوليسگيری، حاال اگر از نظر شخصيتی به تو توھين شده می توانی به  حقوق خودت را می. ھستی

در چنين شرايطی مدير عامل شرکت به او . کارگر به دادگستری ھم مراجعه کرده و آن ھا ھم کاری برايش نکرده اند

 ! بدهءگفته است نمی خواھی، استعفا

 واقعيت فوق بيانگر آن است که کارفرما آگاھانه اين کارگر مبارز و مقاوم را در محيط شر کت در يک سلول انفرادی

قرار داده تا وضعيت او برای ديگر کارگران ھشداری باشد که اگر در مقابل حرص و آز کارفرما برای استثمار ھر چه 

شديد تر آن ھا به مبارزه برخيزند و دست به مبارزه به اصطالح قانونی بزنند ، سرنوشت بھتری از سرنوشت اين 

 . کارگر فنی و دو ھمکار مبارزش نخواھند داشت

 که نشان داده شد ، بررسی آن چه در چند سال گذشته در اين شرکت رخ داده ، صرف نظر از اين که ماھيت ھمان طور

ضدکارگری سرمايه داران وابسته حاکم بر جامعه ايران را بيشتر از گذشته در مقابل چشم کارگران قرار می دھد ، اين 

دھد کينه شتری يک کارفرمای سودجو و استثمارگر ، را نيز به روشنی نشان می دھد که چگونه نظام حاکم اجازه می 

زندگی را بر کارگران سياه کند، نشان می دھد که تحت شرايط بی قانونيی که جمھوری اسالمی به زور سرنيزه در 

جامعه حاکم ساخته ، چگونه کارفرمايان که محيط کارخانه را محدوده ديکتاتوری خود تلقی می کنند ، قادرند محيط کار 

 . برای کارگران به زندان آن ھم در شکل سلول انفرادی در آورندًبدون ھيچ مانعی، قانونارا 

قلمداد می " کاغذ نوشته ای"اين رويداد در ضمن نشان می دھد که چرا با اين که کارفرمايان ، قانون را به طور کلی 

ا گير قانون کار ارتجاعی کنونی از جلوی ، اما با ھمه وجود ھم می کوشند مواد دست و پ"  نخواھد شدءاجرا"کنند که 

حرکت آن ھا برداشته شود؛ نشان می دھد که چرا دولت روحانی برای تسھيل شرايط استثمار و سرکوب کارگران به 

 تبصره جھت اصالح قانون کار مبادرت نموده که اگر در مجلس شورای ٨۶تنظيم اليحه ای در قالب يک ماده واحده و 

 خواھد بود ١٣۶٩ سال ۀرگری جمھوری اسالمی تصويب شود، تير خالصی به قانون کار مصوباسالمی رژيم ضد کا

که گر چه خود قانونی ضد کارگری است اما به دليل شرايطی که تصويب شد ، دارای موادی است که بورژوازی زالو 

مطالعه اين رويداد و تعمق بر ھم چنين .  آن می باشدتغييرصفت حاکم ، امروز آن را دست و پا گير دانسته و خواھان 

روی برخورد ھای ضد کارگری کارفرمای شرکت دارو سازی کوثر در حالی که تالش ھای اين کارفرما برای دور 

زدن قانونی که خودش آن را کاغذ پاره قلمداد می کند را آشکار می سازد ، از سوی ديگر ابعاد مقاومت و پايداری 
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.  ياست ھای ضدکارگری کارفرمايان بدھند را نيز در مقابل چشم ھمگان قرار می دھدکارگرانی که نمی خواھند تن به س

واقعيت اين است که مبارزه و مقاومت اين کارگران گرچه نتايج محسوسی برای خود آن ھا نداشته است اما در خدمت 

مبارزه و مقاومت آن . بوده استًافشای چھره سرمايه داران و رژيم حامی آن ھا قرار گرفته و از اين لحاظ کامال موفق 

ھا در عين حال بر تجربه مبارزه قانونی نيز افزوده و به شکل برجسته ای نشان می دھد که تحت نظام جمھوری 

ًاسالمی که قانون به بازيچه ای در دست قدرتمداران تبديل می شود ، حتی آن زمان که اين مبارزه ظاھرا به نفع 

 . حق کارگران وجود ندارد همين مطالبات بأنی برای اجرای آن و تکارگران تمام شده ، ھيچ تضمي

واقعيت اين است که رژيم جمھوری اسالمی در طول حيات ننگين خود با چنگ و دندان از سرمايه داران زالو صفت به 

 در صدد امروز ھم که اين رژيم. دفاع برخاسته و در اين زمينه از ھيچ جنايتی در حق کارگران دريغ نورزيده است

 موادی از قانون کار می باشد ، می کوشد به بی تغييرقانونيت بخشيدن به خواست ھای اين سرمايه داران از طريق 

 اين واقعيات بار ديگر به کارگران آگاه ما می آموزد ۀھم.  قانونی مورد دلخواه آن ھا در محيط کار شکلی قانونی بخشد

 بار کنونی ، ھمانا مبارزه برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و نابودی که تنھا راه خالصی آن ھا از اوضاع نکبت

 . حاکم می باشدۀقطعی نظام سرمايه داری جابران
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