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  اصالحيۀ قانون کار زنجيری مضاعف بر گردن کارگران
 

ظر بر تنظيم روابط بين کارگران و قانون کار در ايران مانند ھمۀ کشورھای سرمايه داری، در عام ترين شکلش نا

اين .  کنندۀ اين روابط استتعييناما قانون کار نه روابط بين کارگر و کارفرما را خلق می کند و نه . کارفرمايان است

از  و.  اجتماعی و سياسی است–قانون، مانند ھمۀ قوانين، بيان حقوقی مناسبات عينی در جامعه، يعنی روابط اقتصادی 

ات تغيير اجتماعی دچار –ين مناسبات عينی ثابت نيستند و در جريان رشد نيروھای مولد و تحوالت سياسیآنجا که ا

. کمی و کيفی می شوند، قوانين ھم ثابت و ابدی باقی نمی مانند، مفاد ومحتوای آن نيز مشروط به اين روابط عينی است

دخالت دولت در اين . دولت، سرمايه داران و مزد بگيران. در وھلۀ اول به نظر می آيد که سه نيرو در اين کار دخيل اند

دولت به عنوان کارفرما در تمام بخش ھای توليدی، توزيعی و خدماتی و دولت به .  از دو جانب انجام می گيردمسأله

ی طبقاتی اما از آنجا که در ايران مانند ھمۀ کشورھای سرمايه داری، ما با جامعه ا. عنوان نھادی حکومتی، نھاد قدرت

روبرو ھستيم و طبقۀ حاکم، طبقۀ سرمايه دار است، دولت به طور اساسی و عمده حافظ منافع اين طبقه و تبلور اعمال 

در نتيجه دخالت و اعمال قدرت دولت در تنظيم و اجرای قانون کار، ھم به عنوان کارفرما و . قدرت آن بر جامعه است

ن واجرای قانون کار، ئياز اين رو در تب. را در کنار سرمايه داران قرار می دھداو  ھم به عنوان حافظ منافع طبقۀ حاکم،

اين دو . دو طرف، يعنی صاحب سرمايه از يک سو، و صاحب نيروی کار از سوی ديگر، در مقابل ھم قرار دارند

قوانين و از جمله . طرف، دو طبقۀ اصلی جامعۀ سرمايه داری يعنی طبقۀ سرمايه دار و طبقۀ کارگر را تشکيل می دھند

در نھايت روابط اقتصادی و اجتماعی مسلط و طبقات حاکم و . قانون کار به صورت مستقل و قائم به ذات عمل نمی کنند

ُ اجتماعی مھر خود را بر اين قوانين می زنند و يا –حکمرانان نمايندۀ آنھا ھستند که در ھر وضعيت و مرحلۀ تاريخی 
طبقات درگير ھم می توانند ديدگاه ھا و تعاريف خودشان را نسبت به . خود شکل می دھنداجرای آن را بر طبق منافع 

 کننده تعيينتوازن نيروھای درگير و ميزان تشکل و آگاھی و مبارزه جوئی کارگران، آن عوامل . اين قوانين بيان کنند

  . ن واجرای اين قانون بيان کنندئي گذاری آنھا را بر روند تبتأثيرای را تشکيل می دھند که می توانند درجۀ 

 وزارت تعاون، کار - با نام پر طمطراق امروزی اش(روشن است که در شرايط کنونی، وزارت کار و امور اجتماعی 

 ھای ناظر بر تنظيم و ھيأتو نھادھای وابسته به آن و حضور وسيع نمايندگان و کارگزاران سرمايه در) و رفاه اجتماعی

ميزان نفوذ و شرکت نمايندگان واقعی کارگران در اين روند،، . رت دست باال را به آنھا می دھداجرای قانون کار، قد

عامل ديگری که در اين روند، به ضررکارگران عمل می کند، وجود تشکل ھای زردی است که زير . بسيار ناچيز است
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 ھا حضور پيدا می کنند که ھيأتان در اين نفوذ دولتی ھا و خانۀ کارگر و شوراھای اسالمی، به عنوان نمايندگان کارگر

  .بيشتر نقش ستون پنجم دولت و کارفرمايان را در ميان کارگران ايفا می کنند

با توجه به ضعف تشکل يابی و آگاھی طبقه کارگر و موانعی که به طور عمدی توسط دولت و کارفرمايان بر سر راه 

 ايجاد شده و می شود که خود را در نبود و ممنوعيت سنديکاھا و دست يابی کارگران و زحمتکشان، به تشکل و آگاھی،

اتحاديۀ ھای واقعی اقتصادی، و ممنوعيت سازمان ھای سياسی طبقۀ کارگر نشان می دھد،  توازن  قوای واقعی بين 

  . اردوی کار و سرمايه  به نفع سرمايه داران است

برای ترميم و تکميل آن، باعث نمی شود که کارگران، معدود ھای ارائه شده » اصالحيه«ماھيت ارتجاعی اين قانون و 

تشکل ھای واقعی، محافل و سازمان ھای طرفدار کارگران، قانون کار و مباحث مربوط به آن را به ارتجاع حاکم 

  .واگذاشته، نسبت به آن بی اعتنا باشند

گری به عنوان معضلی بر سر راه تثبيت جمھوری اسالمی از ھمان ابتدای به قدرت رسيدنش، با کارگران و جنبش کار

" مستضعفان"سردمداران رژيم تازه و در رأس آنھا خمينی، عليرغم دفاع مزورانه شان از . حاکميتش برخورد می کرد

 ھمواره در عمل و در واقعيت به دنبال دفاع از سرمايه دار و -اش می ناميدند"طاغوتی "  که– مانند رژيم شاھنشاھی –

به عالوه، اين مدافعان شريعت جامد، محصور در ديدگاه ھای قرون وسطائی شان، قادرنبوده و . نداربودندسوداگر و زمي

چنين بود که خمينی حتی از بکار بردن لفظ . نيستند، حتی روابط و تعاريف بورژوائی را در مورد کار و سرمايه بپذيرند

ھمه، منجمله خدا را ھم کارگر می دانست تا با اين کارگر وحشت داشت و آنجا که مجبور می شد از آن صحبت کند، 

به جای رابطۀ کارگر و سرمايه " اجير و موجر"به کار بردن تعابيری چون .  را ھم پاک کندمسألهخلط مبحث صورت 

اين رژيم از ھمان ابتدا در پی مھار جنبش کارگری، محدود يا منحرف کردن مطالبات . دار نيز از آن جمله است

 کاناليزه کردن اين مطالبات در چھارچوب قانون کاری به نفع سرمايه، تالش ھايش را در اين جھت به کار کارگران و

  .نفی اول ماه مه، به عنوان روز کارگر در اوان استقرار جمھوری اسالمی نيز در اين مقوله می گنجيد. برد

اين پيش .  منتشر کرد١٣۶١را در سال وزارت کار و امور اجتماعی جمھوری اسالمی اولين پيش نويس قانون کار 

اجير و "نويس در چھارچوب احکام اوليۀ فقه اسالمی، ھرگونه دخالت دولت را در رابطۀ کارگر و کارفرما که رابطۀ 

 حقوق و ساعات کار را به توافق کارفرما و کارگر منوط می کرد که تعيينمی ناميد، غير شرعی می دانست و " موجر

 کار کودکان نابالغ را به شرط توافق ولی و يا قيم بدون ھيچ محدوديت سنی .وصی می باشنداز مصاديق حقوق خص

. مسائل بيمه ھای اجتماعی به سکوت برگزار شده بود. مجاز می دانست و برای کارفرماھا ھيچ اجباری قائل نبود

قانون کار در مجادالت بين مجلس کار تدوين . سرانجام در مقابل اعتراضات وسيع، اين پيش نويس به کناری نھاده شد

اسالمی و شورای نگھبان به جدالی منجر شد که سرانجام با رد پيش نويس چھارم به بھانۀ غير اسالمی بودن آن، پای 

 ٢٠٣ در ٦٩سرانجام با از سر و ته زدن آن در آبان ماه سال . مجمع تشخيص مصلحت را برای حل آن به ميان کشيد

ترين  اصلی.  الزم االجرا شد٦٩ اسفند ١٤يب مجمع تشخيص مصلحت رسيد و از تاريخ  تبصره به تصو١٢١ماده و

مؤسسات توليدی، صنعتی، «ھا   كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاه ايراد شورای نگھبان به ماده يك اين قانون بود كه

ه و اعتبارات بانكی استفاده خدماتی و كشاورزی را كه به ھر نحو از امكانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولي

 ھر بار با باال گرفتن اعتراضات کارگران و معلمان و ساير گروه ھای .نمايند به تبعيت از اين قانون مجبور می كرد می

. شغلی، و يا در رابطه با پيوستن به سازمان تجارت جھانی و سازمان جھانی کار، اين قانون به چالش کشيده می شود

 در .مورد تشکل ھای کارگری و حق اعتصاب و تظاھرات است که ھنوز ھم ادامه داردمسألۀ کليدی، در 
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علت تصويب چنين قانونی، اعتراضات . ممنوعيت ھرگونه تظاھرات کارگری تصويب شددر اين قانون  ١٣٧٢ سال

 )١. (درصد بود ۵٠علت اين اعتراضات تورم بيش از .  برپا شد مشھد و تھران وسيعی بود كه در آن سال در

  : که در روابط کارگر و کارفرما مھم اند و قانون کار بدان می پردازد به قرار زيرندئی سرفصل ھا

  قرارداد کار -

 ايط خاتمه دادن به قرارداد کار و اخراج و بيکارساختن کارگرانشر -

  مزد حداقل و مزد به طور کلی -

 ...) مناطق آزاد و-کارگاه ھا و واحدھای کوچک(شمول قانون کار و حوزه ھای عمل کردش  -

  طرح آموزش استاد شاگردی نوين-کارآموزی و کاريابی  -

 کار کودکان و زنان -

  دورکاری -

 تشکل ھای کارگری -

  ترکيب ارگان ھای تصميم گيری و اجرائی در مورد قوانين و آئين نامه ھای کار -

  ...)در مقابل بيکاری، بيماری، از کار افتادگی، حوادث ناشی از کار، باز نشستگی، (بيمه ھای اجتماعی  -

 ساعات کار روزانه و ھفتگی -

  مرخصی و تعطيالت -

  شرايط محيط کار و مسائل ايمنی و بھداشتی آن -

  :د کارقراردا

محسوب می شود به ويژه با شيوع شيوه ھای پيمانکاری و ) يا عدم امنيت آن(قرارداد کار عاملی مھم در امنيت کاری 

  .قراردادھای موقت و سفيد امضا که  به معضلی بسيار پراھميت تبديل شده است

 قراردادھای سه ماھه، شش . در صد کل قراردادھای کار، قراردادھای موقت و زير يک سال ھستند٩٣در حال حاضر 

کليه قراردادھای کاری « وزارت کار در ترفندی پيشنھادی مطرح کرد که . ماھه و زير يک سال رواج فراوانی دارند

 - ».از آن سو، حق اخراج نيروی کار به صورت کامل به کارفرمايان سپرده شود. کشور از موقت به دائم تبديل شوند

ات وزارت کار تغييرآخرين اليحه در نتيجه، . که اين ترفند به ثمر نرسيد - )١٣٩٣ ]جدی[ دی ماه٦-روزنامۀ شرق(

دولت احمدی نژاد که به مجلس ارايه شده بود و تاکنون مسکوت مانده بود، توسط دولت يازدھم با استناد به برنامه پنجم 

ی مصمم است برای جذب دولت روحان. دوباره به مجلس ارائه گرديد و از سوی مجلس اعالم وصول شد" توسعه"

" مزاحمت ھای قانونی کسب و کار و توليد"سرمايه ھای خارجی و اعالم و اجرای استاندارد سازی قوانين و رفع آنچه 

روحانی به پشتيبانی جناح اصول گرای . ات را به بھانه اجرای برنامه پنجم و ششم به جلو اندازدتغييرناميده ميشود؛ اين 

طرفدار "  اصالح طلب -اعتدالی"و جناح ) ن حاميان برنامه پنجم دولت اصول گرای دھمبه عنوا(کنونی درمجلس 

  .دولت، به تصويب اين اليحه اميدوار است

 حداکثر مدت موقت برای کارھائی که جنبۀ مستمر ندارند، توسط وزارت - ١ در متن اصلی قانون کار در ذيل تبصرۀ 

 در کارھائی که طبيعت آنھا جنبۀ - ٢در تبصرۀ . وزيران خواھد رسيد ھيأتکار و امور اجتماعی تھيه و به تصويب 

  .مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرار داد ذکر نشود، قرارداد دائمی می شود
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 -  به عنوان تبصرۀ قانون کار زير تعريف آن می خوانيم٢ و قراردادن تبصرۀ ١، با حذف تبصرۀ در اصالحيۀ پيشنھادی

] بخوانيد مزد[ است از قرارداد کتبی يا شفاھی که به موجب آن کارگر در قبال دريافت حق السعی قرارداد کار عبارت«

  ) قانون کار-٧مادۀ . (کاری را برای مدت موقت يا مدت غير موقت برای کارفرما انجام می دھد

اجتماعی ناميده می در واقع در اين اصالحيه با حذف عاملی چون وزارت کار که اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه 

 اين قانون، ١٠ مادۀ - با توجه به اينکه در بند ز. ًشود، تصميم گيری مدت قرارداد کار را کال به عھدۀ کارفرما می گذارد

 می کند، می توان تصور کرد ما تعيينعرف وعادت شغلی محل را از زمرۀ شرايطی می داند که مدت قرار داد کار را 

ا نسبت به طبيعت مستمر و يا غير مستمر و عرف وعادت محل، روبرو ھستيم که جای ھيچ با تفسير دلبخواھی کارفرم

شکی باقی نمی گذارد که وضعيت نابسامان و غير ثابت اکثريت کارگران در حال حاضر، با اين اصالحيه وخيم تر می 

  .شود

 حداکثر مدت تعيينز است و  رو٣٠ که در خصوص نوشته شدن قرار دادھای بيش از -١،٣،۴ تبصره ھای - ٧در مادۀ

  .قراردادھای موقت، حذف شده اند

 که - ذيل قرارداد کار در مواردی که کار از طريق پيمانکاری انجام می شود - ١٣در عوض دولت در اصالحيۀ مادۀ 

... ر وزارت کاتأئيدً پيمان دھنده را موکلف می سازد که صرفا با پيمانکاران مورد -شيوع فراوانی در ايران دارد 

 روحانی حاکم، -سيستم مقاطعه يا پيمان کاری در سرمايه گذاريھای دولتی در پيوند با بوروکراسی نظامی. قرارداد ببندند

منبعی برای چپاول ثروت و ارزش توليد شده در کشور است که به جيب اعوان و انصار سردمداران نظام سرازير می 

ًسيستم پيمانکاری نيروی کار،اساسا بر قراردادھای . ی صورت بگيردشود بدون آنکه برای به دست آوردن آن فعاليت

سفيد امضا و موقت پايه گذاری شده است و سرمايه داران و سرمايه گذاران را به کلی از مقابله و تعھد با کارگران 

 به امری رايج تعويق پرداخت مزدھا و يا حتی فرار و ناپديد شدن پيمانکارھامزدھای بسيار پائين و .خارج می سازد

دردی را دوا نکرده ... يه پيمانکارھا توسط وزارت کار تأئيدبا توجه به فساد سيستم بوروکراسی دولتی، . تبديل شده است

سخنان رئيس کانون عالی انجمن ھای صنفی کارگران کشور . و وضعيت وخيم پيمانکاری را بدتر ھم خواھد ساخت

ما در سال گذشته بررسی کرديم و به اين نتيجه رسيديم که بيش « : رد استگواه خوبی در اين مو) ٥/٠٢/٩٠دوشنبه (

ًخصوصا حتی شرکت ھای پيمانکاری که با دستگاه ھا قرارداد .  درصد کارگران زير حداقل دستمزد می گرفتند۴٣از 

  ».داشتند حقوق ھا و مزايا را از سازمان ھای دولتی می گرفتند اما زير حداقل دستمزد می دادند

  

  شرايط خاتمه دادن به قرارداد کار و اخراج و بيکارساختن کارگران

  :  قرارداد کار به يکی از طريق زير خاتمه می يابد– ٢١ماده 

   فوت کارگر –الف 

   بازنشستگی کارگر –ب 

   از کار افتادگی کلی کارگر –ج 

   آن  انقضاء مدت در قراردادھای کار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمنی–د 

   پايان کار در قراردادھائی که مربوط به کار معين است –ه 

  .  استعفای کارگر–و 

  :  چند بند ديگر به ھمراه يک تبصره به اين ماده افزوده استاصالحيه پيشنھادی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ا ات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات يا شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی و يتغيير کاھش توليد و –ز 

  .ات گسترده در فن آوری منجر به تعطيلی تمام و يا بخشی از کار شودتغييرلزوم 

   توافق بين کارگر و کارفرما – ح 

   فسخ قرارداد با تصميم کميته انضباطی کارگاه–ط 

تاندار  اکثريت ھيئتی مرکب از استأئيد نفر کارگر بايد به ۵٠در کارگاه ھای بيش از ) ز( موارد مذکور در بند – تبصره 

 تأمينيا معاون وی، مدير کل کار و امور اجتماعی، مدير کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدير کل 

 استان، نماينده ئیاجتماعی، رئيس کل دادگستری، نماينده تشکل کارگری حائز اکثريت استان، نماينده تشکل کارفرما

چنانچه به تشخيص ھيئت مذکور تمام يا بخشی از کار . ار وی برسدکارگران کارگاه و کارفرما يا نماينده تام االختي

  .تعطيل شود به ھمان نسبت مشمول خاتمۀ کار و مقررات بيمۀ بيکاری می شود

 اين اصالحيه در واقع چک سفيدی است که به سرمايه دارن و کارفرمايان، اجازه می دھد ھر وقت خواستند، - بند ز

به اخراج " ات ساختاریتغيير"ر افتد، به بھانه ھای واھی، تحت عنوان پر طمطراق وقتی تحصيل سودھای باال به خط

به ويژه در آستانۀ ورود سرمايه . ھای وسيع دست بزنند و يا در کارخانه را ببندند و يا آن را به جای ديگری منتقل نمايند

. د ھيچ گونه ريسکی را بپذيرندھای خارجی، تضمينی اضافی برای کسب سود حداکثر برای آنھاست که حاضر نيستن

تشکل کارفرمائی و ( نمايندۀ کارفرما ٢ نفر مدير دولتی و ۵ کند، از تأئيد نظارتی که قرار است شمول اين بند را ھيأت

تشکيل می شوند که ) تشکل حائز اکثريت در استان و کارگاه( نمايندۀ کارگری ٢و در بھترين حالت ) کارفرمای کارگاه

ونه آزادی و انتخاب دموکراتيک، تصور نمی رود که رأی و نظرشان خطری برای تصميمات صاحبان در نبود ھيچ گ

 نفر را از ۵٠تبصرۀ اين ماده، پا را از اين ھم فراتر گذاشته و تمام کارگاه ھای زير . کارگاه ھای مورد بحث باشد

ا برای اخراج و بی خانمان کردن ميليونھا  در نتيجه قانونگذار جاده ای ر.  نظارت خارج ساخته استھيأت تأئيدشمول 

  . کارگر با خانواده شان باز کرده است

 به يکی ديگر از موارد فسخ قرارداد کار توسط کارفرما اشاره شده و آن نظر کميتۀ انضباطی کارگاه در –در بند ط 

ه نباشد، ھر ترکيبی داشته باشد تا زمانيکه اين کميته، منتخب آزاد ھمۀ کارکنان کارخان. است" خاطی"مورد کارگران 

نمی توان به آن اعتماد کرد و در نھايت ابزاری است در دستان کارفرمايان برای سرکوب و اخراج کارگران به ويژه 

  .معترضان وفعاالن کارگری که سياستھای سرمايه داران و مديران را به چالش می کشند

در موارد خطاکاری برعھده کارفرما گذاشته شده است و اين  قانون کار اختيار اخراج کارگر ٢٧در اصالح ماده 

 شوراھای اسالمی کار باشد که اين تأئيد قانون کار اخراج کارگر بايد به ٢٧درحالی است که طبق تبصره يک و دو ماده 

  .ھا در اصالح حذف شده است تبصره

اج قطعی يک کارگرتوسط کارفرما از کارش  اين قانون با بلند کردن چوب سه ماه محکوميت جزائی برای اخر-١٧مادۀ 

بدون وارد شدن به ماھيت اين محکوميت، در درجۀ اول، فعاالن کارگری را در مد نظر دارد که در رژيم اسالمی به 

طور سيستماتيک در معرض تعقيب و محکوميت قرار دارند؛ و در درجۀ دوم اين قانونی است غير انسانی که راه 

لی را به روی ھزاران نفر می بندد که اکثريت آنان به ارتکاب جرم ھائی معمولی از جمله جرم بازگشت به زندگی معمو

  .مربوط به رانندگی محکوم شده اند

 قرارداد کارگری که توقيف می گردد و توقيف وی منتھی به حکم محکوميت نمی شود در مدت توقيف به -  ١٧ماده "

  ." يف به کار خود باز می گرددحال تعليق درمی آيد و کارگر پس از رفع توق

  : به اين ماده يک تبصره اضافه شده است با اين مضموناصالحيه پيشنھادیدر 
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 چنانچه توقيف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس يا بيشتر يا بدل از آن شود کارفرما می تواند قرارداد –تبصره  «

در صورت مجازات .  کار يک ماه آخرين حقوق فسخ نمايدکار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای ھر سال سابقه

  ».کمتر از ميزان فوق کارگر بدون دريافت حق السعی به کار سابق باز می گردد

  

  مسألۀ مزدھا در قانون کار

نيروی کار ارزان و پائين نگاھداشتن مزدھا، ھمواره يکی از سياست ھای پايه ای رژيم جمھوری اسالمی در دولت 

قانون جديد، ھمان قانون پيشنھادی احمدی نژاد است که روحانی به حساب خودش به مجلس . بوده استھای مختلف 

  .ارائه داده است

در طی اين  اکثريت عظيم مزدھا در سطحی کمتر از نصف خط فقر مطلق و حدود يک چھارم خط فقر نسبی ھستند، 

لی با احتساب تورم لجام گسيخته، اين افزايش ھميشه از و. سالھا، رژيم به طورقطره ای اقدام به افزايش آن کرده است

 ميليون از ٥٠رشد تورم کمتر بوده است و در نتيجۀ آن ما شاھد فقيرتر شدن اين طبقه ھستيم که با خانواده ھايشان 

 درصد توليد ثروت ٨٠طبقه ای که .  ميليونی ايران يعنی بزرگترين طبقۀ اجتماعی را تشکيل می دھند٨٥جمعيت 

مزد حداقل بر طبق داده ھای خود رژيم، بسيار پائين تر از ھزينۀ متوسط زندگی يک  .تماعی  را بوجود می آورداج

تنھا در آن حالت می توان از . ھزينه ای که می تواند و بايد مبنای احتساب اين مزد قرار گيرد. خانوادۀ شھری است

با وجود پائين بودن مزدھا به دور از اين . ار، صحبت کردچنين مزدی به نسبت تورم و رشد بارآوری متوسط کافزايش 

آش آنچنان شور . محاسبات، اليحۀ اصالحيه ای که دولت به مجلس فرستاده، گام ديگری است در جھت ارزان سازی آن

 عضو -علی خدائی. است که سر و صدای بخشی از طرفداران رژيم و تشکل ھای کارگری رسمی ھم در آمده است

آن را تھديدی جدی در جھت « با رد اين اصالحيه،-٩۵/٠٧/١٢- »ايلنا« رای عالی کار در مصاحبه ای باکارگری شو

   ».ارزان سازی نيروی کار می داند

 به عھده دارد، ارگانی انتصابی و - ١۶٧ماده  - حداقل دستمزد را طبق قانون کارتعيينشورای عالی کار که امر 

 دولتی اين شورا، ھيچ جای شکی در سمت گيری آن به نفع کارفرمايان – ترکيب کارفرمائی .بوروکراتيک است

 نفر از افراد ٢  وزير کار و امور اجتماعی، - ترکيب اعضای شورای عالی کار . ( خصوصی و دولتی نمی گذارد

 از  وزيران که يک نفر از آنانھيأتبصير و مطلع  در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پيشنھاد وزير کار و تصويب 

 نفر از ٣ نفر از نمايندگان کارفرمايان به انتخاب کارفرمايان، ٣اعضای شورای عالی صنايع انتخاب خواھد شد، 

 ) نمايندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراھای اسالمی کار

 و آن را به بھره . مزد اضافه کرده استتعيين قانون کار در اليحۀ پيشنھادی، شرايط اقتصادی را برای ۴١ مادۀ -٢بند 

، به کارفرمايان »با بھره وری نيروی کار] مزد[مرتبط ساختن درآمد «اين اليحه با . وری نيروی کار گره زده است

با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و طرح ارزيابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح «اجازه می دھد 

می دانيم بارآوری  کار باعث » . عملکرد و کاردانی آنان مربوط کنند می شود با مھارت،تعيينطبقه بندی مشاغل 

) ۴١مادۀ (گره زدن مزد و حتی مزد حداقل به شرايط اقتصادی . افزايش ثروت و ھم چنين افزايش نرخ استثمار می شود

يا در بھترين حالت که تعبيری گنگ و کلی است، حربه ايست در دست کارفرمايان تا به بھانۀ آن مزدھا را پائين آورند 

ًبدين ترتيب بار مديريت ھای غلط، فسادھای مالی و بحران ھای ادواری، قانونا به گردن کارگران می . ثابت نگھدارند

حمله به مزدھا تنھا به بخش رسمی پرداختھا ختم نمی شود، کاھش مزايائی که در واقع جزئی از مزد محسوب می . افتد

حذف تبصرۀ مربوط به پرداخت مزايا به کارگران قرارداد موقت، .  امان نمانده اندشوند، نيز از حملۀ اصالحات در
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با حذف شرط سنی حداقل در کارآموزی ھا و برداشتن سقف . عالوه بر بی ثباتی، دريافتی ھای آنھا را ھم کم کرده است

 گرفته می شوند که سرنوشت  سال، نيروی کار ارزانی از کودکان و نوجوانان بالغ، تحت عنوان کارآموز به کار١٨

بی ثبات سازی و ارزان سازی مزدھا، دوپايه ای است که تمام بنای اليحۀ اصالحی دولت . استخدامی آنھا روشن نيست

عالوه بر تسھيل قرارداد کار به نفع کارفرمايان، مواردی ھم که در زير می آيد، بيشتر و . بر روی آن بنا شده است

  .  امن می زندبيشتر به اين بی ثباتی د

  

  :شمول قانون کار و حوزه ھای عملکردش

 منطقۀ ديگر را بدان ۴٠خارج کردن مناطق آزاد تجارتی از شمول قانون کار که مجلس اسالمی پيشنھاد اضافه کردن 

 ذكر اين نكته .ارائه داده است، کارگران شاغل دراين مناطق را از ھمين حفاظت ھای حداقل قانونی محروم می سازد

 ندارد و ھمۀ مسايل به توافق كارگر و ئیقانون کار معنا… روری است كه در مناطق آزاد تجاری مانند كيش و ض

ً كارگاھھای كوچك كمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول - ١٩١ماده  .كارفرما موكول شده است

رد استثنا به موجب آئين نامه ای خواھد بود كه با تشخيص مصلحت و موا. بعضی از مقررات اين قانون مستثنی نمود

ھای زير ده نفر از شمول قانون  معافيت کارگاهطرح .  وزيران خواھد رسيدھيأتپيشنھاد شورايعالی كار به تصويب 

اين در حالی است .  دولت به تصويب رسيدھيأت بنا به پيشنھاد شورای عالی کار در ٨١ ]جدی[دی ٢٩کار، در تاريخ 

 ٧٩ تمام بر اساس ماده ١۵ش اعظمی از زنان کارگر و کودکان و نوجوانان، علی رغم اينکه کار کودکان زير که بخ

ھای مربوط به  تعميم معافيتبايد به  اين ليست، . کنند ھای زير ده نفر کار می قانون کار ممنوع است، در کارگاه

  . را اضافه کردرای پنج کارگر و کمترھای کوچک دا کارفرمايان مساجد و بقاع متبر به تمامی کارگاه

ن نامه منوط به مؤسسات ئي وزيران وآھيأت ٧٣طبق مصوبه سال . طرح خروج کارگران بقاع متبرکه از قانون کار 

و براساس آن تمامی افرادی که به عنوان خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسينه ھا، . وقف عام غير توليدی است

ای که تاکنون مدام  ھای پنج ساله م دينی موقوفه و موقوفات عام غير توليدی مشغول کارند برای دورهتکايا، مدارس علو

  : مھمترين اين معافيت ھا به قرار زيراند. تمديد شده است، از شمول اساسی ترين مفاد قانون کار معاف می شوند

چگونگی  (٢٧ماده - ) شرايط کار کارگررتغييچگونگی  (٢٦ماده -)ممنوعيت فسخ يک طرفه قرارداد کار (٢٥ماده 

 ئیمحاسبه سنوات پايان کار کارگرانی که توانا (٣٢ ماده -)نحوه محاسبه سنوات پايان کار (٣١ماده  - )اخراج کارگر

 )محاسبه حداقل مزد کارگران (٤١ ماده -)جسمی و روحی آنھا براثر انجام کار مورد توافق آسيب ديده است

 درصد مزد اضافی بابت انجام ھر ساعت کار ٣٥پرداخت  (٥٨ ماده - ) ساعت کار روزانه حداقل تعيين (٥١ماده 

 . که در مجموع تعداد کثيری از کارگران را شامل می شود -)شبانه

اين اقدامات نئوليبرالی دولت سرمايه داران در جھت ايجاد شرايط سود باال و سريع، در برخی موارد با منطق خود 

چرا که مزدھا و ثبات کاری يکی از عوامل تثبيت چرخۀ فروش کاال و .  تناقض قرار می گيردسرمايه داری ھم در

خدمات در اقتصاد سرمايه داری است، که با کم کردن مزدھا و بی ثباتی وضعيت کارگران، تحقق آن را به خطر می 

ز اين امر بايد عقالنيت و منطقی را البته برای جلوگيری ا. اندازد و بحران ھای ذاتی سرمايه داری را افزايش می دھد

از سوی ديگر، موج نارضايتی و مخالفت با . به سرمايه داران نسبت دھيم که با منطق کسب سود خيلی جور درنمی آيد

 حاکم و طرفداران رژيم ھم به تکاپو بيفتند ھيأتاين اصالحيه در ميان کارگران، باعث گرديده که بخش ھائی از درون 

 عناصر و –از جمله سردمداران خانۀ کارگر و شوراھای اسالمی کار و غيره .  شدن سيل را بگيرندتا جلوی سرريز

 کارگران در آينده، يا فريب کنترول جلوگيری از اعتراضات غير قابل –گرايش ھائی که يا به خاطر دورانديشی 
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انتخابات رياست جمھوری با اجرا کردن کارگران و خود را حامی آنان قلمداد کردن و يا مانووری در ماه ھای پيش از 

 خانه کارگر آبادان با بيان اينکه محتوای اين اليحه ئیدبير اجرا. اصالحيه، دست کم در شرايط کنونی موافق نيستند

کارگران نمونۀ اين به اصطالح اصالحات «:  قانون کار در جھت تشديد سياست ھای تعديل ساختاری است، افزودتغيير

وج کارگاه ھای کوچک از قانون کار، رسميت دادن به قراردادھای موقت کار و پيمانکار، اجرای قانون را در قالب خر

تمامی اين « : وی افزود» .نوسازی و بازسازی صنايع، شکل گيری مناطق آزاد و ويژه اقتصادی تجربه کرده اند

ته اند اما در نھايت به زيان حقوق نيروی ات قانونی در ابتدا به نام ايجاد اشتغال و رونق اقتصادی صورت گرفتغيير

 شدن مقرراتی از اين دست تنھا در استان ئیانسانی بوده است به صورتی که می توان گفت که در نتيجۀ تصويب و اجرا

  آذر٢۵تظاھرات  -)خبرگزاری ايلنا(» . ھزار کارگر از دستيابی به حقوق خود محروم شدند١٠خوزستان ساالنه تا 

ح ھای قانونی و رسمی و غير رسمی را عليه اين قانون و اصالحيۀ آن گرد ھم آورده، عمق نگرانی و  که جنا]قوس[

  ) ٢.(نارضايتی کارگران را نه تنھا از اين قانون، بلکه از تمامی اقدامات ضد کارگری رژيم نشان می دھد

 

  :مراکز کار آموزی و کار کودکان

حمايت ھای رايگان برای کارگران، در اليحۀ پيشنھادی دولت برای در راستای کم کردن و ياحذف خدمات رفاھی و 

  . واگذار شده استمراکز کارآموزی به بخش خصوصیاصالح قانون کار، 

ی ئ ھای فنی و حرفه عالوه بر تشکيل مراکز کارآموزی توسط  وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه - ١١١ماده 

 معين، به وسيله اشخاص حقيقی يا حقوقی با کسب پروانه از وزارت کار و آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه

  . می گرددتأسيسامور اجتماعی 

  :کند  میتغييربراساس اليحه پيشنھادی دولت، اين ماده قانونی به صورت زير 

وقی با ھای مھارت و فناوری آزاد به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين به وسيله اشخاص حقيقی يا حق آموزشگاه

  .شود  میتأسيسکسب پروانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 گذشته از اينکه از نظر حقوقی پای بخش خصوصی را به امری که به خدمات عمومی مربوط است باز می مسألهاين 

ضه در بازار کند، ھزينه ای اضافی بردوش بيکاران و جوانان جويای کار که فاقد آموزش و مھارت ھای الرم برای عر

در . بسياری از آنھا که توان پرداخت اين ھزينه ھا را ندارند، به خيل بيکاران دائمی می پيوندند. کار ھستند می گذارد

ًو دانشگاه ھای آزاد، پولی را که به طور طبيعی فرزندان اقشار نسبتا » غير انتفاعی«کنار آموزش خصوصی و مدارس 

د، آموزشگاه ھای فنی خصوصی نيز، بخشی از دسترنج کارگران را به جيب می مرفه تر جامعه به خود جذب می کن

  .زنند

  

  :طرح آموزش استاد شاگردی نوين

و ارائۀ آن به " ١٣/٤/١٣٩٥اصالح قانون کار پيشنھادی دولت دھم به مجلس در تاريخ "ھم زمانی طرح دوبارۀ اليحۀ 

ھای مربوط به  اد شاگردی با بررسی طرح تعميم معافيتمجلس برای تصويب و اعالم اجرای طرح پوسيدۀ آموزش است

ھای کوچک دارای پنج کارگر و کمتر، در شورای عالی کار در روز  کارفرمايان مساجد و بقاع متبرکه به تمامی کارگاه

، به طور جداگانه و در عين حال ھماھنگ، نشان از سياستی ھمه جانبه از طرف دولت و )١٣٩٥ تيرماه ٢٢(سه شنبه 

ارفرمايان برای حمله به ته ماندۀ پوششھای حمايتی است که در قانون کار کذائی رژيم وجود داشت؛ واين درحاليست ک

که فساد و چپاول دسترنج کارگران و ثروت ھای ملی بيداد می کند و افشای جزئی کوچک از حقوق و مزايای کالن 
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 اجتماعی کارگران و زحمتکشان -در حيات اقتصادیبرای مديران ارشد نشان کوچکی از رواج تبعيض و بی عدالتی 

  .   است

 تصويب و برای اجرا به سازمان آموزش فنی و حرفه ١٣٩٠ ]عقرب[ آبان٢٢ ماده و يک تبصره در ١۴ اين طرح در 

از سوی وزارت کار و دعوت از " شيوه نامه استاد شاگردی"موضوع جديد  طرح دوباره بررسی . ای کشور ابالغ شد

 به نشست مشترک اين نمايندگان با نمايندگان معاونت ھای اشتغال، ئیان تشکل ھای رسمی کارگری و کارفرمانمايندگ

 در ١٤/٤/١٣٩٥تعاون و روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی است که اولين نشست آن در تاريخ دوشنبه 

  .وزارت کار برقرار شد

به نام طرح استاد شاگردی نوين يا چپاول کارگران با » شيده رخ فروز«ً من در اينجا عينا قسمت ھائی از مقالۀ 

 در نشريۀ خيزش و سايت آذرخش منتشرشده، می آورم ١٣٩١ ]عقرب[ارتجاعی ترين شيوۀ اقتصاد را که در آبان ماه

  . که به اندازۀ کافی گوياست
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يکی از ھدف ھای اين " اشتغال مولد و پايدار مطابق با فناوری ھای روز و استمرار و تثبيت مشاغل موجود"به ظاھر «

چيزی جز توليد خرد نخواھد بود و حاصل توليد خرد، که توليد پيشه وری نيز از اين " طرح"اجرای اين . است" طرح"

ِکه به لحاظ بارآوری کار بسيار نازل خود، قادر به رقابت با توليد دست است، جز مالکيت خرد بر وسايل توليدی نيست 
بزرگ نيست و دير يا زود شاگردانی را که اين طرح به اصطالح نوين را گذرانده اند به صفوف کارگران بيکار خواھد 

 سال ھا سابقۀ تحت شرايط کنونی که بسياری از کارگران شاغل در مراکز و کارگاه ھای صنعتی، با دارا بودن. راند

، به انواع بھانه و دليل مانند رکود توليد، نبود مواد اوليه، قديمی بودن فناوری و ماشين آالت و )مھارت( کار و تجربه

غيره به صفوف بيکاران و بی چيزان پرتاب می گردند يا پرداخت مزدشان ماه ھا از سوی کارفرمايان به تعويق می 

و مراکز توليدی از سوی دولت چوب حراج زده می شود، کارشناسان رژيم با آسمان افتد، و حتی به زمين کارخانجات 

که او نيز خمارآلود در آسمان ھا سير می کند و از ( ولی فقيه شدن" فرمايشات"و ريسمان بافتن و دست به دامن 

اين ھم از . تحقق بخشندشان " جھاد اقتصادی"، قصد دارند دن کيشوت وار به )واقعيات کنونی جامعه روی برمی گرداند

 ميليون شغل در کنار تشديد موج اخراج سازی ھا و سياست ٢ ھای احمدی نژاد مبنی بر وعدۀ ايجاد ئیجنس ياوه گو

مانند پتروشيمی اصفھان، (ھنگامی که کليدی ترين بخش ھای صنعتی . ی رژيم است"کم کردن نان خورھا"ديرينۀ 

ه اخراج کارگران می زنند يا در بخش کشاورزی صنعتی، با تعطيلی و دست ب...) خودروسازی ھا، لوله و نورد 

، کارگران بيرون ريخته می شوند، ...)چای خشکنی مرغداری ھا، دامداری ھا، مواد لبنی،( ورشکستگی مراکز توليدی

اد اوليه مو(، مشاغل خانگی و سنتی را که نه قدرت رقابت با محصوالت مشابه دارند »طرح«دولت می خواھد با اين 

توليدکنندگان ! و نه بودجه و پشتوانۀ مالی، توسعه دھد...) نامرغوب، بسته بندی نامرغوب، آلودگی در مواد خوراکی 

 ئیقابل اتکا" ظرفيت"سنتی و خانگی که خود به دليل شرايط گفته شده در معرض ورشکستگی بسر می برند دارای چه 

  ھستند که دولت روی آن حساب باز کرده است؟

ًاين طرح مستقيما به ضد . اين طرح می خواھد نظام صنفی پيشه وری را که در ارتجاعی بودن آن شکی نيست احيا کند

اين طرح به خوبی نشان می . طبقۀ کارگر ھم به ضد منافع اقتصادی او و ھم به ضد روند رشد مبارزۀ طبقاتی اش است

اين " اھداف. "بط توليدی سرمايه داری در تضاد قرار دارددھد که چگونه روبنای سياسی حاکم حتی با روند رشد روا

اشتغال مولد و پايدار مطابق با "طرح آميخته ای است از انشای پرگويانۀ مبتذل ھمراه با تناقضات مضحکی مانند 

وری  مھمتر از مشاغل خانگی و سنتی نياز به فنائیزيرا چه کارھا" به ويژه در مشاغل خانگی و سنتی... فناوری روز 
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اين است نبوغ دولت ارتجاعی سرمايه داری عقب مانده که نشان خواھيم داد با اين طرح می خواھد آن ! روز دارد؟

آری . ی را به پيش برد که در عالم واقعی متناظر آن را تنھا می توان در اقتصاد غارت مشاھده کرد" اقتصاد مال خر"

عرصه اشتغال و "ازی شاگرد با محيط کار برای ورود به  اين طرح بر کسب تجربه و آشنائی و آماده ستأکيد

، احيای روابط عقب افتاده نظام صنفی پيشه وری است و ھمان گونه که در باال )آموزش استاد شاگردی" (کارآفرينی

گفتيم به خوبی نشان می دھد چگونه روبنای سياسی حاکم حتی با روند رشد روابط توليدی سرمايه داری در تضاد قرار 

  ».دارد

ِخالف اصل » طرح استاد شاگردی نوين« ِ قانون اساسی خود رژيم و خارج از اختيارات دولت دھم بوده و ھم ٢٩ و ٢٨ِ
ِ سازمان بين المللی کار که دولت جمھوری اسالمی ضمن پذيرش؛ متعھد به ١۴٢ و ١٠۵ھای  چنين مغاير با مقاوله نامه

که  ِرا رواج داده از مصاديق آشکار کار اجباری و بيگاری استِاين طرح، کار بدون مزد . اجرای آن شده است

 اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تأمينشاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون 

تفی لزوم انعقاد ھرگونه قرارداد جامع و مانع بين طرفين را به کلی من» طرح استاد شاگردی نوين« .گردد تصريح می

ھيچ مبلغی تحت ھر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط ... «: دارد داند و به بھانه آموزشی بودن طرح مقرر می می

 با اجرای اين طرح، کار کودکان قانونی می شود و - ) طرح۵ ماده ١٠بند (» .شود استادکار به شاگرد پرداخت نمی

اين است که دولت سرمايه » طرح«معنی ديگر اين . می شوند سال به طور مجانی به کار گماشته ٢کارآموزان به مدت 

ھزينۀ آموزش کارگران آينده را بر دوش خود خانوارھای کارگری بگذارد و در واقع اين «داری ايران می خواھد 

روشن است که اکثريت قريب به اتفاق شاگردان ( نمايد تأمينھزينه را از محل کار الزم مجموعۀ کارگران شاغل کشور 

به بيان ديگر رژيم اسالمی می خواھد به ھر حيله ای که بتواند سھم واقعی طبقۀ کارگر را ) از خانواده ھای کارگری اند

  )نقل از ھمانجا(» .از کل درآمد کشور کاھش دھد

 ھستند که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فرادیآن، کارآموزان ا" ب" قانون کار، و بند ١١٢طبق مادۀ 

فراگرفتن حرفه ای خاص برای مدت معين که زايد بر سه سال نباشد، در کارگاھی معين به کارآموزی توام با کار 

در اصالحيۀ پيشنھادی، » . سال تمام بيشتر نباشد١٨ سال کمتر نبوده و از ١۵اشتغال دارند، مشروط بر آنکه سن آنھا از 

  .، حذف شده است» کارآموز « سنیشرط

 و ای حرفه و فنی آموزش سازمان تأئيد به که را کار انجام مھارت بايد شوند می گمارده کار به که  افرای-  ٢ تبصره«

 نبايد آن زمان اکثر حد که – يهتأئيد اين کسب زمان تا اين صورت غير در باشند داشته است رسيده ديگر قانونی مراجع

   ».شوند می شناخته کارآموز – باشد لسا سه از بيش

البته ھزاران ھزار . بدين ترتيب کار کودکان و نوجوانان تحت عنوان کارآموز و يا کارورز برسميت شناخته شده است

منتظر اين قانون نماندند که به جای درس و تفريح ، برای گذران زندگی خود و خانواده شان در شرايط » کودکان کار«

  .ت به کار گماشته شوندرقت بار و سخ

  

  :دورکاری

ًکه قبال بھروزفرھيخته در مقاله ای در دی .  است»دورکاری«سوژه ای که در اينجا  الزم است به آن اشاره شود، مسألۀ 

                             . می توان جھت اطالعات کامل تر بدان مراجعه کرد.  در آذرخش به آن پرداخته است١٣٨٩ماه 

                     www.aazarakhsh.org  
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دور کاری که به مدد استفاده از فن آوری ھای مدرن وارتباطات اينترنتی، انجام کاری را در بدون حضور فيزيکی در 

. مؤسسه يا کارگاه امکان پذير ساخته است، مدتھاست که در کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری به کار گرفته شده است

ی از کارکنان مؤسسات سرمايه داری به ويژه کادرھای فنی را از بخشی از اجبارات کار در محل آزاد اين ايده که بخش

اما تجربه نشان داده است  که استفاده از اين وسيله در ابعاد توده . می کند، به عنوان دستاوردی اجتماعی، قلمداد می شود

تقال بخش ھائی از زنجيرۀ توليد و فروش خدمات به مناطقی با ای اش، تقليل ھزينه ھای توليد به ويژه نيروی کار، با ان

عارضه ھای «ۀ سرمايه داری به منظور تقليل مؤسسکار ارزان، اتميزه کردن کارگران و جداکردن واحدھای مختلف 

کار در خانه از راه دور، مرزھای زندگی خصوصی با . مثل اعتراضات و اعتصابات را در مد نظر دارد» اجتماعی

 و نطارت کارفرما و مدير و ناظم کار را به حريم زندگی خصوصی می کشاند و زمان کنترول را درھم می شکند و کار

اين فرم قطعه کاری و مقاطعه کاری . حضور فعال را افزايش می دھد بدون آنکه برای آن مزدی اضافی پرداخت شود

اين . ی از کار اضافی را به ميان خانواده می کشاندھدف افزايش استثمار را دنبال می کند و فشار روحی ناش" مدرن"

شيوه که در جمھوری اسالمی به ويژه برای زنان تجويز می شود، خانه نشين کردن و جدا سازی آنھا را از محيط 

  .  اجتماعی و کار دنبال می کند

     

  :قانون کار و تشکل ھای کارگری

کاھا يا اتحاديه ھای کارگری، خواب از چشم طبقۀ حاکم مسألۀ تشکل ھای کارگری و به طور روشن تشکيل سندي

، شاه )١(ھمان طور که در تاريخچۀ قانون کار مالحظه می شود . سرمايه دار در ھمۀ ادوار گذشته و حال بوده است

بيت تکرار شده در ھمۀ لوايح قانونی، مبارزه با اعتصاب و تظاھرات و متشکل شدن کارگران و حقوق بگيران و 

در سالھای . دارند از اين حربۀ کارگران بترسند» حق«در واقع سرمايه داران . است" متخلفين"ت و مجازات ممنوعي

 رشد وسيع جنبش کارگری و تشکيل اتحاديه ھای سراسری به ويژه در صنايع نفت و نساجی و در ١٣٢٠- ١٣٣٠

جانبۀ کارگران و کارمندان چاپ و  ورود ھمه - ١٣۵٧ جنبش عظيم معلمان و از نيمۀ دوم سال  ١٣٣٩-١٣۴٢سالھای 

 سياسی - مطبوعات و اداره ھای دولتی و کارخانه ھا و صنايع نفت، با کميته ھای اعتصاب و تشکل ھای اقتصادی

خودشان، نقطه ھای عطفی ھستند که در آنھا مسير جنبش ھای ھمگانی به مراحل باالئی جھش يافته و نشانی از قدرت و 

  .  بگيران است مبارزات متشکل مزدتأثير

 معلمی و کارمندی را - سقوط رژيم شاه، برچيدن ھمۀ تشکل ھای کارگری جمھوری اسالمی در اولين اقداماتش بعد از

رژيم ھنوز تثبيت نشده بود ولی ماشين . در دستور روز قرار داد که به طور وسيع در بيشتر جاھا جوانه زده بودند

، به کار افتاده بودند و ھمه جا به دستگيری و اخراج »ردم ھميشه در صحنهم«سرکوب کميته ھا و حزب هللا و اوباش و 

شوراھای اسالمی با .  سياسی آنان از جمله شوراھا دست زدند-کارگران فعال و برھم زدن تشکل ھای اقتصادی

 در ًمضمونی کامال متفاوت با شوراھای واقعی با ھدف منحرف کردن تشکل ھای واقعی و سرکوب ھرگونه اعتراض

خانۀ کارگر که به مرکزی کارگری برای کمک به مبارزات کارگران تبديل شده بود توسط اوباش . ھمه جا برپا شد

و اين ھمه به اھرمی در دست سپاه پاسداران و سازمانھای اطالعاتی رژيم برای مھار . کارگری حزب هللا اشغال شد

 سال جنگ ارتجاعی ھزاران کارگر را بسيج کرده ٨در مدت ھمين ھا .  سياسی کارگران تبديل شد-فعاليتھای اقتصادی

  .به جبھه ھای جنگ برای تبديلشان به گوشت دم توپ رژيم فرستادند

 شوراھای اسالمی کماکان جای خود را حفظ کرده اند؛ و از سنديکا و اتحاديه   -١٣۵ مادۀ -در اليحۀ اصالحی جديد

 قانون کار به شرح زير ١٣١ماده .  جھت اين خواسته انجام نشدهی درتغيير در فصل ششم ھيچ .ًمطلقا خبری نيست
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در اجرای اصل بيست و شش قانون اساسی و به منظور حفظ : ًاصالح گرديده است که عينا آن را در زير می آورم

حقوق و منافع مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می توانند نسبت به تشکيل انجمن صنفی کارگری يا 

تخاب نمايندۀ کارگران در کارگاه اقدام و کارفرمايان يک حرفه يا صنعت نيز می توانند مبادرت به تشکيل انجمن ان

با اضافه کردن عبارت تشکيل انجمن ھای صنفی و نمايندۀ کارگری، بدون در متن اصالحی، .  نمايندئیصنفی کارفرما

ل دولتی خودشان را با مقاوله نامه ھای سازمان جھانی روشن کردن وضعيت اين نمايندگی و جايگاھش، بيشتر حل مشک

  .کار و ورود به آن را در مد نظر دارند تا گشايشی در مورد مشکل کارگران

 و يک سال و نيم پس از آغاز دوره ی رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی، ھمزمان با دومين سال ١٣٧١تابستان سال 

 مواد مربوط به تشکل ھای کارگری تغييرپس از وی خاتمی خواھان  .ن شد اين قانوتغييرتصويب قانون کار، خواستار 

مطابق مقاوله نامه ھا و الگوھای سازمان . شد تا موانع حقوقی پيوستن ايران به سازمان تجارت جھانی را بر طرف کند

  .ھای کارگری است جھانی کار، قانون کار ايران چند نقص مھم دارد که يکی از آنھا در مورد تشکل

  

  :بيمه ھای اجتماعی

 اجتماعی را ھم رعايت نمی کنند، اصالحيۀ تأميندر شرايطی که کارفرمايان و دولت، حداقل ھای قوانين فعلی 

پيشنھادی با حذف برخی از آنھا، در مسير بی ثبات کردن بازھم بيشتر وضعيت کارگران، آنھم در شرايطی مانند 

 قانون کار در اين ٢۴ و٢٣ات مواد تغيير. گام بر می دارد... ج و بيکاری و بيماری، از کارافتادگی، بازنشستگی، اخرا

  .راستا حائز اھميت است

  

  :  قانون کار به شرح ذيل است٢٣ماده 

ھای ناشی از فوت، بيماری، بازنشستگی، بيکاری، تعليق، ازکار   کارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمری- ٢٣ماده 

اين ماده به .  اجتماعی خواھد بودتأمينقررات حمايتی و شرايط مربوط به آنھا تابع قانون  م  و يائیافتادگی کلی و جز

   :صورت زير اصالح گرديده است

 در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بين کارگر و کارفرما و يا فسخ قرارداد با تصميم کميته - ٢٣ماده 

 کارگر به نسبت کارکرد به ازای ھر سال سابقه کار حق سنوات به انضباطی کارگاه، کارفرما بايد براساس آخرين مزد

  . روز مزد به کارگر پرداخت نمايد٣٠ميزان 

 اجتماعی حذف شده است و به جای  آن حق  سنوات به  کارگر تعلق می گيرد تأمينھا ی  در اين اصالحيه ھمه حمايت

  .ز است اجتماعی بسيار ناچيتأمينکه مبلغ آن نسبت به حقوق بيکاری 

در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معين يا مدت موقت، کارفرما مکلف است به  کارگری که مطابق  «-٢۴ماده 

قرارداد، يک  سال يا  بيشتر، به کار اشتغال داشته است برای ھر سال سابقه اعم از متوالی يا متناوب بر اساس آخرين 

  ». کار به وی پرداخت نمايدحقوقی معادل يک ماه حقوق به عنوان مزايای پايان

 داشته اشتغال کار به بيشتر يا سال يک مطابق قرارداد، که کارگری به« عبارت ٢۴ماده  در اصالحيه قانون کار در

به  »حقوق ماه يک معادل«عبارت  و »کارگر« واژه به» وی«واژه  و »کارکرد مدت نسبت به« عبارت به »است

 .شود می اصالح »مزد ماه يک معادل«عبارت 

آمده » به نسبت مدت کارکرد«با مدت مشخص، عبارت مبھم » يکسال يا بيشتر سابقۀ کار«در اين اصالحيه با حذف 

ًمثال بخشی از مدت کارکرد : ًاست که راه را برای ھرگونه تفسير مدت اشتغال کارگر توسط کارفرما کامال ھموار سازد
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که می تواند ساير مزايا و مطالبات ديگر » يک ماه حقوق« عبارت با حذف. را دورۀ آزمايشی يا آموزشی محسوب نمايد

  .قرار داده شده که می تواند معادل حداقل دريافتی باشد»  يک ماه مزد«را نيز شامل گردد، عبارت 

 است، دو پايه ای کردن بيمه ھای ھمگانی تغيير اجتماعی در حال تأمينمسألۀ مھمی که در اصالحيۀ مربوط به سازمان 

 صندوق ھای بيمه ھای خصوصی، به تأسيسکه (به تمام مناطق ) ٧فصل (تسری مقررات بيمه در مناطق آزاد . تاس

منظور ارائۀ خدمات درمانی، غرامت ايام بيماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت، و ساير 

  .  در اين جھت است.) ت اجتماعی، آزاد اعالم کرده استأمينموارد را به موازات سازمان 

 اجتماعی برای مزد و حقوق بگيران و وارد کردن بخش تأميندرھم شکستن ساختار ھمگانی و يگانۀ سازمان 

دو پيشنھاد به طور عمده اين ھدف را دنبال می . خصوصی به اين حوزه، يکی از ھدف ھای اصالحيۀ پيشنھادی است

زير نظر وزارت بھداشت و آزاد » نظام سالمت« ماعی و الحاق آن به  اجتتأمينخارج کردن بخش درمانی سازمان . کند

  .»بيمه ھای ذی ربط«کردن بيمه ھای خصوصی تحت عنوان 

 اجتماعی، موضوع احداث تأمينمديرعامل سازمان . اين طرح سر و صدای جناحھای خودی را نيز در آورده است

:  اجتماعی در تعارض می داند؛ و اظھار داشتهتأمينودی صندوق ھای موازی بيمه گر را با اصل عملکرد و ماھيت وج

بحث صندوق ھای موازی، منابع سازمان را محدود می کند و حتی به  .طبيعی است که با اين اصالحات مخالف باشيم«

شرکت سرمايه (» شستا«غول سرمايه گذاری مھمی مانند  اجتماعی، تأمينسازمان » . شدگان نيز ھست ضرر خود بيمه

يکی از داليل و شايد دليل اصلی دعوای درون دولت روحانی در زمينۀ .  می کندکنترولرا ) ٢) ( اجتماعیتأمينی گذار

انتقال يا عدم انتقال بخش رفاه و سالمت وزارت کار و امور اجتماعی به وزارت بھداشت، تالش بوروکرات ھای 

مؤسسات توليد دارو، بيمارستان ھا، در ( اجتماعی مينتأوزارت بھداشت و پزشکان سرمايه دار برای دستيابی به منابع 

  .است)  اجتماعیتأمينمانگاه ھا و غيره متعلق به سازمان 

 قانون برنامه پنجم توسعه را بھانه ای برای لغو ٢٨به نظر می رسد، تھيه كنندگان پيش نويس اصالح قانون كار، ماده 

  .ر آن ايجاد صندوق ھای خصوصی بازنشستگی پيش بينی شده است اجتماعی قرار داده اند، که دتأمينانحصار سازمان 

 به منظور فراھم نمودن شرايط رقابتی و افزايش كارآمدی بيمه ھای اجتماعی و جلوگيری - قانون برنامۀ پنجم٢٨ماده 

و يا از ايجاد ھرگونه انحصار يا امتياز ويژه ای برای صندوق ھای بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعـاونـی 

دولتـی اجازه داده می شود صندوق ھای بازنشستگی خصوصی با رعايت تضمين حق بيمه شدگان و بازنشستگان 

  .صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال براساس آئين نامه ای كه به تصويب ھيئت وزيران می رسد ايجاد گردد

ندوق بازنشستگی داده شده ولی در پيش نويس  قانون برنامه توسعه پنجم به بيمه شده اختيار انتخاب ص٢٨ درماده 

  . داده شده استبه كارفرمااصالح قانون كار اين اختيار 

 قانون کار، به تحديد و تقليل جايگاه ۴٨ و٢٣،٣١اتی در ماده ھای تغيير پيش نويس اصالحيۀ قانون کار، ھم چنين با 

ات، تغييرمھمترين اثر اين . ن قانون کار پرداخته است اجتماعی در ارتباط با پوشش بيمۀ اجتماعی مشموالتأمينسازمان 

در پيش نويس اصالحيه قانون  . اصلی بيمه ھای اجباری کارگران استمسؤولرفع اولويت از اين سازمان به عنوان 

) ١۴ماده ( "صندوق بيمه ای ذيربط" مزبور، نھاد اصلی پوشش بيمۀ مشموالن قانون كار را مبھم گذاشته و از عبارت

آزاد گذاشته ) ۵٣ماده ( "صندوق ھای بيمه "  اجتماعی يا سايرتأمينصندوق " فاده نموده و كارفرما را بين انتخاباست

  . است

 تسری اين امر به تمامی بخش ھای بيمه ھای اجتماعی و قرار دادن آن در اختيار کارفرمايان، نشان بارزی از رويکرد 

و اين در حالی است که بخشی از مزد کارگران به عنوان حق بيمه از ضد کارگری اين قانون و اصالحيه ھايش است؛ 
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به موجب قواعد و مقاوله نامه ھای بين المللی و دستاوردھای تثبيت شده مبارزات کارگران در . جيب آنھا زده می شود

شش بيمۀ  و كارفرما مكلف و موظف به پرداخت حق بيمه و اخذ پو است" اجباری" سطح جھانی، بيمۀ مزد بگيران

در اين زمينه استوار گرديده  "يت كارفرمامسؤول"ًاجتماعی برای كارگر می باشد و اساسا آغاز بيمه ھای اجتماعی بر

  .است

با توجه به نوع قرارداد دائم يا (ھجوم قانون کار و اصالحيۀ پيشنھادی به مزدھای ثابت و چند نرخی شدن حداقل مزد 

 اخراج مزد بگيران و نتيجۀ مستقيم آن، افزايش ھزينه ھای بيمه ھای بيکاری، تسھيل...) موقت، شرايط اقتصادی و 

. افزايش دوره مجاز كارآموزی تا سه سال، كه کار مجانی و ارزان بدون پرداخت حق بيمه را رسميت می دھد، است

ی ھا در مجموع پايه گره زدن مزدھا به بھره وری کار و شرايط اقتصادی و ساير اقدامات ارزان سازی و بی ثبات ساز

ايجاد صندوق ھای بيمۀ اجتماعی .  اجتماعی را به خطر انداخته و می اندازدتأمينھای مالی و ثبات اقتصادی سازمان 

خصوصی کوچک در حوزه ھای خدماتی اين سازمان، و به ويژه بازنشستگی، آيندۀ چند نسل از کارگران و افراد تحت 

يك . رژيم کنونی به اندازۀ کافی لرزان گرديده، بازھم بی ثبات تر و لرزان تر می سازدتکفل و بازماندگان آنھا را که در 

 قانون ٢٨به موجب بند الف ماده ( سال تضمين حقوق نمايد ١٠صندوق بازنشستگی خصوصی كه قرار است فقط برای 

  .نمی تواند رابطه ای را که بين چند نسل برقرار است، تضمين نمايد) برنامه پنجم

  نفت، بانك ھا، بيمه ھا،(  در حالی است که در بسياری از وزارتخانه ھا، دستگاه ھا و بنگاه ھای بزرگ كشور، اين

صندوق ھای بيمۀ ويژه ايجاد شده و در اين مجموعه ھا مديران و ...) فوالد، صدا و سيما، شھرداری ھا و  مس، 

، تحت پوشش "دون پايه"ار می گيرند و كاركنان كارشناسان عاليرتبه در صندوق ھای بيمه مزبور تحت پوشش قر

دولت با پرداخت حق بيمه ھای باال از جيب بودجۀ عمومی، به سرمايه داران .  اجتماعی قرار می گيرندتأمينسازمان 

  .خصوصی، در واقع به تبعيض و بی عدالتی موجود بيشتر دامن می زند

ان و مشموالن قانون کار، به طور رايگان به ھزينۀ خواست بيمه ھای ھمگانی در سطح پايه برای ھمۀ کارگر

 و نطارت نمايندگان کارگران، در ساختاری واحد و سراسری، تنھا راه تضمين ثبات و کنترولکارفرمايان، تحت 

وارد کردن بخش خصوصی به اين حوزه و رقابتی کردن آن، وضعيت ناپايدار . پايداری برای اين نھاد اجتماعی است

  .ران و زحمتکشان را وخيم تر می سازد و به عميق تر شدن شکاف ھای اجتماعی موجود، دامن می زنداکثريت کارگ

  

  :نتيجه

قانون کار جمھوری اسالمی و اصالحيه پيشنھادی و دستورالعمل ھای رنگارنگی که در باال به آن پرداخته شد، بی 

ئم با تشکل ھای کارگری و سرکوب قانونی ھرگونه مبارزه دا. ثباتی و ارزان سازی نيروی کار را ھدف قرارداده است

اعتراض و اعتصاب مزد و حقوق بگيران، ھدف عمدۀ ديگر ھمۀ دولتھا در طی اين صد سال موجوديت جنبش کارگری 

. کارگران و زحمتکشان ايران نمی توانند نسبت به تجاورات آشکار به حقوق اوليه شان بی اعتنا بمانند. بوده است

  .افزايش مزد يکی از خواست ھای مھم و دائمی کارگران در نظام سرمايه داری استمبارزه برای 

 مزد حداقل براساس ھزينۀ متوسط يک حانوادۀ شھری و افزايش آن به نسبت نرخ تورم و بارآوری کار، تعيينخواست 

  .تنھا راه نجات از فقر مطلقی است که کارگران در آن دست و پا می زنند

از اين رو طبيعی است که مزدی .  طبقۀ اجتماعی و توليد کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اندکارگران بزرگترين

ِبا وجود اين، می دانيم تا نظام کار مزدی و سرمايه داری ادامه . معادل ھزينۀ متوسط يک خانوار شھری داشته باشند
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قه ای استثمار شونده و زير ستم به انسان  موقعيت کارگران از طبتغييرداشته باشد ھيچ ميزانی از افزايش مزد باعث 

  . ھائی آزاد از ستم و استثمار نمی شود

ما در بررسی جزئيات قانون کار و ملحقاتش ديديم که فقط در حوزۀ دستمزدھا نيست که کارگران مورد حمله قرار 

 تأمينی باشد، مبارزه برای مبارزه برای بھبود شرايط کار، عقد قراردادھائی که ضامی تداوم و ثبات کار. گرفته اند

، مبارزه برای کسب حقوق برابر برای زنان و ...) بازنشستگی و-  از کارافتادگی- بيکاری-درمانی(بيمه ھای اجتماعی 

حقوق ويژه در مورد مرخصی ھای زايمان و حضانت کودکان شيرخوار، مبارزه برای بدست آوردن حق و ايجاد تشکل 

. م ديگری ھستند که کارگران را به ميدان مبارزه و مقابله با کارفرمايان می کشاندحوزه ھای مھ... ھای واقعی و 

با توجه به اکثريت مطلق عددی (مبارزه برای اصالح قانون کار در جھت منافع کارگران و حق دخالت و داشتن اکثريت 

 ھای نطارت  بر ھيأت و در ارگانھای تصميم گيری در مورد امور کارگران، ازجمله شورای عالی کار) کارگران

اجرای قراردادھای کار تا کميته ھای انضباطی و ارگانھای رسيدگی به اختالفات کارگران با کارفرمايان جزئی از 

  .مبارزۀ روزانۀ آنھاست

کارگران و زحمتکشان در ضمن مبارزه برای بھبود شرايط زندگيشان ياد می گيرند، چگونه متشکل شده و امتيازات به 

به شناخت خود و نيروھايشان و ھمچنين دشمن طبقاتيشان نائل آمده تا بتوانند گام به گام به جلو . ه را تثبيت کننددست آمد

.  روشن است تا زمانی که نظام طبقاتی سرمايه داری پا برجاست، استثمار و ستم طبقاتی از بين نمی رود. روند

ازه ای وضعيت اقتصادی کارگران را بھبود بخشد و اگر اين مبارزاتی که در باال بدان اشاره شد، می تواند تا اند

مبارزات با آگاھی طبقۀ کارگر از وضعيت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در 

ۀ جھت محو استثمار ھمراه باشد، می تواند زمينه را نه تنھا برای بھبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارز

  .ِآنان نيز فراھم سازد و در نھايت تالش تاريخی کارگران برای برانداختن سرمايه داری و نظام کار مزدی را تقويت کند

  

  پانوشت ھا

بررسی سريع و مختصر تاريخچۀ تدوين قانون کار درايران معاصر در زير، نشان می دھد که چگونه دولت  )١(

ون کارش در جستجوی زنجيری است که به پای کارگران ببندد تا سرمايه داری در تمام اشکال آن، ھمواره در قان

 .به مھار اين طبقه در مسير مطالبات و مبارزاتش بپردازد

فرمان والی ايالت كرمان و سيستان و بلوچستان درباره «نخستين متنی كه در ارتباط با مسائل كارگران صادر شد «

المللی كار منتشر شده  ھای دفتر بين است كه در يكی از نشريه١٣٠٢ در آذر» بافی ھای قالی حمايت از كارگران كارگاه

روز جمعه و . شود  ساعت در روز محدود می٨بافی به  ھای قالی در اين فرمان ساعات كار برای كارگران كارگاه. است

 سال در اين ١٠  سال و دختران كمتر از٨پسران كمتر از . ايام تعطيل رسمی را با دريافت مزد كارگران تعطيل باشند

ھای نمناك و مرطوب احداث نشود و كارگاه دارای  ھا در زيرزمين يا اتاق  كارگاه–. ھا به كار گمارده نشوند كارگاه

رئيس  .كارفرما، كارگر بيمار را به كار نگمارد .ای رو به آفتاب باشد تا نور خورشيد از آنجا به درون بتابد دريچه

  .ھا از كارگاه بازديد كند ری، ھمۀ ماه بھداشت شھردامأموربھداری يا 

اين اداره .  به نام اداره كل صناعت و معادن تشكيل شد١٣١۴اداره دولتی در ارتباط با امور كارگری در سال 

 به تصويب ھيئت وزيران ١٣١۵ ]اسد[ مرداد١٩را تھيه و در تاريخ » ات صنعتیمؤسسنامه كارخانجات و  نظام«

 كارخانه، ضوابط فنی و بھداشتی تأسيس ماده بود، مقرراتی درباره شرايط ۶٩ كه شامل نامه در اين نظام. رسانيد
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» اداره كل صناعت و معادن«و نيز چگونگی نظارت ) كارگران(كارخانه و نيز شرايط مربوط به ايمنی و سالمت 

 كارگران در زمينه حوادث ناشی نامه بيشتر ناظر به مقررات ايمنی و نيز نوعی بيمه ھر چند اين نظام. بينی شده بود پيش

از جمله ممنوعيت فعاليت از كار، از كار افتادگی و فوت در حين كار بود، در مواردی ھم به مقررات كار پرداخته بود، 

 كه موجب اختالل ئیبندی و مواضعه و كارھا مزدور بايد از دسته« نظامنامه ۴٧جمعی و اعتصاب بود كه برابر ماده 

بينی  و برای تخلف از اين دستور، مجازات حبس و غرامت پيش…» يشرفت كار شود خودداری نمايدامور كارخانه و پ

و نيز كارگران بيمار ) ٢٢ و ٢١زنان باردار و شيرده موضوع مواد (در يكی دو ماده، برای كارگران زن . شده بود

  .مقرراتی حمايتی منظور شده بود) ٣۶ماده (

 مأمور و تأسيسستقلی به نام اداره كل كار در وزارت بازرگانی و پيشه و ھنر  اداره م١٣٢٣ ]عقرب[در آبان ماه

رسيدگی به شكايات و رفع اختالفات كارگران و كارفرمايان شد و سپس كميسيونی تشكيل شد كه اولين طرح قانون كار 

. ان در مجلس مطرح نشدبه سبب مخالفت برخی از نمايندگ ولی اين اليحه. را تھيه و به مجلس شورای ملی ارائه كرد

 وزيران رسيده بود، جنبه نظارتی بر اعتصابات كارگری ھيأت به تصويب ١٣٢٣ ]ثور[ ارديبھشت٢۵اين متن كه در 

نامه قانونی  در اين سال تصميم به تھيه قانون جديدی گرفته شد و تصويب. داشت كه در آن زمان گسترش يافته بود

ھای كارگری، جنبه حمايتی آن نسبتا زياد بود  د و با توجه به فعال بودن سازمان تبصره تھيه ش٣۴ ماده و ۴٨مشتمل بر 

 كميسيون كار مجلسين شورای   ١٣٣٧ ]حوت[ اسفند٢٧ در.كه برخی از مقررات آن در قوانين بعدی كنار گذارده شد

شورای عالی كار . شد  ١٣٢٨ای را تصويب كرد كه جايگزين قانون كار مصوب سال  ملی و سنا اليحه قانون كار تازه

حل و فصل اختالفات و  ھای مربوط به شورای كارخانه،  نامه نئي آ١٣٣٨ز سال ئيدر شھريور ماه برگزيده شد و در پا

تشكيل و به ثبت رساندن سنديكاھا با اين ھمه در مورد موضوعات حساسی مانند . استخدام اتباع بيگانه را تصويب كرد

 ١٣٣٩وزيری شريف امامی در سال  در دوره نخست . تمزد ھيچ اقدامی به عمل نيامدو تجديد نظر دربارۀ حداقل دس

  . تشكيل و ثبت سنديكاھا آماده گرديد و چندی بعد شورای عالی كار آنھا را تصويب كردئیھای اجرا نامه نئيآ

 را كه ١٣٣٧ دولت موظف گرديد قانون كار» ٢٠/١١/١٣٤٣قانون اصالح قانون كار مصوب «به موجب ماده واحده 

گرديد، به صورت اليحه تقديم مجلس كند، اما اجرای دستور قانونی مذكور بيش  ھمچنان به صورت آزمايشی اجرا می

اين طرح .  دولت مطالعاتی را پيرامون طرح قانون كار جديد آغاز كرد١٣٥٥از ده سال به تاخير افتاد، تا اينكه در سال 

 تبصره تنظيم گرديد و ٥٧ ماده و ١٢٩ مشتمل بر ١٣٥٧سرانجام در مھرماه ھای گوناگون،  پس از طی فراز و نشيب

» . طرح مذكور ھمراه با سقوط نظام شاھنشاھی از دستور كار خارج شد وزيران قرار گرفت، اما  ھيأتدر دستور كار 

 )ھفته مجلۀ – صفرزاده ھاله -٢٠١٢ فوريۀ -تاريخچه قانون کار در ايران (

  ١٣٩۵/٠٨/٢۵دھد؛  ايلنا گزارش می -)٢(

 کارگران متحد شدند؛ تجمع عليه اصالحيه ضد کارگری دولت

اين تجمع در نوع خود، بسيار . اند ح، مقابل مجلس شورا مملو از جمعيت است، چند صد نفری جمع شدهاز ساعت ده صب

با وجود اين که روز کاری و وسط ھفته است، حضور . اند وسيع و گسترده است، گروه ھای مختلف استقبال کرده

 دو، سه ساعتی مرخصی ساعتی اند، خيلی ھا مشخص است که خيلی ھا با لباس فرم آمده. کارگران چشمگير است

  .اند و آمده اند که از حق و حقوقشان دفاع کنند گرفته

از چند روز پيش، فراخوان اين تجمع در رسانه ھا و فضای مجازی منتشر و دست به دست می شد؛ فراخوان اين تجمع 

تمری بگيران تھران صادر را کانون ھماھنگی شوراھای اسالمی کار استان تھران به ھمراه کانون بازنشستگان و مس

  .کرد و از ھمه کارگران خواست که با حضور حداکثری، مقابل لوايح و تصميمات ضد کارگری بايستند
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پيونديم، گفتند  بعد از اعالن اين فراخوان، خيلی از تشکل ھای کارگری، اعالم حمايت کردند و گفتند به اين تجمع می

  .کنيم اعتراض میبيست و پنجم مقابل مجلس شورا ھمه با ھم 

ھا ھم آمده بودند، از ھمه تشکل ھای کارگری بودند؛ کارگران  ھا، غير رسمی و امروز ھمه آمده بودند، نه فقط رسمی

چيزی که . ای؛ کارگران واحدھای توليدی شھر ری و اسالمشھر و کارگران حمل و نقل و اتوبوسرانی جنوب و پروژه

ھای مختلف بود، ھمه يکصدا شعار می   ھمبستگی کارگران از گروه ھا و طيفاز ھر چيز ديگر مشھودتر بود، اتحاد و

طرح ادغام، غارت اندوخته کارگران؛ قرارداد موقت، بردگی کارگر؛ و يا اصالح نه، : دادند و اعتراض می کردند

  .اجرای قانون کار

اول . مجلسی ھا برسد به وجود آورده که صداھای اعتراض ھماھنگ و ھمصدا به گوش ئیدردھای مشترک فضا

 در دست داشتند و شعار ئیافرادی سخنرانی کردند، بعد قطعنامه قرائت شد و در نھايت کارگران در حالی که پالکاردھا

  .دادند، صحن جلوی مجلس را چندين بار طی کردند سر می

است، ھم به طرح ادغام ھمان طور که در قطعنامه اين تجمع آمده، اعتراض کارگران ھم به اليحه اصالح قانون کار 

  .ھا در پالکاردھا ھم ديده می شود اين اعتراض.  اجتماعی در بيمه سالمت و ھم به اليحه گسترش مناطق آزادتأمينمنابع 

کارگر، معلم اتحاد، : گيرد مطالبات کارگران گسترده تر از اينھاست، گاھی شعارھا رنگ و بوی بيشتری به خود می

  ...شکل مستقل حق مسلم ماست؛ کارگر اخراجی شاغل بايد گردد و اتحاد؛ اعتراض، اعتصاب، ت

شايد بيست و پنجم آبان ماه سرآغازی باشد برای ھمبستگی . اين حضور گسترده، نويدبخش اميدی تازه است

شايد، تنھا اين ھمبستگی و فقط اين . ن و مقامات ھستندمسؤوالدستمزدبگيرانی که نگران دست اندازی ھا و تعرضات 

بستگی بتواند به سرانجام برسد و کارگران ايران به آنچه که حقشان است و ديگران در پی تصاحب آن ھستند ، دست ھم

  ...پيدا کنند 

 شرکت و مؤسسه را اداره ١٧٠ای با بيش از  است که مجموعه )ھلدينگ(مادر  گذاری رمايهس شستا يک شرکت) ٣ (

 ھزار ميليارد تومان و سود ساالنه آن ٣٩ بالغ بر ١٣٩١ سال گذاری در ھای اين شرکت سرمايه ئیمجموع دارا. کند می

ًباشند جمعا   شرکت ديگر که در بورس فعال می۴٠٠ ميليارد تومان بوده و اين درحالی است که سود ٣٠٠٠نزديک به 

ب بيش از مرات ھا به گذاری در شرکت شود بازدھی واقعی شستا ناشی از سرمايه گفته می.  ميليارد لایر بوده است١۶٠٠٠

  .شود آن ميزانی است که به لحاظ مالی و حسابداری نشان داده می

داروسازی  ، شرکت کارخانجات داروپخش :توان به باشد، که برای نمونه می شستا مالک شمار زيادی شرکت می

البراتوارھای  ،داروسازی دانا ،داروسازی ابوريحان ،شرکت داروسازی زھراوی ،داروسازی فارابی ،اکسير

شرکت  ٧و  شرکت زيرمجموعه ٣٠شستا دارای . ايران اشاره کرد شرکت ژالتين کپسول و پارس دارو ،ازکر

 درصد ۴٠ھا شامل  اين فعاليت. دھند ای را در صنايع مختلف در ايران انجام می ھای گسترده باشد، که فعاليت می ھلدينگ

 درصد ١٧ درصد از بازار قير، ٣٠، در اختيار گرفتن سيمان  درصدی در بازار۴٠گذاری  کار توزيع دارو، سرمايه

ھای وابسته که تمام يا  بعضی از مؤسسه. ھای اقتصادی ديگر است  درصد ترابری ريلی و برخی فعاليت٧٠بازار تاير، 

سالمی کشتيرانی جمھوری ا ،بانک رفاه کارگران ،تاپيکو شرکت:  سھام آنھا متعلق به شستا است، عبارتند ازعمده

پتروشيمی  ، نفت ايرانول،ئی، دانشگاه علوم قضاشرکت ملی صنايع مس ايران ،شرکت فوالد مبارکه اصفھان ،ايران

سازی ايران، خدمات بھداشتی درمانی ميالد سالمت تھران، گروه پزشکی حکمت و  گذاری خانه ، شرکت سرمايهجم

  .ھای ديگر مؤسسه
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  :کمک گرفته شده است منابع زير در نوشتن اين مقاله، از  

 آذرخش- شيده رخ فروز- ر با اصالحيه ھای قانون کاريورش رژيم سرمايه داری اسالمی به طبقۀ کارگ  

 آذرخش- شيده رخ فروز - انتخاب بين قانون کار بد و بدتر؟ا   

  طرح استاد شاگردی نوين 

  آذرخش-  شيده رخ فروز-يا چپاول کارگران با ارتجاعی ترين شيوۀ اقتصاد

 بھروز فرھيخته  -مزدی  ديگر رژيم برای بدتر کردن شرايط کار و زندگی کارکنان تالش: دورکاری   - 
 org.aazarakhsh.www://http آذرخش

 رمخالفت کارگران با اليحه دولت برای اصالح قانون کا 

  ١٣٩١ ]سنبله[ شھريور۶دوشنبه   

  گروه کارگری–کلمه 

 ١٣٩۵/عضو کارگری » ئیعلی خدا« - جدیاليحه اصالح قانون کار؛ فرصت يا تھديد-  ايلناجلسۀ - ٠٧/١٢

 کارشناس بازار کار» حميد حاج اسماعيلی«شورای عالی کار و 

 گو با ايلنا؛ و پرويز صداقت در گفت 

  به کارگر در اليحه اصالح قانون کارئینگاه کاال/ اتفاق مھيبی در شرف وقوع است

 است شده تنظيم کارفرمايان خواسته براساس کار نونقا اصالح اليحه 

   ١٣٩۵ , ]سرطان[  تير٢٠            ايلنا

 زير منابع به ارجاع با  ھفته مجلۀ – صفرزاده ھاله -٢٠١٢ بروری ف-تاريخچه قانون کار در ايران:  

 نگاه سازمان از ھای کارگری تشکل مصداقی،« – قانون کار ايران و سرسختی کارفرمايان« صادق کارگر،(

انتشارات انديشه »  در ايرانئیھای كارگری و كارفرما تشكل«فاطمه حافظيان،  -المللی کار  بخش   ششم  بين

  )برت

 

 ١٣٩۵ ]قوس[آذر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


