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حداقلی امروزه در خيلی از کشورهای جهان، قوانين کار در چهار چوب مناسبات موجود سرمايه داری، 
اين امر يعنی جا افتادن حداقلی از رعايت . از حقوق اقتصادی و اجتماعی را برای کارگران مد نظر دارند

حقوق کارگران در سطح دنيا، خود محصول مبارزه طوالنی کارگران در مسير تالش برای امحا سرمايه 
است، بطوريکه امروزه داری و همچنين بهبود شرايط زندگی شان در چهارچوب مناسبات موجود بوده 

اين حداقل ها در کشورهای زيادی و در کليه سطوح زندگی کارگران از قبيل دستمزدها، حق اعتصاب، 
اما با . به عنوان استانداردهايی جا افتاده اند و دولتها خود را ملزم به رعايت آنها ميدانند... داشتن تشکل و

زن قوای جهانی به نفع بورژوازی غرب، سرمايه اين وجود، پس از فروپاشی بلوک شرق و تغيير توا
داری در اروپا تالش کرده است تا با دست بردن به قوانين کار و هجوم به دستاوردهای جنبش کارگری، 

تالش دولت فرانسه برای تغيير قانون کار و مقاومت کارگران و . اين استانداردها را به نفع خود تغيير دهد
 .ی از نمونه های مهم چنين تالشی از طرف بورژوازيستدانشجويان در مقابل آن، يک

  
 نتيجه ای که بالفاصله از چند سطر بحث فوق حاصل ميشود، اينست که هم وجود استانداردهايی برای 
زندگی کارگران و هم تالش دولتهای سرمايه داری برای هجوم به اين استانداردها و همچنين عقب نشينی 

رگران،  حاصل  توازن قوای معينی از کشمکش طبقات اصلی جامعه يعنی آنان در مقابل عکس العمل کا
طبقه سرمايه دار از يک سو و طبقه کارگر از سوی ديگر در اين کشورها بوده است، بدون مبارزه بی 

 و رسيدن طبقه کارگر به يک نيروی تعيين کننده در ٢٠ و ١٩امان و سازمانيافته کارگران در قرون 
 سياسی اين کشورها، ما شاهد آنچه که امروزه بعنوان استانداردهای معينی در -ادیصحنه تحوالت اقتص

از طرف ديگر، بی شک بدون به ميدان . قوانين کار اين کشورها برای زندگی کارگران هستيم، نمی بوديم
لت آمدن قدرتمندانه کارگران و دانشجويان در مقابل طرح دولت فرانسه، ما امروزه شاهد عقب نشينی دو

نتيجه اينکه، اين فشار و به ميدان آمدن . اين کشور در مقابل خواسته های کارگران نيز نمی توانستيم باشيم
گسترده کارگران است که ميتواند در نهايت باعث تغيير اوضاع زندگی به نفع آنان شود و قوانين کاری را 

  .  ايه داری تحميل کندبا رعايت استانداردهايی مناسب برای زندگی کارگران به نظام سرم
  

از اينرو اين نوشته قصد بررسی کارشناسانه قانون کار جمهوری اسالمی را ندارد، چرا که قانونگذاران 
در ايران به اندازه کافی در اين حيطه کارشناس دارند و قانون کار امروز و تغييرات پيش رو نيز 

قدين دلسوزی نيز برای سرمايه داری ايران همچنين در اين راستا منت. محصول کار کارشناسی آنان است
وجود دارند که خطر عروج سرنوشت ساز جنبش کارگری را بر خالف پسر عموهای خود با گوشت و 



پوستشان لمس ميکنند و از موضع دفاع از قانون کار فعلی، به سراغ نقد اصالحيه های پيشنهادی برای 
  .   اين قانون ميروند

  
ن حقوق کارگران يعنی حق تشکل برسميت شناخته نشده و کارگران حق ندارند در کشوری که پايه ای تري

با )) حتی در چهارچوب مناسبات موجود، همانگونه که در ساير کشورهای سرمايه داری مرسوم است((
ايجاد تشکلهای مستقل خود، نماينده های منتخبشان  را در تصميم گيريهای مربوط به سرنوشت خويش 

با کوچکترين تالشی در اين راستا، متحمل حبس و ايجاد رعب و وحشت در خانواده دخالت بدهند و 
هايشان ميشوند،  صحبت از  قانون کار در مقام دفاع از آن در برابر اصالحيه های پيشنهادی، بويژه 
بدون توجه به ويژگی شرايط امروز سرمايه داری ايران و جايگاه جنبش کارگری در آن، همانند بازار 

  . ی برای جنس بنجلی است که فقط شايستگی ماندن بر روی دست صاحبانش را داردگرم
  

 سال گذشته چنان فاجعه بار بوده ٢٧هجوم به سطح معيشت کارگران در سايه همين قانون کار در طی 
است که حتی مسئولين دولتی نيز امروزه قادر به انکار آن نيستند، جا افتادن استخدام کارگران با قرار 

دهای موقت، دستمزدهای زير خط فقر، محروميت کارگران از حق اعتصاب، محروميت آنان از حق دا
، تماما در سايه ی قانون کاريست که .....ايجاد تشکل، ممنوعيت اعتراض کارگران به سيه روزيشان  و

به مقام دفاع امروزه عده ای در تالشند تا از طريق نقد اصالحيه های پيشنهادی برای آن، طبقه کارگر را 
  .  از قانون کاری بکشانند که چيزی جز سيه روزی بيش از پيش، برای کارگران به ارمغان نياورده است

سرمايه داری بحران زده ايران بطور مداوم برای تضمين انباشت خود، هميشه طبقه کارگر را در کليه 
 وقيحانه ترين شکلی  به مرگ ، به... سطوح زندگی اجتماعيش، از معيشت گرفته تا حق تشکل يابی و

گرفته است تا طبقه کارگر به پايمال شدن حقوقش در سطحی که بی کم و کاست، سود آوری سرمايه را 
  .در دوره های مختلف تضمين نمايد تن در دهد

  
، بی بورژوازی ايران برای برون رفت از بحران و سر ريز کردن افت سود خود بر گرده کارگران

ی نزديک به دو دهه به طبقه کارگر، به بهانه جنگ و پس از آن به بهانه سازندگی در حقوقی مطلقی را ط
اما با پايان ايندوره و در طول سالهای پس از جنگ، کارگران .  تحميل نمود۵٧طول دوره پس از انقالب 

 در به دليل شرايط دهشتباری که بر زندگی و معيشتان در آندوره تحميل شده بود بيش از هر دوره ای
اين دوره از تاريخ جنبش .  ، برای بدست آوردن حقوق انسانيشان به ميدان آمدند۵٧تاريخ پس از انقالب 

 به اينطرف سالهايی است که کارگران بيشترين اعتراضات را سازمان داده  و ٨٣کارگری بويژه از سال 
  . به عنوان يک جنبش اجتماعی تعين هر چه بيشتری را بخود بخشيده اند

  
تحت چنين شرايطی و با شروع تعرض هر چه گسترده تر طبقه کارگر به وضعيت فالکتباری که طی در 

  طرح خروج کليه کارگران ٨٣ بر آنان تحميل شده بود، در مهر ماه سال ۵٧سالهای پس از انقالب 
ری در بالفاصله تشکلهای خود ساخته نظام سرمايه دا. قراردادی از شمول قانون کار به ميان کشيده شد

ايران، با بوق و کرنا وارد ميدان شده و به اين بهانه،  دفاع از قانون کار موجود را به عنوان موهبتی 
برای تحميق کارگران در دستور گذاشتند، تا طبقه کارگر را فقط در حد دفاع از موقعيت  فالکتباری 

. رگران تحميل کرده بود  به کا۵٧نگهدارند  که همان قانون کار در طول سالهای پس از انقالب 
ميخواستند کارگران را به مرگ بگيرند تا آنان قراردادهای موقت را با شرايط موجودش، موهبتی در 
زندگی خود تلقی نمايند و به دفاع از قانون کاری بپردازند که يک زندگی سر تا پا نکبت و فالکت  را 

  . برای آنان به ارمغان آورده بود
  



  به نقطه اوج اعتراضات کارگری تبديل گرديد و کارگران ٨۴ و کل سال ٨٣سال اما چنين نشد، اواخر 
در مقام دفاع از موقعيت فالکتبار خويش باقی نماندند جنبش تشکل يابی و تشکل خواهی به عنوان سالح 
. اصلی طبقه کارگر در تعرض به سرمايه داری، به مرکز ثقل عروج ايندوره جنبش کارگری تبديل گرديد

يکه اين جنبش  امروزه با قدرت و تعرض هر چه بيشتری ميرود تا نقطه پايانی بر وضعيت بطور
ين تازه سر آغاز يک ا. فالکتباری بگذارد که طی نزديک به سه دهه بر کارگران ايران تحميل شده است

   .دوره سرنوشت ساز، هم برای طبقه کارگر و هم برای سرمايه داری در ايران است
  

ز، سرمايه داری ايران بيش از هميشه ی تاريخش، از يک سو در بحران عميقی دست و در شرايط امرو
پا ميزند و در تالش است تا با دست اندازی هر چه بيشتر به سفره خالی کارگران، خود را برای دوره 
معينی از آن خالصی بخشد و از سوی ديگر طبقه کارگر را با همه مطالبات انسانی اش بيش از هر دوره 

هر گونه ارجاع به قانون کار و يا دست بردن به آن و تقال برای تعرض . ديگری، رو در روی خود دارد
هر چه بيشتر به طبقه کارگر و يا حتی تغيير آن به نفع کارگران را، بايد در اين بستر ديد و بر اساس آن 

  . به ميدان آمد
  

ر رابطه با مسائل کارگران در ايران  د٨۴تحرکاتی را که از سوی ارگانهای دولتی از اواخر سال 
شاهدش هستيم به واقع  نه ناشی از نبود کارشناس و نقاد، بلکه ناشی از وجود کارشناسان و نقادانی خبره 

يک مرتبه بدون . برای تداوم سرريز کردن هر چه بيشتر افت سود سرمايه بر گرده کارگران بوده است
برای افزايش دستمزدهايشان نسبت به کارگران رسمی باشد اينکه توقعی در ميان خود کارگران موقت 

طرح . دستمزد کارگران موقت را افزايش دادند و پس از چند ماه يکسان سازی دستمزدها را اعالم کردند
 رسميت بخشيدن هر چه -١: کارشناسان خبره بورژوازی ايران با يک تير دو هدف را مورد نظر داشت

 فرو نشاندن اعتراض کارگران قراردادی به قراردادهای موقت از طريق بيشتر به قراردادهای موقت و
 خنثی کردن جنبش افزايش دستمزدها در فصل تعيين دستمزدها و ماههای -٢. افزايش دستمزد آنان
بايد در نظر داشت که با توجه به افزايش سرسام آور قيمتها در اوايل امسال که . نزديک پس از آن

د جنبش اعتراضی وسيعی را در ميان کارگران دامن بزند، افزايش دستمزد ميتوانست در موقع خو
  . کارگران موقت، باعث سکوت اين کارگران شد

  
اين سياستها که در نهايت منفعت صاحبان سرمايه را مد نظر داشت و همچنين عقب نشينی از آن، قبل از 

ثبوت برساند استيصال و درماندگی اينکه، عدم کارشناسی يک مسئله کارگری را توسط طبقه حاکمه به 
. بورژوازی ايران را در پاسخ به نيازهای طبقه خود و مطالبات روز افزون طبقه کارگر نشان ميدهد

اينکار را کردند چرا که ميخواستند منفعت صاحبان سرمايه را حفظ کرده و از فشار خرد کننده جنبش 
رژوازی ورشکسته ايران به دليل بحران عميق خود از آن عقب نشينی کردند چرا که بو. کارگری بکاهند

  .و برای برون رفت از آن، هم خدا را نياز دارد و هم خرما را
  

همانطوريکه اثباتا توضيح داده شد در ((کارفرمايان بالفاصله پس از افزايش دستمزد کارگران موقت 
روژه هايی که اين کارگران در پ)) کوتاه مدت و بلند مدت منفعت کل بورژوازی حاکم را مد نظر داشت

چرا که تضمين منفعت صاحبان سرمايه با سياست . در آن اشتغال بکار داشتند شروع به اخراج آنان کردند
برای نهادينه کردن و گسترش )) اين دستمزد نيز زير خط فقر بود(افزايش نا چيز دستمزد کارگران موقت 

بنا . فت سرمايه داری ايران از بحران موجودش نبودکامل قراردادهای موقت به تنهايی پاسخگوی برون ر
به اظهار يکی از کارگران ايران خودرو پس از افزايش ناچيز دستمزد کارگران موقت، از مجموع هزار 

در اين شرکت، )) که به صورت موقت در پروژه های پيمانکاری مشغول بکارند(( کارگر پروژ ه ای 
آنها را بر دوش هفتصد نفر کارگر باقيمانده انداختند اين امر هم  نفر را اخراج کردند و بار کار ٣٠٠



باز هم فشار خرد کننده . اعتراض کارگران اخراجی و هم اعتراض کارگران باقيمانده را بر انگيخت
افزايش ((در طول اين پروسه . کارگران باعث تغيير سياست شد و دستمزدها را يکسان سازی کردند

صورت مسئله همچنان )) سبت به کارگران رسمی و يکسان سازی مجدد آنهادستمزد کارگران موقت ن
الينحل باقی ماند، نه تنهاالينحل باقی ماند بلکه اعتراض و فشار کارگران موقت به کاهش دوباره 

  . دستمزدهايشان به وضعيت الينحل فوق اضافه شد
  

اندگی بورژوازی حاکم  در پاسخ همانطوريکه اشاره شد، چنين اوضاعی بيش از هر چيزی، نشان از درم
طرح جديد اصالحيه ی قانون کار نيز ادامه پاسخ به کالف سر . به نيازهای طبقه خود و طبقه کارگر دارد

در گمی است که بورژوازی ايران به دليل بحران عميق اقتصادی و اجتماعی موجودش، با آن دست به 
  .گريبان است

  
تواند متضمن تضمين منافع کارگران باشد، به ميدان آمدن تحت چنين شرايطی تنها فاکتوری که مي

همانطوريکه در سطور اول اين مقاله نيز اثباتا به آن . قدرتمندانه آنان با سازمانيافتگی هر چه بيشتر است
اشاره شد هر درجه بهبود شرايط زندگی کارگران در هر کشوری، تابعی است از توازن قوای معينی در 

، در اروپا چنين بوده، در آمريکا و ساير نقاط ))کارگران و سرمايه داران((  جامعهکشمکش طبقات اصلی
  .جهان نيز که کارگران از حداقل استانداردهايی برای زندگی برخوردارند چنين بوده است

  
 بدون جنبش کارگری سازمانيافته و قدرتمند در فرانسه ی  قرن نوزده و بيست، قانون کاری که متضمن 

 حداقل و نسبتا قابل قبولی در چهار چوب مناسبات سرمايه داری برای کارگران باشد، مصوب يک زندگی
نشده و به اجرا در نمی آمد و باز بدون تعرض وسيع طبقه کارگر در فرانسه ی امروز به دست اندازی 

ين مصوب سرمايه داری به زندگی کارگران، هيچ اصالحيه ای به نفع آنان کنار گذاشته نميشد و بطور يق
 . شده و به اجرا در ميامد

  
بنا بر اين امروزه، بويژه با توجه به شرايط فی الحال بورژوازی ايران که مختصری به آن اشاره شد نه 
نقد قانون کار و وارد شدن در  کار کارشناسانه بورژوازی برای خالصی از بحران موجودش، بلکه 

ه بورژوازی، تنها رويکردی است که ميتواند  تعرض هر چه گسترده تر و عميق تر طبقه کارگر ب
تا زمانيکه طبقه . کارگران را در موقعيت بهتر و دست باال تری  برای رسيدن به مطالباتشان قرار بدهد

کارگر با فشار روز افزون و اعتراضات گسترده خود نتواند به موقعيت تعيين کننده تری در عرصه ی 
چ قانونی به نفع آنان تصويب و يا تغيير داده نخواهد شد چرا که خود تحوالت اجتماعی ايران دست يابد هي

قانون کار و تغييرات آن در چهارچوب مناسبات سرمايه داری، تابعی است از موقعيت فرو دست يا باال 
  . دست  طبقه کارگر در برابر کليت نظام سرمايه داری

  
حا سرمايه داری و در مبارزه برای بهبود هر  اين تجربه دويست ساله کارگران جهان در مبارزه برای ام

  .  درجه از شرايط زندگيشان در چهارچوب مناسبات سرمايه داريست
 

  هجعفر عظيم زاد

٢۴/۵/١٣٨۵   

اسايت شور: منبع   
 


