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  کارگران و تعيين تکليف نهائی با قانون کار سرمايه دار عليههيورش طبق
 

١٣٨٧ ی دازدهم ي شنبهچهار                                                                                  )تياقل( انيسازمان فدائ  
  

های خبری جمهوری اسالمی در اوائل آذرماه اعالم نمودند که، مجمع تشخيص مصلحت نظام، اضافه شدن بند  رسانه

با نظر  "روزنامه دنيای اقتصادی در اين مورد نوشت.  قانون کار را به تصويب رسانده است٢١به ماده " ز"

های تخصصی مجلس و تصويب مجمع  مشورتی شورای نگهبان، وزرای مربوطه دولت احمدی نژاد، کميسيون

  ".تشخيص مصلحت نظام، به کارفرمايان، مجوز تعديل نيروی کاردرشرايط خاص داده شد

 و مجموعه پيشنهادات  قانون کار، يکی از اجزاء٢١و خواست افزوده شدن آن به ماده " ز"قابل ذکر است که اين بند 

 به مجلس ٨۵، در مرداد و آذر سال "پيش نويس اصالح قانون کار"دو سال پيش وزارت کار است که تحت عنوان 

، معطوف به ايجاد تغييراتی در چندين ماده از فصول مختلف قانون کار، "پيش نويس اصالح قانون کار. "ارائه گرديد

 قانون کار و مبحث مربوط به خاتمه قرارداد کار ٢١ای مهم آن، همين ماده به زيان کارگران بود، که يکی از محوره

گردد و کارفرما، به کاِر  شود که بر طبق آن، قرارداد کار فسخ می  قانون کار، به شرايطی اشاره می٢١در ماده . است

  .کند دهد، يا به عبارت ديگر وی را اخراج و از کار، بيکار می کارگر پايان می

  :ماده گفته شده استدر اين 

 از - بازنشستگی کارگر ج- فوت کارگر ب-الف: يابد  قرارداد کار به يکی از طرق زير خاتمه می- ٢١ماده "

 پايان - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمنی آن ه-کارافتادگی کلی کارگر د

  ." استعفای کارگر-است وکار در قرادادهائی که مربوط به کار معين 

که اکنون به تصويب مجمع تشخيص " ز"در پيش نويس ارائه شده وزارت کار جهرمی، بند ديگری هم به نام بند 

بند افزوده شده پيشنهادی وزارت کار و مصوب مجمع تشخيص . مصلحت رسيده است، به اين بندها اضافه شده است

  :مصلحت به قرار زير است

  ."لزوم تغييرات گسترده فناوریشرايط اقتصادی اجتماعی و سياسی واثر توليد، تغييرات ساختاری در کاهش-)ز(بند "

های  ها و بهانه به اين اعتبار، کارفرمايان سوای اختيارات ديگری که برای اخراج کارگران دارند و افزون بر روش

 قانون کار، اکنون به بهانه ٢١زوده شدن اين بند به ماده کنند، با اف ها استفاده می ديگری که برای اخراج کارگران از آن

توانند قرارداد کار را فسخ کنند و بدون  کاهش توليد، به بهانه ايجاد تغييرات ساختاری و فناوری نيز، قانونًا می

اگر چه در شرايط حاضر نيز، دسِت . هيچگونه حق و حقوقی، عذر کارگر را بخواهند و وی را اخراج سازند

فرمايان در اخراج کارگران به قدر کافی باز است، اما ترديدی در اين زمينه وجود ندارد که با تصويب و اجرای کار

ها و بيکارسازيهای وسيع، به منتها درجه و شديدتر از آنچه که تا کنون وجود داشته است، افزايش  اين بند، اخراج

  .ان پرتاب خواهند شدشمار ديگری ازکارگران، به خياب خواهد يافت و انبوه بی
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 قانون کار که نخستين بار در مرداد سال ٢١به ماده " ز"پيشنهادات اصالحی وزارت کار از جمله اضافه شدن بند 

دار، بر تتمه حقوق به رسميت  تر طبقه سرمايه  مطرح شد، بيان چيز ديگری نبود، ُجز تهاجم آشکارتر و گسترده٨۵

نويس اصالح قانون کار مطرح شده از سوی وزارت   از همين رو، هر دو پيش.شناخته شده کارگران در قانون کار

های مذبوحانه جهرمی وزير کار، برای زدِن ريشه قانون کار، در آن مقطع اعتراض شديد کارگران و  کار و تالش

 اين حساسيت نسبت به اين موضوع و همچنين روحيه اعتراضی و مخالفت نسبت به. فعاالن کارگری را برانگيخت

تعرضات، در ميان کارگران، به قدری باال بود که ابتدا شخص احمدی نژاد، به قصد فريب کارگران هرگونه تصميمی 

در عين حال محمد جهرمی وزير کار نيز مجبور شد بگويد پيشنهادات مربوطه . برای تغيير قانون کار را انکار نمود

کار، بدون آنکه حرفی از پيش نويس اصالح قانون کار به ميان با اين وجود، وزارت . را به مجلس ارائه نکرده است

" گذاری طرح رفع موانع توليد و سرمايه"آَوَرد، همان تغييرات و پيشنهادات را بخشًا در پوشش طرح ديگری به نام 

 برای تصويب، به کميسيون صنايع مجلس داد و اين کميسيون نيز، طرح مصوبه خود را برای تعيين و تصويب مدت

اکنون، پس از آنکه عمًال حدود دو سال از اجرای آزمايشی اين . زمان اجرای آزمايشی آن، به مجلس واگذار نمود

های تخصصی مربوطه، يکی از محورهای مهم  طرح گذشته است، وزارت کار احمدی نژاد، همراه با کميسيون

تشخيص مصلحت نظام، به تصويب قطعی نويس اصالحی وزارت کار، برای تغيير قانون کار را به کمک مجمع  پيش

های وابسته به رژيم نيز آن  نتايج و عواقب افزوده شدن اين بند، آنقدر آشکار و واضح بود که حتا رسانه. رسانده است

  .نيروی کار ناميدند) بخوان اخراج(را ضوابط جديد تعديل 

ر اختيارات کارفرمايان، جهت اخراج کارگران و  قانون کار، ب٢١اگر چه با تصويب اين بند و اضافه شدن آن بر ماده 

طبقه . العاده افزوده شده است، با اين وجود، اين هنوز تمام مسأله نيست ها، فوق پايمال کردن حق و حقوق قانونی آن

ها، کارگران را از  حاکم مصمم است، ضمن تشديد استثمار و بی حقوقی کارگران و گسترش تهاجم به سطح معيشت آن

اند، محروم سازد و آن بخش از حقوق   حق و حقوق کارگری که در طی بيش از يک قرن مبارزه بدست آوردههرگونه

  . ها بازپس بگيرد کارگران را که بصورت مدّون درآمده و در قانون کار بازتاب يافته است نيز، تا آخرين قطره، از آن

ی، برای چندمين بار تصريح کرد که قانون کاری که محمد جهرمی وزير کار احمدی نژاد، در اوائل دی ماه سال جار

، ضرورتًا بايد تغيير ۴۴ به تصويب رسيده است، با توجه به شرايط اجتماعی و اقتصادی و ابالغيه اصل ۶٩در سال 

 قانون کار و مابقی ٢١بر ماده " ز"نام برده در ارتباط با مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت و افزوده شدن بند .کند

درهفته گذشته توسط مجمع تشخيص ) کار( ازقانون بخشی: "گويد راتی که بايد شامل حال اين قانون شود میتغيي

صورت نگرفته ) هنوز( اصالحات موردنظروزارت کارواموراجتماعی بخش اعظممصلحت نظام اصالح شد، اما 

اون جهرمی نيزدرموردتغييرقانون ابراهيم نظری جاللی ، مع]  تأکيد وپرانتزازماست٨٧ دهم آذرماه -ايسنا."[است 

طرح اصالح قانون کار در کميسيون اجتماعی دولت در حال بررسی "کارواصالحات موردنظروزارت کارمی گويد 

طرح : "گويد کند، اما می نام برده اگرچه زمان قطعی تعيين تکليف با قانون کار را مشخص نمی" ست کارشناسی

  ]٨٧دی٢ -سايت وزارت کار." [کند میاصالح قانون کار مراحل نهائی را طی 

دار و دولت حامی آن، به اين حد از يورش و تهاجم  دهند که طبقه سرمايه های کوتاه، به روشنی نشان می اين نقل قول 

واقعيت آن است که . اند تا انتها ادامه خواهند داد ای را که آغاز کرده به حقوق کارگران بسنده نخواهند کرد و پروسه
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تا . ها پيوسته ادامه داشته است  سه دهه گذشته، تعرض و تهاجم به حقوق کارگران و برای تشديد استثمار آندر طول

دار و رژيم سياسی پاسدار منافع اين طبقه، از همان آغاز قدرت  شود، طبقه سرمايه آنجا که به قانون کار مربوط می

رتجاعی را که توکلی وزير کار وقت به کمک شورای گرفتن جمهوری اسالمی، مصمم بودند که يک قانون کار فوق ا

اما کارگران، زير . و فقه اسالمی تهيه و تنظيم شده بود، بر کارگران تحميل نمايند" باب اجاره"نگهبان و بر مبنای 

ها و در اثر مبارزه و مقاومت گسترده  ای درآن سال در توازن قوای طبقاتی و سطح مبارزات توده. بار آن نرفتند

ها،  داران و دولت حامی آن رگران، و جنبش اعتراضی وسيعی که عليه اليحه قانون کار توکلی به راه افتاد، سرمايهکا

قانون کار فعلی، پس از يک دوره هفت ساله بحث و جدل و تصويب آن در مجلس، . مجبور به عقب نشينی شدند

 به مرحله اجرا ۶٩حت گذشت و از سال توسط شورای نگهبان رد شد که سرانجام از تصويب مجمع تشخيص مصل

دار و دولت حامی اين طبقه، در آن مقطع به عقب نشينی تن داده و قادر نشدند موازين  گرچه طبقه سرمايه. گذاشته شد

ها يک لحظه از تالش برای جبران اين عقب نشينی و  و معيارهای فقهی را به عرصه روابط کار تعميم دهند، اما آن

ها تحميل کرده بودند، باز  داران و رژيم آن  چيزهائی که کارگران به زور، پذيرش آن را بر سرمايهبازپس گرفتن آن

  .نايستادند

ها، اگرچه از همان دوره رفسنجانی، با ايما و اشاره از تغيير قانون کار صحبت  داران و نمايندگان فکری آن سرمايه

هر چند مقدمات . گذاشتند کردند و آن را در ابهام می شن نمیکردند، اما مضمون و ماهيت اين تغيير را هنوز رو می

يورش به قانون کار از همان دوره رفسنجانی فراهم شد و به سطح معيشت کارگران وسيعًا يورش برده شد، اما 

  .های اين دوره طبقه حاکم برای تغيير قانون کار، از حدود مقدمه چينی و زمينه سازی فراتر نرفت تالش

های مهمی نيز  صريحًا از ضرورت تغيير قانون کار سخن گفت و گام" دولت اصالحات"با روی کار آمدن خاتمی، 

حکومتی، خواستار تغيير قانون کار بودند و تعرض طبقه حاکم به قانون کار " اصالح طلبان. "در اين زمينه برداشت

دولت اصالح  "٧٨در سال . کردند صادی توجيه میو حقوق کارگر را، تحت عناوينی چون ايجاد اشتغال و رونق اقت

 کارگر به رسميت شناخته شده بود، از ۵تر از  های کم ، هر حق ولو محدودی را که در قانون کار برای کارگاه"طلب

 ميليون کارگر را از شمول قانون کار خارج ۴ای، يک قلم ، نزديک به  مجلس ارتجاع، طی مصوبه. آنها سلب نمود

اليحه بازسازی و "سپس . نبال آن، کارگران قالی باف نيز يک سره از شمول قانون کار معاف شدندبه د. ساخت

آنگاه نوبت . به تصويب رسيد و دست کارفرمايان در اخراج کارگران بيش از پيش باز و بازتر شد" نوسازی صنايع

 کارگر، ١٠تر از های با کم  کليه کارگاه قانون کار،١٩١ کارگر رسيد و با اجرای ماده ١٠های با  به کارگران کارگاه

" دولت اصالحات"بدين ترتيب، . تر از شمول قانون کار خارج شدند ها ماده قانون کار و به عبارت درست از شمول ده

های کشور و اکثريت کارگران را از   درصد کارگاه٩٠از طريق مصوبات و دست بردن در قانون کار، بيش از 

  .ساختشمول قانون کار خارج 

دولت . "پروسه يورش به سطح معيشت و حقوق کارگران، با روی کار آمدن احمدی نژاد بيش از پيش تشديد گرديد

محمد جهرمی وزير کار احمدی نژاد، . ای کارگران از شمول قانون کار را کنار گذاشت ،محروم سازی پله" گرا اصول

ن است و قويًا مورد حمايت احمد جنتی و امثال او قرار که از نزديکان، دست پروردگان و هم فکران شورای نگهبا

ها و  ها، نقشه دارد، از همان نخستين روزهای وزارتش، تغيير قانون کار را در دستور کار خويش قرار داد و در طرح
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دو پيش نويس اصالحی . پيشنهادات وی در اين زمينه، چيزی جز يک سره کردن تکليف قانون کار وجود نداشته است

طرح رفع موانع توليد و سرمايه " از طرف وزارت کار ارائه شد، همچنين ٨۵انون کار که در مرداد و آذر سال ق

اين پيشنهادات دربرگيرنده تغيير . گر تالش دولت برای زدن تير خالص بر قانون کار بوده است تمامًا بيان" گذاری

هائی است که هر کدام به تنهائی کل   بندها و تبصرههای دوم تا ششم قانون کار و اضافه شدن چندين ماده از فصل

برد آرام آرام و بی سر و صدای نيات خويش  دولت برای پيش. اندازد برد و از معنا می قانون کار را زير سؤال می

های  بدون آنکه تغييرات مورد نظر خود را در صحن علنی مجلس طرح کند و يا به بحث بگذارد، توسط کميسيون

زند و در نهايت،  رساند، شورای نگهبان بر آن مهر تأييد می س بويژه کميسيون صنايع، به تصويب میداخلی مجل

باتوجه به طرح تحول اقتصادی دولت وتصويب يک فوريت .کند مجمع تشخيص مصلحت نيز آن را تصويب می

"  قانون کار نيز ۴١اده ، که دهم دی ماه توسط احمدی نژاد به مجلس داده شد،م"اليحه هدفمند کردن يارانه ها"

 قانون کار، شورای عالی کارموظف است همه ساله حداقل مزدکارگران ۴١طبق ماده .می شود" موقوف االجرا 

 قانون ۴١راباتوجه به نرخ تورمی که ازسوی بانک مرکزی اعالم می شودتعيين کند که باتصويب اين اليحه، ماده 

  .ی کارگری نيز منتفی می شودکارنيز حذف وافزايش ميزان حداقل دستمزدها

دار و طبقه کارگر بر سر قانون کار وجود داشته  بدين ترتيب ، کشاکشی که نزديک به دو دهه، ميان طبقه سرمايه

زاده با خبرگزاری کار ايران در بيستم  گفتگوی ابوالقاسم سرحدی. خورده است است، سرانجام به سود طبقه حاکم رقم 

های حکومتی، زمان را برای بازپس گرفتن تمام آن چيزهائی که روزی  عيت است که جناحآذر ماه، گويای اين واق

و ۶٩زاده که در سال  سرحدی.  بودند، مناسب يافته و بر سر آن با هم توافق دارند ها را پذيرفته تحت اجبار شرايط آن

ها در  وز جامعه، کمونيستگويد، در شرايط آن ر زمان تصويب قانون کار، وزير کار جمهوری اسالمی بود می

گويد کارگران در برابر اليحه قانون کاری که از  او می. های کار و در ميان کارگران نفوذ قابل توجهی داشتند محيط

چون کارگران، افکار عمومی در آن شرايط حساس و جو "کردند، و  سوی توکلی عنوان شده بود، شديدًا مخالفت می

 مترقی را داشتند، سعی ما بر اين بود تا کليات يک قانون کار را تصويب کنيم و در انقالبی انتظار يک قانون کار

کند که به خاطر وجود  وی درعين آنکه بارها اعتراف می". های بعدی به تکميل نواقص احتمالی آن بپردازيم فرصت

هاست زمان رفع   که مدتکند  به تصويب رسيده است، در عين حال تصريح می" عجوالنه"چنين شرايطی، قانون کار، 

  .فرا رسيده است" بسته بودن دست کارفرما در اخراج کارگران و خاتمه قرارداد کار"، از جمله "  نواقص"  اين

ای که در آن حقی برای  دار و دولت حامی اين طبقه، با يورش به قانون کار و هر بند و ماده اگر تعرض طبقه سرمايه

باتعرض .د، آغاز گرديد، اين يورش اکنون اما به تمام قانون کار تعميم يافته استکارگر به رسميت شناخته شده بو

جديدطبقه سرمايه داربه قانون کاروحقوق کارگران،نه فقط برشدت استثمارکارگران افزوده می شود، بلکه حتا حقوقی 

از نظر طبقه .  سلب می شودها اند، از آن را که کارگران ايران با مبارزه خود در طول يک قرن گذشته بدست آورده

حاکم، کارگران بايد از هرگونه حق و حقوق رسمی و مدّون محروم باشند تا نتوانند در برابر استثمارگران، ادعای 

  .حق و حقوق قانونی داشته باشند

ر طبقه کارگ. ست قانون کار، به عنوان يک دستاورد جهانی و ثمره تالش و مبارزه طبقه کارگر در مقياس جهانی

طبقه . ها مبارزه کرد تا توانست بورژوازی را به پذيرش يک قانون مجّزا به نام قانون کار وادار کند جهانی، سال
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قانون کار جمهوری اسالمی نيز به رغم اشکاالت . ها مبارزه کرد تا قانون کار رسمًا پذيرفته شد کارگر ايران نيز مدت

ياسی و اقتصادی طبقه کارگر در آن پايمال شده است، اما در هر های س ترين خواست اساسی و به رغم آنکه اساسی

طبقه . دار تحميل شده است حال محصول يک دوره طوالنی پيکار و مبارزه کارگری است که بر طبقه سرمايه

خواهد بدون  دار ايران می طبقه سرمايه. خواهد، خود را به طور کلی از شر اين قانون خالص کند دار می سرمايه

وار،  خواهد بدون هرگونه محدوديت و برده دار ايران می طبقه سرمايه. ونه قيد و بندی، کارگر را استثمار کندهيچگ

طبقه . کارگر را استثمار نمايد و هرطور که خواست با وی رفتار کند و کارگر حق هيچگونه اعتراضی نداشته باشد

  . کند مبّرا باشد ايط و موازينی جز آنچه که خود تعيين میخواهد از التزام به رعايت هرگونه شر دار ايران می سرمايه

ها و برپا ساختن چنين بهشتی برای  ها قبل سرگرم برآورده ساختن اين خواست دولت احمدی نژاد نيز ا کنون و از مدت

  .داران است سرمايه

" خالف شرع" و موازين را ، اجبار کارفرما به رعايت برخی شرايط۶١ديدگاهی که زمان تدوين قانون کار در سال 

دانست،باآن مخالفت می کردوجانبداربی حقوقی مطلق کارگران بود،اکنون بخش اعظم ومهم آمال های خودراتحقق  می

يافته می بيند و بااين تغييراتی که درقانون کارايجادشده و اين شير بی يال و دم و اشکمی که ازآن ساخته اند، ديگر 

واماکارگران ايران اگرنخواهند به مراحل فرودست تروبرده وارتری سوق .ل ها نمی بيندنيازی به بازگشت به آن سا

مادام که يک قانون کار . داده شوند،نبايستی دربرابراين تعرضات ويورش های پی درپی طبقه سرمايه دارساکت بمانند

ته نشده است، بايستی با تشديد ها تهيه و تدوين و به مرحله اجرا گذاش مترقی توسط خود کارگران و نمايندگان آن

  .ها ايستاد و از حق و حقوق قانونی و به رسميت شناخته شده کارگران دفاع کرد مبارزه در برابر اين يورش

کند که با تداوم حيات اين رژيم،  تجربه سه دهه حاکميت ضد کارگری رژيم جمهوری اسالمی، به روشنی ثابت می

يت کارگران حاصل نگشته است، بلکه اوضاع، از جميع جهات، اعم از حقوقی و تنها هيچگونه بهبود جدی در وضع نه

ها  لذا، برای رهائی از وضعيت موجود و پايان دادن به يورش. تر شده است اقتصادی و  معيشتی، پيوسته بدتر و وخيم

سداری از منافع دار، قبل از هر چيز بايد رژيم جمهوری اسالمی را که در پا درپی طبقه سرمايه و تعرضات پی

ست، به زير افکند و به جای  داری های ارتجاعی و سرمايه ی رژيم استثمارگران و در ارتجاع و ستمگری، سرآمِد همه

 .  و زحمتکشان را مستقر ساخت آن حکومت شورائی کارگران
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