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 پیش نویس ''اصالحیه'' قانون كار كه از دو سال پیش در دستور وزارت كار قرار گرفته بود، سراجنام اوایل شهریور ماه امسال پشت
درهای بسته و در غیاب منایندگان واقعی و منتخب كارگران در یكی از آخرین جلسات هیئت دولت نهم به تصویب رسید.

 ''اصالحیه'' قانون كار كه سندی است ضدكارگری، عمالً دست سرمایه داران و كارفرمایان را بیشتر از پیش باز می گذارد تا كارگران
 را هر چه شدیدتر استثمار كنند، بی حقوقی بیشتری به آنها اعمال كنند و هر آن كه خواستند به آسانی عذرشان را بخواهند و بیكار و

گرسنه رهایشان سازند.
 چنان به ضرر كارگران تدوین شده است كه با اجرایشاین ''اصالحیه'' كه حاصل یک سری دستكاری روی موادی از قانون كار است، 

 كارفرما و سرمایه دار و دولت به آسانی خواهند توانست یک طرفه و بدون دخالت اراده و تصمیم كارگران، بی حقوقی باز هم بیشتری
را به كارگران حتمیل كنند.

 تدوین كنندگان اصالحیه قانون كار هر جا كه الزم دیده اند صریح و روشن با اضافه كردن بند و تبصره هایی به نفع كارفرما
 تغییراتی ایجاد كرده اند و برخی جاها آگاهانه بندها و تبصره های اضافی را در قالب عباراتی گنک و تفسیربردار چنان ردیف كرده اند

كه براحتی برای كارفرما تفسیر پذیر و برای دولت نیز توجیه پذیر است. 
 عباراتی چون: «كاهش تولید، تغییرات ساختاری، شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، توان جسمی كارگر، ركود تولید و...» كه در

  قانون كار آمده اند، عباراتی تفسیر پذیراند كه هر آن سرمایه داران و كارفرمایان می توانند به۲۱بند های «ز» و «ک» مربوط به ماده 
آن استناد كنند و قرارداد كار كارگر را خامته یافته اعالم كنند و كارگر را بی هیچ حق و حقوقی اخراج كنند. 

 جناب وزیر كار دولت نهم ادعا كرده است كه: «برای تدوین این پیش نویس از سی هزار كارگر و كارفرما نظر جمع آوری شده و این
پیش نویس به كمک استادان و كارشناسان و با توجه به مقاوله نامه های بین املللی تهیه شده است.»

 هر چند این ادعای آقای وزیر هیچ مقبولیتی به این سند ضد كارگری منی بخشد، اما حال كه ایشان با این ادعای شان می خواهند به
ون    « آزادی۸۷این سند ضد كارگری مشروعیت دهند، باید از جناب شان پرسید در كجای این اصالحیه مفهومی معادل كنوانسـی

 «ساماندهی كارگران و پیمان های دسته جمعی» آمده و به رسمیت شناخته شده است؟! ۹۸اجنمن ها» و  كنوانسیون 
 البد منظور ایشان از سازمان های بین املللی همان بانک جهانی و صندوق بین املللی پول است كه جمهوری اسالمی سالهاست در

تالش است تا از هر نظر خود را با توصیه ها و رهنمودهای ضد كارگری شان هماهنگ كند.
 در مملكتی كه كارگرانش از حق آزادی تشكل و اعتصاب محرومند و معدود تشكل های مستقل كارگری موجودش، موجودیت خود را
 به ضرب مبارزه به رژیم حتمیل كرده اند و همواره زیر ضرب نیروهای سركوبگر دولت اند، و هم اكنون تعداد زیادی از رهبران و
 فعاالن این تشكل های مستقل كارگری در اسارت رژیم اند، ادعای آقای وزیر كه گویا اصالحیه قانون كارش از مقاوله های بین املللی

فعاالن جنبش كارگری به این گونه ادعا های مسخره و صاحبانش می خندند.مایه گرفته است، مسخره است. 
 علیرغم اینكه به بسیاری از موضعگیری ها و برخی از مقاوله نامه های سازمان های بین املللی از جمله سازمان بین فعاالن كارگری 

I  املللی كار « L Oنقد دارند، در عین حال نیک می دانند كه یكی از اصلی ترین بندهای این مقاوله های بین املللی به رسمیت شناسی « 
حق تشكل و اعتصاب است، كه عمالً در قانون كار جمهوری اسالمی هیچ جایگاهی ندارد.

 آقای جهرمی وزیر دولت نهم آقای احمدی نژاد در ظرف دوران وزارتش بارها این ادعا را هم كرده است كه گویا او با اصالح قانون كار
 می خواهد مشكالت قرارداد موقت را حل كند و این اصالحیه مربوط به اخراج كارگران نیست، اما در جریان عمل عمالً ثابت شد كه
ر كارـگران را حتت ار و ـبی حقوـقی بیشـت روژه تسهـیل شراـیط استثـم ا در آخرـین روزـهای وزارـتش ـپ وده اـست ـت ه در كمـین ـب  چگوـن

''نظام مند كردن قراردادها ''به تصویب هیئت دولت برساند.عنوان:
 این پروژه ضد كارگری به قدری به جانبداری منافع كارفرمایان تدوین شده است كه عالوه بر كارشناسان آكادمیست مسائل حوزه

كار و اشتغال حتی مخالفت ''خانه كارگر'' و ''شوراهای اسالمی'' كار را هم برانگیخته است. 
 حسن طایی عضو هیئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفته است: «با اصالح قانون كار، اخراج كارگران افزایش

می یابد.»
  قانون كار را موجب خدشه دار شدن امنیت شغلی كارگران و تهدید امنیت۲۷علیرضا محجوب دبیركل خانه كارگر هم، اصالح ماده 

ملی دانسته و گفته است: «با تصویب چنین طرح هایی عدم اشتغال و اخراج های دسته جمعی در كشور معمول خواهد شد.»
 در یک كالم تدوین كنندگان این اصالحیه با دستكاری هایی كه در منت قانون كار كرده اند، عمالً همه آن تک مورد مواد نیم بندی را
 هم كه اینجا و آجنا كارگران می توانستند به استناد آنها بخش ناچیزی از حقوق خود را مطالبه كنند، چنان بی خاصیت كرده اند كه
 عمالً دایره اختیار و تسلط كارفرمایان و سرمایه داران را برای حتمیل شرایط كاری نامطلوب تر، شدت استثمار بازهم بیشتر و ناامنی



شغلی به مراتب بیشتری، وسیعتر كرده است.
 از نظر كارگران هر قانون كار و اصالحیه ای مادم كه به محض اجرا شدنش سطح معیشت آنها را باال نبرد، درجه ای از رفاه نسبی را
 برای آنها به ارمغان نیاورد، نرخ بیكاری را پایین نیاورد و امنیت شغلی بیشتری را برای همه كارگران تضمین نكند، قابل قبول و

پذیرفتنی نیست. چنین قانون كار و اصالحیه ای اسناد بردگی بیشتر آنها بحساب می آیند كه باید دورشان ریخت.
بد نیست ولو به اختصار روی جزئیات این سند ضد كارگری رژیم كمی مكث كنیم!

موادی كه قرار است از این پس با این تغییراتی كه در آنها ایجاد شده اند به اجرا در آیند، عبارتند از: 
 مربوط به «قرارداد كار »۲۷  و ۲۴، ۲۱،۱۰ ، ۷مواد  
 مربوط به «بیمه بیكاری» ۳۰ماده 
 مربوط به «شرایط كار» (تعیین حداقل افزایش ساالنه دستمزدها )۴۱ماده 
 مربوط به «حفاظت فنی، بهداشت كار»۹۶ماده 
 مربوط به «تشكل های كارگری و كارفرمایی و وظایف وزارت كار در مورد مسائل مختلف»۱۹۲، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۱، ۱۱۹مواد 

***
  قانون كار، خامته قراداد كار بین كارگر و كارفرما به سه طریق صورت می گیرد: فوت كارگر، بازنشستگی كارگر،۲۱بر اساس ماده 

از كارافتادگی كارگر، 
اده    قانون كار صورت گرفته است. دو بند «ز» و «ک» به این ماده اضافه شده اند كه بر اساس این۲۱بر اساس تغییری كه در ـم

، كارفرما می تواند با دست باز و با استناد به توجیهات این دو بند، كارگران را اخراج كند.۲۱بندهای احلاقی به ماده 
 بر اساس بند «ز»: «در نتیجه كاهش تولید و یا تغییرات ساختاری كه در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی،
 سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی متام و یا بخشی از كار شود»، كارفرما قادر است كه كارگران را اخراج

مناید.
 الزم به یادآوری است  كه بند «ز» قبل از تصویب اصالحیه در هیئت دولت، به تأیید و تصویب شورای تشخیص مصلحت نظام رسیده

 و از آن زمان عمالً اجرا می شود.
  قانون كار، این اختیار را به كارفرما می دهد تا با این توجیه كه تولید پایین است، شرایط اقتصادی۲۱اضافه شدن بند «ز» به ماده 

 مطلوب نیست، تغییرات ساختاری در برنامه است، اوضاع اجتماعی و سیاسی نا روشن است، وضعیت بحرانی است، متامی و یا
بخشی از كارگران را اخراج كند.

 بند «ک» كه اشاره به خامته كار به علت ركود تولید در نتیجه كاهش توان جسمی كارگر دارد، به شاخص و استانداردی كه با آن
 هیچ اشارهبتوان توان جسمی كارگر را اندازه گرفت و معلوم كرد كه این ناتوانی جسمی تا چه اندازه ای موجب ركود تولید می شود، 

 . بنابراین كارفرما به آسانی می تواند هر درجه از كسالت كارگر را بهانه گیرد و حتی كارگری را كه سرما خورده است باای منی كند
این توجیه كه توان جسمی ندارد و ركود تولید را موجب شده است، اخراج كند.

  است. این ماده كه مربوط به۲۷ماده ای كه در نتیجه اصالحیه قانون كار دست كارفرما را در اخراج كارگران بازتر می كند، ماده 
 هركارگر كه در اجنام وظايف محوله قصور ورزد و يا آئني نامه های انضباطی كارگاه««آئین نامه انضباطی كارگاه» است، می گوید: 

 را پس ازتذكرات كتبی نقض منايد، كارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی كار، قرارداد كار را فسخ و كارگر را
اخراج كند.»

 ، كارگری كه در اجنام وظایف محوله ''قصور'' می ورزید یا آئین نامه های انضباطی۲۷تا قبل از تصویب این اصالحیه بر اساس ماده 
 كارگاه را ''نقض'' می كرد، كارفرما حق داشت پس از تذكراتی رسمی در صورتیكه شورای اسالمی كار موافقت مناید قرارداد كارگر را
 فسخ كند؛ اما اكنون و با تصویب این اصالحیه كارفرما می تواند پس از دو بار تذكر كتبی و تنها با اعالم به شورای اسالمی كار، قرار

داد كارگر را بدون جلب نظر موافق هیچ مرجعی فسخ مناید.
 گو اینكه شورای اسالمی كار مرجعی ذیصالح برای تصمیم گیری نیست، اما جمهوری اسالمی برای تسهیل امر اخراج كارگران توسط

كارفرمایان، تنها مانع اخراج كارگران را هم حذف كرده است.
  قانون كار «تعیین میزان افزایش ساالنه دستمزدها»، اضافه كرده اند كه بر۴۱تدوین كنندگان این ''اصالحیه'' شیادانه بندی به ماده 

 ٪ از حداقل مزد تعیین شده در شورای عالی كار بیشتر خواهد بود.»۱۰اساس آن «حداقل مزد كارگران در قرارداد با مدت موـقت 
 دادن ''امتیازی'' به كارگران با «قرارداد موقت»، كارگران را به روی آوری به بسنتبا مبتكران این بند، مزورانه كوشیده اند از سویی 

 خاموش سازند و از سویی دیگر با ایجاد تفرقه ورا اعتراضات كارگران به لغو قراردادهای موقت قراردادهای موقت تشوق كنند و عمالً 
 نفاق در میان كارگران رسمی و قراردادی دامنه اعتراض دائمی كارگران رسمی علیه بیكار سازی ها و مبارزه برای افزایش دستمزدها

تضعیف كنند.را 
  در صد كارگران با قراردادهای موقت یک ساله، شش ماهه، یک ماهه مشغول به كارند و تنها در صورتی۸۵در حال حاضر بیش از 

كه كارفرما متایلی به متدید قرار داد با آنها داشته باشد، می توانند از نو قرارداد دیگری منعقد كنند. 
 بر اساس این گونه قراردادهای موقت، كارفرما نه الزامی به بسنت قرارداد مجدد با كارگر دارد و نه اگر متایلی به جتدید قرارداد داشت



الزامی به یک ساله بودن آن دارد.
***

 ''اصالحیه'' قانون كار در شرایطی به تصویب دولت می رسد و قرار است ناظر رابطه كار و سرمایه باشد كه كارگران نه تنها آن را به عنوان
 سندی ضد كارگری تلقی می كنند، بلكه كلیت قانون كار جمهوری اسالمی اعم از اصالح شده و اصالح نشده اش را مردود و اساساً ضد

كارگری می دانند.
 كارگری كه حق اعتصاب ندارد،كارگری كه حق ندارد در چارچوب تشكل كارگری خود متشكل شود و مطالبات كارگری اش را پی بگیرد، 

 كارگری كه اسیر قراردادهای موقت و سفید امضاء است، كارگری كه تا وقتی كه كار می كند دستمزدی زیر خط فقر دارد و همواره شبح
 بیكاری به دور سرش می چرخد و آنگاه كه بی كار می شود هیچ تأمین و بیمه ای ندارد و به ورطه گرسنگی انداخته می شود، تصویب چنین

اصالحیه ای بی حقوقی های تاكنونی اش را تثبیت می كند و پیام آور روزهای سخت تری است.
 كارگران تصویب چنین اصالحیه هایی را تعرضی دیگر از سوی سرمایه داران و دولت حامی آنها به حقوق انسانی و كارگری خود می دانند

و بی گمان چنین تعرض آشكاری را بر نخواهند تابید و علیه اش دست به مبارزه خواهند زد. چاره ای هم جز این ندارند.
 كارگران به این گونه اصالحیه ها احتیاج ندارند، آنها به تغییر اساسی و بنیادی قانون كار نیازمندند. كارگران به قانون كاری نیاز دارند كه
 كلیه مطالبات شان را به رسمیت شناخته باشد، كارگران خواهان آنند كه حق تشكل داشته باشند، حق اعتصاب داشته باشند، دستمزدهای
 شان توسط خودشان و از طریق شورای منایندگان شان تعیین شود، قراردادهای موقت برچیده شوند و همه در استخدام رسمی قرار گیرند

 كارگران خواهان منع پی گرد فعاالن كارگری و آزادی بی قید و شرط كلیه همكاران و هم طبقهو به بیكاران بیمه بیكاری مكفی داده شود. 
ای های خود هستند. كارگران خواست های باز هم بیشتری دارند، اینها حداقل خواست های این دوره كارگران می باشند.

 سازماندهی مبارزه برای حتقق این خواست هااز وظایف كمونیست ها وكارگران چاره ای جز مبارزه برای حتقق این خواست ها ندارند. 
فعاالن جنبش كارگری است. 

 بستر شكل گیری جنبشی حول حتقق این خواست ها می تواند تشكل های فی احلال موجود كارگران و مجمع عمومی های هر جمع و مجتمع
كارگری باشد.

 فعال و روتین برگزار شوند، و رأی و اراده كارگران مستقیماً اعمال شوند، بهفعاالن كارگری به هر اندازه مجامع عمومی كارگران به همت 
همان اندازه راه پیشروی برای حتمیل این خواست ها هموارتر می شود!


