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  ! امر مستقيم کارگران است،قانون کارتدوين 
  بهرام رحمانی

  
داران و اساس منافع سرمایه داری جمهوری اسالمی، قوانين کارگری بردر حکومت سرمایه
گونه نقشی در گيرد هيچها صورت میکارگران در قانونی که به نام آن. شودکارفرمایان تعيين می

حرمتی این توهين و بی. ندارند ربوط به مسائل کارگری راهای مگيری تصميم   و دیگرآنتدوین 
 حق  وهای مستقل کارگری تشکل این کهتازه قانون کار ایران، به دليل. آشکار به کارگران است

 موج  در آن نيزهبیذهای ملی، جنسی و م تبعيض وغيره را به رسميت نشناخته استو اعتصاب 
   .استترین قانون کار جهان سانیترین و غيرانارتجاعییکی از  زند،می

داران اما همين قانون کار، همواره توسط وزارت کار جمهوری اسالمی، به طور مکرر به نفع سرمایه
 .نویس جدید قانون کار منتشر شده استاخيرا نيز پيش. یابدتغيير می

کار پيش های تغيير قانون بحث دامن زدن به آن فضای سياسی است که ، این مطلب اصلیهدف
رهبران و پيشروان کارگری اگر همين امروز از این فرصت استفاده نکنند شاید فردا دیر . آورده است

نویس آلترناتيو قانون کار کارگری توسط رهبران و پيشروان کارگری تدوین  هم اکنون باید پيش.باشد
تا  به دست بچرخد های موجود دستها و محافل کارگری و تشکل کارخانهها، کارگاه درو گردد

  کارگران صفوف خود را باید. آمادگی عملی و نظری در درون جنبش کارگری ایجاد گرددپيرامون آن،
 و متحدداران  سرمایه دولت و بهشان خود کارگریبرای یک مبارزه وسيع در جهت تحميل قانون کار

   . کنندمتشکل
نویس  پيش« اعالم کرده است که ، رسمانژاد دولت احمدیجهرمی، وزیر آار جمهوری اسالمی

قانون فعلی کار ایران برگرفته «:  گفته استاو، ».برد اصالح قانون آار، ترس آارفرمایان را از بين می
  ؟!»از قوانين کمونيستی است و باید با فرهنگی اسالمی تطبيق و اصالح شود

شود، برای  ماده می6ه شامل ای برای تغيير قانون کار کنویس الیحهدر مرداد ماه، وزارت کار پيش
قانون کار است، » اصالحيه«نویس که تحت عنوان  این پيش.ه استتصویب به مجلس ارائه داد

درازی مکرر جمهوری اسالمی، به عنوان کارفرمای بزرگ به حقوق اقتصادی و سياسی و دست
ای استثمار کارگران  بر را هر چه بيشترداران و کارفرمایاناجتماعی کارگران است و دست سرمایه

   .گذاردمیباز 
محمد جهرمی، با اعالم این که قانون فعلی کار مانع توليد و اشتغال و اصالحيه آن، با سيد

، تاکيد بر افزایش آزادی عمل ».های جدید خواهد بودمحوریت توليد، اشتغال و سرمایه گذاری«
  .کارفرمایان کرده است

جهرمی، در . شود   در صد اصالح میتاکيد کرد که قانون کار صدوزیر کار و امور اجتماعی، همچنين 
 ۶٣در نظر داشتيم که : ، گفت»های کارگری و کارفرمایی بسيج واحدهای توليدی  تشکل«همایش 

به .  ماده این قانون اصرار داریم۵ماده قانون کار را اصالح کنيم اما در حال حاضر بر اصالح و حذف 
 قانون کار را از جمله موارد مورد ١٩١ و ٢٧، ٢۴، ٧، وزیر کار مواد 1385  شهریور12گزارش ایلنا، 

  .اصالح قانون کار حکم برنامه چهارم توسعه است:   نظر برای اصالح عنوان کرد و گفت
اگر :   بنا به همين گزارش ایلنا، وزیر کار بار دیگر خانه کارگر را یک نهاد سياسی توصيف کرد و گفت

نيست چرا مجوز خود را از وزارت کشور اخذ کرده و چرا در انتخابات مختلف این نهاد سياسی 
او شوراهای اسالمی کار را به سياسی کاری . کندکند و از بودجه احزاب استفاده میشرکت می

 یک گروه سياسی هستند و وظایف صنفی خویش را  نظراین نهادها مورد: متهم کرد و گفت
 کارگر واحد ٣۵ هزار واحد صنعتی باالی ١٧رمی، در حال حاضر به گفته جه. اندفراموش کرده

  .  واحد، این نهاد تشکيل شده است١١٠٠تشکيل شورای اسالمی کار هستند که صرفا در 
زمان هر سه تشکل را در کارگاه توانند به صورت همبا این تغيير، کارگران یک واحد توليدی می
رسد های اجرایی که بعدا به تصویب دولت مینامهآئينتوليدی خود داشته باشند مگر این که در 

  .هایی برای آن در نظر گرفته شودمحدویت
های صنفی کارگری باید در وزارت در اصالحيه قانون کار، همچنين اضافه شده این است که تشکل

م ثبت ها در دیگر مراجع قانونی نظير وزارت کشور دليلی بر عدکار به ثبت برسند و ثبت این تشکل
  .ها در وزارت کار نيستآن
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های حاکميت خانه کارگر و شوراهای سو جهرمی، در رقابت جناحبنابراین، روشن است که از یک
از سوی دیگر، مخالفت خانه کارگر و شوراهای اسالمی . دهداسالمی کار را مورد انتقاد قرار می

، بلکه دقيقا برای حفظ موقعيت و منافع نویش جدید قانون کار، نه از سر منافع کارگرانکار با پيش
خودشان است که دست کم در نزد جناحی از حکومت جمهوری اسالمی تاریخ مصرفشان به پایان 

خانه کارگر و شوراهای اسالمی کار، در انتخابات اخير ریاست جمهوری از . رسيده است
از این رو، دور از . کردندنژاد دفاع کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی، یعنی رقيب قدرتمند احمدی

ها ها انتقاد کند و یا حتی در جهت انحالل آننژاد، از این ارگانانتظار نيست که وزیر کار احمدی
فراتر از آن صنایع مادر را . ها را تقویت کندنژاد، در تالش است بسيج کارخانهکابينه احمدی. بکوشد

-های اخير در مناقصهدر ماه. دهدقرار میسازی در اختيار سپاه پاسداران تحت عنوان خصوصی
هایی از صنایع نفت و پتروشيمی و غيره به سپاه پاسداران واگذار سازی بخشهای خصوصی
نين شرایطی، دیگر نيازی به کنترل و جاسوسی خانه کارگر و شوراهای چدر  .شده است

کار از انتقاد به فعاليت اما هدف اصلی وزیر . مانداسالمی کار عليه کارگران مبارز باقی نمی
رود و اساسا ممنوع کردن فعاليت سياسی  می فراترهای دولتی در جنبش کارگریسياسی ارگان

  .کندهای مستقل کارگری و کارگران سياسی کمونيست و پيشرو  و رادیکال را تعقيب میتشکل
 ۵این قانون فقط :   فتجهرمی، با اشاره به این که سهم قانون کار در سرمایه گذاری باال نيست، گ

گذاران از بسياری از کارفرمایان و سرمایه:   وی گفت. گذاری دارددرصد تاثير منفی در جریان سرمایه
در این جا نيز آقای وزیر، .  زا ندارندهای اشتغال  ح  گذاری و اجرای طربيم قانون کار رغبتی به سرمایه

  .داردگذاران بيان میداران و سرمایهنفع سرمایهپرده هدف خود را از تغيير قانون کار به بی
جانبداری آشکار و بيش از حد حاکميت از کارفرمایان و ،  تغييرات قانون کارنویس جدیددر پيش
به طوری که کارفرما حق دارد در هر شرایطی عذر کارگر را بخواهد و از کار . داران استسرمایه

 این فصل که در طول ساليان گذشته مورد انتقاد 27 ماده برای مثال در اصالحيه جدید .اخراج کند
ای اصالح شده است که اگر کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند و به گونه، کارفرمایان بوده

تواند با حداقل دوبار تذکر کتبی در فاصله کمتر نامه انضباطی کارگاه را رعایت نکند کارفرما میآئين
 این الیحه به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد  اگر.امه همکاری را لغو کند روز قرارداد اد15از 

  .خواهد بودای برای اخراج کارگران برخوردار العادهکارفرما از اختيارات فوق
-  اما در پيش.در قانون کار موافقت شورای اسالمی کار برای فسخ قرارداد با کارگر الزامی است

ار، کارفرما فقط باید تصميم خود را به اطالع شورای اسالمی کار نویس تهيه شده از سوی وزارت ک
  .یا تشکل کارگری موجود در کارگاه برساند

تواند ظرف ده روز به مراجع پراکنی همچنين کارگر مینویس اصالح قانون، برای توهمالبته در پيش
ود هيات حل حل اختالف مراجعه و شکایت کند و در صورتی که کارگر مقصر تشيخص داده نش

 روز خسارت نيز 15تواند عالوه مبالغ تعيين شده در قانون برای هر سال سابقه کار اختالف می
در صورت بروز . بر این که این مبلغ از جمع دستمزد دو سال کارگر بيشتر نباشد تعيين کند مشروط

اما . ر قبلی باز گرداندتواند یا خسارت پرداخت کند و یا کارگر را به سر کاچنين وضعيتی کارفرما می
 حتی .دهندف کمتر به نفع کارگر رای میتجارب تاکنونی نشان داده است که مراجع حل اختال

 یا کارگر به دليل .سدشناکارفرما در بسياری مواقع تصميم مراجع حل اختالف را به رسميت نمی
  . شود میوالنی از دنبال کردن حق خود منصرفطکراسی دولتی و صرف زمان وجود بورو

ظاهرا . نویس اصالح قانون کار، دو نوع حداقل دستمزد در نظر گرفته شده استهمچنين در پيش
 10ای اضافه کرده است که در آن حداقل دستمزد کارگران موقت باید  قانون تبصره41دولت به ماده 

صالحيه سبب این بخش از ا. درصد بيش از حداقل دستمزد تعيين شده ساالنه کارگران دائم باشد
. د موقت از کار اخراج گردادرگر قرارد چندین هزار کا در اوایل سال جاری،شد که در مدت کوتاهی

داران گردد که به نفع سرمایهدو نوع دستمزد به رقابت بين کارگران قراردادی و رسمی منجر می
که حکومت تعيين دستمزدهای دو گانه برای کارگران رسمی و موقت در سال جاری است . است

  .نشينی کنددر نهایت ناچار شد از این تصميم خود عقب
 هزار تومان و کارگران 5بر اساس این تصميم، حداقل حقوق کارگران رسمی در سال جاری روزانه 

 تومان تعيين شده بود که به دليل اعتراض کارفرمایان و اخراج گسترده 500 هزار و 6قراردادی 
  .آن را کنار گذاشتکارگران موقت، حکومت اجرای 
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نویس جدید قانون کار تاکيد شده است که دولت اگر چه در شرایط دشوار از نظر  پيش دراما
ای گنجانده تا ظاهرا حقوق نشينی کرده بود اما در اصالحيه قانون کار تبصرهپيشين خود عقب

  . کارگران موقت بيشتر از کارگران رسمی باشد
 ماده هفت قانون که به شرایط قراردادهای کار اختصاص دارد، ای نيز بهدر همين زمينه تبصره

اضافه شده است که بر اساس آن باید قراردادهای با بيش از یک ماه به صورت کتبی باشد و در 
اند کارفرمایان نيز موظف شده. شود، ثبت شودهای مخصوصی که از سوی وزارت کار تهيه میفرم

  . موقت مزایای قانونی پرداخت کنندبه نسبت مدت قرارداد، به کارگران
های کارگری و کارفرمایی اختصاص یافته نویس جدید فصل ششم قانون کار، به تشکلدر پيش
از مجموع هشت ماده این فصل شش ماده حذف شده و به جای آن یک ماده جایگزین . است

ها یک ماده  به جای همه آن و حذف شده137 و 136، 135، 132، 131، 130مواد  .شده است
گيرد، اما درباره این ماده جدید بخشی از مباحث مواد حذف شده را در بر می. گذاشته شده است

های مسکن از سوی کارگران که در قانون فعلی یک ماده به های دیگر نظير تشکيل تعاونیبخش
  .آن اختصاص دارد، سکوت کرده است

 مردم ایران، احمد توکلی، وزیر کار دولت 1357 ها اوایل انقالبسالالزم به یادآوری است که در 
. مشهور شد» قانون کار توکلی«نویس یک قانون کار ضدکارگری را تهيه کرد که به موسوی، پيش

این قانون کار، به دليل مخالفت و مقاومت کارگران، پس از حدود یک دهه تاخير با تغييراتی مورد 
تغييرات بعدی در این قانون همواره به .  زیادی داشتنویس آن تفاوتتصویب قرار گرفت که با پيش

 نفر از شمول قانون کار و 5های زیر تصویب طرح خروج کارگاه: داران انجام شده استنفع سرمایه
های اکنون نيز بحث خروج کارگاه.  نفر از شمول قانون کار10های زیر سپس تصویب خروج کارگاه

  . نفر مطرح شده است50زیر 
  

  ای یک قانون کار کارگریهحداقل
 منظور تعيين قانون و مقرراتی است که رابطه بين .شودهنگامی که بحث از تغيير قانون کار می

روشن است که چنين قوانينی . کندکارفرما خریدار نيروی کار و کارگر فروشنده نيروی را تعيين می
س و ارباب و کارفرما و ي ریدر جامعه کمونيستی. برای جامعه کمونيستی معنی و مفهومی ندارد

 در جامعه کمونيستی، هر .شودن ویها تد که قانونی نيز برای آنوجود نداردآخوند و ارتش و بيکار 
کاری که . گيرددر جامعه کمونيستی کار مفيد انجام می. کندر ساختن جامعه شرکت میدکس 

کند و اساس کار مزدی در و در جامعه کمونيستی، کسی برای مزد کار نمی به نفع بشریت است
 زیرا در ،کندی کار نمیص کسی برای مالک خصو در این جامعه،.گرددجامعه کمونيستی لغو می
به طور کلی در جامعه کمونيستی، هر کس که عضو .  است شدهآن جامعه مالکيت عمومی

امين اش ت همه نيازهای زندگی وکندجامعه است برای مصالح و منافع و رشد جامعه کار می
  .است

 تامين زندگی به این گره زده شده است که باید برای سرمایه و سود ،داریاما در جامعه سرمایه
 تا سرمایه افزایش شوده انجام دادبود باید آن هم هر کار مضر و حتی غيرانسانی هم . آن کار کرد

   .و امکان رقابت داشته باشد
 تحميل هاآنداری و دولت  به سرمایهبات کارگری تا حدودی مطالداریدر جوامع پيشرفته سرمایه

به شده است، اما در کشورهای عقب نگاه داشته شده و یا در حال رشد، چنين مطالباتی یا اصال 
 داشته باشد زندگی بخش عظيمی از جامعه را  وجود و اگر همرسميت شناخته نشده است

  .کندتامين نمی
 چنين  معلوم است که.يه شودط کارفرمایان و دولت ته نباید صرفا توسقانون کارمسلم است که 

 اما اگر این قانون مربوط به روابط کارگر و کارفرما .گرفت در نظر خواهد  راداران منافع سرمایهقانونی
 باید کارگران هم بتوانند به اندازه کارفرمایان و دولت در تدوین و تصویب این  به همين دليلاست،

ابراین، قانون کاری که در غياب کارگران نوشته شود هيچ ارزشی ندارد و بن. قانون دخيل باشند
 .نباید هم از سوی کارگران پذیرفته شود

در قانون کار و دیگر قوانين جمهوری اسالمی، دولت و وزارت کار، در نقش ماوراء طبقاتی ظاهر 
 یک ودش همدار، خ عالوه بر دولت طبقه سرمایهدر حالی که جمهوری اسالمی،. اندشده

در  . جمهوری اسالمی، هشتاد درصد صنایع ایران را در اختيار دارد.دار بزرگ ایران استسرمایه
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بنابراین، دولت ماوراء . دار است دولت نهاد سياسی طبقه سرمایه جهانی،داری سرمایهسيستم
  .طبقاتی وجود ندارد

ر در قانون کاری امر آزادی اگ. خص استا چند مسئله مهم بسيار ش،در هر قانون کاری اساسا
گونه تفسيری به رسميت شناخته تشکل و آزادی اعتصاب به طور صریح و شفاف و بدون هيچ

گونه ق هيچح باید در قانون کار، تصریح گردد که دولت .د، آن قانون کار ضدکارگری استونش
 مصونيت قانونی برخوردار ان کارگران باید ازگندید و نماها ندارگران و تشکل آنمداخله در امور کار

 بحث قانون کار جمهوری اسالمی، این است که چگونه دولت و کارفرما  سرتاسر اما.باشند
خودشان به نام کارگر، قانون وضع کنند، تشکل به وجود آورند، سطح دستمزدها را تعيين کنند و به 

   .ن بگویند که حق اعتراض هم نداریدآفراتر از . کارگر ابالغ کنند 
يفه ظتشکل کارگری، و. دای اعتراض کارگران، بدون تشکل و اتحاد به جایی نخواهد رسيدص

متشکل کردن کارگران را به عهده دارد و در هر شرایطی از جمله در اعتصاب و نمانيدگی کردن 
د نقش بازرسی و نظارت بر اجرای قانون کار یتشکل کارگری با. کندکارگران را هدایت و رهبری می

تشکل کارگری قراردادهای کار را در مقابل دولت و کارفرمایان نمایندگی . عهده داشته باشدرا به 
در واقع اهميت تشکل کارگری، در هدایت و رهبری جنبش کارگری و اعتصاب و اعتراض، . کندمی

جمعی، تعيين تهنمایندگی کردن کارگران در مقابل دولت و کارفرمایان، انعقاد قراردادهای دس
 است و به طور کلی  و غيرهعی، آموزش نيروی کارقاسب با تورم و گرانی وانت دستمزدها محداقل
 قانون کار باید حق متشکل .بردرا به پيش میدار دهی مبارزه طبقه کارگر با طبقه سرمایهسازمان

 به رسميت  مملکت، کارخانه، شهر و سراسرقيد و شرط در سطح کارگاهبی شدن کارگران را
ای که مربوط به مسئله کار و سرمایه است به رسميت و نمایندگان کارگران در هر عرصهبشناسد 

ها و نمایندگان منتخب کارگران را به رسميت  کار باید دولت همه تشکلندر قانو. شناخته شوند
  .بشناسد و در همه مباحث و اختالفات بين کارگر و کارفرما حضور و دخالت داشته باشند

 هر نوع تشکل .های اصلی ارزیابی قانون کار استتقل از دولت، یکی از مالکآزادی تشکل مس
باید خواهان آزادی هرگونه . کارگری در سطح کارگاه، کارخانه، شهر، کشور و غيره باید آزاد باشد

در . ای و سراسری شدتشکل صنفی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی کارگران در سطح منطقه
ها نام برده شده است که اساسنامه و مقررات یک سری تشکلاز ، قانون کار جمهوری اسالمی

 در قانون کار جمهوری اسالمی، بحثی از  بنابراین،.ها را هم دولت از پيش تعيين کرده استآن
برای کنترل  دولتی هایارگان به ميان آمده است که همان هایی در چارچوب قوانين دولتیتشکل
های اسالمی اشاره شده است که در ، به انجمن131 ماده در.  جنبش کارگری هستندپليسی

 نيز آمده است که شوراها 156 در ماده .واقع ارگان سياسی ایدئولوژیک جمهوری اسالمی است
. های سراسری شوراهای اسالمی را تشکيل دهندتوانند در سطح سراسری و استان کانونمی

گاتنگی با مدیریت و کارفرمایان و سطح افزایش نتوراهای اسالمی کار، روابط بسيار ها و شانجمن
 در .ها به دليل این که به هيچ وجه تشکل کارگری نيستند باید منحل گردنداین ارگان.  دارنددتولي

شود یا یک نهاد دولتی است و یا طرفدار جمهوری اسالمی، هر نهاد اسالمی که تشکيل می
   . دولت

ونی که همواره شرایط بهبود موازین کار در جامعه را حق تشکل، حق اعتصاب و وجود مواد قان
مدنظر داشته باشد و به هيچ وجه برای کارفرما تفسير بردار نباشد برای کارگران امری حياتی 

  .است
کس نتواند کارگران اعتصابی را وادار به شکستن آزادی اعتصاب به معنی این است که هيچ

تواند ر دولتی نمیگاشته باشد کارفرما و هر ارگان دیاگر آزادی اعتصاب وجود د. اعتصاب نماید
نيروهای سرکوبگر ضدشورش و پليس را به سراغ کارگران اعتصابی بفرستد و به زور سرنيزه آنان 

 به .قيد و شرطی به رسميت شناخته شودبیبنابراین، آزادی اعتصاب باید . دبه کار وادار سازرا 
زاد خارج آ همان اندازه نيز کارگر را از موقعيت یک انسان شود بهود میدای که اعتصاب محدرجه
رگران پرداخت همچنين باید دستمزد ایام اعتصاب به کا. کنداختيار تبدیل میسازد و به برده بیمی
 خود تشکل کارگری باید تعيين کند  در صورت لزومسمی را نيزری و غيرمسبحث اعتصاب ر. گردد

داری کار ی، حق اعتصاب یک حق مسلم هر انسانی است که در جامعه سرمایهاما در هر شرایط
های دیگر ر آزادی اعتصاب، آزادی درخواست اعتصاب و همبستگی با بخشیگ از سوی د.کندمی

کارگران اعتصابی حق دارند که در . المللی استای، کشوری و بينجنبش کارگری محلی، منطقه
شکن نباید تصابهيچ نيروی اع. دنجایی کاال و غيره را ندهبه جاکس اجازهطول اعتصاب به هيچ
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 کارگران باید از این حق  را بشکنند، اعتصاب خواستند کارفرما و دولتاگر. شودب وارد مکان اعتصاب
 پای ميز محاکمه  دليل اعتصاب شکنی به برخوردار باشند که دولت و کارفرما را به نيزنیقانو

ا کند، به کارفرما و دولت رسمگامی که یک تشکل کارگری اعالم اعتصاب می در واقع هن.بکشانند
ار است و هر کس که خالف آن را انجام دهد کار رصاب برقتعکند که در این واحد ااعالم می
در اعتصاب، کارفرما حق بستن . ی مرتکب شده و تحت تعقيب قانونی قرار خواهد گرفتنغيرقانو

کارگران اعتصابی حق دارند دست به تظاهرات بزنند و افکار عمومی . داردانبارها و خروج کاال را ن
های دیگر جنبش کارگری و  و خواستار همبستگی بحشجامعه را متوجه دليل اعتصاب خود کنند

ها ارتباط  رسانه.المللی با اعتصاب خود شوندطلب شهری و کشوری و بينهای حقجنبش
دستمزد روزهای . ظفند اخبار و گزارشات اعتصاب را رله کنندهای دولتی موجمعی به ویژه رسانه
  .ها باید صریح و روشن در قانون کار گنجانده شونداین. اعتصاب پرداخت شود

های دولتی، داری چون ایران، تمام اهرمداران و کارفرما، در همه کشورهای سرمایهسرمایه
 را در دسترس دارند و در صورت لزوم از  پليس و ارتش، مجلسهای بزرگ، رسانهاجرایی، قضایی،

های اخير کارفرمایان و  در همين هفته.کنندها عليه کارگر و اعتصاب و تشکل او استفاده میآن
فرش البرز  به سراغ کارگران اعتصابی پرریس سنندج و کارگران اعتصابی  رادولت پليس ضدشورش

ها را مورد های آنای کارگران و خانوادهيانه به شکل وحشی سرکوبگراین نيروها. فرستادندبابلسر 
 های قضایی و اجرایی و پليسی،ارگانها سالح کارگر در مقابل همه نتاما . ضرب و شتم قرار دادند

قيد و شرط در قانون کار، از این رو، گنجاندن آزادی اعتصاب بی. حق آزادی تشکل و اعتصاب است
  . ید حق اعتصاب را به رسميت بشناسد کار بانقانو. ياتی استحیک امر مهم و 

. ر، قانون کار جمهوری اسالمی، در ميان کارگران تبعيض مذهبی قائل شده استیگ دویاز س
 و در بحث قراردادهای جمعی، شرعی بودن قرارداد مطرح شده است و 9 و 6بخش کليات  مواد 

از و روزه و حج و غيره در این و یا مسایل دیگر مانند نم» شالق« و »تعزیری«هایی چون یا مجازات
 در قانون کار .دهد این قانون، یک قانون مذهبی استقانون وجود دارد، همه این موارد نشان می

 و ، بهاییهبی و المذهب، کارگر ارمنیذجمهوری اسالمی، موقعيت کارگر زن و مرد، کارگر م
 این قانون را یک قانون  مواردينهم. کندانی، عراقی و غيره فرق میغ افی،مسلمان، ایران

مطرح شود تی، هر کدام از این موارد عدر جوامع پيشرفته صن. کرده استارتجاعی و راسيستی 
  .دگيرراسيستی مورد اعتراض قرار میآميز و  تبعيضهایسياستبه عنوان 

 نظر را درکند بيش از همه این مسئله ی که قانون کار را نگاه میرگکار  هر برایمسئله مهم دیگر 
د؟ آیا در قانون کار این حق در نظر گرفته شده است که شو چگونه تعيين می دستمزد کهگيردمی

اگر کارگران حداقل دستمزد را نپذیرفتند حق اعتراض و تجدیدنظر در آن را دارند یا نه؟ در قانون کار 
 .جمهوری اسالمی چنين حقی نيامده است

دها به شورای عالی کار واگذار شده زعيين دستمبراساس قانون کار جمهوری اسالمی، حق ت
  .ولتی و کارفرمایی استدساسا یک ارگان ااست که 

 9گيری است که متشکل از شورای عالی کار در قانون کار جمهوری اسالمی، یک مرجع تصميم
فر اهرا نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نظ نفر 9سه نفر از این . نماینده است

حتی فرض کنيم که این سه نماینده نمایندگان واقعی . دیگر نيز نمایندگان وزارت کار هستند
 در اقليت قرار دارند و در پيشاپيشی کنند گ که قرار است منافع کارگران را نمایندباشند انکارگر

ینده خانه حال آن که این سه نه نماینده کارگران، بلکه نما. قرار دارد رای مخالف 6 هاآنمقابل 
در قانون کار کارگری،  .کارگر و شوراهای اسالمی کار و طرفدار جناحی از حاکميت هستند

نشينند و به طور علنی در مورد نمایندگان کارگران و کارفرمایان مستقيما بر سر ميز مذاکره می
اظر نقش ن ميان  در اینتواند مینماینده دولت. زنندتعيين سطح حداقل دستمزدها چانه می

  .داشته باشد نه این که از حق رای برخوردار باشد
.  تامين گردد توسط دولتگشاید، باید زندگی اوای چشم به جهان میهر کسی که در یک جامعه

تواند در اختيارش بگذارد چون خوراک، مسکن، پوشاک، تحصيل و  رفاهی که جامعه میلآن حداق
  پير یا جوان است سفيد،یا مرد، سياه یاار، زن بيکغل،  شا کسی از این کهجدایعنی . بهداشت

 بایدن کند يمند این نيازهای ضروری مردم را تاتوا نمی اگر دولت. زندگی او را تامين کندایدبجامعه 
امروز در . شود اما هيچ دولت دیکتاتوری با زبان خوش و داوطلبانه از حاکميت دور نمی.کنار برود

روند آن به هه توزیع شود، همه شقدر ثروت وجود دارد که اگر عادالنن، آنجوامعی چون جامعه ایرا
های فردی و اجتماعی در چنين شرایطی خالقيت.  باشندرفاه نسبی برخوردارنند از اوتراحتی می
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-های دهزینه ه ميليارد دالری جنگ ایران و عراق،1000اگر به ارقام هزینه . گرددجامعه شکوفا می
های کالن ارتش، سپاه پاسداران، نيروهای های اتمی، هزینه نيروگاهاخت سها ميليارد دالری

ها بنياد ریز و درشت دیگر، اد امام و دهين بوزارت اطالعات،اد مستضعفان و جانبازان، ين ببسيج،
های اداری و ها، ریخت و پاشی نماز جمعهراجد و برگزغات اسالمی، نگهداری مساليهزینه تب

های مذهبی های کالن به گروه کمکزنند، حکومت به جيب مییهای مافيایهایی که باندثروت
-  سرانگشتی حساب کنيم به سادگی به این نتيجه میتروریستی به ویژه در خاورميانه و غيره

  .توان زندگی بهتری را برای همه شهروندان جامعه ایران فراهم کردرسيم که با ثروت موجود می
فقط در این . می، مبنی بر این که زن و مرد برابرند، بحثی نشده استدر قانون کار جمهوری اسال

در قانون اساسی جمهوری » .هر دو به یکسان در حمایت قانون هستند«فته اشت گقانون 
 واقعا کدام قانون؟ قانونی که زن را به عنوان یک انسان .اسالمی هم به همين شکل آمده است

کند و چشم ين کرده است؟ قانونی که سنگسار مینششناسد و خانهکامل به رسميت نمی
ها ترین امر خصوصی زنان، یعنی در لباس پوشيدن آنآورد؟ قانونی که حتی در ابتداییدرمی

در ازاء کار مساوی در یک کارگاه به زن و مرد « یا این که در این قانون آمده است ...کند؟دخالت می
 10های زیر پنج کارگر و  جمهوری اسالمی کارگاههاست کهاوال، مدت. دهندمی» مزد مساوی

ثانيا، زن کارگر در کدام رشته با مرد کارگر برابر . کارگر را از شمول قانون کار خارج کرده است
های درمانی گوید کار شب برای کارگران زن به استثناء رشته قانون کار می75است؟ در ماده 

سيم شده ق روشن است که کارها به زنانه و مردانه تجادر این. و فرهنگی ممنوع است بهداشتی
 همين ماده آمده است 2در تبصره . ها سر کار بروندتوانند شبزنان در این سری کارها می. است

یعنی زنان خودشان به . ضرورت کار زنان در شب باید به تایيد وزارت کار و امور اجتماعی برسد
آیا . ننداوتيرند، در حالی که مردان میشان تصيميم بگبوانند در مورد کار شتان نمیعنوان انس

تبعيض . کند اگر بحث بر سر تبعيض مثبت است، صورت مسئله فرق مینيست؟این تبعيض آشکار 
ای داده شود که زنان  آموزش ویژه.مثبت این است که زن و مرد به طور واقعی در توليد برابر باشند

زنی که حامله شد به جایی این که .  را باال ببرند زنانلیغ ش پایه.هم بتوانند تخصص پيدا کنند
 زنان کارگر در ایران، کمتر و حتی دمزست اغلب د.اخراج شود مرخصی طوالنی داشته باشد و غيره

 و مرد کارگر در ازای کار برابر مزد برابر این تبعيض باید از بين برود و زننصف دستمزد مردان است، 
  .دریافت کنند

کليه کارگران . انی و غيره تبعيض وجود داشته باشدغ بين کارگر ایرانی و اف نبایدسه توليددر پرو
ها و  دولت.کنند باید از حقوق هر شهروند ایرانی برخوردار باشندخارجی که در ایران کار می

ها را همواره باز نگاه دارند تا از این طریق مانع کنند شکاف مليتداران تالش میسرمایه
 اخراجش هکارگر خارجی نباید در اعتصاب شرکت کند، چون بالفاصل. بستگی کارگران شوندهم
 آگاهانه در قانون کار  راضاتياین تبع. شودکار خارجی با مزد کمتری به کار گمارده می. کنندمی

- بیولين جمهوری اسالمیئدر حال حاضر از وزارت کار تا بقيه مس. اندجمهوری اسالمی گنجانده
 وزرا و مسئولين .شکنندمیها  کاسه و کوزه بيکاری را سر کارگران خارجی به ویژه افغانیانهشرم

ترین  شنيعهاتباع خارجی جمهوری اسالمی، با طرح اخراج پناهندگان و مهاجرین افغانی از ایران، ب
 .دشونها عليه شهروندان افغانی متوسل میترین تهمت و افتراترین و راسيستیرانسانیيو غ

غانی، بلکه خود الکت و بيکاری و عدم امنيت شغلی در ایران نه کارگران اففعامل اصلی فقر و 
انی شهروندان ایران هستند و غکارگران اف. هایش استمی و همه باندها و جناحجمهوری اسال

  .اند، اما هنوز از حق شهروندی محرومندها در ایران کار و زندگی کردهکم دو نسل از آندست
دستمزد در مقابل کار کارگر پرداخت . یک مسئله مهم دیگر در قانون کار کارگری دستمزد است

. بنابراین دستمزد نه ربطی به سود و نه به افزایش توليد و نه به چيز دیگری دارد. شودمی
مزد، مزد بها، مزایا، . پرداخت دستمزد نقدی و جنسی باید برداشته شود و دستمزد نقدی باشد

-بیدستمزد پایه را کارفرما باید . اند تا دستمزدها را بشکنندغيره را مطرح کرده مندی وئلهحق عا
خواهد پرداخت آن را مخدوش تکه کردن دستمزد میدار با تکهسرمایه.  پرداخت کندقيد و شرط

ن رو از ای. کارگر باید دستمزد خود را از چندین منبع تامين کند .کند و در سطح پایين نگاه دارد
های مختلف یکپارچه و تحت نام واحد دستمزد پرداخت کارگران باید پافشاری کنند که پرداختی

در . شودامروز دستمزد در ایران، براساس خرج یک خانواده پنج نفری در نظر گرفته می. شود
 عالوه .های ایرانی براساس آمار از شش و هفت نفر گذشته استحالی که ميانگين خانواده

ن، خانواده امروز فقط پدر و مادر و فرزندان نيست، مادر بزرگ و پدر بزرگ هم به ویژه در جامعه برای
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 تعيين دستمزد نباید بر . اساس این سياست تفرقه است.کنندایران، با فرزندان خود زندگی می
 در ها آن.کنند بر مبنایی باشد که زن و مرد حقوق برابر دریافت مییدمبنای خانواده باشد، با

حق . شودبه کودک به طور مجزا حقوق پرداخت می. گيرندصورت بيکاری، بيمه بيکاری مجزا می
...  وشود  رایگان  سالگی18 باید تا بهداشت و درمان و آموزش و پرورش. گرددمسکن پرداخت می

 مبنای دستمزد فرد. در چنين شرایطی دیگر لزومی ندارد مبنای تعيين دستمزد خانواده باشد
 ماه مورد بازبينی قرار گيرد و  دستمزد نه در یک سال، بلکه باید مثال در هر سه.کارگر است

دستمزدها باید . گيردتورم و گرانی هر ماه دامن جامعه را می. اسب با تورم افزایش پيدا کندنتم
 جمهوری نه براساس آمارهای دروغی که بانک مرکزی. متناسب با تورم واقعی ترميم بشوند

   .کند اعالم میالمیاس
 شرایط فيزیکی، شرایط بندی مشاغل نيز باید بر مبنای فاکتورهایی چون سختی کار،طبقه

تر از همه کارگرانی که در مهم.  پذیردتمعادن صور بهداشتی، وضع آب و هوا و غيره چون کار در
ر قانون کار قيد گردد ولند نباید تا آخر عمر در آن رشته کار کنند، بلکه دغت به کار مشخکارهای س

پس که هر کارگری مثال پنج سال در آن رشته کار خواهد کرد و پس از آن با هزینه کارفرما و دولت 
آور یانز سخت و های کار در.دشو دیگری منتقل میه به رشتی و تخصصی آموزشگذراندن دوره از
 گیدیدرسودگی و آسيب مانع فوجهبه هيچ ی پرداخت شودر چقدر هم دستمزد و مزایای باالیه

کنند اگر در حين کار جان خود ها سخت کار میکارگرانی که در این رشته. شود نمیکارگر جسم
دچار ها  انواع و اقسام بيماریه دارند و یا بوتاهیرا از دست ندهند پس از بازنشستگی یا عمر ک

 5 تا 4  از مثالشاناعت کارباید سنکنند ها کار می همچنين کارگرانی که در این رشته.شوندمی
  . در روز فراتر برودساعت

براساس قانون کار جمهوری .  مبارزه طبقه کارگر استمسئلهترین ممدت کار هم امروز یکی از مه
 ایران، اندر صورتی که عمال ساعت کار کارگر. کنند ساعت کار می44اسالمی، کارگران در هفته 

های اوایل انقالب ری به ویژه شوراهای کارگری در سالهای کارگ تشکل. ساعت است50بيش از 
 سال 28این، کارگر ایرانی، بنابر.  کردندبرقرار ساعت کار در هفته را 40ها  در بيشتر کارخانه،57

ن زمان آاکنون ثروت جامعه و تکنولوژی نسبت به .  در هفته بود کار ساعت40هان کار اوپيش خ
ن رو، با در نظر گرفتن ثروت موجود در ایران و وضعيت از ای. پيشرفت چشمگيری کرده است

دو و آور  ساعت کار برای مشاغل سخت و زیان30 ساعت کار در هفته و 35 ،اقتصادی این کشور
ای نيز به سطح توليد و اقتصاد مملکت  و هيچ لطمه استپذیرامکان  در هفته رسمیروز تعطيلی

به رسميت ا مانند جمعه یکی از روزهای تعطيل هفته قانون کار، باید روز پنجشنبه ر. زندنمی
   .بشناسد

همچنين اگر .  روز مرخصی ساالنه داشته باشند45کارگران باید براساس قانون، هر سال حدود 
 اگر بيماری او از دو روز بيشتر شد با گواهينامه پزشکی. روزی کارگری بيماری شد، استراحت کند

   .باید از مرخصی ساالنه کسر گرددنصی استحقاقی مرخ .خود ادامه دهد استراحت به
کند دوران بارداری و زایمان را زن استفاده می. مرخصی دوران بارداری نباید کمتر از یک سال باشد

ف به ظیعنی فقط زن مو. کنندمیسيم قو دوره نگهداری کودک را زن و مرد به تشخيص خودشان ت
تر هم باید نی مرخصی طوال در صورت لزوم.ن کار باشندنگاهداری بچه نباشد و هر دو موظف به ای

 یک مسئله .نگاهداری کودک و مهد کودک هم نباید به نام زن ثبت شود.  منظور گردد کاردر قانون
به طور طبيعی هر زن در ماه دست کم به دو . مهم دیگر در مورد مرخصی عادت ماهانه زنان است

 .روز مرخصی نياز دارد
 ساله آمده است که 18 تا 15ون کار جمهوری اسالمی، در رابطه با کار نوجوانان، در فصل سوم قان

امروز . ها بحثی نکرده استاما در رابطه با دستمزد آن. کنندفقط یک ساعت در روز کمتر کار می
اساسا . کننددر ایران، صدها هزار کودک و نوجوان با ساعات کار طوالنی و با دستمزد ناچيز کار می

 سال باید از بهداشت 18همه جوانان زیر .  سال باید ممنوع گردد18د کار کودکان و نوجوانان زیر بای
  .و درمان و آموزش و پرورش رایگان برخوردار باشند

. اند بسيار حياتی استبيمه بيکاری، برای همه مزدبگيران و یا کسانی که اعالم آمادگی کار کرده
، کارگری که از کار اخراج شده است، باید دولت، زندگی و یعنی کارگری که آماده به کار است

اش تامين گردد و از بيمه بيکاری بنابراین، هر فرد آماده به کار، باید زندگی.  را فراهم کنداو شمعا
بيمه بيکاری، بيمه بازنشستگی و سالمندی و از کار افتادگی نيز باید در  عالوه بر. مند شودبهره

بيمه . نباید سطح زندگی کارگران بيکار تنزل پيدا کند. ها باید مکفی باشدین بيمها. قانون کار بياید
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پرداخت بيمه بيکاری باید مستقل از مليت و . بيکاری باید برابر آخرین دستمزد پرداخت شود
 سال سراسر کشور که خواهان کار هستند باید از 18 همه جوانان باالی .جنسيت و تابعيت باشد

  .مکفی استفاده کنندبيمه بيکاری 
تدوین قانون کار امر خود . هایی از یک قانون کار کارگری استآنچه که در باال مطرح کردیم گوشه

 .های مستقل از دولت استکارگران به ویژه رهبران و پيشروان جنبش کارگری و تشکل
رادیکال های مستقل خوشبختانه امروز جنبش کارگری ایران، هر چند در سطح محدود از تشکل

ای برخوردار است که توانایی تدوین قانون کار کارگری و  شدهکارگری و رهبران محبوب و شناخته
های فعاليت خود قرار اما به شرطی که این مسئله را در راس اولویت.  را دارندانقدرت بسيج کارگر

ادی تشکل و آزادی هایی چون آزکارگران نباید زیر بار قانون کاری بروند که در آن حداقل. دهند
اکنون . قبول قانون کار فعلی و تغييرات آن به ضرر همه کارگران است. اعتصاب در نظر گرفته نشود

 .که بحث قانون کار دوباره باز شده است، ضروری است که آلترناتيو قانون کار کارگری مطرح شود
ست که به ویژه بر دوش ای ا این وظيفه.باید مکانيسم تغيير را خود کارگران به دست بگيرند

 خود را در مقابل جنبش کارگری قرار آلترناتيو طبقاتی کارگران پيشرو و کمونيست قرار دارد که
  . دهند

قانون کار کارگران، باید با یک . تدوین قانون کار امر مستقيم کارگران است نه وزارت کاربدین ترتيب، 
که در این دوره اصوال باید کارگران انجام کاری . جنبش قوی به دولت و کارفرمایان تحميل شود

ها و مطالبات اصلی خود را به صورت یک قانون کار آلترناتيو کارگری دهند این است که خواست
قانون کار باید مهر و نشان آخرین . مطرح بکنند و جنبش کارگری را روی این قانون متحد بکنند

   . را داشته باشدهای امروز بخش پيشرو کارگریدستاوردها و پيشرفت
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