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قانونکاریبارهوگودرگفت
 

 3193 فروردین 72                                                                                                                     « ما» ینشر کارگر

 
 

کاری کارگران و فعاانن  طور مسائل مهم روز جنبش کارگری را با هم در نظر دارد مباحث مهم استراتژیک و همین« ما»نشر کارگری 

شناسی  شان به بررسی و نقد بنشیند و سهمی هر چند اندک در آسیب های شخصی ی کارگری بدون در نظر گرفتن باورها و دیدگاه عرصه

 .ت و تنگناهای این جنبش داشته باشدگشایی معضال و کمک به راه

داشات ایان روز  گان جنابش کاارگری بارای بزر  ی پوینده های همه گام با تالش زمان با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر و هم هم« ما»

کاارگران و فعاانن ی  باه هماه«  ی قانون کاار وگو درباره گفت»ی نخستین تالش خود را  تحت عنوان  های آن، نتیجه آورد و دفاع از دست

 .کند جنبش کارگری تقدیم می

 .فشاریم ای صمیمانه می کاری شما را در هر سطح و زمینه رسان و هم در این راه دست گرم  یاری« ما»



قانونکاریبارهوگودرگفت

هایپیرامونآنبحثدرمحافلمختلفنویسوزارتکاردراینمورد،وانتشارپیش«اصالحقانونکار»بهدنبالطرح:مقدمه

انگیزهوسمتدامنه هایمختلفدرگرفتگیریداریبا ومحافلتشکلدر. کارگرانازکارگریبحثاصالحقانونکاربهنفعها

اینپیشمدت انتشار با و قبلمطرحبود اینبحثها به شدنویسدوباره دامنزده ها میآن. زیر در چه نشستیگزیدهآید چند

.استبارهوگودراینیوگفتکارگر

«ما»نشرکارگری



یاولجلسه

 جدید قانون کار شنیدید؟ تتا حان چیزی در مورد تغییرا ها بچه:پیمان

 وان، مگه قراره چی بشه؟ نه:قاسم

 !سال به سال دریغ از پارسال. قراره همون یه ذره حق و حقوقی هم که داریم ازمون بگیرن ،هیچی :پیمان

 .؟ ما که تا حان خیری از اون ندیدیمچه گلی به سرمون زدهقانون کاری که انن هست  همین مگه :مرضیه

امید از مون رو   حق جاها شه که با استفاده از اونا بتونیم بعضی ی پیدا مییتو همین قانون هم یه چیزا. نه بابا، این طورا هم نیست:

 .بگیریمکارفرماها 

 .این قانون کار از کجا اومده اصالا  یه خورده به عقب برگردیم و ببینیم که رای روشن شدن ماجراب دوستان اجازه بدید :پیمان

دونم،  من یه چیزایی در این مورد می. تونه در موردش قضاوت کنه آدم اگه بدونه سرگذشت یه پدیده چیه، بهتر می. ما من موافق:امید

 کنی یا من؟ پیمان تو شروع می

کنم اطالعات خوبی در  خوندم که فکر می تو این زمینهکتاب  کی مین چند روز پیشدونم و ه من هم یه چیزایی می. هکن فرقی نمی: پیمان

 .اضافه کنهدونست، بعد از من  کنم و هر کس چیزی می من شروع می. بودنوشته شده  اش داخلمورد این 

 ای اما بعد از مدتی عده. بردند بهره می جمعی از حاصل این کار  یگ و همه دکردن ها با هم کار می ی انسان های خیلی دور همه در زمان

استفاده  ها و در واقع از نیروی کار اون دبه کار بگیرنتری داشتند  ی دیگه رو که قدرت کم عده دنستناو تو دشدن تر ها قدرتمند از انسان

و در  دمثل این که چند ساعت باید کار بکنن ؛شه ایجاد میشون  بینروابطی  دکنن ای کار می ی دیگه طبیعتاا وقتی یه عده برای عده .دکنن
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اما خب معلومه که وقتی یکی صاحب قدرت باشه و دیگری نباشه، این رابطه عادننه .  . .و  دازای این کار چه چیزی قراره بگیرن

 .شه تموم می ا به نفع صاحب قدرته تر وقت نیست و بیش

 ؟قدمت داره دریعنی واقعاا روابط کار این ق :علی

تخت » ی ملل های دروازه زیر یکی از ستون. ین چیزی بودهنچ حتا تو مملکت ما هم .از قدیم وجود داشته ها این رابطه آره بابا، :امید

 یه سری لوح از زمان داریوش هخامنشی پیدا کردن که توش به قوانین و مقررات در مورد دستمزد اشاره شده و انگار اون وقتا« جمشید

 .دولتی وجود داشته کار نوعی از حقوق مه

 !اون وقتا هم بوده؟ ،یعنی همین قانون کاری که ما انن دارین:قاسم

روابط کار به عنوان روابط  .کرده نه قاسم جان، همین قانون کار که نه، اما یه روابطی بوده که بعضی از حدود رو مشخص می :پیمان

 .تولید انبوه شکل گرفت جریانکارگر در ی  طبقه وجود اومدن بهاز انقالب صنعتی و با  و بعد ترهجدید ،میان کارگر و کارفرما

 به وجود اومد؟ چه زمانیتوی ایران قانون کار از  :علی

 .دونم قبل از اون قانونی بوده باشه من شنیدم که زمان شاه هم یه قانون کار بوده اما بعید می :مرضیه

ود داشته که شرایط خیلی بدی بافی وج کارگاه قالی تعدادیدر کرمان  3111سال در مثالا . ود داشتهگریخته وجو یه چیزایی جسته :امید

 37روزانه تا  هامرد مثلهای کوچک هم  ها و بچه بوده که زن طوریشرایط  ،ها وجود نداشته در اونو هیچ قاعده و قانونی  داشتند

این وضعیت فقط برای کرمان  ، البتهکردند ها رفتار می خواسته با آن ن میشا ها هر طور دل کردند و صاحبان کارگاه ساعت کار می

 .همین بودهکم و بیش وضعیت  بافی وجود داشته هر جا که قالیخالصه مناطقی مثل خراسان، کاشان، آذربایجان، اراک، فارس و نبوده، 

 !خب این که یعنی هیچ قانونی وجود نداشته:قاسم

بافی، والی کرمان  قدر بد بوده که بر اثر اعتراض کارگرای قالی ونش رو بگم؛ خالصه وضعیت ا تا بقیهحوصله کن قاسم جان :امید

 .شنبا هها موظف به رعایت حقوق کارگر ای صادر کنه که بر اساس اون صاحبان کارگاه ماده 31شه فرمانی  مجبور می

 .ش کنیم ون مقایسهشه یه تعداد از اون موارد رو بگی تا با قانون کار خودم می :علی

اون، ساعت کار  عالوه بر. شده که کار نباید اجباری باشه و قرارداد باید با توافق طرفین باشه گفتهدر اون مواد . آره، حتماا  :امید

سال ممنوع شده، روزهای جمعه و عید  31سال و دخترای زیر  8کار برای پسرای زیر . ساعت تجاوز کنه 8روزانه هم نباید از 

 .هاش اجرا نشد العمل یه چیز پایدار نبود و خیلی البته این دستور . . .اضافه شده و  ندرصد به حقوق کارگرا 5ل و تعطی

نبود؟ اصالا اون ( فئودالی)تی یرع- اما مگه اون وقتا ایران ارباب !های امروز ما هم هست چه جالب، خیلی از این موارد، مشکل :علی

 وجود داشت؟وقتا تو مملکت ما چقدر کارگر 

 رادرصدی از جمعیت شهرها  و های مختلفی وجود داشت شهرها صنفدر  آن زمان این حرف تا حدودی درست است، اما در :پیمان

به صورت استاد و  تر بیش ها رابطه در ابتدا  اما به هر حال. دادند میتشکیل گران، استادکاران، شاگردان، کارگران و پادوها  صنعت

ی کارگر  طبقه ،ها و انگلیسی بود های صنعتی داخلی و خارجی که اغلب مربوط به روس گذاری ه رفته و با سرمایهرفت. شاگردی بود

، آهن و شوسه، خطوط تلگراف های راه های استخراج منابع طبیعی، بخش اغلب در زمینه های خارجی گذاری این سرمایه .گرفتشکل 

ی پیدایش  که نطفهدر کل باید گفت . تر کردن غارت منابع ایران بود آن هم راحتسیستم بانکی و استخراج نفت بود و دلیل اصلی 

تعداد  ،ها بعضی از گزارش. ی کارگر هم متناسب با آن رشد کرد ی دوم قرن سیزده شمسی بود و طبقه ایران از نیمه داری در سرمایه

نفر آنان در صنایع ماشینی و بقیه در  32111کنند که  یهزار نفر اعالم م 371حدود  را میالدی 39کارگران ایران در اواخر قرن 

 .کردند  های سنتی کار می صنایع دستی و فعالیت

 ؟کردند این کارگرای صنعتی در کجاها کار می :علی

کارگر،  2111تأسیسات شرکت نفت انگلیس و ایران با حدود : دکردن بزر  صنعتی کار می  ی مؤسسه 1ا در ه تر اون بیش :پیمان

 111ی روسی با ا و تأسیسات چوب و قطع درختان جنگلی متعلق به تبعهکارگر  0111ت شمال متعلق به لیانازوف با بیش از شیال

 .کارگر



ای برای بهتر شدن اوضاع  هیچ قاعده و قانونی وجود نداشت؟ اونا هیچ تالش و مبارزه ،گین برای کار کردن این کارگرا که می :مرضیه

 کردن؟ شون نمی و شرایط کاری

امید های شمالی و  ن زمان بعضی از کارگرای قسمتدر آ. کنم هاش اشاره می های زیادی شده که من به بعضی چرا، اتفاقاا تالش:

بعد از حتا شده بود و ایجاد تحونت کارگری ن زمان آ ی روسیهدر . رفته بودند( شوروی) روسیه ی آذربایجان ایران برای کار به منطقه

از نزدیک با این تحونت آشنا شدند و تونستن با مسائل   ایرانیمهاجر کارگرای . جا ایجاد شد نومت کارگری در آیک حک چند سال

دست  بههای مختلف مبارزه برای  های کارگری در رسیدن به این حقوق و شیوه زیادی از جمله حق و حقوق کارگران، قدرت تشکل

 .دی اصلی مبارزات کارگری در ایران رو ایجاد کنن ن تجربیات رو منتقل کنند و پایهاین کارگرا تونستن ای. ها آشنا بشن نآ آوردن

گین  ا که شما میچرا ما که کارگریم هیچ چیز از این هی کارگری وجود داشته؟ پس  هم مبارزه زمانن یعنی واقعاا در ایران آ:قاسم

 نشنیدیم؟

فکر ن هم به ا با خبر بشیم خودماآن هبه ما منتقل نشه، چون اگه ما از  ه هابایی تو کار بوده که این تجره دست کنم  من فکر می :علی

 .شه زنن گرون تموم می به جیب می رااز کار ما سود حاصل که  یکسان یبگیریم و این برا مان را افتیم که حق و حقوق این می

ها و  اما اولین اعتراض. منتقل نشه  به نسل بعد ینسلاز  نهمیشه تالش کردن که مبارزات کارگرا  دارا من با علی موافقم، سرمایه:امید

یافته  وسیع و سازمان های ها و اعتصاب روسیه و اعتراض 3915تأثیر انقالب  به بعد و تحت3785های  های کارگری از سال اعتصاب

بانان  رانان و کرجی اعتصاب قایق تهدید به»: خونم ها رو یادداشت کردم که براتون می من چند مورد از این اعتراض. جا بود در آن

کارگران شیالت شمال نفر از  1111نشستن  بست ؛بیشتر کرایه آوردند برای دریافت ا به ساحل میهای روسی ر انزلی که بارهای کشتی

 جریان در ،دارند می نگه  شان کنند برای خود ی را که صید میئها هی گفتند که از این به بعد تمام ما آنان می) ی انزلی خانه در تلگراف

شان؛  چیان تبریز برای دریافت حقوق معوقه تلگراف 3785ماه  ؛ اعتصاب دی(درگیری با نیروهای حکومتی یک کارگر کشته شد

ی دولتی کتک  خانه شان که از رئیس چاپ کاران دردی با یکی از هم برای هم 3781های تهران در بهار  خانه عتصاب کارگران چاپ ا

برای دریافت دستمزد در روزهای تعطیل،  3781مرداد  33الضرب در  ی امین ی کارگران کارخانه روزه عتصاب سهخورده بود؛ ا

برای دریافت دستمزد در روزهای تعطیل و  3781مرداد  71های تهران در  ؛ اعتصاب کارگران و کارمندان واگن. . .لباس کار و 

 «3782ماه  نآبا 1های تبریز  در  سازی کارگر چرم 351اعتصاب 

 ؟ندکارگری وجود داشتهای تشکل  زمانن کردن؟ اصالا آ رگری سازماندهی میهای کا ها رو تشکل ها و اعتصاب آیا این اعتراض:علی

های کوتاه مدت  ها موقت و ناپایدار بودند و خواسته ها و اعتصاب تر این اعتراض واقعیت اینه که بیش. اجازه بدید من توضیح بدم :پیمان

که میان کارگران در جریان  البته طبیعی بود. دنداشتن ی حرکت متشکل و متحد را تجربه زمان نای ایرانی تا نو البته کارگرا دتنداش

ی به ری دیگ یافته سازمان  د، اما به جز در صنعت چاپ، تشکلبیاهای کوچک کارگری به وجود  حرکت و مبارزه روابط نزدیک و هسته

. ی کارگری در ایران شدند دهی اتحادیه پیشتاز سازمان ،تر بودند کرده کارگران تحصیل ردیگکه از عت چاپ کارگران صن. وجود نیامد

 های سیاسی گوناگون شخصیتها و  گرفتند و با اندیشه در جریان مسائل سیاسی قرار می از دیگران بیش خود این کارگران به دلیل شغل

همراه کارگران دیگری از این صنف،  هب خانه کارگر چاپ«  محمد پروانه» مشروطه و در اوج جنبش 3780در سال  .رابطه داشتند 

 .ی کارگری را در ایران تشکیل دادند نخستین اتحادیه

 !خواستیم در مورد قانون کار و این که این قانون از کجا اومده صحبت کنیم، اما از یه جای دیگه سر در آوردیم فکر کنم ما می:مرضیه

ها  شه این وجود اومدن قانون کار نقش داشتن و نمی ها در به چون تمام این مبارزه ها همه به هم ارتباط دارن م، اینورضیه خاننه م :پیمان

 .رو از هم جدا کرد

 موقع اصالا حرفی از قانون کار بود؟ نآ ،ها ی این حرف با همه :علی

بنده ... »: ، یکی از نمایندگان به نام سلیمان میرزا اسکندری گفت 3111ماه  ی چهارم مجلس شورای ملی و در بهمن بله، در دوره:امید

داشتن قانون استخدام برای ادارات و بانخره داشتن یک قانون برای روابط بین کارگر و کارفرما، تا ... کنم چند چیز را یادآوری می

کار ی محافظه سید یعقوب انوار شیرازی نمایندهما ، ا«. . .شود و اسباب رفاه و آسایش عموم حاصل آید  روشنی مردم  تکلیف همه

هنوز در ایران کارگر نداریم، تمام کار فرما هستند ولی اگر خدا خواست و مملکت ما »: کردطور بیان  شیراز مخالفت خود را این



فرما روی کار  رگر و کارآن وقت قانون روابط بین کا جاتی پیدا شد، هاهمیت پیدا کرد و باب تجارت و زراعت مفتوح شد و کارخان

برای  کهو من آن را یادداشت کردم شکنی به او داد  جواب دندان خود های در یکی از شماره ی حقیقت البته روزنامه. «. . . خواهد آمد

را  نفر کارگر باشد و اگر هر یک هزار نفر می 51ها بالغ بر  صنف کارگر موجود و شمار آن 08فقط در شهر طهران »: شما بخوانم

ی عظیم دلیل بر بی اطالعی  آیا انکار وجود یک چنین توده. شود هزار نفر می 351نفر اهل بیت محسوب بداریم بالغ بر  1رفته  هم روی

کنند؟  ها تهیه می جور و هزاران مایحتاج این کشور را کی های جوربه های مختلف و چرم ها و شال ها و برک پس قالی.  . . !آقا.  . .شد 

جاتی که  روزنامه! پزند ید خیل فرشتگان میئفرما روزه میل می های تازه و دوآتشه را که با کمال اسراف همه کنید که نان صور میشاید ت

سرای حضرت عجل  ی که دولتئها چراغ. کنند چینی کرده و چاپ می ها حروف سازند، گویا اجنه آمیز شما را منتشر می های نیرنگ نطق

جات امثال شماها را که برای  تلگرافات و مراسله. ویا از ماوراء سرحد با پای خود به طهران وارد  شده استکند گ عالی را روشن می

کنند،  هایی که در آن امثال شما زندگانی می عمارت. کنند دارید به زعم شما کبوترها حمل و نقل می ازدیاد نفوذ خود به ونیات ارسال می

بر  اضافهتازه  «.ش حاصل زحمت کارگران ایران استا ها و هزاران امثال آقای نماینده تمام این. استهای اروپا ساخته شده  در کارخانه

که در حدود  هتبریز و رشت وجود داشت ،ی کارگری در شهرهای تهران  چندین اتحادیه 3799ی، در سال ئها ها بر اساس گزارش این

 !ها متشکل بودند هزار کارگر در آن 71

 حرف این میرزا اسکندر باعث شد که قانون کاری تصویب کنند یا نه؟بانخره  :قاسم

 .نه زماندرآن  :امید

طور که در  همان .پای ایجاد قانون کار را پیدا کنیم توانیم رد اجازه بدهید باز برگردیم به مبارزات کارگران تا ببینیم که آیا می:پیمان

رفتند و با خود تجربیات خوبی از می  (آباد و باکو تر در نواحی عشق بیش) یهها اشاره شد کارگران زیادی برای کار به روس صحبت

در جریان این انتقال تجربیات، تعدادی از کارگران ایران فهمیدند که در کشورهای دیگر . آوردندمی  کارگران روسیه های همبارز

آنان با خود فکر کردند که اگر پرداخت . ایسه کنندها مق و توانستند وضع خودشان را با آن رگران از حق و حقوقی برخوردارندکا

جهان معمول است، چرا کارگر ایرانی از آن محروم باشد؟ به عنوان مثال  اکثر نقاطدستمزد در روزهای تعطیل و زمان بیماری در 

ن کارگران مهاجر نیز در و تعدادی از همی در تهران تشکیل شد 3799 در سال که  «جمعیت اجتماعیون ایران»نهاد سیاسی به نام  یک

که من به صورت خالصه به بعضی از پردازد  می به قوانین کارگری ماده 39 خود، دری  نامه در بخش هشتم مرام آن حضور داشتند،

منع  ؛تعطیل اجباری یک روز در هفته با پرداخت مزد ؛ساعت 8روز به  شبانه کار درزمان محدود کردن »  :کنم ها اشاره می آن

منع ؛ قدغن کردن کار اطفال خردسال ؛صبح 1الی  9منع کار در شب از ساعت  ؛رساند که به سالمت کارگر آسیب می یکارهای

ممنوع بودن کسر مزد به  ؛که بر خالف رضایت و مصلحت کارگر باشد و تعویق حقوق بیش از یک هفته یپرداخت مزد یومیه با اجناس

 ؛ن به حساب صاحب کارخانه و پرداخت مزد و اجرت یومیه در مواقع حادثه یا بیماریمجانی برای کارگرا بهداشتیخدمت  ؛هر عنوان

شود و  ودن اسباب کار فراهم میبکار و حاضر ن تعطیالتی که بدون تقصیر کارگر و به واسطه اهمال صاحبدر وضع قانون مزد 

ق امدادی برای مساعدت ایام بیکاری کارگرانی تاسیس صندو ؛شوند اخراج می یک ماهه برای کسانی که بدون سبب چنین حق مزد هم

 ،«محمد دهگان»به کوشش  3111ی دوم سال  همچنین در نیمه. «. . .و  کنند به علل موجه به اعتصاب قیام می که کارپیدا نکرده و یا

ی  که عبارت بودند از اتحادیه اتحادیه را به هم پیوند داد 9این شورا  ربه مرو. های کارگری در تهران ایجاد شد شورای مرکزی اتحادیه

، کارگران ساختمانی، خیاطان، نساجان و کارکنان شهرداری و پس از (عطاران)کارگران چاپ، نانوایان، کفاشان، دنکان، داروسازان 

را برای  دخو گیر پی و مبارزات ی معلمان نیز به این شورا پیوستند ی کارکنان پست و تلگراف و اتحادیه گذشت مدت کوتاهی اتحادیه

عنوان روز کارگر  ی تعطیلی اول ماه مه به شورای مرکزی برای اولین بار در ایران خواسته .گرفتن حق و حقوق کارگران دنبال کردند

 .ن روز جهانی کارگر شرکت کننداد و از کارگران دعوت کرد که در تظاهرات اول ماه مه یا همرا مطرح کر

 ی اشخاص اجاره ی این مقررات درباره. در قانون مدنی دیده شد 3112سوی دولت در سال  ر ازهای پذیرش حقوق کا اولین نشانهاما 

گفت  این قانون می .شتنظارت دا (کارفرما)مؤجر و  (کارگر)اجیر بر روابط  و بودقانون مدنی  535تا  537شامل مواد  که وضع شد

، کار گرفته شود بهاگر کسی بدون تعیین مدت و در زمان معین و  شود، مگر برای انجام یک کار مشخص اجیرتواند  کارگر نمی» :که



و  داشته باشد ادامه (کارگر)اجیر کار مدت،  پایاناگر پس از  اما .ین شده استیعتآن  برایبود به مدتی که مزد  دمحدود خواه کارمدت 

 «.خواهد بود مزدمستحق  کارگر طبق قرار قبلی، مزدش را نپردازد (کارفرما)مؤجر 

  . شه اسمش رو قانون کار گذاشت به مسئله پرداخته و نمی کهتکه تاشاره کردی خیلی سطحی و  آن به به نظر من این قانونی که:علی

 ؟!تصویب کرد نیه قانون کار برای کارگرا چه زمانیدولت  بانخره

ست برای کارگران قانون کاری تصویب کنه و خوا به نظر من دولت هیچ وقت نمی. رو مشخص کنیم اجازه بده اول تکلیف یه چیز :امید

که به اونا مزد بده  مقداریتنها  کار بکشه و نتونه از کارگرا قانونی مطلق، تا می اتفاقاا خیلی هم دوست داشت که با سوءاستفاده از بی

 .و سود ایجاد کنن زنده بمونن و بتونن روز بعد دوباره سر کار حاضر بشن

خواست بهمون عیدی ناچیزی بده، ما اعتراض کردیم و گفتیم طبق  آخه یه بار که کافرمای ما می. طوره م همینکن وان منم فکر می :قاسم

مون رو  مون عیدی بگیریم و اونم در جواب گفت که اگه یه بار دیگه از قانون کار حرف بزنیم هم ما باید دو برابر حقوق کار قانون

 !کنه اخراج می

ا تا تونستن، خیلی از جاهای آن ه ،نیست  طوری مواد قانون این  اما باید بدونی که همه. م دقیقاا همین بودآره قاسم، منم منظور :امید

 آن هم نه به طور کنه ن هست که تا حدودی حقوق کارگرا رو بیان میفقط بعضی از مواد آ ،قانون کار رو به نفع خودشون نوشتن 

 !کامل

قانون طوره پس اصالا چرا به  ؟ اگه اینما بانخره مگه قانون کار رو نباید حکومت تصویب کنهامید آقا اینا که میگی درست، ا:مرضیه

 !کنه؟ ده و اون رو تصویب می کار تن می

منظورم من این بود . هکردمجبور به این کار  رو دولت نکارگرافشار ه اما ردتصویب ک دولتبله درسته، در نهایت قانون کار رو :امید

 .کرد کاری تصویب نمی هیچ قانونتیار خودش بود، تا ابد که اگه به اخ

تونیم  هامون رو از توش می ایجاد قانون کار برگردیم، احتمانا جواب این سؤالی  تاریخچه بررسیبهتره به فکر کنم  ها بچه :پیمان

 .دربیاریم

دوست دارم بدونم . ای دارن ی مبارزه یه همچین سابقه هم دونستم کارگرای ایران برام جالب بود، آخه تا حان نمی. من که موافقم :علی

 .چی شد آخرشبانخره 

های کارگری  اتحادیه طور که گفتیم از ابتدای قرن حاضر سندیکاها و هماناش هم رسیدیم؛  اتفاقاا به جاهای جالب. بسیار خوب:پیمان

های کارگری مورد هجوم  حکومت رضاخان بارها تشکلزمان  در. ندکردبرای کسب حقوق کارگران مبارزه  یج شکل گرفتند ورتد هب

 استفاده از های صنفی کارگران با تشکل ،خاناما پس از سرنگونی  رضا. حت شدیدترین پیگردها بودندت کارگریفعالین  قرارگرفت و

 اتحاد تعدادی از از 3173سال  در. دهی کردندسازمان بیشتر و بهتر خود را پیگرد پلیس رضاخان تجارب مبارزاتی دوران  سرکوب و

 .ایجاد شدهزارعضو  11با  «شورای مرکزی اتحادیه های کارگران ایران»های کارگری،  سندیکاها واتحادیه

های صنفی خود، برای  تا با متحد کردن تشکل انداخت برای سرکوب جنبش کارگری، کارگران مبارز ایران را به فکر ی حاکمیت حمله

 .ایجاد کنندی واحدی نیرو ها این حملهمقابله با 

 ی اتحادیه»، «برزگران کارگران و ی اتحادیه»، «مرکزی کارگران ی اتحادیه»، 3171سال ( اول ماه مه) اردیبهشت ماه 33 در

را تشکیل  «کشان ایران زحمت کارگران و ی اتحادیه ی شورای متحده» هم پیوستند و به کارگری دیگر ی چند اتحادیه و «آهن کارگران راه

 .ندداد

. خود متشکل کند کارگران ایران را در تعداد زیادی ازبه زودی توانست  هزارعضو داشت و 51 همان آغاز شورای متحده از

سیاسی کارگران  بان بردن آگاهی صنفی و نقش مهمی در یافت و مرکزی انتشار ی به عنوان ارگان شورای متحده «ظفر» ی روزنامه

سندیکای کارگران صنعت نفت » با نامخود را  ل، کارگران نفت خوزستان تشک3175سال  ماه مهجشن اول  ی آستانه در. ایفا کرد

 و کارگر هزار 211، نزدیک به 3175سال  روز جهانی کارگر در. مرکزی پیوستند ی به شورای متحده کردند و یجادا «خوزستان

 .تظاهرات اول ماه مه شرکت کردند زحمتکش در

 کاری هم تونست بکنه؟. باید خیلی پرقدرت بوده باشهبودن،  در آن عضو ین همه کارگری کهبا ا شورای متحده  :قاسم



  .بله قاسم جان تونست، حوصله کن تا برات بگم :پیمان

این  .«قانون کار را تقدیم مجلس نمود ی نیحه... بانخره پس از دو سال انتظار، دولت» :ی ظفر نوشت ، روزنامه3171مرداد  5روز 

اما . به مجلس برده شدرسمی قانون کار ی  ، نیحهاش یعنی شورای متحده کارگر و سازمان سراسری ی طبقه بود که تحت فشار باراولین 

زدن کارگران  این قانون که ما آن را گول» :نوشتچنین   روزنامه ظفر. نبود به نفع کارگرانتصویب یک قانون کار  ،هدف دولت 

سپس در  .«های روزنامه گنجایش آن را نخواهد داشت اقص است که اگر بخواهیم آن را شرح دهیم ستونخوانیم، به قدری مفتضح و ن می

شود و  به این پیشنهادات اکتفا نمی اما تنها. شود جا اشکانت اساسی نیحه و پیشنهادهای مشخص شورای متحده مطرح می همان

برپا  را تأمین کند،که منافع کارگران هت پشتیبانی از تدوین یک قانون کار های متعددی از طرف کارگران، ج آیی ها و گردهم ییپیما راه

در کمیسیونی که برای بررسی . کند مرکزی برای قانون کار طرحی تنظیم و به مجلس ارائه می ی در عین حال، شورای متحده .شود می

 ظفر ی روزنامه. ایران شرکت کرد عی کارگران سراسرواق ی مرکزی به عنوان نماینده ی شورای متحده ی این طرح تشکیل شد، نماینده

شورای  ی با حضورآقایان روستا، نماینده.  . . کمیسیون مشورتی طرح قانون کار ی سومین جلسه» :دهد می خبر 1/7/3175مورخ 

 11/7/3175 ر تاریخدروزنامه چنین این  هم. «تشکیل و طرح مزبور پس از شور و اصالح تقدیم شورای اقتصادی گردید.  . . متحده

 .«مشت محکم کارگران بردهان ارتجاع فرود آمد. قانون کار تصویب شد» :پیروزی کارگران را با این جمالت انتشار داد خبر

در . کارگر ایران توانست با نیروی متشکل و سازمان سراسری خود، یک پیروزی بزر  و تاریخی کسب کند ی ترتیب طبقهه این ب

رسمیت شناخته  و جزو تعطیالت رسمی  در این قانون بهبرای اولین بار  (اول ماه مه) روز جهانی کارگر تعطیلی هضمن خوبه بدونیم ک

 .دشکارگران محسوب 

ی کارگر و نیروی متشکل اون نقش اساسی در  یعنی در واقع طبقه. !تصویب شد این طور اولین قانون کار ایران پس! عجب :علی

 . تصویب این قانون داشته

اجرا هم شد یا فقط یه چیزی بود که تصویب تر این باشه که بدونیم این قانون  این چیزا که شما گفتین خیلی خوبه اما فکر کنم مهم :اسمق

 .خبری نبوده یزا دیدم، اما خیلی وقتا از اجراش من روی کاغذ خیلی چا آخه راست. شد و رفت

واقعیت اینه که شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این  .ب یه قانون، اجرای اونهتر از تصوی گی قاسم جان، مهم کامالا درست می:امید

نیروهای  .اتفاق افتادکارگران و پلیس  بین زیادیهای  درگیری اعتصاب کردن و های مختلف صنعت نفت کارگران در بخش .قانون نشد

ی مرکزی اتحادیه  ای شورای متحده ه صورت وحشیانهب 317۱در سال  د ودنحمله کری ئهای سندیکا رضا پهلوی به تشکل رژیم محمد

سازی ترور شاه،  با صحنه 3172در سال . ندکشان ایران و سندیکاهای سراسر کشور را مورد تهاجم  قرار داد کارگران و زحمت

قانونی  و غیرممنوع احزاب سیاسی مرکزی اتحادیه کارگران و زحمتکشان ایران و سندیکاهای کارگری و  ی فعالیت شورای متحده

شد و همین عامل باعث شد که اجرای  نشینی عقببه مجبور  ،در این شرایط جنبش کارگری که زیر فشار شدید سرکوب بود .دشاعالم 

 .معلق بمونه ها تا سال قانون کاری که تصویب شده بود

 بانخره تکلیف قانون کار چی شد؟؟ !پس حاصل این همه مبارزه هیچی شد:مرضیه

توانست با  منوچهر اقبالدولت  3112، در سال نشینی جنبش کارگری و اجتماعی طور که امید گفت، به دلیل عقب مونه :پیمان

تصویب و  3112اسفند  7۱این قانون در . ، قانون کار جدید را تصویب کند و به مجلس بفرستد«المللی کار سازمان بین»ی  مشاوره

گرد داشت  ت به تأمین منافع گارگران عقباین قانون نسب .شد   بودهای کارگری  تالش اتحادیه جایگزین قانون قبلی که نتیجه ی سال ها

قانون  ی منفورترین ماده و به همین دلیل، این ماده روبرو نبود ، کارفرما برای اخراج کارگر با هیچ مانعیآن  11 ی ماده بنا برو مثالا 

 .بود آن زمانکار 

 ؟رو حذف کردن 3171 مواد کارگری قانون کار ی همه یعنی:علی

از اون قانون قبلی باقی مونده بود، مثل تعطیلی روز  با این وجود باز هم مواردی. ه نه، ولی تا تونستن حذف کردنهمه چیز رو ک:امید

 . . . و رو به رسمیت شناخته بود سندیکاهای کارگری فصل ششم قانون کار که و (اول ماه مه)جهانی کارگر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84


! کنه یا خیر رایش درون اون مهمه که واقعاا از منافع کارگران حمایت میالبته به نظر من صرف وجود نام سندیکا مهم نیست و گ :پیمان

های  تشکل و کردند تا جای فعالین کارگری واقعی رو بگیرند دادند و وارد سندیکا می در اون زمان افراد حکومتی رو آموزش می

ترسید، بلکه از گرایش کارگری  یکاها نمیسند نامیعنی حکومت از . راستای منافع کارگران منحرف کنند حرکت در کارگری را از

ای همستشارگیری شدید نیروهای انتظامی،  در زمان سخت ها شنیدم که حتا من از بعضی از قدیمی. درون سندیکاها وحشت داشت

 . کردن تا این سندیکاها بتونن سرپا بمونن کمک می شون مطالب آمریکائی به بعضی از سندیکاها در چاپ و نشر

جوری  ظاهر کارگری بوده که آدمای جالبی توش نبودن، پس ماجراشون این گفت که یه سری سندیکای به عموی من هم می آره، :علی

 این قانون تا کی دوام آورد؟حان ! بوده

که دوستان به نظر من برای امروز دیگه بسه، من یکی . باقی موندهم های ابتدایی حکومت حاضر  تا آخر زمان شاه و حتا سال :امید

 ؟، موافقیدهی دیگ برای جلسه هنوبم 52 انقالبصحبت در مورد سرگذشت قانون کار بعد از . خسته شدم

 .دیخسته نباشگی  ههمموافقیم، ما هم  :پیمان،علی،مرضیهوقاسم

*** 

:یدومجلسه

امروز  داگه موافق باشی. صحبت کردیم 52 های سالی قبل در مورد سرنوشت قانون کار تا  اشتباه نکنم جلسهاگه . سالم به همه :پیمان

 .بپردازیم 52های بعد از  سال به

 !اما راستش امروز اصالا دل و دماغ حرف زدن ندارم. ام آره، من که موافق :قاسم

 !چرا دل و دماغ نداری قاسم جان؟ تو که همیشه سرزنده و سرحال بودی :امید

از های آخر سال دیده و  اش رو در لیست اخراجی گفتن اسم رد، میی کرد و م  راستش دیروز یکی از همکارام  خودکش! ای بابا :قاسم

 !گی خودش رو کشته چاره روی بی

 .یاد مون بر نمی آدم دوست داره یه کاری بکنه، اما کاری از دست. خیلی دردناکه ،ام در موردش شنیدم آره، من :مرضیه

با مر   هم ان ها که زنده اون خودش رو کشت، اما شرایط خیلی. کارگراست سرنوشت خیلی از ماواقعاا متأسف شدم، اما این  :امید

مون  ما اگه بتونیم متحد بشیم، کارهایی از دست. دآ مون بر نمی ستم که کاری از دستخانوم موافق نی با مرضیهالبته من ! تفاوتی نداره

بحث اصلی  یم سراغستان حان که علی هم اومد دیگه بهتره بردو. خب اینم از علی آقا. یاد که بشر تا حان نتونسته انجام بده برمی

 .خودمون

 .قانون کارام، بریم سر مبحث  ام موافق من. خیلی سنگینه ترافیک امروزدوستان ببخشید که دیر کردم، آخه :علی

، هاشون ها و اعتصاب با اعتراضهمراه  3152های دی و بهمن  ویژه از ماه از اواخر دوران شاه و بهواقعیت اینه که کارگران :پیمان

 انقالباین خواست پس از . بودند خودشون  با مشارکت و نظارت نظام شاهنشاهی و تدوین قانون کارهمیشه خواستار لغو قانون کار 

و حاضر رفت  نمی ، زیر بار این مسئله«های ناشی از انقالب مسائل و گرفتاری»از جمله  یهای نیز ادامه پیدا کرد، اما نظام جدید با بهانه

 .دنبود تغییری در قانون کار قبلی ایجاد کن

  بود؟ نبر ضد کارگرا یننوایعنی هنوز هم تمام ق کشک بود؟ . . .یعنی اون همه شعار حمایت از مستضعفان و محرومان و :قاسم

اما . کومت استفاده کننشکل حبرای تغییر  نکارگرا  ی کننده برای این بود که از نیروی تعیین فقطخیلی از اون شعارها به نظر من :امید

ها که این شوراها   در بعضی از کارخونه .«شوراهای کارگری»مده بود به نام تأثیرگذار دیگه به وجود آدر اون مقطع یک عامل 

کنند و ساعت کار  01مثالا تصمیم گرفته بودند که در هفته . گرفتن ون در مورد مسائل صنفی تصمیم می، خودشندپرقدرت بود

 .ها رو هم تعطیل کرده بودند شنبه پنج

 ا رو به وجود آوردند؟همده بود؟ خود کارگرا اوناین شوراها از کجا به وجود آ. لوتر برید ج ای بابا، یه خورده یواش:مرضیه



حقوق کارگر  مد که نیروهای چپ و مدافعدر یک دوره فضایی به وجود آ ،شاهمحمدرضاواقعیت اینه که پس از سرنگونی  :پیمان

خواهانه و ضداستثماری  محتوای عدالت. رسانی کنند آگاهی  های کار و صنعت حضور داشته باشند و بین کارگرها در محیط نستنداتو

در مورد حقوق  به خوبی توانستند این افراد می. ها تأثیر بگذارد توانست تا حدودی در کارگران و مطالبات آن ها های آن ها و نوشته گفته

ین ا .شدند انتخاب می  عنوان نماینده و اغلب در مجامع عمومی به بودند هممورد اعتماد کارگران  ،حرف بزنندی کارگران  شده یمالپا

گان شوراهای  ها، نماینده در بعضی کارخانه .ر بودندتأثیر گذاهای کاری خودشان  محیطدر گیری شوراهای کارگری  در شکلافراد 

 .های اساسی دخیل بودند گیری کردند و در تصمیم مدیره شرکت می و هیئت فرمائیکارهای  در جلسه کارگری

 بودند که در این شوراهای کارگری متشکل شده بودند؟فقط نیروهای سیاسی  و  یعنی در این شوراها کارگران حضور نداشتند:علی

امید  ندتوانست اگر کارگران نبودند که این شوراها نمی .طور هم نبوده که کارگران در آن حضور نداشته باشند نه علی جان، این:

دهی اصولی و  سازمان برای شان های مطبوع نیروهای سیاسی و سازمان مشکل اصلی این بوده که. دنهای خود را پیش ببر خواسته

 تازه .نداشتند یصحیح ی برنامهدید و  های کارگری و ایجاد تشکل دار و طوننی ی طبقاتی برنامه مبارزه به منظوراساسی کارگران 

به یک  ن راد آمختلف نتونستن و به دنیل بود نهتر محدود به همان کارخا اهم کرده بود بیشنه فرشرایطی که هر شورا برای یک کارخا

 ی باهای هالبته بعضی جاها مثل شرق تهران، شوراهای کارگری جلس .ثبت کنند آوردهای آن را و دست  حرکت سراسری  و متحد تبدیل

 . فراگیر نشد این اقدام پرداختند اما به هر حال گذاشتند و به تبادل نظر می هم می

 ا چی شد؟هسرنوشت اون حان این شوراها تونستن تأثیری در تغییر قانون کار بذارن؟ :مرضیه

رهبران  دستگیری راج و، حکومت توانست با اخ3111ی اول سال  نیمه در جریان حوادثواقعیت اینه که . نه به شکل مستقیم:پیمان

ها را از  نشینی وادار کند و بعد با یک سرکوب اساسی آن ، شوراهای کارگری را به عقبنیروهای آگاه به حقوق کارگران و کارگری

عدم نفوذ ، به دلیل گیری بود ویژه بین کارگران صنوف شکل گرفته بود و یا در حال شکل که به هم سندیکاهای ضعیفی .میان بردارد

رانندگان و  سندیکای»تنها  .تاب مقاومت نیاوردند و از فعالیت بازماندند 11بعد از سال   ها ی آن شده ای عناصر شناخته دهتو

به  17توانستند تا اوایل سال  که قدیمی بودند «ان فلزکار و مکانیکسندیکای کارگر»و « های شرکت واحد رانندگان اتوبوس کمک

و  ها را گرفتند جای شوراهای کارگری کارخانهشوراهای اسالمی کار ی زمانی  یک دوره پس ازحال  به هر .فعالیت خود ادامه دهند

و در مطالبات، شعارها و  های کار ها در محیط اما تأثیر حضور و کارکرد آنتر نیروهای آگاه و با تجربه از صحنه حذف شدند،  بیش

مثالا  .ها بعد و حتا تا اواخر دوران جنگ محسوس بود ، تا سالهای طبقاتی های آگاهی ایجاد نطفهچنین در  همو  مبارزات کارگران

کار سنت شده  های محیطبرخی از و این موارد در  بودند دار ی ضدیت با مدیریت، کارفرما و سرمایه دارای روحیهچنان  همگران کار

بازمانده از دوران شوراهای کارگری بود و البته  که ای ه، روحیاثر گذار باشدحتا این روحیه توانسته بود در شوراهای اسالمی هم  .بود

 .شد می تر رنگ کمرفت این روحیه  هر چه زمان جلوتر می

های مبارزاتی در  ، کامالا بستگی داشت به وجود سنتندی تهاجمی به کارفرما بود دارای روحیه ی کارگریالبته این که شوراها:امید

 .گان کارگران در شورا ی نماینده کارگری در روحیه رقع  آگاهی و و همچنین میزان  مشخصکاری هر واحد 

که خود این  که من فهمیدم منظور شما این بودجایی  تا ! من تا حان چیزی راجع به این شوراها نشنیده بودم هللاطور، و که این :قاسم

توی ذهن کارگرا باقی برای مبارزه تن تجربیاتی رو تونسشوراها از بین رفتن و نتونستن تأثیر مستقیمی روی قانون کار بذارن و فقط 

 قانون عوض شد؟در چه سالی حان بانخره بعد از انقالب . ذارنگب

، برای اولین بار بود« میرحسین موسوی»که وزیر کار  دولت « احمد توکلی» 3113در سال  .درست فهمیدی قاسم جان :امید

و پس  بودنوشته شده « اجاره»که بر اساس باب فقهی  (3113آذرماه  11 ،كیهان)د کرروزنامه منتشر در نویسی برای قانون کار  پیش

به رسماا کارگران را تبدیل  منتشر شد،« نویس قانون كار طرح پیش» با ناماین متن كه . از تصویب در هیئت دولت به مجلس فرستاده شد

 واژه یآورده نشده بود و به جای اون از  «کارگر»حتا اسم  نویس پیشاین  در .داد ها اجاره می به آنو  هکرد داران  ی سرمایه انجاره مال

مزد، شرایط و ضوابط  میزان حداقل دستهای کار،  نویس حتا یک کلمه در مورد میزان ساعت در این پیش .استفاده شده بود« کارپذیر»

ها به توافق  وجود نداشت و تمام این.  . .مشاغل و بندی  میزان مرخصی سالیانه و روزهای تعطیل، بیمه، طبقهاضافه شدن دستمزد، 

 .فردی میان کارگر و کارفرما واگذار شده بود



ترتیب داده بودند و  کارگران نویس قانون کار که به پیش اعتراض ی  در یک جلسه که حتا من در جایی خواندم. طور است همین :پیمان

: دهد که وزیر جواب می  « چرا در قانون کار بیمه نیست؟»: پرسند وزیر میکارگران از  ندهم  حضور داشت اش و معاون وزیر کار

اگر کارگری با کارفرما بر سر دستمزد و تعطیلی و »: پرسند کارگران از معاون وزیر می !«ها نیست کدام از رساله بیمه در هیچ»

در  !«برود از بیابان بوته جمع کند و بیاورد و بفروشد»: گوید ها می و او وقیحانه در جواب آن« مرخصی و بیمه به توافق نرسد چه کند؟

ولي یا  ی وسیله به كار گماردن كارپذیر نابالغ باید با عقد قرارداد كار به» :چنین آمده بودكار كودكان  نویس در مورد پیشفصل چهارم 

نی برای کار کودکان منعی وجود نداشت و تنها یع و این «قانوني مكلف است رعایت غبطه او را بنماید ی نماینده. قیم او صورت گیرد

گفت کارگر تا  توکلی می .در نظر گرفته نشده بود برای کارگران درمانی و بازنشستگی ی هیچ نوع بیمه. ی والدین را نیاز داشت اجازه

  !ر خیریه صدقه دریافت کندهای امو ی گذران باقی عمر خویش برود از بنگاهزمانی که نیرو دارد باید کار کند و بعد از آن هم برا

صحبت  3112چند تا از مواد قانون مدنی سال  در مورد ی قبل جلسه باشه، اگه درست یادم مونده! عجب قانون وحشتناکی بوده :علی

گرد وجود  سال عقب پنجاه و چهار 3113نویس سال  بود و این یعنی در پیش نوشته شده« مؤجر و مستأجر» هم بر اساس اهکه اون شد

 !تشدا

 ؟دکردن نویس چی بود؟ اعتراضی  این پیش به دکردن مبارزه می نو کسانی که برای حقوق کارگرا نواکنش کارگرا :مرضیه

بین در سطح وسیع های کاری باقی بمونن  ن کارگری و کسانی که هنوز تونسته بودن در محیطنویس توسط فعان بله، این پیش:امید

 آوری تومارهای اعتراضی با های اعتراضی و جمع ها به شکل بازخواست مسئولین در تجمع راضاعت .کارگران به بحث گذاشته شد

زمینه را مناسب که  ای و وسیع و موقعی توده های اعتراضی این  مشاهدهتنها بعد از  حکومتی مسئونن .زیاد بود امضاهای  تعداد

 .کردند هم گیری یس موضعنو نسبت به پیش اونااز  عضینشینی کرده و حتا ب عقب ، ندیدند

 به ها با وجود این که رسماا اعتصاب را غیرقانونی و حرام اعالم کرده بودند، کارگران هم بگیم که در آن سال باید این راالبته :پیمان

ها  نت آارفرمایان از قدرو ترس ک نهمین باعث بانتر رفتن فشار کارگرا و دست می زدندهای زیادی برای مسائل معیشتی  اعتصاب

 . . .های کارگران کوکاکونی تهران، دخانیات تهران، نستیک دنای شیراز و  اعتصاب :شد می

 عوض کردن؟ ور شونن حکومتی نظرچطور شد که بعضی مسئون :قاسم

نشینی  قبشون وارد کردند باعث این ع با اعتراضات انکه کارگرکنم فشاری  من فکر می توجه به توضیحی که دوستان دادند با:علی

 .شد

و ضداستثماری نیروهای چپ   خواهانه عدالت مطالباتطرح ی اثرات  اندهم ن، باقیاو در این می گه درسته این چیزی که علی می :پیمان

پناهی ظاهری  شعارهای مستضعف: دیگر  اما عامل .تأثیر نبود اعتراضی کارگران  بی عدالتخواهی و ی های کارگری و روحیه در محیط

نیاز حکومت به حضور  و حان دیگر بسیار کم شده بود ولی در یاد و حافظه ی کارگران مانده بودو داد میزیاد مت پیش ازاین که حکو

ی اصلی  این نیاز به همراه و با پایه !ها پشت جبهه جنگ و چه در تدارک ، چه حضور مستقیم در جنگ های  جبههکارگران در 

   .شد کارقانون  ارتجاعی نویس پیش اینن ازنی مسئوننشی اعتراضات خود کارگران سبب عقب

آیا بعدش تونستن قانونی رو که به نفع . خوان ا فقط تونستن بگن که چی نمیهجا اون تا ایناما  .تونستن پیروز بشن نپس کارگرا :مرضیه

 دارا تحمیل کنن؟ سرمایه دولت و خودشون باشه به

شده که جایگزین شوراهای کارگری  کار دولت در این هنگام به شوراهای اسالمی .رسیم میجا هم  کن، به اونصبرمرضیه خانوم  :امید

به  ،شوراهای اسالمی کار به برخی از مواد قانون کار  بند و نیم ظاهریهدف این بود که اعتراضات  .داد می بودند، پر و بال زیادی

در این حال و احوال بود که  .مشارکتی که در واقع وجود نداشت ؛شودمشارکت دادن کارگران در تهیه و تدوین قانون کار نوشته  حساب

 .چنان ضدکارگری بود که هم منتشر شد 3111نویس دوم در بهار  پیش

کردن؟  پس چرا یه جوری حرف  ضدکارگری اعتراض می های شوراهای اسالمی به این قانونگید  فهمم، مگه نمی من دقیقاا نمی :قاسم

 !کردن خوب بودن دیگه ؟ اگه این قانون بد بوده، پس اونایی که باهاش مخالفت میکردن ا کار بدی میه نزنید که انگار ای می

طور که من شنیدم برای وارد  اون. کردن فقط تظاهر به مخالفت با قانون کار میقاسم جان من فکر کنم منظور امید این بود که اونا  :علی

های خنثا،  آدم شدند که می این شوراها کسانی وارد ،ی کمی به استثنای عده .شدی رهایی رد میشدن به  شوراهای اسالمی باید از یه فیلت



، اما دخالت دادهی قانون کار  رو هم در تهیه ندولت نیاز داشته نشون بده که کارگرا .و کارفرماها بودند ندارا عامل سرمایه یا ناآگاه

 . ن کار رو از طریق عوامل خودش یعنی شوراهای اسالمی کار گرفتهژست ایخواسته این کار رو بکنه،  چون واقعاا نمی

اعتراض آبکی تا  شد باعث میاین کردن و  نویس دفاع می خیلی محکم از پیش ها از دولتی  بعضی. ، دقیقاا منظورم همین بودهآر:امید

 های واقعی و اعتراض  به مبارزه نها کارگرا اما با تمام این حرف !به خودش بگیره ای «جویانه مبارزه»ی  وجههشوراهای اسالمی 

و نسبت به  گرفت شبه خود «ی کار نیحه»نویس چهارم نام  پیش .هم رد کنند نویس دوم و سوم را انستند پیشن ادامه دادند و توخودشا

ی  مبارزه  حاصل و دولت وزارت کارنشینی نسبی  ته این عقبکه البداده شد،  ندر آ ی به نفع کارگرانتاهای قبلی، تغییر نویس پیش

اما شورای  .دکرتصویب  ار نیحه  این مجلس 3115و در مهرماه  به مجلس فرستاده شد، از تصویب در هیئت دولت بعد .بود نکارگرا

که  دست شد و هنگامی به بین مجلس و شورای نگهبان دست چند بار قانوناین . مغایر با قانون اساسی و اسالم تشخیص داد آن رانگهبان 

وجود  ف بهکه برای رفع این اختال« صلحت نظامشورای تشخیص م»نیحه به  ،برسند به توافق آن نستند برای تصویبادو نهاد  نتو این

 .بررسی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت به پایان رسید و تصویب شد 3119آبان  79سرانجام در  .آمده بود ارسال شد

در این قانون در  نحان این قانون کار چه جوری بود؟ آیا منافع کارگرا. تصویب شد 3119ر سال پس بانخره قانون کار د :مرضیه

 نظر گرفته شده بود؟

اما در واقع . نویس اولی که توکلی داده بود مقایسه کنیم باید بگیم که تا حدودی بهتر از اون بود اگر بخواهیم این قانون رو با پیش :پیمان

. بود قابل تفسیرمبهم و موارد ودر بسیاری از ای جراحی شد  و هم در شورای نگهبان به شکل غیرکارشناسانه هم در مجلس این قانون

بینی نشده  شان پیش گیری و نظارتی جایگاهی برای تصمیمهای  های صنفی به رسمیت شناخته شد، اما در ارگان مثالا در این قانون انجمن

 . . .و  راردادهای موقت کار، ابهامات زیادی وجود داردو یا در بخش کارگران قراردادی و ق بود

 ایجاد کنند؟را های مستقل خود تونستند آزادانه تشکل می نرسید؟ آیا کارگراهای کارگری در این قانون به کجا  ماجرای تشکل:علی

قانون کار،  313ی  ماده 0 ی تبصرهبر اساس . های قانون کار جدید همین بود اتفاقاا یکی از بدترین قسمت. سؤال خوبی کردی:امید

ساختار این  .ی کارگران را داشته باشند نند یکی از سه مورد شورای اسالمی کار، انجمن صنفی یا نمایندهاتو کارگران یک واحد فقط می

در . گیرند در نظر می را داران ع کارگران، منافع سرمایهوابسته به کارفرماها هستند و به جای دفاع از مناف عمدتاا  که ي   وریجها  تشکل

و تنها برای حفظ  ن خلع سالح کرداش ی دفاع جمعی از منافع از داشتن هرگونه ارگان، تشکل و وسیله کارگران را ،واقع این قانون

 در کمیته ی انضباطی شورای اسالمی کارنمایندگان کارگری قید کرد که در هنگام اخراج کارگر، رأی مثبت  72ی  در ماده ،تعادل

 .شوند و عامل مدیریت و کارفرما هستند تر موارد فرمایشی انتخاب می ن در بیششورای اسالمی کاری که اعضای آ! تالزامی اس

 ی شورای اسالمی جوری اخراج کنه و برای این کار باید نماینده نمی گذاره کارفرما ما رو همین 72ی  ماده. خب این که بد نیست:قاسم

 .تأیید کنهرو  کارگر هم اخراج کار

از یک طرف گفتن اخراج کارگر منوط : طرفه بازی کردن در این قانون دوا ه نآی که من فهمیدم طور.  این ظاهرشه قاسم جان :علی

های  تنها به تشکلو دن  نمی های واقعی و مستقل کارگری را تشکلی ایجاد  های کارگری است و از طرف دیگر اجازه به تأیید تشکل

 !دنهد می فعالیت ی  ن اجازهاوابسته به خودش

  به»ممکنه آدم یکیش رو بخونه و بگه . انگار این مواد قانونی همه به هم ربط دارن. عجب کلکی سوار کردن. آها، حان فهمیدم:قاسم

 !از بین ببره ن، اما در جای دیگه یه چیزی وجود داره که اثر خوب اون رو برای کارگرا«به

ن هایی برای گریز از آ راهاش  یعنی کسانی که این قانون را تدوین کردند، داخل! نگری هم کردن ا آیندههتا اوندرسته قاسم جان، ح:پیمان

نیم، متوجه ابخو را 19اگر قانون سال . گذاشتن باز هم رااش شدن  ی کارگر مجبور به تصویب گیری موادی که به زور طبقه و بازپس

قانون کتاب کسی از دوستان . است انکارفرمایساز اقدامات بعدی  قرار داده شده که زمینه وندر ا مندانه موادی یم که خیلی هوشوش می

 داره؟ را همراهکار

 .کنم داشته باشم بله، من فکر می :علی

 .رو بخون 2ی  اگه برات زحمتی نیست، ماده :پیمان

 :گه هاش، این ماده میاینه . خونم چشم، انن می:علی



السعی کاری را برای مدت موقت یا  که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق شفاهی ست از قرارداد کتبی یاقرارداد کار عبارت ا » 

 .دهد مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می

مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به  ی  ها جنبه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن: 3تبصره 

 .أت وزیران خواهد رسیدتصویب هی

 «.شود ی مستمر دارد، در صورتی که مدت قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می ها جنبه در کارهایی که طبیعت آن: 7تبصره 

 تونه قراردادی هم باشه؟ که کارگر می ها رو آماده کردن آدم  از قبل ذهنیعنی منظورت اینه که خودشون :مرضیه

 .دوم این ماده است ی تبصره کارفرمائیدر واقع منشأ قراردادهای موقت در مناسبات جدید کارگری و  .اا منظورم همینهبله، دقیق:پیمان

در قرارداد كار حتي اگر كار جنبه مستمر داشته باشد، مدت قرارداد تعیین شود، قرارداد موقت  اگركه  اینهمفهوم مخالف این تبصره 

 ی و تبصره 2 ی به این ترتیب در قانون كار و به موجب ماده .گردد یافته تلقي می دشده قرارداد پایانخواهد بود و پس از گذشت مدت یا

مین أدر راستاي ت ،در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و 21از نخستین سال هاي دهه  .بینی شده قرارداد کار موقت پیش، نآ

قانون کار،  2 ی ابتدا با تفسیر جدید وزارت کار از ماده  . گسترش یافتسال به سال « قراردادهاي موقت کار»امنیت سرمایه، 

، قراردادهاي موقت در کشور اونجمعي کارگران خارج شد و به جاي  مي ودستهئقراردادهاي بدون تاریخ، از شمار قراردادهاي دا

در . م را داشتئشد، حکم قرارداد دا تمدید مي بار 0، هر قرارداد موقتي حتي یک ماهه اگر 3121تا سال . رسمیت و عمومیت پیدا کرد

که  وزیرکارکمالی اي وزیرکار را به کمک طلبید و  این سال، کانون عالي کارفرمایي کشور، براي قانوني کردن آن، با طرح استفساریه

از آن . یر دادون کار را تغیقان ، تفسیر و کاربرددر پاسخ به این استفساریه ی کارگر بود، خودش از اعضا و عضو شورای مرکزی خانه

ارت کار، همان هاي تشخیص وز تأشد، معیار براي هی بار هم قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما بسته مي ه به بعد، حتي اگر د

 .قرارداد آخري بود

قدرت از پیش  مستقل کارگري، هاي با نفي تشکلا هاون. قانون کار بود 1فصل  ،ندارا نگری سرمایه بله، و یه مورد دیگه از آینده :امید

تحقق مطالبات کارگران های مستقل کارگری و حق اعتصاب ضامن  وجود تشکل .رفتنگ ی کارگر از طبقه هرگونه تحرک و واکنش را

راحت باشه که هم ن شا ن تجاوز کنن و خیالحقوق کارگراسایرتونن به  ، به راحتی میی کارگر گرفتن از طبقه او وقتی این دو ر است

 .کنن که متشکل و متحد باشن جدی شون اعتراض تونن به شرایط کارگران تنها وقتی می ، چونکنن جواب محکمی دریافت نمی

بینی  این مورد هم از قبل پیش. شه شنیدم ها اجرا نمی نفر و این که قانون در مورد اون 31های زیر  کارگاهمن یه چیزایی راجع به  :قاسم

 شده بود؟

 کشی؟ اش رو می جان زحمت علی. بود 393ی  مادهکنم در  می بله، فکر:امید

ازموقتا مصلحتحسببرتوانمیرانفردهازکمترکوچکهایکارگاه»:جاستاینآها.کنمپیداشبدهاجازهفقط.حتما بله،:علی

پیشنهادباکهبودخواهداینامهینآیموجببهاستثنامواردومصلحتتشخیص.نمودمستثناقانوناینمقرراتازبعضیشمول

«.رسیدخواهدوزیرانهیأتتصویببهکارعالیشورای

امید ابتدا با خارج کردن   جمهوری خاتمی، و بعداا در دوران ریاست کرده بودن جاش را ها از قبل فکر همهاون! دوستان بینید می:

ها،  پزخانه بافي، کوره هاي قالي ار، تمامي کارگران ساختماني، کارگاهنفر از شمول قانون ک 31سپس و  نفر 5تر از  هاي کم کارگاه

ها، کارگران نقاش، خیاط، نانوا، کفاش و سایر کارگران صنوف از  ها، بلورسازي کاري ها، تراش ها، مکانیکي کاري ها، جوش گري ریخته

 .حمایت قانون کار محروم شدند



 کشی؟ رو می 10ی  حمت مادهعلی جان ز. یه مورد مهم دیگه هم هست:پیمان

مندی،  های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله ی دریافت کلیه»: توی این ماده نوشتهبله، :علی

نماید را  ت میها دریاف های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود ساننه و نظایر آن هزینه

 «.نامند السعی می حق

 خواد بگه؟ می یدونه این ماده چ کسی می :پیمان

به نظر من که  .«السعی حق»اش رو گذاشتن  دن که اسم ی به کارگر میئیه چیزاخب به گمونم منظورش اینه که عالوه بر مزد :قاسم

 !چیز بدی نیست

تونن به راحتی از مزد ثابت  دونن که نمی دارا می سرمایه. باشهثابت اید جزو مزد این چیزا اصونا ب. نه قاسم جان، نکته در همینه:پیمان

 نآد ننابتو ، تا بعداا یواش یواش دگذاشتن «السعی حق» اش را ه و اسمجدا کرد آناز هایی از مزد را قسمت   دمدناول آبزنن، برای همین 

 .کنند دریافت نمی را عمالا چنین مزایاییری از کارگران و انن بسیا دهم کردن حذف کنند که البته این کار را راا ه

 ش کنه؟ا خواست که عوض که این قانون تصویب شد، دیگه عوض نشد یا کسی نمی 19بعد از سال :مرضیه

 ؟کارفرمایانبخوان اون رو به نفع خودشون عوض کنن یا  نیه خانوم؟ یعنی کارگرامنظورت چیه مرض:علی

اون رو به نفع خودشون تغییر داده باشن، اما باید دید  نطبیعتاا من دوست دارم که کارگرا. دید که چطوری بودهباید دونم،  نمی:مرضیه

 .و کارفرماها ندارا که اونا تونستن یا سرمایه

صویب قانون یعنی بعد از ت .ن دفاع کردن، از خودشابدتر شدن قانون کار ها کارگران فقط در مقابل واقعیت اینه که در این سال:امید

و به نفع آ  قانون کار بررسی  که بخواهندوقت در موقعیت برتری قرار نداشتند  از لحاظ توازن قوای طبقاتی هیچ نکار تا حان، کارگرا

 .شودا عوض ه ن

 ، درسته؟بهشون حمله کردن ندارا از خودشون دفاع کردن پس نبد سرمایه ناگه کارگرا :قاسم

به نفع  اتا این قانون ر دتالش کردن دمدنسرکار آقانون این جمهوری که بعد از تصویب  واقع هر سه رئیس درسته قاسم جان، در :پیمان

این  دو گاهی هم تونستن دو عقب نشستن درو شدن به ی کارگر رو البته گاهی با مقاومت طبقه. هنددداران و به ضرر کارگران تغییر  سرمایه

ن زمان این ستم از آ زمان رفسنجانی انجام شد و به صورتی رسمی موقت در های  مورد قرارداد در  استفساریه. تغییرات رو انجام بدن

تر به سمتی بود که بتواند اقتصاد ایران را به  دهد بیشانجام  قصد داشتچنین اصالحاتی که خاتمی  هم .بزر  بر کارگران شروع شد

البته . های دولتی و اخراج کارگران را آسان کند نزم بود فروش کارخانه جهانی هدایت کند و برای این امرهای سمت ادغام در بازار 

، هر چند آوردهای قابل توجهی نرسیدند به دستکم از لحاظ قانونی  دستی قرارداد موقت،  به جز مورد استفساریهجمهور  این دو رئیس

جمهور  کار ناتمام دو رئیسی ئنژاد قصد دارد که به هر بها یاحمد  حان دولت . ها را انجام دادند عدالتی که در عمل بسیاری از این بی

آوردهای  تمام دست استقرار ، نویس تغییراتی را ارائه کرده که یک فاجعه است پیش هم وزیر کار او وقبل از خود را کامل کند 

 !دپس بگیرن اده رگنجانده ش زور به کارگران که در برخی مواد قانون کار

شه یه  میحان . پیدایش قانون کار ی قبل هم یه چیزایی راجع به این تغییرات گفتی، اما بعدش دیگه رفتین تو تاریخ هاول جلس انو :قاسم

 .نویس توضیح بدین تا بفهمیم که قراره چه بالیی سرمون بیاد تر در مورد این پیش خورده بیش



البته . عوض بشن ناین مواد قراره به ضرر کارگرا بیشترگم که باید و ب ندهاخو تمام آن  راماده داره، من  20نویس  بله، این پیش:امید

 ؟دعوض کنن نبه نفع کارگرا قانون کار را باید داری سرمایه نظام و وزارت کار دولتچرا  هطبیعی هم هست، آخ

ن است چه بالیی سرما ه قرارو تا ما هم بفهمیم کهاش رو بگ ترین یه چند تا از مهم ،نویس رو خوندی به نظر من شما که این پیش:علی

 .بیاد

های فعانن  از تشکل چند تانویس در سایت  این پیش. تونم کمک کنم و می اندهخو نویس را البته من هم این پیش. فقمآره، با شما موا:پیمان

ی بحث به بعضی  ونم در ادامهت بود که میجاها  د هم اونکارگری درج شده بود و اتفاقاا چند تا تحلیل خوب در مورد تغییر بعضی از موا

 .بخونیم علی تا هر کجا که نزم بود از روی اون دم به  نویس رو پرینت گرفتم و می من متن این پیش .مها اشاره کن از اون

 ای که ده، مادده می کار را قانون 73ی  پیشنهاد تغییر مادهنویس بود که  پیش 0ی  واردی که به نظرم مهم بود، مادهیکی از این م:امید

برای  نکارگرا اخراجهم عمالا  حانهمین  باید بگم که .است نم شدن قرارداد کار و البته خیلی وقتا اخراج کارگرامربوط به تما

نویس که  متن پیش  جان ممکنه از روی  علی !مانعی نداشته باشن خوان دیگه هیچ ن میلی راحته،  اما با قانونی کردن آخی ندارا سرمایه

 نویس رو بخونی؟ پیش 0ی  مادههت داد، پیمان ب

 داده؟ قانون کار را 73ی  مادههایی به  که تقاضای اضافه شدن یه قسمت همان ماده ای منظورتهبله، فقط :علی

 .گم بله، همون رو می:امید

 :شود یم اضافه( 73) ماده به( ط) و( ح) ،(ز) بندهای عنوان به زیر متون :تغییر برای پیشنهادی 0ی ماده :علی

 تغییرات لزوم یا و سیاسی و اجتماعی اقتصادی، شرایط یا مقررات و قانون الزامات اثر در که ساختاری تغییرات و تولید کاهش -ز

 .شود کار از بخشی یا و تمام تعطیلی به منجر آوری فن در گسترده

 کارفرما و کارگر بین توافق -ح 

 اهکارگ انضباطی کمیته تصمیم با قرارداد فسخ -ط

 .گه می مورد را 1بعد  و «:یابد مي خاتمه زیر طرق از یكي به كار قرارداد»: میگه 73ی   البته اصل ماده :پیمان

اما تا  ؟بهش اضافه کننهم دیگه   خوان اون سه مورد  ، میهست 73ی  ماده ی ی که تومورد 1، یعنی عالوه بر این اوهوم:مرضیه

 !شه تموم می جا که من فهمیدم خیلی به ضرر ما اون

و کارفرما با  استشاهکار  « ز»بند . است نتر کردن اخراج کارگرا جهت راحت  ه دش  اضافه  مورد 1درسته، در حقیقت هر :امید

تفسیر   خود نفع به را هر شرایطی اندتو می (آوری فن در گسترده تغییرات لزوم یا و سیاسی و اجتماعی اقتصادی، شرایط) نآاستفاده از 

ده که طرفین دعوا شرایط  می اتوافق وقتی معن! داره توافق بین کارگران و کارفرما هم که اصالا خنده .کند اخراج ور نکارگرا بعد و

 .خواهد شد طرف قوی تر تمام به نفع تره حتماا توافق  تی یه طرف ضعیفوق ، دداشته باشن نسبتاا یکسانی

ی فرمایشی  ی چیزای دیگه یه کمیته مثل همه ،البته معلومه  ؟ست چه ساز و کاری دارهانضباطی کارگاه هم که معلوم نی  کمیته  :پیمان

 .تر کردن اخراج کارگران است اش راحت است که وظیفه

های بزر   در کارخونهولی به هر حال . کنن البته همین حان هم مثل آب خوردن ما رو اخراج می. شیم این جوری که بدبخت می :قاسم

.های کار کوچیک شه مثل محیط جاها هم می از ظواهر رو حفظ کنن که با این تغییرات دیگه اونمجبورن بعضی 

معروف قانون کار زمان شاه که دست کارفرما رو برای اخراج بی چون و چرای کارگر باز  11ی  یعنی در حقیقت همون ماده:علی

 !73 ی مادهشه  اش می گرده، اما با این تفاوت که اسم گذاشته بود دوباره برمی



که  هقانون کار 03ی  ماده پیشنهادی برای تغییر 31 ی ی که به نظر من خیلی مهمه، مادهاما مورد بعد. طوره بله در واقع همین :امید

 .گه بخونیم و ببینیم چی می اون روبهتره 

تلقی و متن زیر به  3به عنوان تبصره  یاد شده ی ماده ی تبصره قانون کار به شرح زیر اصالح و 03ی  ماده :خونم از روش می :علی

 :گردد مذکور اضافه می ی به ماده 7 ی عنوان تبصره

 :ذیل را تعیین نماید شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد -03ماده 

 :مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح -الف

 .صالح رسمی ی از سوی مرجع ذیدرصد تورم اعالم -3

 .شود صالح اعالم می توسط مراجع رسمی ذی تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن -7

 .شرایط اقتصادی کشور -1

 .این قانون( 337)ماده ( ب)حداقل مزد کارآموزان موضوع بند  -ب

 .آموزش عالی التحصیل مراکز حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ -ج

 .میزان عیدی پایان سال کارگران -د

 .باشد تر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می بیش درصد 31تا حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت  -7تبصره 

 ..ستو عیدی ماپس این ماده مربوطه به دستمزد  :مرضیه

محاسبه « گرائی جانبه سه»و با ساز و کار کار  عالی زد کارگران توسط شورایم نیم همه ساله حداقل دستود طور که می همان .بله:پیمان

 .به خطر نیفتد ندارا که سود سرمایه ودش وری تعیین میدستمزد طو در نتیجه  است ندارا به صورت کامل در اختیار سرمایه کهشود  می

ی  گوی نیازهای اولیه به هیچ وجه پاسخ وکارگری است  ی ، تحت فشار جامعهودش هایی برای کارگران تصویب می اگر هم گاهی حداقل

 .زندگی کارگران نیست

 !عالی سرمایه شورایاش رو بذارن  عالی کار، اسم پس باید به جای شورای :قاسم

 ؟دخالت بدهندخوان در تعیین دستمزد اون رو هم  ؟ یعنی مییعنی چه "شرایط اقتصادی کشور"   :علی

که شرایط زمانی   مگر ؟دچه ربطی به شرایط اقتصادی کشور دار ،مزد کارگران تعیین دست آخر !بله، منظورش همینه :پیمان

 فقط قصد داردی ضد کارگری  عالی کار با این اصالحیه یعنی شورای ؟ نه خیردکنن زیاد می ادستمزد کارگران ر داقتصادی خوبی دارن

مزد کارگران  از اضافه کردن حداقل دست ،دلیل دیگر و یک و هزار بحران اقتصادی، جنگ، سیل، زلزله مثلمتعددی  های بهانهبه 

 .داران است سرمایه سودها در جهت افزایش  جلوگیری کند و تمام این تالش

ی و مخصوصاا داخل ئکشورهای اروپا یتلویزیون شنیدم که تو ازمن . پرسم اشه، اما میربط ب من یه سؤال دارم که شاید بی :مرضیه

به وجود آورده و اونا  ن و مردمکه شرایط بدی رو برای کارگرا« ریاضت اقتصادی» کنن به نام هایی اجرا می یه طرح ها دولتیونان 



، «ریاضت اقتصادی»، خیلی شبیه همون گین حان به نظرم اومد این چیزا که شما می. کنن ها اعتراض می عدالتی هم دارن به این بی ی 

 کنم؟ اشتباه می

های  ی این طرح دقیقاا بهانه. لی درست و مهمی اشاره کردید خیرکه اتفاقاا به مو تنها اشتباه نکردی، بل نه !یه خانومآفرین مرض:پیمان 

قتصادی بد همین شرایط ا بلند کرده همداری  های سرمایه نسبت به حکومت ودنیا ر تمام نکارگراکه اعتراض « ریاضت اقتصادی»

 . کشور است

 هم ورعیدی پایان سال کارگران این اصالحیه، میزان  «د»بند . است نی عیدی کارگرا اده که مهمه، قضیهی این م قسمت دیگه :امید

عالی کار  ی شورای و به عهده هکن می.  . .به وضع اقتصادی کشور، درصد تورم و  وابسته و همر اونمورد تعرض قرار داده و تعیین 

 ! گذاشته

 ؟ستنیی کارگر  یانهمزد ماه دست برابر دومگه عیدی :قاسم

عیدی رو  مبلغ داما با این اصالحیه قصد دارن. درو اجرا کنن کار قانون دوریه، البته نه همه جا و فقط جاهایی که مجبورنط انن این:امید

ا اصالا و یا حت تر عیدی نگیریم هزار تومن بیش 311امسال که  دب کنیصوعالی کار ممکن است ت مثالا شورای .هم به شدت کاهش بدن

 !نگیریم

 اون از کجا پیدا شده و چرا بهعیدی   م که اصالا یتر توضیح داده بشه تا ببین بیش مقدارست این قسمت یک یبهتر ن جان امید :پیمان

 شه؟  گفته می «عیدی آخر  سال»

مبلغی به مناسبت عید و آخر سال  نخوا می مده که انگارعیدی پایان سال طوری در این بند او جوری بهتر باشه؛ اینبله فکر کنم  :امید

 . هر سال بر حسب شرایط روز مقدارش را تعیین کنندهم و حان  بدهند« صدقه سری»عیدی و شاید به عنوان 

یعنی به جبران یک سال کار و خدمت کارگر به او پاداشی . گفتند کم به آن عیدی و پاداش آخر سال می دست 19در قانون سال :پیمان

 ! دانی از کار و زحمت کارگر است نه بخشش و عیدیمعنی دیگر پاداش قدر. مند است مقدارش معین و قانوندهند که  می

در حال اجتماعی ایران  که ساختار اقتصادی ای دوره ؛سال پیش 51برگردیم به حدود  .استدورتر  ی همسئله در گذشتی این  ریشهاما این 

از بان و  کلی حکومت پهلوی یک سری اصالحات 3103در سال  .داری بود ار سرمایهبه ساخت (ارباب و رعیتی) تغییر از فئودالی

های زیادی برای  بخشی از این اصالحات در راستای صنعتی کردن جامعه بود و تشویق .توسط دولت در جامعه ایجاد کرد

ان باید به عنوان نیروی کار ارزان به دراین اصالحات روستائیان و کشاورز .گذاری در بخش صنعت در نظر گرفته شده بود سرمایه

و یا بهتر بگوییم برای تشویق  «نه سیخ بسوزد و نه کباب»که  برای این .شدند کردند و در صنایع به کار مشغول می شهرها مهاجرت می

م کردن کارگران در سهی»: شد آمده بود کارگران، در یکی از مواد اساسی آن اصالحات که در قانون کار هم به نوعی اثر آن دیده می

ها را  حساب کرده و درصدی از این  در پایان سال سود کارخانه بندی بر اساس یک فرمول بایستی ساله می و همه« جات هسود کارخان

 . شد این در واقع بخشی از حقوق و مزد کارگران بود که ساننه پرداخت می. کردند سود کلی را بین کارگران تقسیم می

 ؟گرفتن نمی ور شون مگه اونا مزد ؟دادند باید حتماا از سود کارخانه سهمی هم به کارگران می حان چرا :قاسم

تر از مزد  نیست و همیشه کم شون مزد کامل و واقعی  دن میاونا  مزدی که به کارگران . قاسم جان خوبی اشاره کردی ی به نکته :امید

هر وقت  تا  گذارن اش یک اسمی می کهیکنن و بر هر ت که مییکه تیت وی مزد ردار در سیستم سرمایه ثانیاا . هاست اونواقعی و حق 

به همین دلیل همیشه بخشی از حقوق و دستمزد را ساننه یا هر . کنند و زیاد کم ور  اوناز  هایی ن خواست و صالح دیدند بخشوش دل

اصل . کنن کارانه، آکورد و یا سود ویژه پرداخت می اژ،بار و به عنوان پاداش آخر سال، افزایش تولید، پورسانت ماه یک سه یا شش

ولی  !برای ایجاد انگیزه در کارگران وجود آمده بود و ظاهراا ه تر به همین دلیل ب هم بیش «جات هسهیم کردن کارگران در سود  کارخان»

ها و انباشت سرمایه، کارگران نقش و  کارخانهدر پدید آمدن  سود »: که یک چیز دیگر هم بود، این ی کننده کیدأبه هر حال و ناخواسته ت

سهیم کردن »شد به جای اصل  که قانون کار نوشته می 11ی  دههو در  52ل هم بعد از انقالب به این دلی.  «دارند اصلی و اساسی سهم

سهم کارگران در سود  و با این کار از اعتراف قانونی به وجود« عیدی و پاداش آخر سال»نوشتند  ،«ها کارگران در سود کارخانه

 ؛«سود ویژه»گفتند  ها به این پاداش آخر سال می کارگران قدیمی تا مدت !ها طفره رفتند و آن را به پاداش آخر سال تقلیل دادند بنگاه

 .عبارتی که از قبل از انقالب مانده بود



کلی هم منت گذاشته  . «عیدی آخر سال » :اند گفتها تنهاند و  تر طفره رفته قانون کار باز هم بیش ی و حان هم  در اصالحیه :مرضیه

  !دهیم کنیم و به شما عیدی می شود که یعنی ما لطف می می

 . ودتر ش مطلب روشن تااضافه کنیم  ،ی سود در باره توضیح مختصریبد نیست اگر حوصله دارید این جا . درسته کامالا  :پیمان

 .نویمما هم مایلیم بش ،خب اگه وقت هست بگید :علی

ها نوشته روی فاکتور خرید بسیاری از کان اند که درست کرده« ارزش اضافه» سال است که یک مالیاتی به اسم دو انن یکی :پیمان

خیلی گمراه کننده است؛ « ارزش اضافه»این عنوان . کنند کننده موقع خرید کان و یا گرفتن خدمات دریافت می شود و از مصرف می

ای که  یعنی قیمت مواد اولیه. لاير  Aشود می خدمات مثالا  نوع از یک کان و یا یک ی شده اه اقتصادی قیمت تمامدر یک بنگ ،ببینید

ها و  استهالک دستگاه ی شده برای تولید این کان یا خدمت، هزینه ی مصرفرژآب و برق و انواع ان ی شود، هزینه مصرف می

خالصه انواع مالیات و عوارض  و (کارخانه)شود  ت مکانی که در آنجا این کان تولید میاجاره و تعمیرا ی هزینه ،آنت کارخانه ماشین

ولی موقع فروش مبلغی به اسم سود هم به آن اضافه . لاير Aشود  ها را که با هم جمع کنند می ها و هزینه گونه پرداخت گمرگی و این این

شده وقیمت بازار یا قیمت  تفاوت قیمت تمام.  یا خدمات و یا قیمت بازارلاير یعنی قیمت فروش کان   A+n شود مثالا  می کنند و می

ها به این سود  دان اقتصاد. تر وقت ها خیلی هم زیاد است و شاید چند برابر قیمت تمام شده باشد سود تولیدات است فروش که بیش

 ی بخش بسیار کوچکی از این ارزش اضافه معمونا  .دآی گویند  که از محل کار گارگر به دست می می« ارزش اضافه یا ارزش افزوده »

دهند و بقیه را برای خود انباشت  ز فروش میکثر در تولید کان و انتقال آن به مراؤشده را به عنوان دستمزد به کارگران و عوامل م تولید

  !اند و انباشت کرده در واقع مالیات بر ارزش افزوده را باید کسانی بپردازند که این سود را تصاحب.  کنند می

که تازه  دن کنیم و فقط بخش بسیار کمی از اون رو به عنوان دستمزد بهمون می یعنی ما کارگران ارزش اضافی تولید می! عجب:علی

 !دیممالیات ب باید باز همرنج خودمونه بخریم  خواهیم همین کانها و خدمات رو که حاصل دست وقتی می و کنن هم کم می  از اون مالیات

 .کنه درصد زیاد می 31ها رو  و حقوق اون ي   به نفع کارگرای قراردادی این ماده از اصالحیه قسمت آخراما انگار :قاسم

از کارگران استخدامی  درصد 31تا باید  قراردادی نکارگراحداقل مزد  گوید میو  ننده استگمراه کتر  این قسمت بیش خیر، نه:پیمان

ی این کارگران و  کم کردن حقوق اولیه برایایم، قراردادی کردن کارگران  دیده های کاری در محیط خودمونکه  طور همان! تر باشد بیش

کارگر قراردادی در اکثر مواقع از حق بیمه و در نتیجه . شود ها از مزایایی است که شامل کارگران استخدامی می اونمحروم کردن 

قرارداد »در ضمن وزارت کار قصد دارد با این بند به ! شود محروم می.  . .ق اوند و وری و ح بازنشستگی و عیدی و پاداش و بهره

 .بدهدنیز تری  رسمیت بیش« موقت

تونه از صفر تا ده هر عددی  مییعنی این مقدار  «تا» !«درصد 31تا »گه  جا داره می طور که پیمان اشاره کرد، این ناتازه هم:علی

 .اش بشه تونه شامل نیم درصد هم میمثالا  ؛باشه

 !!!واقعا فریب و نیرنگ تا چه حد! پرداخت کند؟که نیم درصد را بگذارد و ده درصد را  دشناسی می ور کارفرمائیو کدام  :امید

 .مه بودگین، من اشتباه فهمید راست می:قاسم

نویس  پیش 71 ی ماده این ماده که .ستا مزد کارگران تر به دست ی بیشا حملهنویس هست که  یک مورد دیگر هم تو این پیش :پیمان

را از روی آن  1و  7ی  تبصرهو  08ی  مادهعلی جان امکان دارد  .کند به آن اضافه می اصالح و چهار تبصره را 08 ی مادهمتن  است

 نویس بخوانی؟ پیش

منه مسئولیت مشاغل مختلف در زد و مشخص بودن شرح وظایف و دای م  به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه -08ماده  :علی

نظام ارزیابی و  های جبران خدمت شامل وری نیروی کار، مقررات مربوط به نظام درآمد کارگران به بهره کارگاه و مرتبط ساختن

ور عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و ام توسط شورای بندی شاغلین و نظام ارزیابی عملکرد کارگران بندی مشاغل و طبقه طبقه

 .رسد اجتماعی می



بندی شاغلین  توانند با اجرای طرح ارزیابی و طبقه نیروی کار کارفرمایان می وری به منظور مرتبط ساختن در آمد با بهره -7 ی تبصره

مهارت عملکرد و کارآیی آنان  شود با بندی مشاغل تعیین می ارزیابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه و طرح

 .رتبط سازندم

بندی  توانند برای اجرای طرح ارزیابی و طبقه ها به اجرا در آمده است می در آن بندی مشاغل طرح طبقه هایی که قبالا  کارگاه -1تبصره 

وری نیروی کار، نسبت به  بهره و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و مرتبط ساختن بخشی از درآمد آنان با مهارت کارآیی و شاغلین

 .نمایند بندی مشاغل با مقررات جدید اقدام طرح طبقه تطبیق

شود، هر شغل یک گروه مشخص دارد که آن گروه بر  بندی مشاغل اجرا می هایی که طرح طبقه در شرکتاحتمانا می دونید :پیمان

خدمتی که مزد آن در طرح  ی ی مزدی همراه با سابقه این پایه. گیرد ی فردی می اساس وظایفی که کارگر باید انجام دهد، یک پایه

پذیری  رویکرد انعطاف»نویس با عنوان کردن  ی پیش اصالحیه 7ی  در تبصره حان. کند بینی شده، حقوق آن کارگر را مشخص می پیش

 انفرمایان باز گذاشته شده تا هر زمان خواستند بتوانند تحت این عنوان که کارگر، دست کار«نظام مزدی و ارتباط مزد و کارآیی

 !دنرا کاهش ده انمهارت، عملکرد و یا کارآیی قبل را ندارد، به راحتی مزدش

مقررات جدید را  ننوت می ،ها به اجرا در آمده نآدر  بندی مشاغل طرح طبقه هایی که قبالا  کارگاهکه  ویدگ می 1ی  تبصره  تازه :امید

 !شودنداران ضایع  ای از حقوق کار فرمایان و سرمایه هیچ عنوان، ذره به مواظبند که خالصهجایگزین مقررات گذشته کنن و 

ی طرح  سوزی هم نیست چون آن را کمیته چنان آش دهن بندی مشاغل آن باید اضافه کنم که این طرح طبقهاین را هم البته  :پیمان

ی  یته مرکب از نمایندهدلیل آن هم این است که این کم. کند که در حقیقت یک نهاد ضد کارگری است بندی مشاغل تعیین می طبقه

اش معلوم است و فقط منافع کارفرمایان را لحاظ  فرما که تکلیفری کا ی کارگران است؛ نماینده ی سرپرست و نماینده کارفرما، نماینده

حان اگر ! ارگرانی ک ماند نماینده کنند، فقط می ی سرپرستان هم وابسته به کارفرمایان هستند و منافع آنان را پیگیری می کند، نماینده می

شده توسط  نشانده و تطمیع که در بسیاری مواقع این چنین نیست و افراد دست)ی کارگران بخواهد از حقوق کارگران دفاع کند  نماینده

 !استبه نفع کارفرما  3به  7تواند اعمال شود زیرا  باز هم نظر او نمی( شوند ی کارگران تعیین می کارفرما به عنوان نماینده

 کار کنیم؟حان ما باید چه  .مش به ضرر کارگراستنویس خیلی خراب  و تما وضع این پیش پس:مقاس

 و طبیعی خصوصی یدارا ترین کارفرما است و هم حامی سرمایه دولتی نوشته که خودش هم بزر  نویس رو آره خب، این پیش:علی

یم قوانین رو به نفع خودمون هوی تصویب اون رو بگیریم و بخوام جلکنم اگه بخواهی  فکر  !که اون رو به نفع خودشون بنویسن است

 .بشیم و مبارزه کنیم شکلا هم متکنیم باید مثل کارگرای نسل پیش م عوض

 عجالتاا . تر در موردشون صحبت کنیم ، تا بعداا مفصلنویس بگیرین و ببرین بخونین گی یه کپی از این پیش کنم همه من پیشنهاد می :امید

 .تونید در موردش با کارگرای دیگه صحبت کنید می قدر هر چه

 .دم گیرم و به همه می پس من از این که دستمه کپی می:علی

 .ها خسته نباشید بچه :پیمان

 .خسته نباشید :علی،امید،مرضیهوقاسم
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