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طبقه کارگر در مقابل تعرض طبقه حاکم و
تصميم دولت برای تغيير قانون کار ايستاده است
اليحه "اصالح قانون کار" که بنا به پيشنھاد وزير کار و در جلسه  ٩١ / ٧ / ٣٠ھيئت وزيران
به تصويب رسيده ،در تاريخ  ٩١/٩/١۴برای تصويب تحويل مجلس داده شد .اين اليحه
فوقالعاده ارتجاعی و ضد کارگری که در  ١۶صفحه در سايت ايلنا انتشار يافت و نامه و
امضای احمدینژاد نيز به آن منضم شده است ،مشتمل بر  ٨۶مورد تغيير در قانون کار
فعلیست که غير از فصل اول ،تمام فصول قانون کار را شامل میشود و به قصد تشديد بيش از
پيش استثمار و تحميل بیحقوقی بيشتر بر کارگران تھيه و تنظيم شده است .به عنوان مھمترين
تغييرات مورد نظر دولت میتوان از تغيير يازده ماده )مواد ،٢۵ ،٢۴ ،٢٢ ،١٧ ،١٣ ،١٠ ،٧
 ٢٧ ،٢۶و  (٢٩از فصل دوم قانون کار در ارتباط با قرارداد کار ،ماده  ۴١از فصل سوم در
ارتباط با شرايط کار ،ماده  ١۴٨از فصل ھشتم در ارتباط با شرايط رفاھی کارگران ،مواد ١۶٧
و  ١۶٨از فصل دھم در رابطه با شورای عالی کار و مواد  ١٨١و  ١٧٩از فصل يازدھم در
ارتباط با جرائم و مجازاتھا ياد نمود! تھاجم کنونی و تغييرات مورد نظر دولت ،ادامه تھاجمات
پيشين طبقه حاکم عليه کارگران و کم و بيش در برگيرنده ھمان تغييراتیست که پيش از اين در
پيشنويسھای به اصطالح اصالحی در زمان وزارت محمد جھرمی عنوان شده و نشريه کار
نيز ھر بار به طور مبسوط چند و چون اين تغييرات را مورد بررسی قرار داده و ماھيت
ارتجاعی و ضد کارگری آن را نيز برمال ساخته است ١.علیرغم آن که دولت جمھوری اسالمی
چه در زمان خاتمی چه زمان احمدینژاد ،برخی از تغييرات مورد نظر سرمايهداران را گام به
گام عملی ساخته و يا بخشھای زيادی از کارگران را از شمول اين قانون خارج ساختهاند ،اما
تالشھای رسمی و پيشين دولت برای تحميل يک قانون فوق ارتجاعی بر طبقه کارگر ،ھيچگاه
از مرحله بحث در دولت و در ھيئت وزيران فراتر نرفته و از آنجا که اين تغييرات با مخالفت
شديد و گسترده کارگران روبرو شده است ،دولت نيز از ترس اعتراضات گسترده خيابانی
 -١عالقمندان به اين موضوع در صورت تمايل میتوانند به نشريه کار از جمله شمارهھای ،۴۶١
 ۵۴٠ ،۴٨۵ ،۴۶٢و  ۶٠۶مراجعه نمايند.
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کارگری به خود جرأت نداده است برای نھايی کردن اين تغييرات ،طرح و اليحه خود را به
مجلس ببرد .اکنون اما دولت پيش از پايان دوران رياست جمھوری احمدینژاد و درست در
ماهھای پايانی آن ،اين اليحه را به مجلس برده تا با تصويب آن ،تکليف قانون کار را برای
ھميشه يکسره سازد!دولت که عجله دارد اين اليحه را ھرچه زودتر از تصويب مجلس بگذراند،
ظاھراً حتا منتظر توافق تشکلھای دستساز حکومت نيز نشد .عبدالرضاشيخ االسالمی وزير
کار رژيم ،پيش از اين ھشدار داده بود که دولت ھيچ التزامی ندارد حتما ً نظر آنھا را در مورد
اين تغييرات تأمين کند .ببينيم تغييرات مورد نظر دولت که تحت عنوان اليحه "اصالح قانون
کار" تنظيم يافته و تھيهکنندگان اليحه ،خودشان عبارت اصالح قانون کار را داخل گيومه قرار
دادهاند ،چه میباشند.
البته پرداختن به تمام مواردی که در اليحه دولت آمده است از حوصله اين مقاله خارج است.
پرداختن حتا به مھمترين موارد آن نيز عالوه بر آن که ممکن است تکرار مطالبی باشد که در
شمارهھای گذشته نشريه کار آمده است ،حجم مقاله را نيز از حد معمول زيادتر میکند .با اين
ھمه از آنجا که تمام تالشھای پيشين طبقه سرمايهدار برای تغيير قانون کار در ھمين اليحه
کنونی دولت انعکاس يافته و درگيری ميان کارگران و سرمايهداران بر سر قانون کار به مرحله
نھايی و تعيينکننده پا گذاشته است ،لذا نشريه کار نيز بار ديگر ولو حياتیترين و برجستهترين
تغييرات مورد نظر دولت را مورد بررسی قرار میدھد .تغييراتی که تصويب ھر يک از آنھا
کافیست تا کل قانون کار را زير سؤال برد و آن را از محتوا تھی سازد!
يکی از مھمترين تغييرات قانون کار فعلی ،تغيير ماده  ٢١پيرامون شرايط يا طرق خاتمه
قرارداد کار است .در ماده  ٢١قانون کار فعلی گفته شده است قرارداد کار به يکی از طريق زير
خاتمه میيابد :الف – فوت کارگر .ب -بازنشستگی کارگر .ج -از کار افتادگی کامل کارگر .د-
انقضاء مدت در قرارداد کار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمنی آن .ه -پايان کار در
قراردادھايی که مربوط به کار معين است .و -استعفای کارگر.
در اليحه جديد دولت سه بند ديگر نيز به اين بندھا اضافه شده است که عبارتند از :ز -توافق بين
کارگر و کارفرما .ح -کاھش توليد و تغييرات ساختاری که در اثر الزام قوانين و مقررات يا
شرايط اقتصادی – اجتماعی و سياسی و يا لزوم تغييرات گسترده در فناوری منجر به تعطيلی
تمام و يا بخشی از کار شود .ط -فسخ قرارداد با تصميم کميته انضباطی کارگاه.
ھمانطور که مشاھده میشود ،بر طبق بند ح ٢به کارفرما اين اختيار و اين حق داده شده است که
به بھانه کاھش توليد يا تغييرات ساختاری يا لزوم تغييرات گسترده و فناوری ،قرارداد کار را به
طور يکجانبه فسخ و کارگر را اخراج کند .شايان ذکر است که اين بند مربوط به کاھش توليد و
تغييرات ساختاری ،به کوشش محمد جھرمی وزير کار پيشين که روابط بسيار نزديکی با
شورای نگھبان و عناصر بانفوذ مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد ،در آذر سال  ٨٧در اين
مجمع به تصويب رسيد و از آن تاريخ نيز به مرحله اجرا گذاشته شده است .بر ھمين پايه و با
استناد به ھمين بند ،سرمايهداران در ظرف اين چند سال ميليونھا کارگر را اخراج و به خيابان
پرتاب نمودهاند .با توجه به بحران و رکود اقتصادی و با توجه به اين نکته که بسياری از
توليدی ھنوز تعطيل نشده ،زير ظرفيت خود توليد میکنند و با کاھش توليد روبرو
واحدھای
ِ
ھستند ،پوشيده نيست که وجود اين بند ،تصويب نھايی در قانون کار و اجرای آن ،چه عواقب
وحشتناک و فاجعهباری میتواند برای کارگران در پی داشته باشد.

 -٢در پيشنويس ھای به اصطالح اصالحی ،دوره محمد جھرمی )بند ح( کنونی) ،بند ز( بود و بندی به
نام )ط( وجود نداشت ،اما در اليحه اخير دولت جای )بند ح( و )بند ز( عوض و )بند ط( نيز به آن
افزوده شده است.
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اما مھمتر از بند )ح( ،بند )ط( يعنی واگذاری فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر به کميته
انضباطی کارگاه و کارخانه و به تشخيص و تصميم اين کميته است .بر طبق اين بند که حتا در
پيشنويسھای زمان جھرمی ھم وجود نداشت ،کافیست کميته انضباطی کارخانه يا کارگاه
تشخيص بدھد و يا تصميم بگيرد که قرارداد فالن کارگر – به ھر دليل – بايد فسخ شود و اين
تشخيص و تصميم به اجرا درآيد ،يعنی کارگر اخراج شود! اگر حتا ھيچگونه تغيير ديگری در
قانون کار صورت نگيرد ،تصويب ھمين دو بند و اضافه شدن آن به ماده  ٢١و اجرای آن که
اختيارات کارفرما برای اخراج کارگر را فوقالعاده افزايش و ضمانت شغلی کارگر به منتھا
درجه کاھش داده و به زير صفر میرساند ،کافیست تا فاتحه قانون کار خوانده شود!
در مورد بند )ز( يعنی خاتمه قرارداد کار با توافق بين کارگر و کارفرما ،بايد گفت در جايی که
کارگر از ھيچگونه حق و حقوقی برخوردار نيست و از حق ايجاد تشکلھای طبقاتی خود
محروم گشته و بیپشتيبان است ،اين عبارت "توافق کارگر و کارفرما" صرفا ً يک
عبارتپردازی عوامفريبانه و توخالی و در بھترين حالت يک تعارف بی مصرف و خشک و
خالی بيش نيست .اوالً بسيار بعيد است کارگری که با وجود داشتن کار و اشتغال نمیتواند
ھزينهھای زندگی خود را فراھم کند و به شغل دوم و سوم روی میآورد ،آن ھم در شرايطی که
ميليونھا کارگر بيکار ھستند ،کار خويش را رھا کند و خواستار فسخ قرارداد و اخراج خويش
گردد! ثانيا ً در جايی که کارفرما و سرمايهدار ھمهکاره است و از سوی دولت و ارگانھای
سرکوب آن مورد حمايت ھمه جانبه قرار دارد و با ھزار و يک وسيله از ارعاب و تھديد گرفته
تا اعمال فشار و تطميع و فريب میتواند کارگری که در بی حقی و بی تشکلی نگاه داشته شده
است را با زور و اجبار به پای "توافق" بکشاند و قرارداد وی را فسخ کند ،توافق بين کارگر و
کارفرما ،حرف پوچ و بیمعنايی بيش نيست .بنابراين ،اين نکته از روز ھم روشنتر است که با
افزودن بندھای )ز( و )ح( و )ط( به ماده  ٢١قانون کار ،اختيارات کارفرما برای تحميل شرايط
سختتر بر کارگر و يا فسخ يکجانبه قرارداد کارگر و اخراج وی ،فوقالعاده افزايش میيابد.
به جز اين ،در تغييرات ماده  ٢٧قانون کار نيز شرايط فسخ يک جانبه قرارداد کار و اخراج
کارگر به مراتب سھلتر و اختيارات کارفرما برای اخراج کارگر در اين جا نيز البته با واسطه
"کميته انضباطی" بسی افزايش يافته است .بر طبق ماده  ،٢٧اگر کارگر در انجام وظايف
محوله قصور کند و يا آئيننامه انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ،نقض نمايد ،کارفرما
حق دارد در صورت اعالم نظر موافق شورای اسالمی کار ،قرارداد کار را فسخ و کارگر را
اخراج کند .در صورتی که شورای اسالمی کار در اين کارگاه وجود نداشته باشد ،اعالم نظر
مثبت ھيئت تشخيص ضروریست .اما بر طبق اليحه دولت "تخلفات" کارگران در کميته
انضباطی کارگاه مطرح در مورد آن تصميمگيری میشود .به عبارت ديگر در اليحه دولت
موضوع تذکرات کتبی ،اعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار و يا ھيئت تشخيص برداشته شده و
مسئله اخراج کارگر ،به تشخيص و تصميم کميته انضباطی واگذار شده است .قابل ذکر است که
اين کميته انضباطی که اھرم فشار و کنترل امنيتی و چشم و گوش کارفرما در کارخانه است و
يگانه ارگان تصميمگيرندهی اخراج کارگر است ،مرکب از  ۵نفر میباشد .دو نفر از طرف
شورای اسالمی کار ،دو نفر از طرف کارفرما و يک نفر نماينده از طرف سرپرستان کارخانه
که البته سرپرستان ھمواره از طرف کارفرما تعيين میشوند! بنابراين روشن است که
تصميمگيری در اين کميته نيز اساسا ً در اختيار و در يد قدرت کارفرماست!
يکی ديگر از تغييراتی که در اليحه اخير دولت بر آن تاکيد شده اما در ھيچيک از پيشنويسھای
پيشين سابقه نداشته است ،حذف سازمان تامين اجتماعی و وظايف آن و يا محدود و کم رنگ
شدن اين وظايف در قانون کار و در قبال کارگران است .طبق ماده  ٢٢قانون کار فعلی ،در
پايان کار و خاتمه قرارداد ،مثال در صورت بازنشستگی ،از کارافتادگی کلی و يا استعفای
کارگر ،کليه مطالبات کارگر مربوط به دوره اشتغال به کارگر ،به او پرداخت میشود و در
صورت فوت کارگر به وراث قانونی وی پرداخت میشود .در تبصره اين ماده تاکيد شده است
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که تا تعيين تکليف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان
تامين اجتماعی ،اين سازمان موظف است نسبت به پرداختن حقوق متوفی به ميزان آخرين حقوق
دريافتی ،به طور علیالحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نمايد! اما در اليحه
دولت برای تغيير قانون کار ،سازمان تامين اجتماعی از تبصره اين ماده به طور کلی حذف شده
و به جای آن "صندوق بيمهای ذيربط" آورده شده است که مورد نظر تنظيمکنندگان اليحه به
احتمال زياد شرکتھای بيمه خصوصی است! اين يعنی آن که کارگری که بعداً قرار است پس
از فوتش ،سه ماه حقوق وی توسط "شرکت بيمهای ذيربط" به عائله تحت تکلفش پرداخت شود،
قبالً بايد از زير پوشش تأمين اجتماعی درآورده شده باشد و زير پوشش آن "شرکت بيمهای
ذيربط" قرار گرفته باشد که بعداً بتواند از مزايای بيمهای اين شرکت استفاده نمايد .ھمين ھدف
مذبوحانه دولت يعنی حذف سازمان تامين اجتماعی از اين معادالت و کوچاندن اجباری کارگران
به سمت شرکتھای بيمه خصوصی ،در تغيير ماده  ١۴٨قانون کار نيز ديده میشود .بر طبق
اين ماده ،کارفرما موظف است بر اساس قانون تامين اجتماعی نسبت به بيمه نمودن کارگران در
سازمان تامين اجتماعی اقدام کند .اما در اليحه دولت "ساير صندوقھای بيمهای" نيز اضافه شده
است! به عبارت ديگر کارفرما میتواند از بيمه نمودن کارگران در سازمان تامين اجتماعی
خودداری و آنان را به ساير صندوقھای بيمهای يعنی شرکتھای بيمه خصوصی حواله دھد که
اين موضوع نيز حاکی از آن است که دولت به منظور کاھش ارائه خدمات سازمان تامين
اجتماعی به کارگران و سپردن اين وظايف به شرکت ھای بيمه خصوصی ازقبل برنامهريزی
نموده است .اين موضوع ھمچنين نشاندھنده آن است که تغيير اين مواد از قانون کار در
ھماھنگی کامل با سازمان تامين اجتماعی و رئيس آن سعيد مرتضوی تھيه و تنظيم شده است که
پيشنويس "اصالحی" وی برای تغيير قانون تامين اجتماعی ،دربرگيرنده موارد زيادی به زيان
کارگران و از جمله کاھش خدمات سازمان تامين اجتماعی و خصوصی کردن بھداشت و درمان
و تامين اجتماعی ست.
از تغييرات قانون کار در مورد قرارداد کار و فسخ آن که معنايش برداشتن ھرگونه مانع قانونی
از سر راه کارفرما برای اخراج و اعطای اختيارات تام و تمام به او برای اخراج و قانونی
کردن اين اختيارات است و ھمچنين از تغييرات مربوط به حذف يا کاھش ارائه خدمات سازمان
تامين اجتماعی به کارگران که بگذريم ،از ديگر تغييرات بسيار مھم قانون کار ،دستکاری ماده
 ۴١و تدارک و برنامهريزی سرمايهداران و دولت آنھا برای انجماد دستمزدھا و قانونی کردن
آن است .بر طبق ماده  ۴١قانون کار فعلی ،شورای عالی کار موظف است ھمه ساله ميزان
حداقل دستمزد را با توجه به ميزان تورمی که از طرف بانک مرکزی اعالم میشود ،تعيين کند.
بر طبق ھمين ماده اين ميزان حداقل دستمزد بايد به اندازهای باشد که ھزينهھای يک خانوار
کارگری را تامين کند .اما در اليحه اخير دولت ،عالوه بر آن که بانک مرکزی جای خود را به
"يک مرجع ذیصالح" سپرده است که فاقد اھميت حياتیست ،اما يک شرط يا معيار سومی نيز
به اين دو معيار اضافه شده است ،تحت عنوان "شرايط اقتصادی کشور"! به عبارت ديگر دولت
و شورای عالی کار آن موظف ھستند ھر ساله در ھنگام تعيين حداقل دستمزدھا "شرايط
اقتصادی کشور" را نيز در نظر بگيرند!
گفتن ندارد که با افزوده شدن عبارت کشدار و قابل تفسير "شرايط اقتصادی کشور" که معلوم
نيست چيست و چه مرجعی بايد آن را تشخيص بدھد ،به عنوان يک بند به ماده  ۴١و به عنوان
يک معيار تعيين حداقل دستمزد ،اين امکان برای شورای عالی کار و طبقه حاکم فراھم میشود
که ھر طور خواستند در مورد دستمزدھا عمل کنند .دولت و شورای عالی کا ِرآن  ،با اين بند
میتوانند ادعا کنند "شرايط اقتصادی کشور" فرضا ً مناسب نيست و وخيم است يا شرايط
اقتصادی مقاومتی است ،شبه جنگی است و غيره و غيره و با اين بھانهھا از افزايش ھمان چندر
قازی که ھر ساله به حداقل دستمزد اضافه میشود ،خودداری ورزند و طبقه حاکم ھمان
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برنامهای را که در سالھای جنگ ايران و عراق پيش برد و ريالی به دستمزد کارگران اضافه
نشد ،پيشه کند!
البته ھر کارگری به تجربه به اين واقعيت پی برده و اين را میداند که در طول اين  ٢٣سالی که
از عمر قانون کار میگذارد نيز اوال ھيچگاه ميزان حداقل دستمزدھا نه فقط براساس نرخ تورم
واقعی تعيين نشده ،بلکه در بسيار از موارد حتا کمتر از نرخھای رسمی اعالم شده توسط بانک
مرکزی افزايش پيدا کرده است به عبارت ديگر ميزان افزايش حداقل دستمزد ھمواره کمتر از
نرخ تورم واقعی بوده و به ھمين دليل دستمزدھا واقعی و قدرت خريد کارگران و سطح معيشت
آنھا پيوسته تنزل يافته است .ثانيا شورای عالی کار در تعيين ميزان حداقل دستمزد ،ھيچگاه
نيازھا واقعی يک خانوار کارگری در نظر نگرفته است و ميزان افزايش حداقل دستمزد نيز
ھيچگاه به اندازهای نبود است که نيازھای واقعی کارگران و خانواده آنھا را تامين کند و نه فقط
نيازھای خانوارھای کارگری فراھم نشده ،بلکه چندين سال است که کارگران به زندگی در زير
خط فقر سوق داده شدهاند .به عبارت ديگر ،دو معيار و يا دو شرط پيشين در ماده  ۴١قانون کار
برای افزايش ميزان حداقل دستمزد نيز ھيچگاه به طور دقيق و کامل رعايت و اجرا نشده است.
به رغم اين موضوع اما نفس وجود اين ماده  ۴١در قانون کار و التزام دولت و شورای عالی
کار آن به تعيين ھر ساله ميزان حداقل دستمزد بر پايه نرخ تورم بانک مرکزی و به ميزانی که
تأمينکننده نيازھای يک خانوار کارگری باشد ،ھمواره يک وسيله و ابزاری بوده است در دست
کارگران که با استناد به آن ھر ساله خواستار افزايش دستمزد شوند .اما اکنون با اضافه شدن
عبارت سه کلمهای "شرايط اقتصادی کشور" ،در واقعيت امر نه فقط اين ماده و افزايش حداقل
دستمزد بر پايه نرخ تورم ولو پايينتر از نرخ واقعی ،بلکه کل بحث افزايش دستمزد زير سؤال
میرود و در واقع زمينه انجماد دستمزدھای کارگری فراھم میشود.
عالوه بر اين تغييرات که ھر يک از آنھا به تنھائی در حد ذبح قانون کار است ،موارد ديگری
نيز در قانون کار به زيان کارگران و به سود کارفرمايان دچار تغيير شدهاند .با حذف تبصره
ماده  ،٧اختيارات کارفرما برای انعقاد قراردادھای موقت افزايش يافته است در ماده  ١٠ساعات
کار و تعطيلیھا و مرخصیھا به تصميم کارفرما واگذار شده است .در ماده  ٢۵و  ١٧اختيارات
کارفرما برای اخراج کارگر افزايش يافته است .ماده  ٢٩به زيان کارگری که توسط کارفرما
تعليق میشود تغيير کرده است .در ماده  ۴٧پرداخت پاداش افزايش توليد محدود شده است .در
ماده  ٧٨زمينهھای تحميل خانهنشينی بر زنان سرپرست خانوار از طريق دورکاری فراھم شده
است .طبقه حاکم در ادامه سياستھای ارتجاعی و زنستيزانه و استثماری خود ،در اين ماده قيد
کرده است ،زنان سرپرست خانوار میتوانند تمامی ساعات کار ھفتگی يا قسمتی از آن را به
صورت دورکاری انجام دھند! در مواد  ١۶٨و  ،١۶٧نقش و وزن دولت در ترکيب شورای
عالی کار و تصميمگيریھای آن افزايش يافته است .به موجب ماده  ١٧٩کارفرمايانی که مانع
ورود بازرسان به کارخانه میشوند به جريمه نقدی و در صورت تکرار به حبس از  ١٢٠تا ٩١
روز محکوم میشوند که در اليحه دولت مدت حبس قابل خريد اعالم شده و به يک معنا برداشته
شده است .در يک کالم دولت در اليحه "اصالح قانون کار" مصوب ھيئت وزيران که برای
تصويب تحويل مجلس داده است ،چيزی از قانون کاری که  ٢٣سال پيش به تصويب رسيد باقی
نگذاشته و نھايت تالش خود را برای تشديد بيش از پيش استثمار و تحميل بی حقوقی مفرط و
مطلق بر کارگران به عمل آورده است .اين موضوع ،به قدری چشمگير و تھاجم طبقه حاکم به
حدی وحشيانه و زورگويانه است که حتا تشکلھای زرد و سياه حکومتی نيز با آن مخالفت
کردهاند و نادر قاضیپور ،سخنگوی فراکسيون به اصطالح کارگری مجلس ،نيز در مورد اين
تغييرات گفت" :دولت قانون اوليه کار را به قانون بردگی تبديل کرده است"!
وقتی که نماينده مجلس رژيم در مورد اليحه "اصالحی قانون کار" دولت چنين قضاوت و اظھار
نظر کند ،ديگر دريافت قضاوت و نحوهی برخورد کارگران درباره اين اليحه و دستکاری قانون
کار چندان مشکل نيست .اليحه دولت ھمانطور که انتظار میرفت و صرفنظر از مخالفت
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تشکلھای صنفی فعالً موجود کارگری و تشکل ھای فعاالن کارگری و يا احزاب و سازمانھای
سياسی ،با مخالفت شديد کارگران روبرو گشته و اعتراضات کارگری را نيز در پی داشته است.
اين مخالفتھا و اعتراضھا نشاندھندهی آن است که طبقه کارگر ھمانگونه که در طول اين ٢٣
سالی که از تصويب قانون کار گذشته است ،در برابر تالشھای طبقه حاکم برای تغيير و تحميل
يک قانون کار ارتجاعیتر ايستاده است ،در برابر تالشھا و تھاجم وحشيانه اخير آن نيز خواھد
کارگر حتا نيمه آگاھی اين نکته روشن است که در قانون کار فعلی نيز
ايستاد! البته بر ھر
ِ
اساسیترين خواستھای صنفی و اقتصادی کارگری پايمال شده و حتا نرمھا و استانداردھای
معمول در کشورھای سرمايهداری اروپايی در زمينه حقوق پايهای کارگران نيز در اين قانون
کار رعايت نشده است .در قانون کار فعلی ،کارگران حتا از حق اعتصاب و تحزب وحق ايجاد
تشکل ھای مستقل کارگری و يا حتا از مداخله و مشارکت در تعيين ميزان حداقل دستمزد و
نظاير آن نيز محروماند .ضمن آن که قانون کار فعلی شامل تنھا بخشی از کارگران میشود و
طبقه حاکم طی يک رشته اقدامات ضد کارگری ،دايره شمول اين قانون را کاھش داده است .در
زمان دولت به اصطالح اصالحطلبان ،طی دو مرحله کارگاهھای با کمتر از  ۵کارگر و سپس
کارگاهھای با کمتر از  ١٠کارگر و نيز کارگران قالیباف از شمول قانون کار خارج شدند .در
دولت احمدینژاد نيز مواردی مانند "طرح رفع موانع توليد و سرمايهگذاری" و بند )ح( ماده ٢١
اليحه کنونی دولت به ترتيب در سال  ٨۵و در سال  ٨٧از تصويب مجلس ارتجاع و مجمع
تشخيص مصلحت نظام گذشت و پس از تصويب به مرحله اجرا گذاشته شده است .به رغم اين
تغييرات و به رغم آن که قانون کار فعلی در کليت خود يک قانون ضد کارگریست که به سود
کارفرمايان و برای تأمين منافع استثمارگران تنظيم شده است .با اين وجود از آنجا که تمام
تالش طبقه سرمايهدار و دولت اين طبقه معطوف به استثمار بيشتر و شديدتر و کسب سود
بيشتر است ،از اينرو در زمينه پايمال کردن حقوق سياسی و اقتصادی کارگران برای تشديد
استثمار و تحميل فشار و بیحقی حد و مرزی نمیشناسد و در راه کسب سود و انباشت سرمايه،
نمیخواھد به ھيچ حد و اندازهای ،به "قانون" پایبند باشد .از اينروست که طبقه حاکم از زمان
تصويب اين قانون در سال  ۶٨که تحميل يک عقبنشينی براين طبقه و کسب امتيازی توسط
طبقه کارگر محسوب می شد  ،تاکنون حتا يک لحظه از تالش و توطئه برای تغيير آن و تحميل
يک قانون کار ارتجاعیتر ،مناسبا خشنتر ،استثماریتر و بیرحمانهتر بر طبقه کارگر
بازنايستاده است .بايد اذعان کرد که دولت سرمايهداری حاکم در دوران احمدینژاد با گستاخی
بيشتری برای محرومسازی کارگران از حداقلھای قانونی تالش نموده و از تمام قدرت و
انرژی خويش برای رھاسازی سرمايهداران و کارفرمايان از رعايت پارهای از قيد و بندھای
"دست و پاگير" ھنوز باقی مانده در عرصه مناسبات کار ،سود برده است .اکنون اما در آخرين
ماهھای پايانی عمر خويش بر آن است که با يک ضربهی مرگبار و نھايی ،به حيات اين قانون
پايان دھد و ضمن تحميل مناسبات حقوقی ارتجاعیتر و زورگويانهتر بر طبقه کارگر ،بیحقوقی
کامل کارگران ايران را رسميت قانونی دھد.
اليحه دولت برای تغيير قانون کار آنطور که پيش از اين نيز اشاره شد،فقط ايجاد يک تغيير در
اين يا آن بند و ماده قانون کار نيست ،سالخی قانون کار است .اين تغييرات به نحوی است که
اگر تصويب شوند ،ديگر چيزی از قانون کار فعلی باقی نمیماند و مناسبات کار را به دوره
بردهداری و عصر حجر عودت میدھد! مخالفت جدی کارگران با اين اليحه و سازماندھی
اعتراضات گسترده عليه آن نه فقط از جنبه خنثاسازی تھاجم کنونی طبقه حاکم برای تغيير
بندھايی از قانون کار مھم است ،بلکه ھمچنين از اين جنبه حائز اھميت بسيار زيادی است که
طبقه کارگر که در روند طوالنی مبارزه طبقاتی توانسته است امتيازی از طبقه حاکم بگيرد،
میتواند آن را حفظ کند و از آن امتياز در راه کسب امتيازات بيشتر و در راه پيشبرد مبارزه
طبقاتی استفاده کند.
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مبارزه بر سر قانون کار ،به يکی از عرصهھای مھم مبارزه طبقه کارگر ايران عليه طبقه
سرمايهدار و مرتجعين حاکم تبديل شده است .قانون کار در ھر جامعه معين سرمايهداری،
انعکاسدھنده آن روابطیست که در روند طوالنی مبارزه طبقاتی ميان کارگران و سرمايهداران
در چارچوب نظام سرمايهداری ايجاد شده است .در يک سو ،سرمايهداران و مرتجعين قرار
دارند که سعی میکنند با تھيه و تصويب قوانينی به نفع خود بر شدت فشار و استثمار کارگران
بيفزايند و نظام بردگی مزدوری را به وسيله بندھای قانون تحکيم و تثبيت کنند و حتا اگر بتوانند
آنچه را که کارگران در پروسه مبارزه طبقاتی به دست آوردهاند از چنگ آنھا درآورند و
مناسبات سختگيرانهتری را بر کارگران تحميل کنند .در قطب ديگر ،طبقه کارگر قرار دارد.
طبقه کارگر اگرچه در اساس خواھان براندازی نظام سرمايهداری و استقرار سوسياليسم و محو
استثمار و طبقات است ،اما مادام که ھنوز نظام سرمايهداری برقرار است ،عليه طبقه
سرمايهدار و برای تحقق مطالبات صنفی و سياسی خود در چارچوب ھمين نظام نيز دست به
مبارزه میزند و در جريان نبرد طبقاتی سعی میکند طبقه سرمايهدار و دولت اين طبقه را وادار
به عقبنشينی کند و از شدت فشار و استثمار بکاھد.
در جريان ھمين مبارزه طبقاتیست که کارگران سعی میکنند سرمايهداران را مجبور سازند تا
دستاوردھای مبارزات کارگری را به رسميت بشناسند و آن را به نحوی در قوانين خود مانند
قانون کار نيز منعکس سازند .ھمان گونه که سرمايهداران میخواھند اھداف و سياستھای
خويش عليه کارگران را به وسيله قانون خويش تحکيم بخشند ،بديھیست که کارگران نيز
بخواھند پيشرویھای معين آنھا عليه استثمارگران شکل قانونی به خود بگيرند .چرا که طبقه
کارگر مادام که ھنوز نتوانسته است سلطه سرمايه را براندازد و بردگی مزدوری را الغا کند،
مادام که ھنوز در اسارت سرمايه به سر میبرد ،ضمن مبارزه عليه نظم سرمايه ،از طريق اين
که خواستار قانونی باشد که مطالبات و دستاوردھای مبارزاتیاش در آن ملحوظ شده باشد نيز
میتواند در مبارزه خود عليه طبقه سرمايهدار ،گشايشھايی ايجاد کند تا در عين حفظ تثبيت
دستاوردھای خويش ،مبارزه برای کسب دستاوردھای بيشتر و عليه سرمايه را به جلو سوق
دھد!
طبقه کارگر ايران نه فقط برای مقابله با اجحافات و ستمگریھای رژيم سرمايهداری جمھوری
اسالمی ،بلکه اساسا ً برای براندازی تمام نظم حاکم و کسب قدرت سياسی مبارزه می کند .مادام
که کارگران ايران ھنوز قدرت سياسی را به دست نياوردهاند ،مادام که قادر نشدهاند از طريق
تشکلھای مستقل و نمايندگان خود ،يک قانون کار انقالبی و مترقی را تھيه و تنظيم کنند و به
مرحله اجرا بگذراند ،راه ديگری ندارند جز آن که در برابر تعرض طبقه حاکم بايستند و تالش
رژيم برای تحميل مناسبات حقوقی عقبماندهتر و ستمگرانهتر را خنثا سازند.

طبقه کارگر در مقابل تعرض طبقه حاکم و
تصميم دولت برای تغيير قانون کار ايستاده است

http://www.fadaian-minority.org
info@fadaian-minority.org
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