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 وزير کار کيست و 
 ای برای کارگران دارد؟ چه برنامه

 
 

 
علی ربيعی که به عنوان وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی حسن روحانی به م�ج�ل�س م�ع�رف�ی ش�ده 

رب�ي�ع�ی .   رای موافق از مجلس ارتجاع رای اعتماد گرف�ت١۶٣ رای ممتنع و ٢١ رای مخالف، ١٠٠بود، با 
گ�ر ف�ع�ال رژي�م ب�رای ک�ارگ�ران  امنيتی و يکی از عناصر سرک�وب –اگرچه به عنوان يک چھره اط@عاتی 

ای ب�رای  که ببينيم اين مقام امنيتی در جايگاه وزير کار چه برنامه ايران چندان ناشناخته نيست، اما پيش از آن
کارگران و در حوزه مسائل کارگری دارد، بد نيست نگاھی گذرا به سوابق کسی که اکنون بر مس�ن�د وزارت 

 .کار نشسته است داشته باشيم
 

ھ�ای  ھ�ای م�ت�ع�دد و خص�وص�ا پس�ت علی ربيعی در دستگاه سرکوب و امنيتی رژيم جمھوری اس@می پس�ت
ھ�ا اش�اره ک�رد؛ م�ع�اون وزارت  ت�وان ب�ه اي�ن س�م�ت کليدی و مھمی را برعھده داشته است که از جمل�ه م�ی

، معاون حقوق�ی و پ�ارل�م�ان�ی ٧۴اصط@ح سازندگی تا سال  شھری و دولت به اط@عات در زمان تصدی ری
ھ�ای ش�م�ال اي�ران، م�دي�رک�ل اط�@ع�ات  وزارت اط@عات، عضو سپاه و مسئول اط@عات س�پ�اه در اس�ت�ان

آذربايجان شرقی، عضو شورای فرماندھی پايگاه تھران و منطقه سه کشور و قرارگاه حم�زه و س�ي�دالش�ھ�دا، 
 .٨۴ تا ٧۴رئيس دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی، مسئول اجرائی شورای عالی امنيت ملی از 

 
: گويد ھای ھاشمی و خاتمی می خود وی در مورد نقش و ميزان نفوذ دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی دولت

خواستند که آقای روحانی و ت�ي�م دب�ي�رخ�ان�ه،  ای می آقای ھاشمی و خاتمی، شورای عالی امنيت ملی برجسته" 
ع�ل�ی رب�ي�ع�ی ب�ا ن�ام "!  شورای امنيت ملی زمان ما در واقع يک کابينه در سايه بود.  اين شورا را ايجاد کرد

در شناسايی و شکار کارگران پيشرو، بازجويی، شکنجه و س�رک�وب م�خ�ال�ف�ي�ن رژي�م ن�ق�ش "  عباد" مستعار 
" وض�و" ست که قبل از بازجويی زنداني�ان و ش�ک�ن�ج�ه م�خ�ال�ف�ي�ن رژي�م  مھمی داشته است و از جمله کسانی

ع�ل�ی .  بيشتری را نصيب خويش س�ازد"  افتخار"و " اجر"گرفت و در برخورد با آنان بسيار بيرحم بود تا  می
ای در کتاب خاطرات خود از علی ربيعی ب�ه  ھای زنجيره ف@حيان وزير اط@عات سابق رژيم و از آمران قتل

. خ�وان�د م�ی"  پُست کليدی در امن�ي�ت کش�ور" را يک "  عباد" کند و پُست  ياد می"  استاد عمليات روانی" عنوان 
ال�ه  افراط در سرکوب و اعمال خشونت عليه مخالفان رژيم توسط علی ربيعی ب�ه ح�دی اس�ت ک�ه ح�ت�ا روح

اوايل تشکيل وزارت اط@ع�ات، : " گويد حسينيان از عناصر افراطی و ياران سعيد امامی نيز در مورد او می
ھ�ا  ، سعيد حجاريان و امث�ال اي�ن) ربيعی( چندين سال در وزارت اط@عات بودم و از تمام عملکردھای ايشان 

آميز آقای ربيعی نت�وانس�ت�ي�م  ای به خاطر عملکردھای خشونت در حقيقت من و آقای محسنی اژه.  با خبر ھستم
ب�وده، )  شاخه کارگری ح�زب( ھا، علی ربيعی عضو حزب جمھوری اس@می  ع@وه بر ھمه اين".  آنجا بمانيم

عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر، مدير مسئول و سردبير روزنامه کار و کارگر نيز ب�وده 
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ست که حمله به خانه کارگر در خيابان ابوريح�ان را ک�ه در آغ�از  علی ربيعی از جمله نخستين کسانی.  است
ع�ل�ی رب�ي�ع�ی .  محل تجمع کارگران پيشرو بود، سازماندھی کرد و خود ني�ز ف�ع�اlن�ه در آن ش�رک�ت داش�ت

وقمع شوراھای کارگری، در اخراج، دستگيری، بازداشت و شکنجه کارگ�ران  ست که در سرکوب و قلع کسی
پيشرو و فعالين شوراھای کارگری و نيز ايجاد شوراھای اس@می و تشکي@ت خانه کارگر به جای آن، راس�ا 

 .مداخله و شرکت فعال داشت
 

اي�ن م�ق�ام .  چنين شخصيتی و با چنين سوابق و خصوصياتی اکنون در مسن�د وزي�ر ک�ار ق�رار گ�رف�ت�ه اس�ت
ی تحت امرش اع@م ن�م�وده از ج�م�ل�ه در  امنيتی، برنامه مفصلی را نيز در مورد اقدامات خود و وزارتخانه

آفرينی پايدار و م�ھ�ار ب�ي�ک�اری، ح�ف�ظ س�ط�ح اش�ت�غ�ال م�وج�ود و ک�م�ک ب�ه اف�زاي�ش اش�ت�غ�ال،  زمينه شغل
ھ�ا، اص�@ح ق�ان�ون ب�ي�م�ه  درآمد جامعه با تکيه بر مشاغل خانگی و تعاون�ی سازی اقشار متوسط و کم مند توان

بيکاری، برقراری نظام حمايتی برای بيکاران جويای کار، توسعه نظام ت�ام�ي�ن اج�ت�م�اع�ی و اف�زاي�ش رف�اه 
اجتماعی، ت@ش برای کاھش حوادث ناشی از کار، کاھش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی، 
کاھش نرخ تورم و افزايش قدرت خريد مردم، صيانت از نيروی ک�ار و چ�ن�د دوج�ي�ن دي�گ�ر از اي�ن ق�ب�ي�ل 

البته وزير کار نه فقط ھنوز گامی در اين راستا برنداشته است، بلک�ه ج�زئ�ي�ات ب�رن�ام�ه خ�ود و ي�ا ! اقدامات
ھای معين و مشخص عملی ساختن مواردی که فوقا به آن اشاره شد و موارد بسيار ديگری ک�ه اي�ن ج�ا  طرح

ران�ی خ�ود  تنھا در يک مورد يعنی ايجاد اشتغال که در س�خ�ن.  به آن اشاره نشده است را روشن نساخته است
کارھای مورد نظر خود را نيز بيان  برای کسب رای اعتماد مجلس نيز چندين بار بر آن تاکيد نمود، بخشا راه

زايی مشخص شده  کارھای اين مقام امنيتی در زمينه اشتغال ھا و راه جا که سياست لذا ما نيز تا آن.  داشته است
ت�ري�ن  گذاريم به وقت ديگری که ع�ل�ی رب�ي�ع�ی ي�ک�ی از ام�ن�ي�ت�ی پردازيم و باقی مسائل را می است به آن می

طور مشخص اع@م کند و يا در اين راستا گ�ام  کار خود را به ھای آن، راه ترين کابينه عناصر رژيم در امنيتی
 !عملی بردارد

 
ھای خود در  وگوش ھای اط@عاتی و چشم ھا بيکار با اط@ع است و از کانال علی ربيعی که از وجود ميليون

ھای کارگری متوجه اين موضوع شده است که مشک@ت کارگری و تراکم فزاينده بيکاری به  جامعه و محيط
تنھا راه نجات کشور ايجاد شغل "دھد که  حالت انفجاری رسيده است به مخاطبين خود چنين اطمينان می

مسئول "زايی چيست؟ وزير کار وزارتخانه تحت مسئوليت خود را  اما برنامه وی برای اشتغال"  است
اشتغال فقط پاشيده "، او می گويد "داند که بايد ايجاد شغل کنند ھايی می ھای فعال و دستگاه پيگيری سياست

گرا را به پيش برد و ايجاد شغل  ھای پيشرفت توان سياست شدن پول نيست اگرچه پول شرط lزم است اما می
 "!کرد
 

ھايی که بايد ايجاد  و دستگاه)  ھا؟ کدام سياست(ھای فعال  قدر روشن است که وزارت کار سياست تا اين جا اين
که )  ھا؟ کدام سياست(کند و سياست ھايی را پيش خواھد برد  گيری می پی)  ھا؟ کدام دستگاه(شغل کنند را 
پاسخ !  ھا بيکار چگونه قرار است شغلی پيدا کنند، اين ھنوز روشن نيست که ميليون اما اين!  ايجاد شغل کند

تامين شرايط و امکانات کار برای ھمه به منظور : "مشخص علی ربيعی در برابر اين پرسش چنين است
رسيدن به اشتغال کامل و قراردادن وسائل کار در اختيار ھمه کسانی که قادر به کار ھستند ولی وسايل کار 

ھا فع@ بگذريم  اگر از مساله تعاونی ".ندارند در شکل تعاونی، از راه وام بدون بھره يا ھر راه مشروع ديگر
 درصد برساند، اما حرف اصلی ٢۵ درصد کنونی به ۵خواھد سھم آن را در اقتصاد از  که علی ربيعی می
تقويت " خواھد از طريق اعطای وام و  طور که در جای ديگری ھم گفته است اين است که می وزير کار ھمان

اين .  ايجاد اشتغال و بيکاری را مھار کند"  کسب و کارھای خرد، مشاغل خانگی، صنايع کوچک و متوسط
کارھا و  زايی و مقابله با پديده بيکاری اما چيزی جدا از راه شاه بيت برنامه مقام امنيتی برای اشتغال

۵ 
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ای به  نژاد به مرحله اجرا گذاشته شدند ولی نتيجه ھايی که در دوره احمدی ويژه سياست ھای پيشين به برنامه
نژاد برای ايجاد اشتغال و مقابله با بيکاری  ترين طرح دولت احمدی بزرگ.  بار نياوردند نيست و نخواھد بود

ھا شد، اما بر طبق   ھزار ميليارد تومان صرف اين طرح٢٨بنابه گزارش مھر، .  ھای زودبازده بود طرح
ھای اعطايی  ھا و وام ھا متحقق نشد و ھرگز مشخص نشد پول  درصد اين طرح۶٠گزارشات دولتی، بيش از 

 به تصويب رسيد  واب@غ ٨٩قانون مشاغل خانگی نيز که در خرداد سال !  ای مصرف شد در چه زمينه
اثر بود و اين طرح نيز به سرنوشت مشابھی دچار   ھزار شغل خانگی ايجاد شود، بی۵٠٠گرديد و قرار بود 

داران و صاحبان  ھای ھنگفتی که در اختيار سرمايه ھا پول غير از اين!  شد و نتايج آن ھرگز مشخص نشد
رغم  ھا گذاشته شد تا به اصط@ح در توليد صرف شود و شغل ايجاد کند نيز ثمربخش نبود و علی کارخانه

زائی، نه تنھا از تعداد بيکاران کاسته نشد، بلکه جمعيت بيکار پيوسته   تمام اين اقدامات و ادعاھای اشتغال
 ميليون ٢، ٩٠ ميليون و در سال ٢/  ۵، ٨٩کرد سال  نژاد ادعا می که محمود احمدی در حالی!  افزايش يافت

طور متوسط  زايی به  ميزان اشتغال٩٠ تا ٨۵ھای  شغل ايجاد شده است، اما بعدا مشخص شد که در سال
تر است  نيز کم)   ھزار در سال٢٠٠( ساله ٨ نفر بود که حتا از دوران جنگ ٢٠٠ ھزار و ١۴ساlنه فقط 

اند   ھزار تا يک ميليون نفر وارد بازار کار شده٩٠٠ست که ساlنه  اين در حالی).  ٩٢ فروردين ٢۶آفتاب (
ھا صدھا ھزار نفرنيز از کار اخراج شده و به   سال ع@وه بر اين طی اين.  اند ھا نيز کاری نيافته که اغلب آن

گونه شغلی ندارند و بر شمار  عبارت ديگر سال به سال بر تعداد کسانی که ھيچ به.  اند صف بيکاران پيوسته
 ھزار ۶۵اختصاص "  شورای عالی اشتغال"نژاد  ھای دولت احمدی در آخرين ماه.  بيکاران افزوده شده است

 ھزار ميليارد ۴٣برطبق اين مصوبه .   را تصويب کرد٩٢زايی برای سال  ميليارد تومان اعتبار اشتغال
 ھزار ١٠ھای ناتمام تامين شود،   طرح۴۴ھای دولتی و از محل اصل  تومان آن بايستی از سوی بانک

 ۵ھای تخصصی کشور و   ھزار ميليارد تومان از سوی بانک٧ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملی، 
فريب  نژاد البته پايان يافت و اين عوام دوره احمدی!  الحسنه ھای قرض ھزار ميليارد تومان از سوی صندوق

البته که دولت روحانی نيز . زايی را تکرار کند بزرگ فرصت نيافت معجزات پيشين خويش در زمينه اشتغال
اما مستقل از .  تفاوت باشد و بايد تکليف آن را روشن سازد تواند نسبت به اين مصوبه بی در ھر حال نمی

ھای گذشته نشان داده است که  که اين مصوبه به چه سرنوشتی دچار شده باشد يا دچار شود، تجربه سال آن
ھای زود بازده، ايجاد مشاغل خانگی،  طرح.  ھا راه حل معضل بيکاری فزاينده نيست اين قبيل طرح

خواھد آن را اجرا کند و پا در  داران که وزير کار فعلی می ھای خود اشتغالی، اعطای پول به سرمايه طرح
نژاد بگذارد، پاسخگوی اشتغال lزم و مھار بيکاری نيست و تاثيری بر روند افزايش شمار  جای پای احمدی

ھايی که به صورت پرداخت وام و تسھي@ت بانکی به  پروژه!  بيکاران و تراکم فزاينده آن نخواھد داشت
مرحله اجرا گذاشته شده است، در بھترين حالت ممکن است در آغاز و به طور موقت برای شمار اندکی 

ھا نيز عموما پس از حصول به ھدف که دريافت کامل وام و تسھي@ت  گونه پروژه اشتغال ايجاد کند، اما اين
ھايی  ھا بيشتر طرح اين قبيل طرح. اند بانکی بوده است، برھم خورده و اين تعداد نيز به صف بيکاران پيوسته

پُر سروصدا، تبليغی و مقطعی و در حکم تزريق مسکن به جامعه بوده است البته با تاثيراتی بسيار موقتی و 
. داران قرار گرفته است طور که ذکر آن رفت، عمدتا در اختيار سرمايه تسھي@ت بانکی نيز آن!  کوتاه مدت

ھا بدھکارند و در عين حال اشتغالی ھم به آن شکل ايجاد نشده  اند، به بانک ھا را باl کشيده ھا نيز پول آن
ھا از اين اقبال برخوردار بود که بر دريايی از  گونه طرح نژاد در اجرای اين بايد اضافه کرد که احمدی.  است

رسيده )  فايننشنال تايمز( سال اخير ٢۵ترين حد خود در  اکنون صادرات نفت به کم! درآمدھای نفتی لميده بود
ست نيز به شدت کاھش يافته  ھايی و درآمد رژيم از محل فروش نفت که منبع اصلی تامين مالی چنين طرح

 ميليارد دlری نفتی، به اجرای ٧٢٠اندازی بر منابع ھنگفت درآمدھای  نژاد با دست اگر احمدی.  است
فريبانه پرداخت و از آن بھره تبليغاتی برد، دولت روحانی در حال حاضر از اين  ھای عوام ھا و طرح برنامه

! فريبی محروم است ھای معينی روبروست و وزير کار او نيز از اين ابزار تبليغی و عوام نظر با محدوديت
سازی در ابعادی فراتر  المللی پول، تاکيد بر خصوصی ھای بانک جھانی و صندوق بين وانگھی ادامه سياست

چه که تاکنون وجود داشته است، نه تنھا کمکی به ايجاد اشتغال نمی کند، بلکه معنايش تداوم  تر از آن و بزرگ
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ھای گسترده، تراکم بيش از پيش صفوف ميليونی بيکاران و تشديد استثمار کارگران  ھا و بيکارسازی اخراج
 .است
 

ھای اقتصادی دولت است،  حال وابسته به سياست زائی ربيعی که در عين  ھای اشتغال تر از برنامه اما مھم
تواند مستق@ آن را در  ھای سياسی اوست که اساسا در کاراکتر اين مقام امنيتی نھفته است و می برنامه
تر سخنی بر زبان  علی ربيعی گرچه در اين زمينه کم. ھای تابعه وزارتخانه خود به مرحله اجرا بگذارد بخش

از نظر وی زمانی "  آرامش"و !  باشيم"  آرامش"رانده اما صريحا گفته است که در دولت يازدھم بايد دنبال 
 "!منافع کارگری و کارفرمايی ھمزمان حاصل شود"حاکم خواھد شد که 

 
ھا و از تراکم خشم و نارضايتی کارگران با خبر است و  در کارخانه"  ناآرامی"مقام امنيتی که از وجود  

ھای کارگری را به وی انتقال  ھای حسی و جاسوسی وی در خانه کارگر، خطر انفجار در محيط شاخک
جويی  برآمده  ثباتی وضع موجود اظھار نگرانی نموده و در فکر چاره اند، خيلی صريح نسبت به بی داده
البته من پيشگو نيستم، .  به اعتقاد من آن فضا ديگر قابل دوام نبود: "گويد ربيعی در گفتگو با ايلنا می.  است

گفتم قابل دوام نيست و نگران آسيب ديدن  کردم، می سياسی را نگاه می  –اما ھمين که فضای اجتماعی 
 ".ھای ھميشگی من ثبات بوده است يکی از دغدغه"کند که  و سپس اضافه می" اس@ميت نظام بودم

 
مورد نظر "  ثبات"و "  آرامش"ست که وزير کار با استفاده از ابزارھای مختلف سعی خواھد کرد اين  بديھی

يکی از اين ابزارھا، تشکي@ت .  ھای کارگری برقرار سازد ھا و محيط خود را قبل از ھر جا در کارخانه
. جاسوسی خانه کارگر است که ربيعی خود، در کنار محجوب و کمالی عضو شورای مرکزی آن است

ھا، ت@شش اين خواھد بود که کنترل  ربيعی با تقويت تشکي@ت خانه کارگر و گسترش فعاليت آن در کارخانه
ھا، کنترل شديدتر کارگران و تردد  تر شدن حراست فعال.  ھا را تشديد کند پليسی و فضای امنيتی کارخانه

ھا، شناسايی، اخراج و معرفی کارگران پيشرو و رھبران عملی کارگری به نھادھای امنيتی و اط@عاتی،  آن
ھای کارگری و  مداخله بيش از پيش پوشيده يا آشکار نھادھای اط@عاتی و سپاه پاسداران در محيط

که دستش تا مرفق به   -ھای ديگر اين مقام امنيتی مھم رژيم است که مانند پورمحمدی  ھا، از برنامه کارخانه
و ديگر عناصر امنيتی کابينه امنيتی به رياست روحانی، به اط@عاتی  -خون انق@بيون و مبارزين آلوده است 

بخوان مشارکت مستقيم در بازداشت و شکنجه و قتل و کشتار نيروھای سياسی   –بودن و امنيتی بودن خود 
 !کند می" افتخار "-مخالف رژيم 

 
ست که وزير کارجديد و مقام امنيتی برجسته رژيم قرار است برای کارگران  ھايی از آن چيزھايی ھا بخش اين

تشديد بيش از پيش فشارھای اقتصادی و معيشتی، گسترش اختناق و سرکوب در مراکز و !  به ارمغان آورد
 !حقوقی طبقه کارگر ھای کارگری و در يک ک@م تشديد استثمار و بی محيط

 
ست که طبقه کارگر ايران در برابر اين سياست ھا و ترفندھای مقام امنيتی رژيم ساکت نخواھد  بديھی
کارگران ايران در برابر ھر گونه تعرض وزير کار و عوامل آن، به طور متحد و يکپارچه خواھند !  نشست
با قرار گرفتن يک مقام امنيتی و عضو مرکزی خانه کارگر در جايگاه وزير کار، يکی ازکارھای .  ايستاد

ھا دراين راستا  عم@ً آغاز شده  تحرکات و فعاليت خانه کارگری.  اصلی وی تقويت خانه کارگرخواھد بود
اعتبارتر  تر و بی ھای گذشته  مدام ضعيف شوراھای اس@می کار و خانه کارگر در تمام طول سال.  است 
درھشت سال دوره رياست جمھوری احمدی نژاد و درپيوند با رقابت ھای باندی و جناحی، بخش .  اند شده

. ھای زيادی ازخانه کارگريھا ازاين تشکي@ت جدا يا کنده شده و بخشاً انجمن ھای صنفی را بوجودآوردند
دبير خانه کارگر اس@م .  خانه کارگر اکنون ت@ش خواھد کرد اين نيروھارا به صفوف خود بازگرداند
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به دامان جامعه "  شھرروز دوشنبه چھارم شھريور ازاين نيروھا خواست انجمن ھای صنفی را رھا کنند
کارگران آگاه و پيشرو نسبت به تمام تحرکات خانه کارگر  !.   و به خانه کارگر به پيوندند" کارگری بازگردند

کارگران پيشرو با آگاھی دادن به .  و نسبت به ھر گونه اقدام جاسوسان خانه کارگری بايد ھوشيار باشند 
ھا، به نحو موفقيت آميزی   ساير کارگران است که قادر خواھند بود، با ھر تعرض احتمالی از جانب آن

عناصر وابسته به خانه کارگر . مقابله نمايند و با ابتکارات خويش ت@ش ھای مذبوحانه مزدوران را خنثا کنند
ھای بيشتر و  و شوراھای اس@می کار که به حق در ميان کارگران به شدت منفور ھستند، با دريافت پول

ھا گذاشته و خواھد گذاشت، تحرکات جديدی را عليه کارگران آگاه و  امکاناتی که وزير کار در اختيار آن
ھا سازمان خواھند داد و در جذب کارگران ناآگاه و به انحراف کشاندن مبارزات و  پيشرودر کارخانه

کارگران پيشرو و رھبران عملی کارگری در .  تری وارد صحنه خواھند شد نحو فعال اعتراضات کارگران به
ھا، ابتکار عمل را  ھر مبارزه و اعتراض کارگری بايستی با بسيج توده کارگران و اتکا به نيروی آن

ھا و خنثاسازی نقش مخرب خانه کارگر، بايد  برای مقابله با اين تحرکات و سياست.  خودشان بدست گيرند
ھای مخفی کارخانه را در ھر کارخانه و کارگاه  ھای مستقل خويش را پی ريزی کنيم، کميته بتوانيم تشکل

 !ای را سازمان دھيم ايجاد کنيم، توده کارگران را به صحنه آوريم و مبارزات متحد و يکپارچه
 

 ١٣٩٢ نيمه اول شھريور ۶۵٢برگرفته از نشريه کار شماره 
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 علی ربيعی و س*ّخی نھايی قانون کار

 
 

 
جمھوری اس@می .  دارانه است نگاه جمھوری اس@می به کارگر و مناسبات کار در کليت خود نگاھی برده

ھای خونين سال شصت و قلع و قمع کارگران پيشرو و شوراھای کارگری، ت@ش کرد يک  از سرکوب پس
اين .  را بر طبقه کارگر تحميل کند"  جعاله"و "  اجاره"قانون کار فوق ارتجاعی، برمبنای فقه اس@می و باب 

طبقه کارگر ايران در .  ت@ش مذبوحانه اما با مخالفت و مقاومت شديد و گسترده توده کارگران روبرو شد
" شورا"پخت اين  برابر ارتجاع محکم ايستاد و بر سينه شورای نگھبان و lيحه قانون کار توکلی که دست

 .نشينی کرد بود دست رد زد و رژيم را در اين عرصه وادار به عقب
 

از حدود  پس  –از تصويب در آن وارد شده است  ھای پس البته منھای تغييراتی که طی سال  –قانون کار فعلی 
 در مجمع تشخيص ۶٨ سال بحث و معطلی در مجلس، توسط شورای نگھبان رد شد، سرانجام در سال ٧

ساخت و با  وجه انتظارات کارگران را برآورده نمی قانون کار اگرچه به ھيچ. مصلحت نظام به تصويب رسيد
ھا و اميالی که طبقه حاکم در اين  ھا و سطح انتظارات کارگران فاصله زيادی داشت، اما با خواست خواست

مورد در سر داشت نيز فاصله داشت و در شرايط سياسی و اجتماعی و توازن قوای آن روز بر مرتجعين و 
 .بر طبقه حاکم تحميل شد

 
زاده در اين زمينه که زمان تصويب قانون کار، وزير کار جمھوری اس@می بود،  سخنان ابوالقاسم سرحدی
وی در گفتگو با ايلنا ضمن اشاره به مخالفت شديد کارگران با lيحه توکلی، از .  گويای ھمين واقعيت است

" عجله"گويد که سبب شد قانون کار با  سخن می"  ھا خطر گروھک"ھا در ميان کارگران و  نفوذ کمونيست
گويد؛ چون کارگران و افکار عمومی در آن شرايط حساس و جو انق@بی  زاده می سرحدی.  تصويب شود

انتظار يک قانون کار مترقی را داشتند، سعی ما بر اين بود تا ابتدا کليات يک قانون کار را تصويب کنيم و 
قانون کار "  نواقص"ترين  وی تصريح کرد که يکی از مھم.  ھای بعدی نواقص آن را تکميل کنيم در فرصت

 ٢٠  –ايلنا . (  است که بايد برطرف شود"  بسته بودن دست کارفرما در اخراج کارگر و خاتمه قرارداد کار"
 )٨٧آذر 
 

ھا در ميان کارگران و انتظار کارگران  بنابراين اگر که تحت آن شرايط حساس و انق@بی و نفوذ کمونيست
نشينی داد، بديھی بود که در اولين فرصت بخواھد  برای تصويب قانون کار مترقی، طبقه حاکم تن به عقب

ھای نخست  کشاکش طبقه حاکم و طبقه کارگر بر سر قانون کار، از ھمان سال.  نشينی را جبران کند اين عقب
دار و دولت اين طبقه، طی يورش  ھای طبقه سرمايه تمام ت@ش.  از پايان جنگ ايران و عراق آغاز شد پس

گذرد، معطوف به تامين   سالی که از تصويب قانون کار می٢٧ھای مداوم آن عليه طبقه کارگر، در طول 
اختيارات تام و تمام و ب@منازع کارفرما برای فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر، برداشته شدن ھرگونه 

گيری تمام آن چيزھايی که به اجبار به آن تن سپرد، تحميل يک قانون  محدوديت قانونی در اين زمينه، بازپس
 .حقوقی کارگران بوده است تر و در يک ک@م، معطوف به تشديد استثمار و بی کار ارتجاعی
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ھای بانک جھانی و صندوق  ھا از ھمان دورۀ رفسنجانی آغاز شد که اجرای برنامه و سياست اين يورش
ھای اقتصادی موسوم به  اجرای سياست.  المللی پول، در دستور کار رژيم جمھوری اس@می قرار گرفت بين

ھا و  بسياری از کارخانه.  نئوليبرال، چيزی جز يورش ھمه جانبه به طبقه کارگر و سطح معيشت آن نبود
گزاران داخلی و  سرمايه.  کنترل دولت بر اين بخش حذف شد.  موسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار شد

حذف سوبسيدھا و .  ھای مالياتی، تسھي@ت مالی و ارزی بسيار مھمی برخودار شدند المللی از معافيت بين
داری بحران زده، بار بحران خويش را  سرمايه.  ھا در واقع در دوره رفسنجانی کليد خورد آزادسازی قيمت

ھا تن ديگر به دامان فقر و ف@کت  ھا ھزار کارگر اخراج و بيکار و ميليون ده.  بر دوش طبقه کارگر نھاد
" قانون کار دست کارفرمايان را بسته است"که  داران از اين در ھمين دوره است که سرمايه.  پرتاب شدند

کنند و در واقع  کنند، اما ماھيت اين تغييرات را روشن نمی شکوه و از ضرورت تغيير آن صحبت می
حاصل دوره زمامداری رفسنجانی چيزی نبود مگر تشديد .  سازند مقدمات يورش به اين قانون را فراھم می

سازی  فقر و استثمار، تعميق شکاف فقر و ثروت، يورش به سطح معيشت و حقوق طبقه کارگر و زمينه
 .تر عليه آن ھای ھمه جانبه يورش

 
ھای  تر شدن جايگاه آن در مجموع سياست ھای اقتصادی نئوليبرال و پررنگ به تناسب پيشبرد سياست

جمھوری اس@می، ت@ش و يورش طبقه حاکم عليه طبقه کارگر، عليه قانون کار و برای تغيير و ب@موضوع 
 .ساختن آن نيز تشديد شده است

 
روی کار آمد، خيلی زود در عرصه اقتصادی مواضع کارگزاران "  توسعه سياسی"خاتمی که با شعار 
ھای اقتصادی نئوليبرال با جديت بيشتری نسبت به  سياست"  دوره اص@حات"در .  رفسنجانی را پذيرفت

تر  تعقيب و به مرحله اجرا گذاشته شد و تعرض به حقوق و معيشت کارگری نيز گسترده"  دوره سازندگی"
ھا و اعطای تسھي@ت مالی و امتيازات گوناگون ديگر به  سازی خاتمی نه فقط در عرصه خصوصی.  شد

ھا، مستقيما به  داران داخلی و خارجی گوی سبقت را از رفسنجانی ربود، بلکه برای جذب اين سرمايه سرمايه
حقوقی  عرصه تغيير يا ب@موضوع ساختن قانون کار با ھدف ارزان سازی نيروی کار، تحميل استثمار و بی

ايجاد اشتغال و "تعرض سرمايه عليه نيروی کار، تحت عناوينی چون .  بيشتر بر کارگران نيز پا گذاشت
داران داد و فغان راه انداختند که قانون کار حق مديريت را از آنان سلب  سرمايه.  توجيه شد"  رونق اقتصادی

کارفرما "گفت، قانونی که در آن نوشته  عطا رديان رئيس وقت انجمن صنفی کارفرمايان می.  کرده است
ھمه جا ابراز شکايت و }  ٧/  ۶/  ٨٢ايلنا {.  قانون نيست و بايد تغيير کند"  کارگر حق دارد"و "  مکلف است

که کارگری که توسط کارفرما اخراج شده، از مراجع حل اخت@ف، حکم بازگشت به  شد از اين نارضايتی می
جانبه   ھا در مورد تغيير بندھايی از قانون کار باl گرفت تا اخراج و فسخ يک و باlخره زمزمه! گيرد کار می

، به پيشنھاد کابينه خاتمی، ٧٨سال .  قرارداد، تسھيل و با قراردادھای رسمی و دائمی تعيين تکليف شود
 کارگر را از شمول قانون کار خارج ۵تر از  ھای با کم مجلس ارتجاع با يک مصوبه، کارگران کارگاه

. برپايه ھمين مصوبه و به فاصله کوتاھی، کليه کارگران قاليباف نيز از شمول قانون کار خارج شدند. ساخت
گويد؛ بنابه مصلحت   قانون کار که می١٩١ با استناد به ماده ٨١و باlخره در ھمين دوره است که در سال 

تر از ده کارگر را موقتا از شمول بعضی از مواد قانون کار خارج ساخت، اين  ھای با کم توان کارگاه می
اين .  تر از شمول قانون کار معاف شدند  ماده قانون کار يا به عبارت دقيق٣٧گروه از کارگران نيز از شمول 

" دوره اص@حات"بدين ترتيب در .  نژاد نيز تمديد و بعد از آن نيز اجرا شده است مصوبه در دوره احمدی
افزون بر .  ھای کشور و اکثريت کارگران ايران از شمول قانون کار خارج شدند  درصد کارگاه٩٠بيش از 

دست کارفرما در فسخ قرارداد "  lيحه بازسازی و نوسازی صنايع"آن در ھمين دوره است که با تصويب 
 .شود کار و اخراج کارگر بازتر می
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گام بود تا  به تعرض سرمايه عليه نيروی کار در ارتباط با تغيير قانون کار، گام"  دوران اص@حات"اگر در 
حقوقی مطلق بر کارگران به تدريج برطرف گردد، در دوره  حد و حصر و تحميل بی موانع استثمار بی

ھای اقتصادی نئوليبرال و برنامه بانک جھانی و  که بر ابعاد و دامنه پيشبرد سياست"  گرا اصول"نژاد  احمدی
العاده افزوده شده بود، تعيين تکليف نھايی با قانون کار و ذبح آن در پيشگاه  المللی پول فوق صندوق بين

ھا که از گذشته آغاز شده  حذف سوبسيدھا و آزادسازی قيمت.  سرمايه، در دستور کار طبقه حاکم قرار گرفت
ھای اقتصادی نئوليبرال و يکی از  در پيشبرد سياست.  گيرد بود، در اين دوره است که حالت نھايی بخود می

نژاد اين بود که طی فقط  سازی، ھمين بس که گفته شود، يکی از افتخارات احمدی اجزاء آن يعنی خصوصی
ھا و موسسات دولتی به  ھا و واگذاری شرکت سازی اش، خصوصی يک سال از دوران رياست جمھوری

 .بيشتر بوده است" دوره اص@حات"بخش خصوصی، از تمام 
 

گاه پنھان نکرده بود خواھان تغيير قانون کار به ويژه در زمينه فسخ قرارداد  دار حاکم که ھيچ طبقه سرمايه
کار و اخراج کارگر و نيز تحميل قراردادھای موقت و نحوه تعيين حداقل دستمزد و امثال آن است، در اين 

مانع "ی که به زعم آن "دست و پاگير"شود تا بندھا و مواد  دوره با صراحت لھجه بيشتری وارد ميدان می
نويس اص@حی   نخستين پيش٨۵مرداد سال .  بود را از قانون کار حذف کند"  گذاری و اشتغال توليد و سرمايه

نويس دربرگيرندۀ تغيير  اين پيش.  نژاد انتشار يافت وزارت کار به سرپرستی محمد جھرمی وزير کار احمدی
 قانون کار بود که بدليل مخالفت شديد ۴١ و ٢٧، ٢۴، ٢١، ٧چندين ماده، بند و تبصره از جمله ماده 

ھا به حدی بود که  ھا و اعتراض شدت مخالفت.  کارگران و اعتراض گسترده عليه آن، مسکوت ماند
اص@ح قانون کار ھنوز در "نژاد مجبور شد در يک نشست خبری در شھريور ھمان سال بگويد  احمدی

به "  گذاری طرح رفع موانع توليد و سرمايه"جھرمی اما در پوشش "  دستور کار دولت قرار نگرفته است
اين طرح، آگاھانه در صحن علنی مجلس مطرح نشد بلکه توسط کميسيون .  برخی از اھداف خود دست يافت
ھايی از تغييرات مورد نظر وزارت   به تصويب رسيد و بدين ترتيب بخش٨۵صنايع مجلس در اواسط سال 

 به تصويب ٨٧اين طرح که قرار بود دو سال به طور آزمايشی اجرا شود، سال .  عمل پوشانده شد کار، جامه
 ٢١گانه ماده  برطبق اين مصوبه، دو بند به بندھای شش.  مجمع تشخيص مصلح نظام رسيد و قانونيت يافت

بند .  توافق  کارگر و کارفرما):  ز(بند .  قانون کار که مربوط به شرايط خاتمه قرارداد کار است، اضافه شد
کاھش توليد و تغييرات ساختاری در اثر شرايط اقتصادی، اجتماعی، سياسی و لزوم تغييرات گسترده ):  ح(
مطابق اين تغييرات، قدرت و اختيار کارفرما برای فسخ قرارداد و اخراج کارگر، بيش از پيش .  آوری فن

تواند به بھانه کاھش توليد، تغييرات   افزوده شده، کارفرما می٢١که به ماده )  ح(به استناد بند .  افزايش يافت
ھا ھزار  که ده    آوری، قرارداد کار را به طور يک جانبه فسخ و کارگر را اخراج کند ساختاری و يا فن

ع@وه .  اند ھای بعد از آن بر ھمين پايه از کار اخراج و به خيابان پرتاب شده کارگر نيز در ھمان سال و سال
يابی   است بر قراردادھای موقت و رسميت  قانون کار اضافه شد که تاييدی٧ھايی نيز به ماده  بر اين، تبصره

نژاد در جريان تصويب lيحه  در عين حال در ھمين دوره، احمدی.  بيش از پيش اين نوع قراردادھا
کند که البته موفق " اlجرا موقوف" قانون کار را ۴١، ت@ش کرد ماده ٨٧در دی ماه " ھا ھدفمندکردن يارانه"

 .نشد
 

نويس اص@حی جھرمی وزير کار  کنان چيزھايی بدست آورده بود، اما مجبور شد پيش سرمايه که يورش
نژاد را مسکوت بگذارد و از آن عقب بنشيند تا در فرصت ديگر، برای تحميل مناسبات حقوقی  احمدی

دار عليه  رغم اين اما تعرض طبقه سرمايه به.  تر بر طبقه کارگر وارد ميدان شود تر و ستمگرانه ارتجاعی
سروصدا ادامه داشت و ت@ش برای تغيير قانون کار به زيان بيشتر کارگران به  وار و بی طبقه کارگر خزنده

نويس  اlس@می، با پيش وزارت کار اين بار به سرپرستی عبدالرضا شيخ.  تری در جريان بود نحو محي@نه
تغييرات مورد نظر طبقه حاکم اين بار نيز .   به جنگ کارگران رفت٩٠اص@حی ديگری در اواسط سال 
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نظر کنيم، اساسا روی دو محور مھم متمرکز شده بود، يکی تغييرات مربوط به  اگراز جزئيات آن صرف
فصل دوم قانون کار و مبحث مربوط به فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر و ديگری مساله دستمزد، مزايا و 

) ط( قانون کار اضافه شده به نام بند ٢١نويس بند ديگری به ماه  در اين پيش.  تعطي@ت کارگری و امثال آن
نويس محمد جھرمی ھم وجود نداشت و آن را بايد يکی از شاھکارھای وزارت کار در دوره  که حتا در پيش

العاده مورد ع@قه کارفرماست به  مطابق اين بند فسخ قرارداد و اخراج کارگر که فوق.  نژاد دانست احمدی
کاری در  نويس به منظور محکم در اين پيش.  کارگاه واگذار شده است"  کميته انضباطی"  تشخيص و تصميم

نامه انظباطی و   قانون کار نيز تشخيص نقض آيين٢٧زمينه اختيارات کارفرما برای اخراج کارگر، در ماده 
کارگاه واگذار "  کميته انضباطی"گيری در مورد فسخ قرارداد و اخراج وی نيز به  تخلف کارگر و تصميم

در .  باشد ھای ديگر قانون کار می  و برخی ماده٢۵، ١٧چنين شامل تغييراتی در ماده  نويس ھم پيش. شده است
به عنوان يک بند به اين ماده اضافه شده و شورای عالی "  شرايط اقتصادی کشور" قانون کار نيز ۴١ماده 

ھمان زمان !  را نيز در نظر بگيرد"  شرايط اقتصادی کشور"کار موظف است ھنگام تعيين حداقل دستمزد 
شرايط اقتصادی "تواند با توجه به  معاون وزير کار وقت ابراھيم نظری ج@لی تصريح کرد دولت می

از افزايش حداقل دستمزد خودداری کند و در اين ارتباط عدم افزايش دستمزد به مدت شش سال در "  کشور
نويس وزارت کار  اما اين کوشش رذي@نه و پيش.  دوران جنگ ھشت ساله ايران و عراق را نيز مثال آورد

نژاد با مقاومت و مخالفت شديد و گسترده کارگران روبرو شد و اقبالی برای طرح و بحث در مجلس  احمدی
 .نيافت

 
داری بر کارگران در  آخرين ت@ش طبقه حاکم برای تحميل يک قانون کار فوق ارتجاعی و مناسبات شبه برده

 به ٩١/  ٧/  ٣٠است که در تاريخ "  lيحه اص@ح قانون کار"ای تحت عنوان  نژاد، lيحه دوره احمدی
نژاد برای  جمھوری احمدی ھای دوره رياست  در واپسين ماه٩١/  ٩/  ١۴تصويب ھيات وزيران رسيد و در 
 .تصويب تحويل مجلس ارتجاع شد

 
 مورد تغيير در قانون کار ٨۶نويس قبلی وزارت کار بود، مشتمل بر  تری از پيش اين lيحه که شکل کامل

 ھمه از فصل دوم قانون کار و در ارتباط با ٢٩، ٢٧، ٢۶، ٢۵، ٢۴، ٢٢، ٢١، ١٠، ٧بود از جمله ماده 
 از فصل سوم و مواد بسيار ديگری از فصول ھشتم، دھم و ۴١قراردادھای کار و اخراج کارگر، ماده 

 !يازدھم قانون کار
 

سازی کارگران  نژاد با گستاخی بيشتری برای محروم دار در دوران احمدی بايد اذعان کرد که طبقه سرمايه
داران  ھای قانونی، ت@ش نمود واز تمام قدرت، امکانات و ابزارھای دولت برای رھاسازی سرمايه از حداقل

ھنوز باقی مانده در عرصه مناسبات کار، سود "  دست و پاگير"ای قيدوبندھای  و کارفرمايان از رعايت پاره
اين lيحه در واقع تغيير در اين يا آن بند و ماده قانون کار نبود و نيست، بلکه س@خی کامل آن و به .  برد

ماند و مناسبات کار را از   از قانون کار باقی نمی شد، ديگر چيزی جز جنازه نحوی است که اگر تصويب می
 !داری و عصر حجر برد تا دوره برده تر می اين که ھست بسی عقب

 
ھا  ای در ميان کارگران و سازمان نژاد چنان مخالفت شديد و گسترده lيحه فوق ارتجاعی وزارت کار احمدی

خود جرات  ھای کارگری ومدافعان حقوق کارگر برانگيخت که مجلس ارتجاع به و احزاب سياسی و تشکل
 .نداد آن را در دستور کار خويش قرار دھد

 
نژاد به  دار حاکم عليه طبقه کارگر و قانون کار است که دوره احمدی بااين درجه از تعرض طبقه سرمايه

ھای اقتصادی نئوليبرال با شدت  در دوره روحانی سياست.  شود رسد و دوره حسن روحانی آغاز می پايان می
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تر شده است به نحوی که  و حدت بيشتری ادامه يافته و ابعاد تعرض سرمايه عليه طبقه کارگر، بسی گسترده
المللی پول و بانک  ھای صندوق بين مجريان برنامه و سياست. ھای پيشين قابل قياس نيست با ھيچيک از دوره

داری حاکم بر ايران  ھای اجتماعی دولت کاسته و تمام  بار بحران سرمايه جھانی، بيش از پيش از مسئوليت
اين بار نوبت .  خود گرفته است ھا ابعاد نجومی به سازی خصوصی.  اند را بر دوش طبقه کارگر انداخته

جمھوری وی  ھا تنھا در ظرف شش ماه از دوره رياست سازی روحانی بود که افتخار کند ميزان خصوصی
ھا، مناطق   ھا و گسترش اخراج ھمراه با توقف و تعطيل کارخانه.  نژاد بيشتر بوده است از تمام دوران احمدی

ھای حقوقی قانون کار است، روزبروز  ھای محروم سازی کارگران از حداقل آزاد اقتصادی که يکی از راه
مجريان اوامر .  قراردادھای موقت و پيمانی و سفيد امضا ھمه گير شده است.  گسترش بيشتری يافته است
ای  ھای ارتجاعی، احضار و محاکمه فله اند، با برپايی دادگاه بر تن کرده"  اعتدال"سرمايه که اين بار لباس 

گری بورژوازی وارتجاع حاکم را به  کارگران مبارزو پيشرو و سازماندھندگان اعتصابات کارگری، وحشی
ھای جزايی به اخت@فات  دار حاکم و دولت اين طبقه با بازکردن پای دادگاه طبقه سرمايه.  نمايش گذاشتند

ترين تعرض سرمايه  که بزرگ داری، در عين آن ھای دوران برده کارگر و کارفرما و رايج ساختن مجازات
. گذاران خارجی فرش قرمز پھن کردند  سال اخير را سازمان دادند، برای سرمايه٢۵عليه طبقه کارگر در 

ھا، اين بوده است که اين  المللی و شرکای داخلی آن ھای بين به سرمايه"  تدبير و اميد"ھای مکرر دولت  پيام
ترين دستمزد  تر و بيشتر بکار گرفت و نازل توان برای يک ماه، سه ماه يا کم جا، در ايران نيروی کار را می

تواند فورا عذر کارگر را بخواھد و او را  در اين جا کارفرما ھر زمان اراده کند می.  را به آن پرداخت
ھای ارتجاعی و ش@ق  کارگر حق اعتصاب و اعتراض ندارد و اگر صدايش درآيد، به دادگاه.  اخراج کند
طور فشرده اين است، سفره استثمار  داران به به سرمايه"  دولت تدبير و اميد"پيام .  شود سپرده می

از سر راه برداشته شده و ھيچ ضابطه و "  وپاگير دست"تان گشوده است، تمامی موانع  روی حدوحصر به بی
 \!مقرراتی بر مناسبات کار، جز اراده سرمايه حاکم نيست

 
ابھام در .  خواھد امنيت و ضمانت قانونی بيشتری می.  کند سرمايه اما بويژه از نوع خارجی آن ريسک نمی

ولو در "  وپاگير دست"ھای قانونی  مخالف سفت و سخت قيدوبندھا و محدوديت.  پسندد مناسبات کار را نمی
ھای پيشين برای رفع  کوشش ھای دولت و وزارت کار آن در دوره.  اندازه و محدوده ی اندک و جزيی است

آخرين ت@ش و . ھا، اگرچه بسيار چشمگير بود، اما از ديدگاه سرمايه ھنوز کافی نيست اين موانع و محدوديت
ھای اعتراضی کارگران مسکوت  lيحه پيشنھادی برای تعيين تکليف نھايی با قانون کار نيز، از ترس واکنش

علی ربيعی که از ميزان مخالفت کارگران با اين lيحه آگاه بود، در قالب گزارش .  و روی دست مجلس ماند
تر از يک  گيری اين lيحه از مجلس سخن گفت اما کم خانه متبوع خود، از پس صد روزه عملکرد وزارت

وتاب اوليه وعده ھای او فروکش  تر شد و تب سال بعد، زمانی که اوضاع پس از انتخاب روحانی کمی آرام
معنای اين سخن به روشنی آن است که .  کرد، معلوم شد که اين lيحه از مجلس پس گرفته نشده است

تعرضات پيشين طبقه حاکم عليه طبقه کارگر و قانون کار، در ھمان سطوح و بيشتر از آن ادامه خواھد 
طرح ارتقای امنيت شغلی کارگران " وزارت کار روحانی، بسته پيشنھادی تحت عنوان ٩٣شھريور .  داشت

پذير و ارتقای نظام مالی  lيحه رفع موانع توليد رقابت"و بھمن ھمان سال "  گذاری کارآفرينان و سرمايه
 .را ارائه داد" کشور

 
دار حاکم و دولت اين طبقه که  طبقه سرمايه.  در اين لوايح بر تغيير چندين ماده از قانون کار تاکيد شده بود

ھايی از قانون کار را به زيان  ھا و ماده ھر بار لوايحی از اين دست را مطرح نموده و بندھا و تبصره
کرد و در عين حال برای تعيين تکليف نھايی با کل قانون کار نيز طرح و نقشه  کاری  می  کارگران دست

lيحه " ای تحت عنوان  وزارت کار اين بار به سرپرستی علی ربيعی lيحه. ريخت، اين بار نيز چنين کرد می
سروصدا و خزنده برای تصويب به مجلس ارائه  را تھيه و البته به شيوه مرسوم يعنی بی"  اص@ح قانون کار
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 .داده است
 

نژاد است که تنھا تاريخ چاپ آن  در دوره احمدی"  lيحه اص@ح قانون کار"اين lيحه اما عينا ھمان آخرين 
 است، ادامه ٩۵/  ۵/   l٣يحه اص@ح قانون کار وزير کار روحانی که تاريخ چاپ آن .  عوض شده است

چه را که  وظيفه اين lيحه آن است که ھمه آن. شود  مورد را شامل می٨۶ھای پيشين طبقه حاکم و عينا  ت@ش
اش تدارک ديده و ت@ش شده اما ناتمام مانده بود، به  نژاد برای  ويژه در دوره احمدی ھای پيشين به در دوره

دار و دولت اين طبقه را برای  سرانجام برساند تا با شليک تير خ@ص بر شقيقه قانون کار، طبقه سرمايه
 ! ھميشه از شّر اين قانون خ@ص کند

 
 ١٣٩۵ نيمه دوم شھريور ٧٢۵برگرفته از  نشريه کار شماره 
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 علی ربيعی و س*خی نھايی قانون کار

 
 !دربرابر تعرض سرمايه بايد ايستاد

 
 
 

 
بحث بر سر قانون کار و ت@ش طبقه حاکم و کارگزاران آن برای تغيير اين قانون به زيان باز ھم بيشتر 

دولت تدبير و "ترين موضوعاتی است که در سال پايانی رياست جمھوری روحانی،  کارگران، يکی از مھم
ھای پيشين و  علی ربيعی وزيرکار حسن روحانی، در ادامه ت@ش.  و کل رژيم را به چالش کشيده است"  اميد

 به مجلس ارائه داده و ھر بار اين يا آن بند و تبصره و ماده قانون کار را دستخوش ٩٣ارائه لوايحی که سال 
ای را تحويل مجلس داده که ناظر بر تغيير يک يا چند بند و تبصر  "اص@حيه"تغيير کرده است، اين بار 

که اوائل مرداد ماه "  اص@حيه قانون کار. "قانون کار نيست، بلکه ھدف آن ُمثله کردن کامل قانون کار است
ای است که در "اص@حيه"سال جاری و در سکوت خبری کامل تحويل مجلس شد، در واقع عينا ھمان 

نژاد به مجلس داده شده بود و به علت مخالفت گسترده با آن، مجلس جرأت نکرد  ھای پايانی دورۀ احمدی ماه
 .اين lيحه اص@حی را در دستور کار خود قرار دھد و آن را به کابينه  بازگرداند

 
 مورد تغيير و يا کم ٨۶ است و در سايت ايلنا انتشار يافت، مشتمل بر ٩۵/ ۵/ ٣اين lيحه که تاريخ چاپ آن 

ھای قانون کار است که به غيراز فصل اول، تمام فصول قانون کار را  ھا، بندھا و تبصره و زياد کردن ماده
 مورد ٧ مورد در فصل چھارم ١٣ مورد در فصل سوم ١٣ مورد در فصل دوم ١۵شود و از جمله  شامل می

 .گيرد  مورد در فصول ششم الی دوازدھم قانون کار را دربرمی٢٩در فصل پنجم و 
 

ای دولت آمده است، نيازمند نوشتن جزوه مفصلی است و   صفحه٣٢پرداختن به تمام مواردی که در lيحه 
ترين موارد آن نيز ممکن است حجم  پرداختن حتا به مھم.  گنجد در ھرحال در حجم مقاlت نشريه کار نمی

دار  ھا و تعرضات پيشين طبقه سرمايه   با اين وجود از آن جا که تمام ت@ش.  مقاله را ازحد معمول زيادتر کند
برای تغيير قانون کار، در lيحه کنونی دولت تمرکز و انعکاس يافته است و درگيری و کشاکش ميان 

کننده پا گذاشته است،  ھا، بر سر قانون کار، به مرحله نھايی و تعيين داران و دولت آن کارگران و سرمايه
ترين تغييرات مورد نظر دولت و وزارت کار آن را از نزديک مورد  ترين و برجسته ضروری است که مھم

 .بررسی قرار دھيم
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قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی يا   -٧ماده . " ماده ھفت قانون کار درمورد قرارداد کار است:٧ماده 

شفاھی که به موجب آن کارگر در قبال دريافت حق السعی کاری را برای مدت موقت يا مدت غير موقت 
 .اين ماده درآغاز دو تبصره داشت." دھد برای کارفرما انجام می

 
حداکثر مدت موقت برای کارھايی که طبيعت آنھا جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت کار   -١تبصره  

 .وامور اجتماعی تھيه و به تصويب ھيات وزيران خواھد رسيد
 

درکارھائی که طبيعت آنھا جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ،  - ٢ تبصره 
 .شود قرارداد دائمی تلقی می

دوتبصره "   رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور"    و درجران تصويب lيحه٩٣سال 
 .ديگر نيز به آن اضافه شد

 
قرار دادھای با بيش از سی روز بايد به صورت کتبی ودر فرم مخصوص که توسط وزارت کار   -٣تبصره 

 .وامور اجتماعی در چھار چوب قوانين ومقررات تھيه ودر اختيار طرفين قرار می گيرد، باشد
کارفرمايان موظفند به کارگران با قراردادموقت به نسبت مدت کارکرد مزايای قانونی پايان     -۴ تبصره

 .کاربه مأخذ ھرسال يک ماه آخرين مزد پرداخت نمايند
 

با حذف اين تبصره ھا .  درlيحه پيشنھادی دولت تبصره ھای  يک و سه و چھار ازاين ماده حذف شده اند
درواقع محدوديت زمانی برای قرار داد ھای موقت منتفی می شود، التزام کارفرما به انعقاد قرارداد مکتوب 

حذف تبصره سه، نه فقط ازاين بابت که کارفرما ھنگام پايان  کار مزايای .و قانونی ازميان برداشته می شود
قانونی کارگر به ازای ھرسال يک ماه آخرين مزد را به کارگر نمی پردازد به سود کارفرماست بلکه ازاين 
جھت که اخراج کارگر را نيز آسان تر می کند چرا که کارفرما lزم نيست ھنگام اخراج پولی به کارگر 

دريک جمله با حذف اين تبصره ھا از ماده ھفت قانون کار، دست سرمايه .  بپردازد نيز به سود کارفرماست
دار برای انعقاد قراردادھای موقت يک ماھه وحتا چند روزه و سفيد امضا بازتر و اختيارات کارفرما برای 

 .اخراج کارگرازاين که ھست  زيادتر می شود
 

 در اين ماده قيد شده است که در قرارداد کار، ع@وه بر مشخصات دقيق طرفين، موارد ديگری :١٠ماده 
مشخص شده است، بايستی در ) ز(تا ) الف( مانند، مزد، محل انجام کار، تاريخ انعقاد قرارداد که طی بندھای

در ".  ھا ساعات کار، تعطي@ت و مرخصی  –ج : "شود اين ماده گفته می)  ج (در بند .  قرارداد کار ذکر شود
بدين ترتيب دست کارفرما در اين مورد که ساعات کار .  اص@حيه دولت بند ج از اين ماده حذف شده است

تری از کارگر کار بکشد، از زمان استراحت و مرخصی و تعطي@ت کارگر بزند و حتا کارگر را  طوlنی
با حذف اين بند، کارفرما بطور يک جانبه، خود .  در روزھای تعطيل به کار وادار کند، کام@ باز شده است

 خواھد کرد، کارگر چند ساعت در روز کار کند و اساسا از مرخصی و تعطي@تی برخوردار باشد يا  تعيين
 !نباشد

 
قرارداد کارگری :  ١٧ماده  ."  ست که توقيف می شوند  اين ماده درمورد قرار داد کار کارگرانی   :١٧ماده  

که توقيف می گردد و توقيف وی منتھی به حکم محکوميت نمی شود در مدت توقيف به حال تعليق در می 
 ."آيد و کارگر پس از رفع توقيف به کار خود بازمی گردد
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که اين توقيف به محکوميت و صدورحکم   برپايه اين ماده، کارگر به ھر دليلی که توقيف شده باشد، مادام
منجرنشده است، مستقل از مدت توقيف، قرارداد کار تعليق می شود و پس از رفع توقيف، کارگر به سر 

 .دراص@حيه دولت تبصره ای به شرح زير به اين ماده افزوده شده است. کارخود باز می گردد
 
تواند قرارداد کار  چنانچه توقيف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس يا بيشتر شود، کارفرما می  -تبصره" 

در .  کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای ھر سال سابقه کار معادل يک ماه آخرين حقوق، فسخ نمايد
السعی به کار سابق باز  ھا، کارگر بدون دريافت حق صورت مجازات کمتر از ميزان فوق يا ساير مجازات

 ."گردد می
 

اص@حيه دولت به کارفرما اين اختيار را می دھد که قرارداد کار کارگرتوقيف شده که منجر به مجازات سه 
اين تبصره به ھمان نسبت که دست کارفرما دراخراج .  ماه حبس شده را فسخ و او را اخراج کند

اگراين نکته را .کارگرمعترض را بازتر می کند، دست کارگران برای دست زدن به اعتراض را می بندد
درنظر آوريم که درطی يکی دوسال اخير صدھا کارگرمبارز و فعال اعتصاب باشکايت کارفرما به دادگاه 

 قانون کار ١٧احضارشده و بعضاً مورد محاکمه قرارگرفته اند، به اھميت افزوده شدن اين تبصره برماده 
 . بھتر پی می بريم

 
:٢١ماده   يکی ديگر ازمواردی که طبقه سرمايه دارحاکم از ديرباز درصدد تغيير آن بوده است، ماده  
قانون کار پيرامون شرايط يا طرق خاتمه قرارداد کار است، به نحوی که کارفرما شرايط خاتمه ٢١

 .قراردادکار را خود تعيين کند و قانوناً از حق فسخ يکجانبه قرارداد برخوردار باشد
 
. فوت کارگر  –الف :  يابد  قانون کار گفته شده است قرارداد کار به يکی از طريق زير خاتمه می٢١در ماده  
انقضاء مدت در قرارداد کار با مدت موقت و   -د.  از کار افتادگی کامل کارگر  -ج.  بازنشستگی کارگر  -ب

استعفای   -و.  پايان کار در قراردادھايی که مربوط به کار معين است  -ه.  عدم تجديد صريح يا ضمنی آن
 .کارگر

 
دوبند "  قانون رفع برخی موانع توليدی و سرمايه گذاری"اما دردوره احمدی نژاد و درجريان تصويب 
دراص@حيه دولت ")  ط("ونيز بند ديگری ")  ح("  و")  ز("ديگرنيز موقتاً  به آن اضافه شد که اين دوبند

 : قانون کار اضافه شده است٢١روحانی و وزيرکار او به شرح زير درنظرگرفته شده و به ماده 
 
 . توافق بين کارگر و کارفرما -ز 
 
اجتماعی و   –کاھش توليد و تغييرات ساختاری که در اثر الزام قوانين و مقررات يا شرايط اقتصادی   -ح

 .سياسی و يا لزوم تغييرات گسترده در فناوری منجر به تعطيلی تمام و يا بخشی از کار شود
 
 .فسخ قرارداد با تصميم کميته انضباطی کارگاه -ط
 

يعنی خاتمه قرارداد کار به اصط@ح با توافق بين کارگر و کارفرما، بايد گفت در کشوری )  ز(در مورد بند 
ھای طبقاتی خود محروم است، اين عبارت  که کارگر از  حقوق اوليه و دموکراتيک  و از حق ايجاد تشکل

اوlً بسيار بعيد است . فريبانه و توخالی بيش نيست پردازی عوام صرفاً يک عبارت" توافق کارگر و کارفرما"
ھای زندگی خود را فراھم کند و به شغل دوم و  تواند ھزينه کارگری که با وجود داشتن کار و اشتغال نمی
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 بيکار ، کار خويش را رھا کند و خواستار فسخ قرارداد  آورد، آن ھم با وجود حدود ده ميليون  می سوم روی
ھای  کاره است و از سوی دولت و ارگان دار ھمه ثانياً در جايی که کارفرما و سرمايه!  و اخراج خويش گردد

سرکوب آن مورد حمايت ھمه جانبه قرار دارد و با ھزار و يک وسيله از ارعاب و تھديد گرفته تا اعمال 
تواند کارگری که در بی حقی و بی تشکلی نگاه داشته شده است را با زور و  فشار و تطميع و فريب می

بکشاند و قرارداد وی را فسخ کند، توافق بين کارگر و کارفرما، حرف پوچ و "  توافق"اجبار به پای 
 .معنايی بيش نيست بی
 

 به کارفرما اين اختيار و اين حق داده شده است که به بھانه کاھش توليد ٢١افزوده شده به ماده )  ح(اما دربند
جانبه فسخ و کارگر را  يا تغييرات ساختاری يا لزوم تغييرات گسترده و فناوری، قرارداد کار را به طور يک

داران در  اين بند درواقع ازدوره احمدی نژاد به مرحله اجرا گذاشته شده و بر ھمين پايه ، سرمايه. اخراج کند
با توجه به بحران و رکود .  اند ظرف اين چند سال صدھاھزار کارگر را اخراج و به خيابان پرتاب نموده

اقتصادی و با توجه به اين نکته که بسيار از واحدھای توليدِی ھنوز تعطيل نشده، زير ظرفيت خود توليد 
کنند و با کاھش توليد روبرو ھستند، پوشيده نيست که وجود اين بند، تصويب نھايی در قانون کار و  می

 .تواند برای کارگران در پی داشته باشد باری می اجرای آن، چه عواقب وحشتناک و فاجعه
 

کميته يعنی واگذاری فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر به )  ط(، بند )ح(و )  ز(تر از بندھای  اما مھم
کميته ست  بر طبق اين بند ، کافی.   کارگاه و کارخانه و به تشخيص و تصميم اين کميته استانضباطی
  کارخانه يا کارگاه تشخيص بدھد و يا تصميم بگيرد که قرارداد فانضباطی

 !بايد فسخ شود و اين تشخيص و تصميم به اجرادرآيد، يعنی کارگر اخراج شود –به ھر دليل  –lن کارگر 
 کميته ھای انظباطیدراص@حيه علی ربيعی که خود ازمھره ھای امنيتی درجه اول نظام است، برنقش 

اين کميته ھا، کميته ھای پنج نفره ای ھستند مرکب از دونفر از .کارگاه و کارخانه تأکيد زيادی شده است
صرف نظر از .طرف کارفرما، يک نفر از طرف سرپرستان کارخانه و دونفر ازطرف شورای اس@می کار

نقش و ماھيت ضد کارگری اعضای شورای اس@می، ازآن جا که سرپرستان کارخانه نيز با نظرمستقيم 
کارفرما تعيين و انتخاب می شوند، بنابراين روشن است که تصميم گيری دراين کميته ھا درمورد فسخ 

گونه تغيير ديگری در قانون کار صورت  اگر حتا ھيچ.  قراردادکار و اخراج کارگر، دردست کارفرماست
 و اجرای آن که اختيارات کارفرما برای اخراج ٢١نگيرد، تصويب ھمين دو بند و اضافه شدن آن به ماده 

رساند،  العاده افزايش و ضمانت شغلی کارگر را به منتھا درجه کاھش داده و به زير صفر می کارگر را فوق
 !ست تا فاتحه قانون کار خوانده شود کافی
 

يکی ديگر از تغييراتی که در lيحه اخير دولت بر آن تاکيد شده ، حذف سازمان تامين اجتماعی و  :٢٢ماده 
 ٢٢طبق ماده .  وظايف آن و يا محدود و کم رنگ شدن اين وظايف در قانون کار و در قبال کارگران است

قانون کار فعلی، در پايان کار و خاتمه قرارداد، مث@ در صورت بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و يا 
استعفای کارگر، کليه مطالبات کارگر مربوط به دوره اشتغال کارگر، به او و در صورت فوت کارگر به 

تا تعيين تکليف وراث قانونی و "  در تبصره اين ماده تاکيد شده است .  شود وراث قانونی وی پرداخت می
انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامين اجتماعی، اين سازمان موظف است نسبت به 

الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت  پرداخت حقوق متوفی به ميزان آخرين حقوق دريافتی، به طور علی
از تبصره اين ماده به طور "  سازمان تامين اجتماعی"اما در lيحه اص@حی دولت، ."  تکفل وی اقدام نمايد

آورده شده است که اين درواقع به معنای فرستادن "  ای ذيربط صندوق بيمه"کلی حذف شده و به جای آن 
اين يعنی آن که کارگری که بعداً قرار است پس از !  ھای بيمه خصوصی است کارگران به سمت شرکت

به عائله تحت تکفل او پرداخت شود، قب@ً بايد از "  ای ذيربط شرکت بيمه"فوتش، سه ماه حقوق وی توسط 
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قرار گرفته باشد که "  ای ذيربط شرکت بيمه"زير پوشش تأمين اجتماعی درآورده شده باشد و زير پوشش آن 
 .ای اين شرکت استفاده نمايد بعداً بتواند از مزايای بيمه

 
ھمين ھدف مذبوحانه دولت يعنی حذف سازمان تامين اجتماعی از اين معادlت و کوچاندن اجباری  

بر طبق اين .  شود  قانون کار نيز ديده می١۴٨ماده ھای بيمه خصوصی، در تغيير  کارگران به سمت شرکت
ماده، کارفرمايان موظف اند بر اساس قانون تامين اجتماعی نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام 

به عبارت ديگر کارفرما !  نيز اضافه شده است"  ای ھای بيمه ساير صندوق"اما در lيحه جديد دولت .  نمايند
ای  ھای بيمه تواند از بيمه نمودن کارگران در سازمان تامين اجتماعی خودداری و آنان را به ساير صندوق می

موضوعی  که باسياستھای نئوليبرالی دولت و کاھش خدمات .  ھای بيمه خصوصی حواله دھد يعنی شرکت
 .دولتی از جمله در زمينه بھداشت و درمان و خصوصی سازی اين خدمات کام@ منطبق است

 
اين ماده درمورد قصورکارگر نسبت به انجام وظايف محوله ، نقض آيين نامه ھای انظباطی و :٢٧ماده 

  قانون کار، اگر کارگر در انجام ٢٧بر طبق ماده.  فسخ قرردادکار و اخراج کارگر درھمين رابطه است
نامه انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نمايد، کارفرما حق دارد  وظايف محوله قصور و يا آئين

در صورتی . در صورت اع@م نظر موافق شورای اس@می کار، قرارداد کار را فسخ و کارگر را اخراج کند
اما .  ست که شورای اس@می کار در اين کارگاه وجود نداشته باشد، اع@م نظر مثبت ھيئت تشخيص ضروری

 کارگاه مطرح ودر مورد آن کميته انضباطیکارگران در "  تخلفات"بر طبق lيحه اص@حی دولت، 
به عبارت ديگر در lيحه دولت موضوع تذکرات کتبی، اع@م نظر مثبت شورای .  شود گيری می تصميم

کميته اس@می کار و يا ھيئت تشخيص برداشته شده و مسئله اخراج کارگر، صرفاً به تشخيص و تصميم 
 واگذار شده وعواملی که می توانست موجب کندی يا بازدارندگی فسخ قررداد و اخراج کارگرشود، انضباطی

 .از سر راه کارفرما برداشته شده است
 

ھا  داران و دولت آن  و تدارک سرمايه۴١کاری ماده   از ديگر تغييرات بسيار مھم قانون کار، دست:۴١ماده 
 قانون کار فعلی، شورای عالی کار موظف ۴١بر طبق ماده . برای انجماد دستمزدھا و قانونی کردن آن است

شود،  است ھمه ساله ميزان حداقل دستمزد را با توجه به ميزان تورمی که از طرف بانک مرکزی اع@م می
ھای  يک خانوار  ای باشد که ھزينه بر طبق ھمين ماده اين ميزان حداقل دستمزد بايد به اندازه.  تعيين کند

يک مرجع "اما در lيحه اخير دولت، ع@وه بر آن که بانک مرکزی جای خود را به .  کارگری را تامين کند
سپرده است،اوlً بند دوم اين ماده را که در آن تصريح شده حداقل دستمزد بايد به اندازه "  ص@ح قانونی ذی

تأمين حداقل معيشت "،  بايک تردستی و نوک قلم، به "زندگی يک خانوار کارگری را تأمين کند"ای باشد تا 
شرايط اقتصادی "ثانياً يک شرط يا معيار سوم و گل وگشادی تحت عنوان .  تبديل شده است"  کارگری
به عبارت ديگر دولت و شورای عالی کار آن موظف ھستند .  نيز به اين دو معيار اضافه شده است"!  کشور

 !را نيز در نظر بگيرند" شرايط اقتصادی کشور"ھر ساله ھنگام تعيين حداقل دستمزدھا 
 

شرايط اقتصادی "نيازی به توضيح نيست که با اين تغييرات و افزوده شدن عبارت کشدار و قابل تفسير 
 و به عنوان يکی از معيارھای تعيين حداقل دستمزد که معلوم نيست ۴١به عنوان يک بند به ماده "  کشور

چيست و چه مرجعی بايد آن را تشخيص بدھد، اين امکان برای شورای عالی کار و طبقه حاکم فراھم 
دولت و شورای عالی کاِرآن ، با اين بند .  شود که ھر طور خواستند در مورد دستمزدھا عمل کنند می
فرضاً مناسب نيست و وخيم است، دچاربحران و رکود است ، "  شرايط اقتصادی کشور"تواند ادعا کند  می

ھا از افزايش ھمان چندر قازی که ھر ساله به  مقاومتی است، شبه جنگی است و غيره و غيره و با اين بھانه
 .شود، خودداری نموده و انجماد دستمزد ھا را قانونی کند حداقل دستمزد اضافه می
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ھا به تنھايی در حکم خاک سپاری قانون کار است، موارد ديگری نيز  ع@وه بر اين موارد که ھر يک از آن

داران دچار  در اص@حيه وزارت کار روحانی به سرپرستی علی ربيعی، به زيان کارگران و به سود سرمايه
 .تغيير شده است

 
ھای ناشی از فوت، بيماری، بازنشستگی، بيکاری،   کارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمری٢٣ماده در 

در اص@حيه جديد، تامين اجتماعی حذف شده و .  تعليق، از کار افتادگی، تابع قانون تامين اجتماعی است
 مکرری که به ٢۴ماده در .  حقوق کارگر تنھا به حق سنوات خ@صه شده و به کارفرما حواله داده شده است

ھای سپرده بلند مدت نزد  اند حق سنوات کارگران را به حساب قانون کار افزوده شده، کارفرمايان موظف شده
نامه اجرايی اين  بينی شده در آئين شود واريز کنند که کارگر جز در موارد پيش موسسات مالی که افتتاح می

صرفا در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی مجاز به برداشت از حساب   –که معلوم نيست چيست   –ماده 
ھا و در  افزوده شدن اين بند به قانون کار، به معنای بلوکه شدن حق سنوات کارگران در بانک.  خويش است
 ٧٨ماده در .  اين موضوع مورد اعتراض شديد کارگران قرار گرفته است.  داران است دست سرمايه

نشينی بر زنان سرپرست خانوار فراھم شده  ھای تحميل خانه مکرری که به قانون کار اضافه شده، زمينه
توانند تمامی ساعات کار ھفتگی يا  به موجب اين ماده زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می.  است

با افزوده شدن و اجرای اين ماده، نه فقط کارگران زن از .  قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دھند
دار در بخشی از  يابد، بلکه سرمايه شوند و دورکاری رسميت می نشين می ھای کار حذف و خانه محيط
کند يا به عبارت  جويی می ھا از قبيل گرما، برق، انرژی، نگھداری ساختمان و امثال آن صرفه ھزينه
 پيرامون مقررات و شرايط ١١٢بند ب ماده مطابق .  اندازد ھا را بر دوش کارگر می تر اين ھزينه درست

.  سال بيشتر نباشد١٨تر نبوده و از   سال کم١۵ھا از  شود که سن آن کارآموزی، کارآموز به افرادی گفته می
اين تغيير کوچک اما دربرگيرندۀ .  در اص@حيه پيشنھادی دولت، شرايط سنی کارآموز حذف شده است

تواند کودکان و نوجوانان کم سن و سال را  دار است چرا که از يک سو می ای بزرگ برای سرمايه فايده
ای  استثمار کند و از سوی ديگر دستش کام@ باز است که حتا کارگران ماھری را که بيکارند و دنبال لقمه

که مانند ھر  شود، درحالی ھا داده می اين افراد که پول بسيار اندکی به آن. نان، به عنوان کارآموز استخدام کند
ھای تامين اجتماعی و ساير مزايای يک کارگر  شوند، اما، از بيمه کنند و استثمار می کارگر ديگر کار می

سپارند تا کارفرما  اند و در پايان به اصط@ح دورۀ کارآموزی، جای خود را به افراد جديدی می محروم
کشد، اما حتا مزد و مزايای اندک  ھا کار می که به اندازه ساير کارگران و شايد بيشتر، از آن درعين آن

ارتجاعی  اين اص@حيه در واقع چيز ديگری جز تعقيب و اجرای طرح فوق.  ھا نپردازد کارگری را نيز به آن
 مکرر افزوده شده و دو تبصره آن، پروسه بازگشت به کار کارگر ١۵٧ماده در .  استاد شاگردی نيست
قدر پيچيده و دشوار شده که آن را تقريبا غيرممکن  گيری در مراجع حل اخت@ف، آن اخراجی از طريق پی

.  نقش و وزن دولت در ترکيب شورای عالی کار افزايش يافته است١۶٨ و ١۶٧ماده در .  ساخته است
 تغيير يافته که جلسات آن با ۶، ٣، ٣ نماينده دولت، به ٣ نماينده کارگر و ٣ نماينده کارفرما، ٣ترکيب 

! يابد و تصميمات آن نيز با اکثريت آرای حاضرين در جلسات معتبر است حضور اکثريت اعضا رسميت می
گرايی و طفيلی بودن باصط@ح نمايندگان کارگران در شورای  ترکيب و چينشی که مھمل بودن سه جانبه

ھای   که مربوط به اقدام کارفرما در جلوگيری از ايجاد تشکل١٧٨ماده در .  سازد عالی کار  را آشکارتر می
 که مربوط به ممانعت کارفرما از ورود بازرسان کار به ١٧٩ماده شود و  قانونی کارگری مربوط می

. شود  روز محکوم می١٢٠ تا ٩١کارگاه است، کارفرما به جريمه نقدی و در صورت تکرار آن به حبس از 
حذف و به جريمه نقدی اکتفا شده است تا کارفرمای خاطی "   روز١٢٠ تا ٩١حبس از "در اص@حيه دولت 

 .را از خطر حبس نجات دھد
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ی که دولت درصدد تحميل آن بر کارگران است، طرفداری "اص@حيه قانون کار"در سرتاسر و در بندبند 
 و ضديت حداکثری با منافع کار چنان شديد و غليظ و آشکار و  چون و چرا از منافع حداکثری سرمايه بی

حقی و استثمار برده وار کارگران چنان عيان است که حتا صدای  ت@ش کارگزاران سرمايه برای تشديد بی
تغييرات مورد نظر .  ھای ارتجاعی و کارگزاران نظم حاکم را نيز درآورده است برخی از اعضای تشکل

ای است که اگر نه تمام اين lيحه ضدکارگری، بلکه تغييرات  دار حاکم و مجريان آن بگونه طبقه سرمايه
 سال ٢٧مربوطه تنھا در فصول دوم و سوم قانون کار به تصويب برسد، ديگری اثری از قانون کاری که 

ماند و قانون کار به چيزی درحد قانون کار توکلی استحاله يافته و مناسبات  پيش به تصويب رسيد باقی نمی
 .شود داری، بازگشت داده می کار، به مناسباتی درحد قرون وسطی و دوران برده

 
ھای اقتصادی نئوليبرال در دورۀ  المللی پول و سياست  بين ست که برنامه بانک جھانی و صندوق اين واقعيتی

. ھای پيشين به مرحلۀ اجرا گذاشته شده است تر نسبت به دوره جانبه تر و ھمه حسن روحانی، بسی گسترده
ھا، تعرض به حقوق و معيشت طبقه کارگر و تامين کار  يکی از ملزومات اوليه و حتمی اين برنامه و سياست

(روحانی بيش از سه سال پشت در سازمان تجارت جھانی .  حق و حقوق است ارزان و کارگر خاموش بی
WTO(ھا و  دولت جمھوری اس@می در انتظار اعتبارات مالی، وام.  ، منتظر جواز ورود به آن است
پيش شرط برخورداری از امکانات و اعتبارات .  المللی پول است ھای بانک جھانی و صندوق بين سرمايه

مالی اين موسسات و انحصارات مالی بزرگ اما عضويت در سازمان تجارت جھانی است و يکی از شروط 
حقوقی مطلق بر کارگران  بخوان تحميل بی  –قوانين "  استاندارد سازی"اصلی عضويت در اين سازمان نيز 

سرمايه زمانی به دعوت ھای پی درپی روحانی اعتنا می کند و روی .  از جمله و بويژه قانون کار است  –
از ھرگونه قانون و محدوديت و قيد و بندی، ارادۀ "  آزاد"دھد، که درمناسبات کار  خوش و رضايت نشان می

. نيز با چنين ھدفی به مجلس داده شده است"  اص@حيه قانون کار. "بی چون و چرای خويش را اعمال کند
نژاد ناتمام مانده،  ای را که از دورۀ احمدی تمام ت@ش حسن روحانی و وزارت کار آن اين است که وظيفه

 .تمام و کمال به انجام برساند
 

برندگان  برانداز ساکت نخواھد نشست و در برابر يورش اما طبقه کارگر ايران در برابر اين تعرض خانمان
 .به حقوق و معشيت خويش، خواھد ايستاد

 
ھای سياسی و صنفی طبقه کارگر  ترين خواست بر کسی پوشيده نيست که در قانون کار فعلی نيز اساسی

ای کارگران نيز  داری اروپايی در زمينه حقوق پايه ھای معمول در کشورھای سرمايه پايمال شده و حتا نرم
اگرچه در ھمين قانون کار فعلی نيز کارگران از حق اعتصاب و .  رعايت نشده و زيرپا گذاشته شده است

اند و  ھای مستقل و مشارکت و مداخله در اموری مانند تعيين حداقل دستمزد محروم تحزب و ايجاد تشکل
ھا به ھيچ گرفته شده، قراردادھای موقت و پيمانی عموميت يافته و در يک جمله اين قانون  ضمانت شغلی آن

داران و کارفرمايان تنظيم يافته است، با اين وجود اين واقعيت آنکار ناپذير است که  يک سره به سود سرمايه
 .تصويب و اجرای آن در شرايط سياسی و توازن قوای طبقاتی معينی بر طبقه حاکم تحميل شد

 
غم اين موضوع که دربسياری ازموارد ، آن جا  که می توانسته   رغم ارتجاعی بودن  قانون کار رژيم و به  به

اندکی به سود کارگران تمام شود اجرائی نشده است ، با اين  وجود باب طبع و مورد رضايت سرمايه داری 
ھای مھم مبارزه طبقه کارگر ايران عليه  مبارزه بر سر قانون کار اکنون به يکی از عرصه.  ايران نيست 
داری،  قانون کار در ھر جامعه معين سرمايه.  دار و مرتجعين حاکم تبديل شده است طبقه سرمايه

داران در  ست که در روند طوlنی مبارزه طبقاتی ميان کارگران و سرمايه دھنده آن روابطی انعکاس
داران و مرتجعين قرار دارند که سعی  در يک سو، سرمايه.  داری ايجاد شده است چارچوب نظام سرمايه
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کنند با تھيه و تصويب قوانينی به نفع خود بر شدت فشار و استثمار کارگران بيفزايند ، نظام بردگی  می
چه را که کارگران در پروسه  مزدوری را به وسيله بندھای قانون تحکيم و تثبيت کنند ، حتا اگر بتوانند آن

تری را بر کارگران تحميل  گيرانه ھا درآورند و مناسبات سخت اند از چنگ آن مبارزه طبقاتی به دست آورده
طبقه کارگر اگرچه در اساس خواھان براندازی نظام .  در قطب ديگر، طبقه کارگر قرار دارد.  کنند

داری  داری و استقرار سوسياليسم و محو استثمار و طبقات است، اما مادام که ھنوز نظام سرمايه سرمايه
lجرم عليه طبقه .  برقرار است،نمی تواند نسبت به مسائل و مطالبات روزمره خود بی تفاوت بماند 

زند  دار و برای تحقق مطالبات صنفی و سياسی خود در چارچوب ھمين نظام نيز دست به مبارزه می سرمايه
نشينی کند و از  دار و دولت اين طبقه را وادار به عقب کند طبقه سرمايه و در جريان مبارزه طبقاتی، سعی می

داران را  کنند سرمايه ست که کارگران سعی می در جريان ھمين مبارزه طبقاتی.  شدت فشار و استثمار بکاھد
مجبور سازند تا دستاوردھای مبارزات کارگری را به رسميت بشناسند و آن را به نحوی در قوانين خود 

ھای خويش  خواھند اھداف و سياست داران می ھمان گونه که سرمايه.  ازجمله قانون کار نيز منعکس سازند
ھای  ست که کارگران نيز بخواھند پيشروی عليه کارگران را به وسيله قانون خويش تحکيم بخشند، بديھی

چرا که طبقه کارگر مادام که ھنوز نتوانسته است .  ھا عليه استثمارگران شکل قانونی به خود بگيرند معين آن
برد،   را براندازد و بردگی مزدوری را الغا کند، مادام که ھنوز در اسارت سرمايه به سر می سلطه سرمايه

ضمن مبارزه عليه نظم سرمايه، از طريق اين که خواستار قانونی باشد که مطالبات و دستاوردھای 
ھايی ايجاد  دار، گشايش تواند در مبارزه خود عليه طبقه سرمايه اش در آن ملحوظ شده باشد نيز می مبارزاتی

تر و مبارزه برای  کند تا در عين حفظ  و تثبيت دستاوردھای خويش، مبارزه برای کسب دستاوردھای بيش
 !واژگونی تمام نظم موجود را  به جلو سوق دھد

 
 ١٣٩۵ نيمه اول مھر ٧٢۶برگرفته ازنشريه کار شماره 
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 :ايميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 

ھای خWود را  نامه)   اقليت(سازمان فدائيان برای ارتباط با 
 . ھای زيرارسال نمائيد به يکی ازآدرس

 
 :دانمارک

I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 
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http://www.fadaian-minority.org/ 
info@fadaian-minority.org/ 


