
 
  افق روشنیت کارگريسا

  

قانون کار، “ اصالح”پيش نويس   

 يعنی تشديد استثمار و بی حقوقی کارگران

 
 ور ماه هشتاد و پنجيشهردوم ست يب                                                                                          

 
 

)اقليت(سازمان فدائيان   
 

. قانون کار که وزارت کار آن را تهيه و تنظيم نموده است انتشار يافت“ اصالح”اواسط ماه گذشته پيش نويس   

 نيز محمد جهرمی وزير کار احمدی نژاد وهمپالگی های وی در دولت و شورای نگهبان اگر چه پيش از اين

پيرامون قانون کار سخنانی برزبان رانده وپنهان نکرده بودند که يکی از برنامه های اصلی اين وزارت خانه تغيير 

قانون کار و تعرض بيشتر به حقوق کارگران از طريق دست کاری قانون کار است، اما با انتشار اين “ اصالح”و 

 طور کامل باز شد وکوشش طبقه سرمايه دار برای تشديد پيش نويس، مشت آقای وزير کار وکارفرمايان، ديگر به

پيش نويس اصالح قانون کاردر اساس معطوف است به . بيش از پيش استثمار و بی حقوقی کارگران برمال گرديد

 از فصل سوم ۴١ از فصل دوم قانون کار مربوط به قرارداد کار، ماده ٢٧و ٢۴، ٢١، ٧ايجاد تغييراتی در ماده 

 از فصل پنجم مربوط به اشتغال ١١٩ از فصل چهارم مربوط به بازرسی کار، ماده ٩۶ايط کار، ماده مربوط به شر

.  از فصل ششم مربوط به تشکل های کارگری  و کار فرمائی١٣٧و ١٣۶، ١٣۵، ١٣٢،١٣١، ١٣٠ماده   

 ٢١در ماده . ستقانون کار، مبحث مربوط به خاتمه قراردادکار ا“ اصالح”يکی از مهمترين محورهای پيش نويس 

قرارداد کار : در اين ماده گفته می شود. قانون کار، طرقی که بدان وسيله قرارداد کار خاتمه می يابد ذکر شده است

و سه . (  از کار افتادگی کارگر- بازنشستگی کارگر  ج- فوت کارگر ب-الف: به يکی از طرق زير خاتمه می يابد

. ئه شده توسط وزارت کار دو بند ديگر نيزبه اين مجموعه اضافه شده استدر پيش نويس ارا). مورد ديگر د، ه، و

 کاهش توليد و تغييرات ساختاری در اثر شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی ولزوم تغييرات گسترده -“ز” بند 

...فناوری  

.کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود توليد گردد“ ک” بند   

ين بندها، به کارفرما اختيار تام داده می شود که هر لحظه به اخراج کارگر تصميم روشن است که با افزوده شدن ا

گرفت، به بهانه اين که توليد کاهش يافته است و يا تحت اين عنوان که می خواهد تغييراتی در کل کارخانه يا قسمتی 

.از آن ايجاد کند، اين تصميم را به مرحله اجرا بگذارد و عذر کارگررا بخواهد  

نيز بدون آن که مشخص باشد کاهش توان جسمی کارگر چگونه اندازه گيری و تعيين می شود و اين “ ک” ر بند د

گردد، اين امکان و اختيار به کارفرما داده شده است تا “ رکود توليد”کاهش توان جسمی چگونه می تواند موجب   

 



 

ن را به بهانه ی واهی کاهش توان جسمی، اخراج کارگران از جمله کارگران قديمی آگاه و مورد اعتماد ساير کارگرا

.واز کار بيکار کند  

 وتبصره های آن نيز که چندين سال است مورد چون و چرای ٢٧در پيش نويس اصالحی وزارت کار، ماده 

.کارفرمايان و سرمايه داران  است دچار تغيير شده است  

هرکارگر که در انجام وظايف ”چنين گفته می شود که در اين ماده که مربوط به آئين نامه انضباطی کارگاه است، 

محوله قصور ورزد  ويا آئين نامه های انضباطی کارگاه را پس ازتذکرات کتبی نقض نمايد، کارفرما حق دارد در 

 صورت اعالم نظر مثبت شورای اسالمی  کار  قرارداد کار را فسخ وکارگر را اخراج کند.

 قبلی  تکرار شده  بااين تفاوت که اوال تذکرات کتبی به دوبار تذکر کتبی که در پيش نويس وزارت کار عين جمله

به کلی حذف و “ نظر مثبت شورای اسالمی” روز نباشد تغيير يافته است وثانيا توافق يا ١۵فاصله آنها کمتر از 

خراج کند وموضوع بدين اعتبار کارفرما حق دارد به طور يک جانبه تصميم گيری و کارگر را ا. منتفی شده است 

را تنها به اطالع شورای اسالمی کار (يا تشکل های کارگری ديگر موجود در کارگاه) برساند. می بينيم که پيش 

نويس اصالحی وزارت کار در اين جا هم دست کارفرما رادر اخراج کارگران به بهانه عدم رعايت آئين نامه های 

اخراج کارگر اگر قبال مستلزم . آن، بيش از پيش بازتر نموده استدر امور کارخانه وامثال “ اخالل”انضباطی و 

نظر مثبت شورای اسالمی کار بود، اکنون اين التزام و قيد از ميان برداشته می شود و کارفرما راسا تصميم به 

. اخراج کارگر می گيرد ومستقيم و بی واسطه ، آن رابه مرحله اجرا می گذارد  

، برای فسخ قرارداد يا اخراج کارگر در کارگاه ها و واحدهائی که فاقد ٢٧ ماده ١افزون بر اين، طبق تبصره 

!هستند، نظرمثبت هيئت تشخيص الزامی است) يا انجمن های صنفی ونماينده کارگر (شوراهای اسالمی کار   

ده کارفرما کارگر، به خواست و ارا. اما در پيش نويس اصالحی وزارت کار اين تبصره نيز به کلی حذف شده است

 روز بايد به هيئت تشخيص وحل اختالف شکايت کند ١٠بدوا اخراج می شود وچنانچه اعتراضی داشته باشد ظرف 

در صورتی که کارگر مقصر تشخيص داده نشود، هيئت حل اختالف . تا اين مراجع به شکايت کارگر رسيدگی کنند

اين مبلغ نبايد از جمع (ا به عنوان خسارت تعيين می کند با توجه به سابقه کار وميزان دستمزد و سن کارگر مبلغی ر

مزد دو سال کارگر تجاوز کند) پس از آن، کارفرما مخير است يا کارگری را که اخراج کرده است به سر کار 

 بازگرداند و يا خسارت تعيين شده را بپردازد! 

ر هيچگونه خطائی هم سر نزده باشد، چنان چه ولو از کارگ. بنابراين کارفرما تصميم گيرنده اصلی و بال منازع است

.کارفرما اراده کند می تواند وی را اخراج کند  

.  قانون کار است١٩١از ديگر شاهکارهای بسيار مهم وزير و وزارت کار احمدی نژاد، افزودن يک تبصره به ماده 

 قانون کار آمده ١٩١ در ماده .يک تبصره ناقابل که کل قانون کار وحيطه شمول آن را بکلی زير سئوال می برد

است که کارگاه های  کوچک کمتر از ده نفر را   می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی مقررات قانون 

يعنی همان کاری که در زمان رياست جمهوری خاتمی انجام شد و با استناد به همين ماده و مصوبه . کار مستثنا کرد

ز کارگران را از شمول بسياری از بندها ومقررات قانون کار ودر واقع امر از شورای عالی کار اکثريت عظيمی ا  



 

با . وزير کار احمدی نژاد نيز همان مصوبه را تمديد و به مرحله اجرا گذاشته است. شمول قانون کار خارج ساختند

 برآنان، هنوز برای اينهمه اين طور به نظر می رسد که اين حد از تعرض و اجحاف به کارگران و تحميل بی حقوقی

از اين رو است که در پيش نويس اصالحی وزارت کار تبصره . وزيراحمدی نژاد و سرمايه داران کافی نبوده است

تغيير در تعريف کارگاه های کوچک مشمول حکم ماده : تبصره”.  افزوده شده است١٩١ای به شرح زير بر ماده 

فوق ( يعنی ماده١٩١) از لحاظ تعداد کارگران و يا ميزان سرمايه گذاری وگردش مالی ساالنه باتوجه به شرايط 

اقتصادی و اجتماعی، با پيشنهاد شورای عالی کار و تصويب وزير کار وامور اجتماعی انجام خواهد شد“ (تاکيد 

) وپرانتز از ماست  

ی فعال خارج از افزون بر کارگاه ها(بدين ترتيب تعريف کارگاه های کوچک و تشخيص اين که چه کارگاه هايی 

مطابق اين . از شمول قانون کار خارج خواهند شد بر عهده شخص آقای وزير کار قرار می گيرد) شمول قانون کار

 ٢٠ آقای محمد جهرمی می تواند کارگاه های زير -ده شده است که اختيارات فوق العاده ای به وزير کار دا-تبصره

با پيشنهاد شورای ”و “ با توجه به شرايط اقتصادی واجتماعی” البته - نفر يا حتا بيشتر از آن را هم٣٠نفر يا زير 

. يکسره از شمول قانون کار خارج سازد“ عالی کار  

 آن به سادگی می توان به ماهيت ضد کارگری پيش نويس اين ها مهم ترين وبرجسته ترين نکاتی بود که بر پايه

تنظيم کنندگان اين پيش نويس، اساسا يک هدف محوری را دنبال می . قانون کار وتهيه کنندگان آن پی برد“ اصالح”

کنند که آن را در فشرده ترين شکل می توان اين گونه بيان کرد، تامين اختيارات بی انتها برای کارفرمايان و 

يه داران برای تحميل شرايط بازهم دشوارتری بر کارگران ، برای استثمار شديدتر وخشن تر کارگران و برای سرما

. اخراج بی دردسرتر کارگران  

اما از اين نکات اصلی که بگذريم، نکات ديگری نيز در اين پيش نويس وجود دارد که آنها نيز در جای خود حائز 

.اهميت می باشند  

بر طبق يکی از اين .  اضافه شده است٧در پيش نويس اصالحی قانون کار، دوتبصره نيز به ماده از جمله اين که 

 روز بايد به صورت مکتوب باشد وبر طبق تبصره ديگری کارفرما موظف شده ٣٠تبصره ها قرارداد با بيش از 

.زداست به کارگران با قراردادموقت، به نسبت مدت کار مزايای قانونی پايان کار بپردا  

اين تغييرات بر خالف نظر طرفداران رژيم و وزارت کار آن و تبليغاتی که پيرامون آن راه انداخته اند، سودی برای 

 روز برای انعقاد کتبی قراردادموقت، درعمل موجب اين می ٣٠اول اينکه قائل شدن مرز . کارگران در بر ندارد

همان . ز اين مدت روی آورند و آن را بر کارگران تحميل کنندشود که کارفرمايان به انعقاد قراردادهای با کمتر ا

بسته می شده است، هيچ ) وکمتر(  روز ٨٩گونه که از گذشته وتاکنون به جای قراردادهای سه ماهه، قراردادهای 

.روی نياورند) وکمتر ازآن( روزه ٢٩دليلی وجود ندارد که اکنون کارفرمايان به انعقاد قراردادهای   

 روز، چه مشکلی از مشکالت بی شمار کارگران قرار ٣٠ذشته با مکتوب شدن قرار داد موقت بيش از از اين گ

ثانيا تهيه کنندگان پيش . است حل وفصل شود؟ روشن است که اين موضوع به خودی خود هيچ دردی را دوا نمی کند

که هيچ ضمانت (انونی پايان کار نويس بدين وسيله ونيز با به اصطالح موظف کردن کارفرما به پرداخت مزايای ق  



 

می خواهند صورت مسئله را پاک کنند و اصل قضيه که نفس وجود قرارداد موقت کار است را ) اجرائی ندارد

هدف تنظيم کنندگان پيش نويس اين است که کارگران را از مبارزه برای الغاء . امری عادی و تمام شده جا بزنند

اض ومقاومت کارگران در برابر کارفرمايان که مرتبا کارگران قديمی و رسمی قراردادهای موقت باز دارند، اعتر

را اخراج وخود اين کارکران يا کارگران ديگری را به طور موقت استخدام می کنند خاموش سازند، تا به صرف 

 دهندوبه اين که کارفرما موظف به پرداخت مزايای قانونی پايان کارشده است، به اين قراردادهای موقت رضايت

.انعقاد آن تشويق گردند  

اين هدف مزورانه ی تنظيم کنندگان پيش نويس، يعنی جنبه ی تشويقی کارگران برای روی آوری به انعقاد قراداد 

در اين .  نيز دنبال شده است۴١موقت کا رو خاموشی و رضايت در برابر آن، از طريق افزوده شدن  بندی به ماده 

ل مزد کارگران در قرارداد بامدت موقت ده در صد از حداقل مزد تعيين شده در شورای حداق” بند گفته شده است 

“عالی کار بيشتر خواهد بود  

مستثنا از اين که موضوع دوگانگی دستمزدها چقدر قابل اجرا وپياده شدن  باشد يا نباشد وکارفرمايان تاچه حد به آن 

نيز برای تشويق وترغيب کارگران جهت انعقاد قرارداد موقت واضح است که اين ترفندها ! رضايت بدهند يا ندهند

اين به ظاهر امتيازی که  به کارگران با قرار داد موقت داده می شود، در اساس تالش . کار و رضايت به آن است

مزورانه ديگری است به قصد صدمه زدن به اتحاد کارگران و ايجاد نفاق و دودستگی در ميان آن ها که کارگران 

. يد آگاهانه با اين کوشش های مذبوحانه مقابله و آن را خنثا سازندبا  

 و تبصره های آن وجايگزينی يک ماده ١٣٧، ١٣۶، ١٣۵، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠به اين تغييرات، بايد از حذف مواد 

 تبصره به جای تمام اين ها نام برد که درمجموع تغييراتی است ناظر بر کم رنگ تر شدن نقش ۵و ) ١٣٠(

 وجايگزينی آن با متنی ديگر،  اضافه شدن يک ماده الحاقی به ٩۶و باالخره حذف متن ماده . های اسالمی کارشورا

و سازمان ديگری به نام “  سازمان بازرسی کار” که بر طبق اين ها به ترتيب تشکيل سازمانی به نام ١١٩ماده 

. کار در دستور کار دولت قرار می گيردبه عنوان زير مجموعه های وزارت “ سازمان اشتغال و کار آفرينی”

نيازی به توضيح نيست که راه اندازی اين سازمان ها وعريض و طويل تر کردن  دستگاه اداری نيز نمی تواند 

.ميسر گردد مگر به قيمت تشديد استثمار و فشار بر کارگران واز قبل دسترنج کارگران  

 يک قانون ضدکارگری است و کارگران از ابتدائی ترين حقوق خالصه کالم آن که هرچند قانون کار فعلی در اساس

دمکراتيک خود، از جمله حق اعتصاب وايجاد تشکل های مستقل کارگری نيز محروم اند، هرچند هم اکنون نيز 

کارفرمايان وسرمايه داران از اختيارات بی حد و مرزی در استثمار، سرکوب و تضييق حقوق کارگران 

االهم به بهانه ی تغييرساختار وکمبودمواداوليه وهزارويک بهانه ی ديگر گروه گروه برخوردارند وهمين ح

قانون کار، اوضاع “ اصالح”ازکارگران را اخراج می کنند، اما با دست کاری قانون کار برطبق پيش نويس 

پيش نويس .  شوددرتمامی زمينه هاوخيم تر و استثمار وبی حقوقی کارگران به طور آشکاری  بيش از پيش تشديدمی

. اصالح قانون کار، تکليف نهائی اين قانون را روشن کرده و آشکارا خواستار اعمال قانون وحش شده است  

روز . انتشار پيش نويس وزارت کار تا هم اکنون هم مخالفت ها واعتراضات شديد کارگران را برانگيخته است  



 

وی درعين .  نويس هنوز به مجلس ودولت ارائه نشده است مرداد، وزير کار احمدی نژاد عنوان کرد که اين پيش٢۴

محمد جهرمی پس از ديدار با نمايندگان . حال گفت که نظر اکثر نمايندگان مجلس در مورد اين پيش نويس مثبت است

چند روز بعد از اين اظهارات، احمدی نژاد در . مجلس گفت اين پيش نويس ظرف دوماه به مجلس فرستاده می شود

“ هنوز اصالح قانون کار در دستورکار دولت قرار نگرفته است” شهريور گفت که ٧ت خبری مورخ يک نشس  

! اين مباحث و رويدادها به روشنی نشان می دهد که دست کاری قانون کار چندان هم ساده و بالمانع نيست

ورای نگهبان هم موضوعی که از همان آغاز بر محمد جهرمی وزير کار احمدی نژاد وحاميان نظری وی در ش

. آشکار بود  

مادام که يک قانون کارمترقی . در برابر تعرض جديد سرمايه داران، بی ترديد کارگران دست به مقاومت خواهند زد

توسط خود کارگران و نمايندگان آنها در تشکل های واقعی و مستقل کارگری تهيه و تدوين و به مرحله اجرا گذاشته 

تادگی در برابر تعرضات سرمايه داران وتشديد مبارزه عليه رژيم آنها راه ديگری نشده است، کارگران جز ايس

.    ندارند  

 

)اقليت( سازمان فدائيان - نيمه دوم شهريور -۴٨۵نقل از کار   
 

 

 


