
 !روحانی –به الیحه اصالح قانون کار احمدی نژاد صفحه ویژه اعتراض 

 (5931بروزشده بتاریخ دوم آذرماه)

 !نه روحانی –الیحه اصالح قانون کار احمدی نژاد 

 !تغییرقانون کار بنفع کارگران آری

 :0931آبان01-اخبار وگزارشات کارگری

 .درتکمیل کردن این صفحه وبروزکردنش باهم همراه شویمبا ارسال اخبار،گزارشات،پیشنهادات واتنقادات شما *

باپخش این صفحه برای اطالع رسانی وگسترش اعتراضات کارگران،معلمان،پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان،دانش *

 .هم همکاری کنیم با روحانی –الیحه اصالح قانون کار احمدی نژاد  نسبت به....آموزان و

 :اخبار-0

 !روحانی وپشت پرده اش را باهوشیاری دنبال کنیم –یحه اصالح قانون کار احمدی نژاد اخبارال :آبان93

 .عودت دهیم را توانیم الیحه اصالحیه قانون کار تا دولت نخواهد نمی:رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:آناج-آبان29*

این اجازه را داریم صفر تا صد آن را تغییر و یا  توانیم الیحه اصالحیه قانون کار را به دولت عودت دهیم اما ما نمی: خدادادی گفت

 .گیری رد کنیم ی رأی الیحه را در وهله

 .ی رأی گیری نرسیده است وی افزود،این الیحه هنوز به وهله

 عودت الیحه اصالح قانون کاربه صالح نیست: مهر-آبان27*

کارفرمایی با حضور وزیر کار در آینده نزدیک  های کارگری و یک مقام مسئول در وزارت کار از تشکیل جلسه مشورتی تشکل

 .خبرداد و توضیحاتی درباره انتقاد به الیحه جنجالی قانون کار ارائه داد

روز سه : شبکه خبر با موضوع الیحه اصالح قانون کار گفت« تیتر امشب»آزاد در برنامه چهارشنبه شب  اسماعیل ظریفی

زارت کار تشکیل جلسه داد و نظرات دو گروه کارگری و کارفرمایی استماع شنبه شورای مشاوره سه جانبه ملی در محل و

 .شد

وی با بیان اینکه این شورا، یک نشست مشورتی برای اجماع نظر است و خروجی این شورا صرفا ارائه پیشنهادات خواهد بود 

ه تصمیمات نهایی باید به تصویب شود بلک نتایج این شوراها به هیچ وجه منتج به تصمیمات نهایی نمی: نه مصوبات، گفت

 .هیأت دولت برسد

های  در جلسه اخیر نظرات نمایندگان تشکل: های جبران خدمت وزارت کار ادامه داد مدیر کل دفتر تنظیم روابط کار و نظام

کار  کارگری و کارفرمایی مطرح و پیشنهاداتی مطرح شد که در همین راستا شورای مشاوره سه جانبه ملی با حضور وزیر

 .تشکیل جلسه خواهد داد و احتماال خروجی آن جلسه منجر به ارائه پیشنهاداتی به دولت می شود

ها است که در خصوص الیحه اصالح قانون کار و زیر  مدت: وی با اشاره به اینکه این جلسه احتماال هفته آینده برگزار شود گفت

البته این به معنای دفاع تمام قد از الیحه نیست . ها مصداق نداردشود اما این ادعا سوال رفتن حقوق بنیادین کار بحث می

 .هایی از آن مخالفت داریم بلکه ما هم با بخش

الیحه اصالح قانون کار و مقایسه آن « بند-بند»این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی برای بررسی 

اریم تا با بررسی جزئیات الیحه در رسانه ملی مشاهده کنیم کدام بخش الیحه اصالح آمادگی د: با قانون فعلی خبرداد و گفت

 قانون کار حقوق بنیادین کارگران را نادیده گرفته است؟

های  تشکل: ها نه دخالت آنها در تدوین الیحه گفت ظریفی آزاد با تاکید بر اینکه سه جانبه گرایی یعنی مشورت با تشکل

توانند نظرات خود را ارائه دهند و در صورت صالحدید در الیحه پیشنهاد شود اما نمی توانند مستقیا  میکارگری و کارفرمایی 

تنظیم لوایح یک امر حاکمیتی است و . ها فقط در قوانین داخلی ما است برای تدوین الیحه تصمیم گیری کنند و این دخالت

 .ر تصمیمات نهایی مستقل عمل کندضمن اینکه حاکمیت باید گوش شنوا داشته باشد اما باید د

های کارگری برای بازگشت الیحه به دولت و  مدیر کل تنظیم روابط کار وزارت کار همچنین در واکنش به درخواست تشکل

تواند تمام مفاد  مگر مجلس شورای اسالمی اختیار مطلق برای تغییر مفاد الیحه ندارد؟ مجلس می: بررسی مجدد آن گفت

 .دهد بنابراین بازگشت آن به دولت لزومی ندارد الیحه را تغییر

شورای مشاوره سه جانبه ملی سه شنبه در وزارت کار تشکیل و دو پیشنهاد از سوی : ها نیز در این برنامه گفت اصغر آهنی

 .معاون روابط کار وزیر درباره الیحه اصالح قانون کار مطرح شد

ها، درخواست بازگشت الیحه را به دولت بدهند و پیشنهاد دیگر  دگان تشکلپیشنهاد نخست این بود که نماین: وی ادامه داد

ها درخواست توقف موقت الیحه را به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه دهند و این الیحه به پس از  نیز این بود که تشکل

 .رسیدگی با حضور شرکای اجتماعی مجدد در دستور کار کمیسیون قرار گیرد



الیحه در دستور کار   زمانی که: ت تلویحی با بازگشت الیحه اصالح قانون کار به دولت ادامه دادها ضمن مخالف آهنی

کمیسیون اجتماعی قرار گرفت از دولت درخواست کردیم بررسی آن در مجلس فعال متوقف شود اما از دستور کار خارج نشود 

، مجدد در دستور کار کمیسیون قرار گیرد چراکه با در شورای عالی کار  تا پس از بررسی مجدد با حضور شرکای اجتماعی

 .های متمادی به طول بیانجامد برگشت الیحه ممکن است ارسال مجدد آن به مجلس سال

 !الیحه اصالح قانون کار به وزارت کار ارجاع شد:مهر-آبان25*

ای بررسی در کارگروهی ویژه با حضور نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارجاع الیحه اصالح قانون کار به وزارت کار بر

 .نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت خبرداد

این الیحه : علی رستمیان با اشاره به آخرین وضعیت ادامه بررسی الیحه اصالح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت

 .کای اجتماعی نیز در جلسه دعوت شداز حدود یکماه پیش در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و از نمایندگان شر

های کارگری و کارفرمایی نسبت به مواد الیحه  پس از بررسی الیحه در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان تشکل: وی ادامه داد

 .اصالح قانون کار انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن به دولت شدند

قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است قانون  ۳۷ماده  در حالی که طبق: نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت

های کارگری معتقدند این الیحه بدون  را با حضور شرکای اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی تهیه کند اما تشکل

وی کمیسیون مشورت با آنها در دولت قبل تهیه شده است بنابراین برای اینکه این الیحه مجدد مورد بررسی قرار گیرد از س

اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده شده تا در کارگروهی ویژه با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد 

 .بررسی قرار گیرد

های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت  الیحه اصالح قانون کار پس از بررسی با حضور نمایندگان تشکل: رستمیان گفت

 .ر و رفاه اجتماعی مجدد در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار می گیردتعاون، کا

های  برا اساس این گزارش، الیحه اصالح قانون کار در دولت قبل تهیه و به مجلس ارائه شده است اما به دلیل اعتراض تشکل

های کارگری مدعی  ما تشکلکارگری مبنی بر عدم مشارکت آنها در فرآیند بررسی آن به دولت بازگشت داده شده بود؛ ا

هستند این الیحه با وجود اینکه به دولت بازگشت داده شده بود اما دولت یازدهم مجدد این الیحه را بدون رعایت اصل سه 

 .جانبه گرایی به مجلس ارسال کرده است

 !الیحه اصالح قانون کار به وزارت کار ارجاع شد :آبان91

ارجاع الیحه اصالح قانون کار به وزارت کار برای بررسی در کارگروهی ویژه با حضور  نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از

 .نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت خبرداد

آبان مهر،علی رستمیان با اشاره به آخرین وضعیت ادامه بررسی الیحه اصالح قانون کار در کمیسیون اجتماعی 91به گزارش

یکماه پیش در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و از نمایندگان شرکای اجتماعی نیز در  این الیحه از حدود: مجلس گفت

 .جلسه دعوت شد

های کارگری و کارفرمایی نسبت به مواد الیحه  پس از بررسی الیحه در کمیسیون اجتماعی، نمایندگان تشکل: وی ادامه داد

 .ه دولت شدنداصالح قانون کار انتقاد داشتند و خواستار بازگشت آن ب

قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است قانون  ۳۷در حالی که طبق ماده : نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت

های کارگری معتقدند این الیحه بدون  را با حضور شرکای اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی تهیه کند اما تشکل

ست بنابراین برای اینکه این الیحه مجدد مورد بررسی قرار گیرد از سوی کمیسیون مشورت با آنها در دولت قبل تهیه شده ا

اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع داده شده تا در کارگروهی ویژه با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد 

 .بررسی قرار گیرد

های کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت  نمایندگان تشکل الیحه اصالح قانون کار پس از بررسی با حضور: رستمیان گفت

 .تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجدد در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار می گیرد

های  برا اساس این گزارش، الیحه اصالح قانون کار در دولت قبل تهیه و به مجلس ارائه شده است اما به دلیل اعتراض تشکل

های کارگری مدعی  م مشارکت آنها در فرآیند بررسی آن به دولت بازگشت داده شده بود؛ اما تشکلکارگری مبنی بر عد

هستند این الیحه با وجود اینکه به دولت بازگشت داده شده بود اما دولت یازدهم مجدد این الیحه را بدون رعایت اصل سه 

 .جانبه گرایی به مجلس ارسال کرده است

 روحانی درمجلس چه خبر؟ –اصالح قانون کار احمدی نژاد از بررسی الیحه  :آبان01

هایی درباره تغییر بررسی الیحه اصالح قانون کار احمدی   آبان از زمزمه51فارس طی گزارشی بتاریخ:خبرکوتاه

 .روحانی از کمیسیون اجتماعی به کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد –نژاد 

 !روحانی –ون کاراحمدی نژاد آخرین خبرها درباره الیحه اصالح قان :آبان4

 !شود کمیسیون اجتماعی مجلس هفته آینده وارد اصالح قانون خدمات کشوری می



 !امکان تغییر و عدم تغییر همه ی مفاد قانون کار وجود دارد*

ن اختالف مورد از الیحه ی اصالح قانون کار بین دولت، کارفرمایان و کارگرا ۸در : رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد

 .امکان تغییر و عدم تغییر همه ی مفاد وجود دارد. نظر وجود دارد

قانون کاری که بصورت : آبان خبرگزاری مجلس،سلمان خدادادی در گفتگوی تلفنی برنامه ی سؤال رادیو گفت4به گزارش 

 .الیحه توسط دولت به مجلس ارائه شده مربوط به دولت دهم است

س ضمن اشاره به جلسات متعدد همکارانش در مجلس نهم و ادامه ی این جلسات تصریح ریاست کمیسیون اجتماعی مجل

نفر از کارگران  ۷و نیز اعضای دولت و ( بخوان تشکل های دست ساز حکومتی)نفر از تشکل های کارگری ۵۱من از : کرد

 . برای حضور در این جلسات دعوت کردم( که جلوی مجلس تحصن کرده بودند)معترض 

مورد از الیحه ی اصالح قانون کار بین دولت،کارفرمایان و کارگران  ۸طی این جلسات معلوم شد در : ادامه اضافه کردوی در 

 .اختالف نظر وجود دارد

امکان تغییر و عدم تغییر همه ی مفاد : خدادادی با تأکید بر اینکه تا جایی که بتوانم این جلسات را ادامه خواهم داد اذعان کرد

 .د داردالیحه وجو

 !شود الیحه اصالحی دولت درباره قانون کار تصویب نمی*

 !شود کمیسیون اجتماعی مجلس هفته آینده وارد اصالح قانون خدمات کشوری می

الیحه اصالح قانون کار که دولت به مجلس : رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره الیحه پیشنهادی دولت به مجلس گفت

 .شود و مطمئناً تصویب نخواهد شد طرح است که بررسی می تقدیم کرده تنها در حد یک

: آبان تسنیم ، سلمان خدادادی با اشاره به اصالح قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت9به گزارش 

بر  ای، مقطعی و نظارت شود و همه نواقص بیمه کمیسیون اجتماعی مجلس هفته آینده وارد اصالح قانون خدمات کشوری می

 .شود و مصمم هستیم جلوی همه این تخلفات گرفته شود سازی می ها شفاف حقوق و اضافه دریافتی

 !روحانی-آخرین خبرها درباره الیحه اصالح قانون کاراحمدی نژاد :مهر92

تالش دولت،کارفرمایان خصوصی،تشکل های دست ساز حکومتی ومجلسیان برای خاک پاشاندن به چشم -جهت اطالع

 :روحانی-وجا انداختن الیحه اصالح قانون کاراحمدی نژاد کارگران

های متعدد سرانجام دیروز در کمیسیون  نخستین جلسه بررسی الیحه اصالح قانون کار، پس از حرف و حدیث:مهر92-مهر

 .برگزار شد! اجتماعی مجلس با حضور شرکای اجتماعی؟

بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس از دیروز حور   د ونوبت بررسی الیحه اصالح قانون از سوی دولت پس گرفته نش

 .شرکای اجتماعی آغاز شد

در همین رابطه سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات نخستین جلسه بررسی الیحه اصالح 

م بررسی الیحه اصالح قانون کار ها و لوایح، سرانجا بندی رسیدگی به طرح طبق برنامه زمان: قانون کار در این کمیسیون گفت

، کارفرمایی، اتاق صنعت و معدن، (بخوان تشکل های دست سازحکومتی)های کارگری از دیروز با دعوت از نمایندگان تشکل

 .های مجلس، معاون پارلمانی و معاون روابط کار وزیر کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت نماینده مرکز پژوهش

قانون برنامه پنجم توسعه اشاره  ۳۷دولت در صدر الیحه اصالح قانون کار به تهیه این الیحه با استناد به ماده : فتخدادادی گ

 .داد ها و لوایح، این الیحه را نیز در دستور کار قرار می کرده است و مجلس باید بر اساس آئین نامه حاکم بر طرح

و کارفرمایی ! های کارگری؟ د بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان تشکلدر نشست دیروز کلیات الیحه مور: وی ادامه داد

 .نظرات خود را در خصوص کلیات الیحه اعالم کردند

های صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه پیشنهاد دادیم توافق های قبلی جایگزین قانون  رئیس کانون انجمن:مهر92-تسنیم

! داشتیم که مقرر شد این چند ماده را در جلسه ای مشترک با شرکای اجتماعی؟ مورد اختالف نظر۳در : فعلی شود گفت

 .بررسی کنیم

روز گذشته این جلسه با حضور تشکل های : دمحم عطاردیان درباره جلسه کمیسیون اجتماعی و اصالح الیحه قانون کار گفت

 .و کارفرمایی برگزار شد! کارگری؟

صورتجلسه با رضایت  04ین نمایندگان کارگران و کارفرمایان مورد بررسی قرار گرفت و قانون کار در گذشته ب: وی ادامه داد

وکارفرمایان وجود داشت که می بایست در ! زمینه اختالف نظر بین کارگران؟ 7کارگران و کارفرمایان مورد اصالح قرار گرفت، در 

 .جلسه ای دیگر مورد بررسی قرار می گرفت

صورتجلسه قبلی که به صورت سه جانبه از  04میسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد دادیم تا آن به ک: عطاردیان تأکید کرد

هم جلب شود و ! اصالح قانون کار تهیه شده بود را بررسی و در صورت صالح دید جایگزین قانون فعلی کنند تا رضایت کارگران؟

 .ورای عالی کار مورد بررسی قرار گیردماده نیز در کمیسیون اجتماعی یا جلسه ای دیگر از ش7اختالف نظر در 



و کارفرمایان ! بخش که مورد اختالف نظر بین کارگران؟ 7در مورد : های صنفی کارفرمایی ایران افزود نایب رئیس کانون انجمن

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس . توان در شورای عالی کار یا کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گیری کرد بود هم می

 .صورتجلسه در کمیسیون را پذیرفت و قرار شد این موضوعات در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد04بررسی  پیشنهاد

کارفرمایان و کارگران شرکای اجتماعی دولت هستند، بنابراین دولت نباید بدون مشورت با این دو گروه کاری در :وی تأکید کرد

 .و کارفرمایی تنظیم و ابالغ شود! باید با نظر دو گروه کارگری؟ زمینه اصالح قانون کار انجام دهد و این قوانین

در ! نماینده کارگری؟ 01رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اعالم این خبر که عالوه بر حضور :مهر92-فارس

امکان : اعالم کردند، گفت نشست بررسی الیحه اصالحیه قانون کار، سایر شرکا از جمله دولت و کارفرمایان نیز نظرات خود را

 .رد الیحه وجود دارد اما معتقد به بررسی تمام جوانب اصالحیه هستیم

های  از تشکل! نماینده مخالف کارگری؟ 01سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 

ه قانون کار، نظرات خود را به طور کامل و مفصل بیان با حضور در کمیسیون اجتماعی در جریان بررسی الیحه اصالحی! مختلف؟

ساعت به طول انجامید و سایر نمایندگان دولت و کارفرمایی و همچنین نماینده  9این جلسه بیش از : کردند اظهار داشت

 .های مجلس شورای اسالمی نیز به ارائه پیشنهادات پرداختند مرکز پژوهش

رسد باید فرصت بیشتری برای بررسی ابعاد  گیری نرسید و به نظر می ون کار به زمان رأیکلیات الیحه اصالحیه قان: وی افزود

 .بندی صورت نگرفته است بنابراین هنوز درباره کلیات این الیحه جمع. مختلف آن به وجود آید

 .شود رگزار مینشست بعدی بررسی الیحه اصالحیه قانون کار در کمیسیون اجتماعی، تا دو هفته بعد ب:افزود خدادادی 

 !روحانی-تصمیم امروزکمیسیون اجتماعی مجلس درباره الیحه اصالح قانون کار احمدی نژاد :مهر97

دراین جلسه الیحه : سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود، گفت:جهت اطالع

 .و کارفرمایان مورد بررسی قرارگرفتاصالح قانون کار با حضور نمایندگانی ازجامعه کارگری، دولت 

کمیسیون اجتماعی مجلس، ( مهر 97سه شنبه ) مهرخبرگزاری مجلس،جلیل مختار در تشریح جلسه امروز 97به گزارش

در این جلسه الیحه اصالح قانون کار با حضور نمایندگانی از دولت، کارگران، و کارفرمایان بررسی شده و بحث ها و گفت : گفت

 .اری در این خصوص به عمل آمدوگوهای بسی

این : وی با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت در خصوص نقاط مبهمی در این الیحه اختالف نظر دارند، افزود

 9گانه با حضور نمایندگان هر 9اختالف ها بیشتر در خصوص چندین ماده مهم و اساسی بود و مقرر گردید یک کمیته تخصصی 

 .حت نظارت کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر الیحه تشکیل شودطرف ت

امیدواریم که در جلسات مذکور : گانه باید عدالت محوری رعایت شود، تصریح کرد 9در جلسات کمیته   وی با بیان اینکه

ت آراء درمجلس به نفع جامعه اختالف نظرها میان نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت رفع و الیحه اصالح قانون کار با اکثری

 .کارگری تصویب شود

به طور حتم از اعضاء کمیسیون در این جلسات حضور دارند و نظارت بر : سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت

تصمیمات این جلسات توسط کمیسیون اجتماعی انجام می شود، البته نمی توان پیش بینی کرد که جمع بندی الیحه در چه 

 .ت می گیردزمانی صور

 !گل آلود کردن آب برای ماهیگیری دولت یازدهم دررابطه با الیحه پیشنهادی اصالح قانون کار :مهر94

وزارت کار،سردمداران تشکل های کارگری دست سازحکومتی واعضای کمیسیون اجتماعی مجلس :اخباروگزارشات کارگری

 .در رابطه با الیحه اصالح قانون کارآماده می کنندبا گل آلود کردن آب زمینه را برای ماهیگیری دولت یازدهم 

 :الیحه اصالح قانون کار در دستور کار این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس: مهر94-فارس

های فراوان باالخره این هفته در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس  الیحه جنجالی اصالحیه قانون کار پس از کش و قوس

 .شورای اسالمی قرار گرفت

نظرها درباره بررسی و عدم بررسی الیحه اصالحیه قانون کار در مجلس شورای اسالمی همچنان پابرجاست و با این  اختالف

 .وجود کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، این الیحه را این هفته در دستورکار خود قرار داده است

بعدازظهر الیحه قانون کار در کمیسیون اجتماعی  04عت شنبه برای مدت یک ساعت از سا براساس این گزارش،در روز سه

 .گیرد شود و پس از آن سایر دستورکارها مورد رسیدگی قرار می مجلس بررسی می

 شود بررسی الیحه اصالح قانون کار از روز سه شنبه آغاز می:مهر94-ایلنا

: شود، تاکید دارد شنبه آغاز می کار از روز سهرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه رسیدگی به الیحه اصالح قانون 

تواند با ارسال یک نامه تقاضای استرداد الیحه اصالح قانون کار را ارائه دهد تا بالفاصله بررسی آن از دستور کار خارج  دولت می

 .شود

در کمیسیون ( مهر 97)شنبه  بررسی الیحه اصالح قانون کار از روز سه: سلمان خدادی با اعالم این مطلب اظهار داشت

 .شود اجتماعی مجلس آغاز می



تواند با ارسال یک نامه تقاضای استرداد الیحه را ارائه دهد تا بالفاصله بررسی آن از دستور کار  دولت می: خدادادی تاکید دارد

 .خارج شود

تماعی مجلس در کمیسیون اج: خدادی در خصوص نحوه بررسی این الیحه در کمیسون اجتماعی مجلس، تصریح کرد

توانند به خوبی از  حضور دارند و می( بخوان نمایندگان تشکل های کارگری دست سازحکومتی)نمایندگان جامعه کارگری 

 .؟!حقوق کارگران در این خصوص دفاع کنند

فرستیم که در آنجا شرکای اجتماعی دولت  های تخصصی می پس از تصویب کلیات الیحه، آن را به کمیسیون: وی افزود

 .وگو کنند و الیحه را نقد کنند توانند در این خصوص با رعایت سه جانبه گرایی گفت می

 گیری الیحه اصالح قانون کار برگزاری جلسه مشترک برای بازپس: مهر94-ایلنا

 .دهد گیری الیحه اصالح قانون کار خبر می ای مشترک برای بازپس یک عضو کارگری شورای عالی کار از برگزاری جلسه

این جلسه قرار است به زودی با حضور اعضای سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری : ی خدایی با اعالم این خبر گفتعل

 .شورای عالی کار و اعضایی از کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسالمی برگزار شود

رعهده معاونت تنظیم و نظارت بر قرار است ب  وی بابیان اینکه مسئولیت هماهنگی، اطالع رسانی و برگزاری جلسه یاده شده

 .روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد

 .خدایی افزود موضوع بررسی الیحه اصالح قانون کار موقتا از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شده است

حتی اگر این : یازدهم دانست و افزود خدایی اصرار دولت بر تصویب الیحه اصالح قانون کار را نکته تاریکی در کارنامه دولت

توان گفت به جریان انداختن الیحه ضد کارگری دولت قبل منجر به  به جرات می  الیحه در مجلس بررسی نشده باشد بازهم

 .آشفتگی روانی و برهم خوردن آرامش جامعه کارگری شده است

در زمینه بازپسگیری الیحه اصالح قانون کار غیر حقوقی  های دولت عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه استدالل

دانست از مجلس پس گرفت اما الیحه  دولت یازدهم تمامی لوایح دولت قبل را خالف مصالح و منافع ملی می: است، افزود

 .است  اصالح قانون کار را که کلیتی ضد کار و کارگری دارد را از مجلس پس نگرفته

دولت این بهانه را می آورد که چون الیحه اصالح قانون کار در دولت قبل به مجلس ارسال شده نمی : خدایی در پایان افزود

 .توان آن را پس گرفت اما این استدالل غیر حقوقی است و از اعتماد شرکای اجتماعی کاسته است

با توجه به روند طی : مجلس گفتعلی خدایی با انتقاد از بررسی الیحه اصالح قانون کار در کمیسیون اجتماعی : مهر94-مهر

توجهی به شرکای اجتماعی تداعی کننده یک  های گسترده با آن، رفتار دولت در بی شده برای اصالح این قانون و مخالفت

 .کجی است دهن

صالح کردن دولت مبنی بر عودت الیحه ا عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسالمی کار کشوربا بیان اینکه پیگیریها برای مجاب

قانون کار ادامه دارد، به برگزاری جلسه شورای مشاوره سه جانبه ملی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حدود دو 

مواضع مشترک کارگران و کارفرمایان در این جلسه، ایرادات ساختاری در الیحه بود که انتظار : هفته اخیر اشاره کرد و گفت

 .مجدد و احترام به جامعه کارگری و کارفرمایی، این الیحه را پس بگیردداشتیم دولت حداقل برای بررسی 

کمیسیون اجتماعی مجلس در همان جلسات اولیه بررسی الیحه : عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسالمی کار افزود

 .دادقانون برنامه پنجم توسعه را تشخیص خواهد  ۳۷اصالح قانون کار، مغایرت کلیات این الیحه با ماده 

ما : خدایی در مورد ادعای دولت مبنی بر اینکه الیحه اصالح قانون کار در دولت گذشته به مجلس تسلیم شده است نیز گفت

پذیریم که این الیحه در دولت گذشته نوشته شده است اما یکبار در همان دولت مسکوت ماند و در دولت فعلی همان  می

تیرماه امسال به هیأت  ۵۱ارگری و کارفرمایی به مجلس ارسال شده است که الیحه مجدد و بدون نظرخواهی از جامعه ک

 .های فرعی توزیع شده است مرداد در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون ۷رئیسه مجلس اعالم وصول و 

ح های ما حاکی از آن است که در دولت گذشته همراه با الیحه اصال شنیده: نماینده کارگری شورای عالی کار اضافه کرد

قانون کار، الیحه بیمه بیکاری نیز ارسال شده اما در ارسال مجدد آن توسط دولت یازدهم، فقط الیحه اصالح قانون کار به 

 .مجلس تقدیم شده است

سال در  ۶۲قانون کار پس از : کنیم، گفت این فعال کارگری با بیان اینکه با تصویب این الیحه مرگ روابط کار را پیش بینی می

 .صالح قرار دارد اما الیحه فعلی تمام حقوق بنیادین کارگران را از بین برده استمرحله ا

گیری الیحه اصالح  ای مشترک برای بازپس علیرغم اینکه قرار بود جلسه: عضو کارگری شورای عالی کار گفت: مهر94-تسنیم

به در کمیسیون اجتماعی آغاز می شود که قانون کار برگزار شود اما خبر می رسد بررسی الیحه اصالح قانون کار از سه شن

 .با این حساب باید فاتحه کار و تولید را خواند

علیرغم اینکه بیان شده بود این جلسه با حضور کارگران و کارفرمایان است اما تا کنون خبری از دعوت از : علی خدایی گفت

 .شرکای اجتماعی نیست

 !قانون کارپیشنهادی دولت یازدهم ادامه خیمه شب بازی درباره الیحه اصالح:مهر39



خیمه شب بازی دولت،سردمداران تشکل های کارگری دست سازحکومتی وکمیسیون اجتماعی :اخباروگزارشات کارگری

 .مجلس درباره الیحه اصالح قانون کارپیشنهادی دولت یازدهم ادامه دارد

بررسی الیحه اصالحیه قانون کار در نشست  مهرفارس،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از عدم99به گزارش

نامه داخلی مجلس، الیحه اصالحیه در دولت فعلی به مجلس تقدیم  با توجه به آیین: هفته گذشته کمیسیون خبر داد و گفت

 .شده و اعالم وصول شد

یسیون اجتماعی مجلس رضا شیران خراسانی در پاسخ به این سوال که آیا طبق اعالم قبلی، الیحه اصالح قانون کار در کم

هفته گذشته الیحه اصالحیه مطرح نبود و در دستور کار هفته آتی نیز بررسی الیحه : بررسی شد، یا خیر اظهار داشت

 .اصالحیه وجود ندارد

ر توان اظهارنظ تاکنون بحثی درباره این اصالحیه در مجلس نشده است و درباره رد یا تایید آن توسط نمایندگان نمی: وی افزود

 .کرد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه الیحه اصالحیه در دولت فعلی باید به مجلس شورای 

ها و لوایح در مجلس قبلی  نامه داخلی مجلس شورای اسالمی تمام طرح طبق آیین: اسالمی ارسال شده باشد، گفت

 .به تایید مسئوالن دولتی برسدماند و به جریان افتادن لوایح دولت باید  مسکوت می

بنابراین . نفر از نمایندگان برسد 91های مجلس نیز باید با تغییر مجلس برای به جریان افتادن به امضای  طرح: وی گفت

اظهارنظر دولت درباره تقدیم الیحه اصالحیه قانون کار در دولت قبلی به مجلس به اعالم وصول آن که به نظر دولت قبلی 

 .نامه در دولت جدید مورد تایید قرار بگیرد ، چرا که باید طبق آیینصحیح نیست

زودی  به: به گزارش امروزمهر درهمین رابطه، معاون وزیر کار از تصمیم جدید برای الیحه اصالح قانون کار خبرداد وگفت

و کارفرمایی عضو ( بخوان نمایندگان تشکل های کارگری دست سازحکومتی)های کارگری ای بین نمایندگان تشکل جلسه

 .شواریعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می شود

تن ، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست جامعه کارگری و کارفرمایی مبنی بر  بنا بهمین گزارش دمحمحسن هفده

وضوع اخیرا در شورای مشاوره سه جانبه این م: عودت الیحه اصالح قانون کار به دولت به دلیل اعتراض به برخی مواد آن گفت

 .های عالی کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت ملی با حضور نمایندگان تشکل

کار  شود که در جلسه اخیر موضوع الیحه اصالح قانون در این شورا مسائل مربوط به حوزه روابط کار بررسی می: وی ادامه داد

 .با اولویت بررسی شد

تشکل های کارگری دست   بخوان)های کارگری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جلسه مذکور تشکل

این الیحه توسط دولت گذشته : و کارفرمایی نظرات خود را در خصوص الیحه اصالح قانون کار ارائه دادند افزود  (سازحکومتی

 .تواند نسبت به عودت آن اقدام کند یم شد و دولت یازدهم نمیبه مجلس تقد

به دلیل اعتراض تشکل های کارگری و کارفرمایی به الیحه اصالح قانون کار، مقرر شد در آینده نزدیک جلسه : هفده تن گفت

ی مجلس برگزار های عالی کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماع مشترکی بین اعضای تشکل

شود تا طرفین بدون دخالت دولت تصمیمات الزم را بگیرند و هر تصمیمی که در این جلسه اعم از پس دادن الیحه یا ادامه 

 .بررسی گرفته شود، ما تبعیت خواهیم کرد

براین اگر نتیجه جلسه تواند الیحه ارسالی در دولت گذشته را پس بگیرد بنا با توجه به اینکه دولت یازدهم نمی: وی تاکید کرد

های کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عودت الیحه بود باید از  نمایندگان تشکل

 .طرف مجلس برگشت داده شود

 !بررسی الیحه اصالح قانون کار درجلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مجلس :مهر00

گذشته وزارت کار،کمیسیون اجتماعی مجلس وتشکل های کارگری دست ساز علیرغم خیمه شب بازی روزهای 

حکومتی،الیحه اصالح قانون کاری که از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس داده شده بود وبرای باردیگراز طرف دولت روحانی 

آینده کمیسیون  به مجلس ارسال ودر تاریخ سیزدهم تیرماه در هیأت رئیسه مجلس اعالم وصول شده در جلسه هفته 

 .اجتماعی مجلس موردبحث قرار خواهدگرفت

مهرخبرگزاری مجلس،رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی کلیات اصالح قانون کار در جلسات هفته آینده 00به گزارش

 .کمیسیون متبوع خود خبر داد

سمی درخواست خود مبنی بر استرداد این تا زمانی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور ر: سلمان خدادادی افزود

 .الیحه را به مجلس اعالم نکرده کمیسیون اجتماعی باید بررسی آن را در دستور کار قرار دهد

اصالحیه قانون کار که در دولت قبل به : به گزارش امروزمهردرهمین رابطه،علی ربیعی امروز در مصاحبه ای رسما اعالم کرد

 .سیون اجتماعی مجلس اصالح و بازنگری خواهد شدمجلس داده شده بود در کمی

بدین ترتیب علیرغم خیمه شب بازی روزهای گذشته وزارت کار،کمیسیون اجتماعی مجلس وتشکل های کارگری دست ساز 

حکومتی،الیحه اصالح قانون کاری که از طرف دولت احمدی نژاد به مجلس داده شده بود وبرای باردیگراز طرف دولت روحانی 



آینده کمیسیون   مجلس ارسال ودر تاریخ سیزدهم تیرماه در هیأت رئیسه مجلس اعالم وصول شده در جلسه هفتهبه 

 .اجتماعی مجلس موردبحث قرار خواهدگرفت

 

 :بررسی مواد الیحه اصالح قانون کار-9

 بخش ششم/ ” پیش نویس الیحه اصالح قانون کار“ماده ای دولت، در قالب  61طرح  :آبان03

صندوق بیمه ای » به عبارت « توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان » عبارت ( 99)در تبصره ماده : اد اصالحی پیشنه

تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری، توسط سازمان : تبصره . اصالح می شود« ذی ربط 

رداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پ

 .الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید

قانون کار ــ در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق  99اصل ماده 

 .وت او به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شداست، به کارگر و در صورت ف

ی  مالکین واقعی سازمان تأمین اجتماعی در واقع خود کارگران هستند و این سازمان در حقیقت با حق بیمه: توضیحات ما

ول اما کارگران در ط. لذا به طور طبیعی باید در خدمت ان ها باشد  .کارگران و حاصل سال ها دسترنج آنان شکل گرفته است

اند که به بهانه های  عمر این سازمان همواره شاهد تهیه و تنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی بوده

مختلف و تا آن جا که ممکن است از دادن امکانات به کارگران جلوگیری نموده و پیوسته راه گریزی برای عدم پاسخگویی به 

ساختار اداره این . ور اجرا نکردن قوانین و مقررات این سازمان باز کرده استخواست ها و مطالبات آنان و حتی المقد

  نیز همیشه به گونه ای بوده است که کارگران به مثابه متولیان و صاحبان اصلی این نهاد، هیچ نقشی در تصمیم” سازمان“

را در کنترل خود داشته و ” سازمان“این اند که  گذاری های آن نداشته و همواره این باندهای قدرت بوده گیری ها و سیاست

 .ی آن را جا به جا می کرده اند ها سرمایه

اما بر حسب ماهیت ضدکارگری خود و البته در راستای حمایت از سرمایه و سرمایه داران، ” ی قانون کار پیش نویس اصالحیه“

د و نسبت به آن ها بی تفاوت است، بلکه حتی به نه تنها از معضالت و گرفتاری های موجود کارگران در این زمینه کم نمی کن

قانون کار  99نوبه خود موانع و محدودیت های تازه ای نیز بر سر راه احقاق حقوق آنان و به طور مشخص اجرای ُمفاد ماده 

” کارقانون “( 99)وظایف و مسئولیت هایی را که به طور مشخص و به موجب نص صریح ماده : بدین نحو که. ایجاد می کند

صندوق های بیمه ای ذی “گذاشته شده است را از روی دوش آن برداشته و آن ها را تماماً به ” سازمان“فعلی، برعهده این 

 .، که هیچ چیز جز شرکت های بیمه ای خصوصی از آن مستفاد نمی شود، حواله می دهد”ربط

اً همین منظور را ــ منتها به شکل دیگری ــ در پیشنهاد ، عین”پیش نویس اصالحیه قانون کار“قابل توجه این که تهیه کنندگان 

های مشمول این قانون  کارفرمایان کارگاه“: قانون کار است مطرح نموده، می نویسند( 042)خود که ناظر بر ماده  13شماره 

، براساس ضوابط ای های بیمه مکلفند نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود نزد صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق

کارفرمایان کارگاه های مشمول این “: جود صراحتاً تأکید دارد که.م” قانون کار“ 042و حال آنکه ماده . ”مربوطه اقدام نمایند

 ”.قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند

از تعهدات خود و ” سازمان تامین اجتماعی“شانه خالی کردن   تفاقی ــ که منجر بهاز پیش معلوم است که در صورت چنین ا

خصوصی خواهد شد ــ چه مشکالتی پیش روی کارگران قرار خواهد ” صندوق های بیمه ای“واگذاری آن ها به شرکت ها و 

که از . و به ضرر کارگران ــ ایجاد خواهد شدگرفت و چه بلبشویی در روابط کار میان کارگران و کارفرمایان ــ به نفع کارفرمایان 

اشاره نمود که نتیجه ای جز تحمیل بارمالی اضافی به ” بیمه های تکمیلی درمانی“نمونه های آشکار آن می توان به 

و درگیر شدن کارگر در چنبره بوروکراسی شرکتهای خصوصی بیمه ای ــ ” سازمان تامین اجتماعی“کارگران، کاهش تعهدات 

بدیهی است که جایگزینی این . رلحظه ممکن است به هردلیلی منحل شده یا قراردادهایشان تغییر کند ــ نداشته استکه ه

، ضمن تحمیل بار مالی اضافی به کارگران و خانواده های شان و ”سازمان تامین اجتماعی“با ” صندوق های بیمه ای“قبیل 

لحاظ پی گیری سوابق کاری برای دریافت حقوق   د این طبقه را بهتشدید مشکالت اقتصادی و معیشتی آنان، یکایک آحا

چرا که تا همین جای کار نیز کارگران به هنگام مراجعه به شعب . دچار مشکل خواهد کرد. . . بازنشستگی، از کارافتادگی و 

بات خود، دچار مشکل مختلف سازمان تأمین اجتماعی، جهت جمع آوری سوابق و مدارک مورد نیاز و پیگیری حقوق و مطال

ی ضدکارگری و سرمایه پسندی ”الیحه“می شود تصور کرد که آن زمان که چنین . بوده و تنگناهای بسیاری را تحمل می کنند

مختلف و البته خصوصی، با قوانین و مقررات متفاوت ” صندوق های بیمه ای“تصویب شود و سر و کار کارگر با شرکت ها و 

ط سختی بر کارگران خواهد گذشت و چگونه مشکالت و معضالت آنان گسترده تر و حاد تر خواهد چه اوضاع و شرای! بیفتد

 .شد

عمالً ( این قانون  99، ناظر بر ماده ”پیش نویس الیحه اصالح قانون کار“ 1پیشنهاد شماره ) بگذریم از این که چنین پیشنهادی 

كارگر را از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت، “: وده که کار فعلی ب” قانون“( 90)و ( 99)در تضاد با ُمفاد ماده 

قانون “بیماري، بازنشستگي، بیكاري، تعلیق، ازكار افتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آن ها، تابع 

 .”می داند” تامین اجتماعي

 .ادامه دارد

 ی کارگریکمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل ها



19 / 8 / 1395 

 بخش پنجم/ ” پیش نویس الیحه اصالح قانون کار“ماده ای دولت، در قالب  61طرح  :آبان3

به ماده یاد ( 9)و تبصره « ط»به شرح زیر اصالح و متون زیر به عنوان بند (  90) ماده   ح»و « ز»بندهای “: پیشنهاد اصالحی

 .اصالح می شود( 0)به تبصره شده اضافه و به عنوان تبصره ماده مذکور 

 .ز ــ توافق بین کارگر و کارفرما

ح ــ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم 

 .تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود

 .تصمیم کمیته انضباطی کارگاهط ــ فسخ قرارداد با 

در کارگاه های با بیش از پنجاه نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیأتی مرکب از استاندار یا « ز»ــ موارد مذکور در بند  9تبصره 

ده معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه، رئیس کل دادگستری، نماین

تشکل های کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام 

چنانچه به تشخیص هیأت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود، به همان نسبت مشمول مقررات بیمه . االختیار وی برسد

 .بیکاری می شود

 :قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد –( 90ماده : )اصل ماده

انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت  –د   .از کار افتادگی کلی کارگر –ج   .بازنشستگی کارگر –ب   .فوت کارگر –الف

 .تعفای کارگراس –و   .پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است –ه   .و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

 .ــ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است( 0921/1/2الحاقی )ز 

ــ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات ( 0921/1/7الحاقی )ح 

 .از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور قانون تنظیم بخشی( 3)گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده 

***** 

ــ آن طور که وعده داده اند ــ ” پیش نویس اصالحیه قانون کار“همان گونه که مشاهده می شود، تهیه کنندگان : توضیحات ما

در ارتباط با  را« ح»و « ز»ُمفاد بندهای ( طبقه سرمایه دار)” سرمایه گذاران“و ” کارآفرینان“در جهت حمایت از به اصطالح 

سخن به ” فسخ قرارداد کار با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه“را نیز که از « ط»ــ تغییر داده و بند ” خاتمه قرارداد کار“شرایط 

قانون کار اضافه نموده اند، که به شکل آشکاری آن را در خدمت کارفرمایان و ( 90)میان می آورد همراه با یک تبصره به ماده 

 .قرار می دهد  مایهصاحبان سر

کاهش تولید وتغییرات ساختاری “: درواقع با این عمل و افزودن موارد و مفاهیم مبهم و ناروشنی چون” پیش نویس اصالحیه“

لزوم “و همچنین !!!( ؟)” شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی” ویا بد تر از آن!!!( ؟)” ناشی از الزامات قانون و مقررات

که محاسبه و اثبات صحت و سقم آن ــ به دلیل ( بند ح)” فن آوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار تغییرات گسترده در

در شرایط موجود ِ توازن قوای سیاسی، به هیچ وجه مقدور نمی باشد، در   عدم دسترسی به آمار و ارقام مورد نیاز کارگران ــ

نفر کارگر ــ باز گذاشته و شرایط  11کارگران ــ الاقل در کارگاه های زیرحقیقت دست کارفرمایان را برای اخراج و بیکارسازی 

بند )به عبارت دیگر با وجود چنین بندی . را در این نوع کارگاه ها، دربست در اختیار کارفرمایان قرار می دهد” خاتمه قرارداد کار“

انونی و این اختیار داده می شود که به عنوان مثال به عمالً به صاحبان سرمایه و کارفرمایان این حق ق( قانون کار 90ح ماده 

با کارگران را ” قرارداد کار… “و ” شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی“و یا عجیب تر و مضحک تر از آن، ” کاهش تولید“بهانه 

 .خاتمه یافته تلقی کرده، آن را به شکل یک طرفه ای فسخ نمایند

بحران زده اقتصادی و با توجه به این که بسیاری از کارخانه ها و مراکز کار و تولید، به دالیل حال با توجه به وضعیت نابسامان و 

مختلف، از جمله رکود و کم کاری ناشی از سال ها تحریم، در زیر ظرفیت واقعی خود کار و تولید می کنند، کامالً قابل تصور 

قانون کار، چه پیامدهای نگران کننده و فاجعه باری ( 90)از ماده  و این بند” الیحه“خواهد بود که در صورت تصویب نهایی این 

نه ( ح)بگذریم از اینکه اثبات صحت و سقم موارد مذکور در بند . دامن کارگران را خواهد گرفت و چه به روزگار آنان خواهد آورد

ن تنوع و گستردگی از آن ها نام برده شده تنها برای کارگران، بلکه حتی برای آن هیئت ــ که در تبصره پشنهادی این ماده با آ

چرا که برای صاحبان سرمایه و کارفرمایان، خیلی دشوار نخواهد بود که از راه های . است ــ به سختی امکان پذیر خواهد بود

آن  مختلف و با استفاده از سند سازی هایی که همواره چاشنی کارشان بوده و هست، هیئت مذکور را ــ تازه اگر دست خود

 .فریفته و گمراه نمایند  ها در کار نباشد ــ

وانگهی در دوره ای که سرمایه بیش از پیش و با همه وجود برای سلطه بر طبقه کارگر بسیج شده است و دولت از هر سو 

نی و یا چه کسا… را به سینه می زند و به آنان چراغ سبز نشان می دهد و ” سرمایه گذاران“و ” کارآفرینان“سنگ حمایت از 

کدام نهاد و مرجعی پا پیش گذاشته و به خود اجازه خواهند داد که در مقام دفاع از کارگران و حق و حقوق آنان، در مقابله با 

، ادعاها و سند سازی های احتمالی و آمار و ارقام فرضاً جعلی برخی از ( اعم از بخش خصوصی و دولتی)صاحبان سرمایه 

را که منتج به اخراج تمام یا بخش ” شرایط بد اقتصادی یا اجتماعی و یا سیاسی“به خاطر ” تولید کاهش“کارفرمایان، مبنی بر 

هایی از کارگران شده است، با اطمینان به نادرستی آن ها، مردود اعالم کرده و به عنوام مثال به مدیران و صاحبان شرکت 

له سازی کارون و بسیاری دیگر از کارخانه ها و شرکت های هایی چون نیشکر هفت تپه، الستیک البرز، چوکا، کاشی خزر، لو



موجود در نقاط مختلف کشور، قاطعانه بگویند که، حضرات کارفرما و صاحبان سرمایه دارند در ارتباط با ادعای ضرر دهی 

 ؟… می کنند و کارخانه و شرکت های تابعه دروغ می گویند و در واقع اهداف منفعت طلبانه دیگری را در این میان دنبال 

از آن ها یاد می کند در واقع جز انداختن کارگران به میان داالن ” اصالحیه قانون کار“که تبصره پیشنهادی   این قبیل بازی ها

های پر پیچ و خم دعاوی بی سر و تهی که بدون تردید بازنده نهایی آن کارگران خواهند بود، هیچ چیز دیگری نصیب طبقه 

 .د کردکارگر ایران نخواه

***** 

را نیز که ( ط)همچنین در راستای حمایت از سرمایه و سرمایه داران، بند ” اصالح قانون کار“ضدکارگری ” الیحه“تهیه کنندگان 

است، به بندهای ” کمیته“و درواقع اخراج کارگر با تصمیم این ” فسخ قرارداد کار با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه“حاکی از 

افزودند، که در صورت تصویب حتی حق اعتراض به اخراج خود را نیز عمالً از کارگران ( قانون کار 90ماده )ده هشت گانه این ما

در ” کمیته انضباطی“،هیچ مرجعی برای اعتراض به تصمیمات ” اصالحیه قانون کار“چرا که در هیچ کجای . سلب می نماید

 .نظر گرفته نشده است

شورای “ 0971/0/94خود که در جلسه مورخ ” آئین نامه ای“براساس ضوابط و مقررات ” کار کمیته انضباطی“قابل توجه اینکه 

تعیین موارد قصور و نقص دستورالعمل “به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است، 0921/9/2تهیه و در تاریخ ” عالی کار

این آئین نامه  3را تعیین کرده و در ماده ( قانون كار 97 ماده 9موضوع تبصره )، ”ها و آئیننامه هاي انضباطی كار در كارگاهها

تصمیمات کمیته انضباط کار در کلیه موارد با اکثریت آرا معتبر است مگر در زمینه اخراج کارگران، که در این مورد “: می گوید

( کمیته انضباطی کار)” کمیته“این در همین زمینه، دیگر ظوابط و مقررات ” .قانون کار الزم الرعایه خواهد بود 97مقررات ماده 

ــ قصور پرسنل، که جنبه 0: تخلفات در آئین نامه عبارتند از“: کارگران را این گونه تعریف می کند” تخلفات آئین نامه ای“نیز 

ی ــ قصور و تخلفاتی که جرائم ناشی از آن جنبه جزائ 9و . قانون کار داده می شود 97جزائی نداشته و حکم آن در ماده 

قصور )مجازات تخلفات در بخش اول ” آئین نامه انضباطی“همین ” .داشته و رسیدگی به آن به مراجع قضایی احاله می گردد

؛ ”اخطار كتبي با درج در پرونده“: ؛ برای نوبت دوم”اخطار شفاهی“: را برای نوبت اول( پرسنل، که جنبه جزائی نداشته باشد

ضمن ارائه نظرات و “: و سرانجام برای نوبت چهارم و پایانی” در پرونده با تعهد كتبي اخطار كتبي با درج“: برای نوبت سوم

قانون كار اعالم می  ۶۳جهت اظهار نظر طبق ماده ” شوراي اسالمي كار“داليل مبني بر اخراج كارگر، موضوع را كتباً به 

قیماً کارگران را اخراج نمایند و در صورتی که کارگر کارفرمایان نمی توانند مست“: قانون کار نیز می گوید 97و ماده ” .نمايد

یا قصور در انجام وظایف محوله گردد و یا آیین نامه های انضباطی را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما “مرتکب اشتباه 

است ، با نظر مثبت  و در واحدهایی که فاقد شورای اسالمی کار” شورای اسالمی کار“حق دارد تا در صورت اعالم نظر مثبت 

، عالوه بر پرداخت مطالبات و حقوق معوقه کارگر، به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق ”انجمن صنفی“

: تصریح دارد که( 97ماده )همین ماده قانونی ” .وی را به عنوان حق سنوات ، به او پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ نماید

ارجاع و در صورت عدم حل اختالف، از طریق ”هیئت تشخیص“موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد، به  در هر مورد از“

 ”.رسیدگی و اقدام خواهد شد” هیأت حل اختالف“

، خود، تخلفات مربوط به فسخ قرارداد کار و یا در واقع اخراج کارگر ”کمیته های انضباطی کارگاه“حال با توجه به مراتب فوق که 

قانون کار و مراحل ترتیب اثر این ماده و تبصره های آن ارجاع می دهند، معلوم نیست که این رد و بدل کردن ( 97)را به ماده 

قانون ( 97)را نیز به ماده ( ط)چرا و به چه منظوری بند ” الیحه اصالح قانون کار“ها برای چه انجام می شود و تهیه کنندگان 

تا آن جا که فکر ما قد می . محول کرده اند” تصمیم کمیته انضباطی کارگاه“را از جمله به ” ارداد کارفسخ قر“کار اضافه نموده و 

قصد دارند تا بازهم در جهت حمایت ” پیش نویس اصالح قانون کار“دهد می توان حدس زد که کارگزاران دولت و تهیه کنندگان 

، یا همان ”فسخ قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان“به  از صاحبان سرمایه و کارفرمایان، مراتب و مراحل رسیدگی

کاهش داده و حتی المقدور این ” کمیته های انضباطی کارگاه“اخراج کارگران را از طریق سپردن هرچه بیش تر این وظیفه به 

پیش نویس “به ویژه اینکه . در کارگاه ها و کارخانه ها بنمایند” و حل اختالف” هیئت های تشخیص“را جایگزین ” کمیته ها“

( 97)ماده “: قانون کار فعلی و تنها تبصره آن است می گوید( 97)خود که ناظر بر ماده  09در پیشنهاد ” الیحه اصالح قانون کار

 :به شرح زیر اصالح می شود

در صورتی که کارگاه فاقد . ــ تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد 97ماده “

که با این وضع، کافی است . ”کمیته انضباطی باشد، موضوع مستقیماً در مراجع حل اختالف مطرح و رسیدگی خواهد شد

کمیته انضباطی کارگاه تصمیم بگیرد که قرارداد فالن یا بهمان کارگر فسخ شود و کارگر مربوطه اخراج گردد و این تصمیم را به 

 .بگذاردمرحله اجرا 

***** 

توافق بین “، با مضمون ”قانون کار“( 90)به ماده ( ز)همچنین با اضافه کردن بند ”پیش نویس اصالحیه قانون کار“تهیه کنندگان 

میان ” توافق“چرا که آنان به خوبی می دانند که . ، در واقع تزویر و دورویی خود را به نمایش گذاشته اند”کارگر و کارفرما

نیروی کار خویش چیز دیگری برای گذران زندگی خود و خانواده اش در اختیار ندارد، با کارفرمایی که ابزار تولید و  کارگری که جز

، هر ”الیحه اصالح قانون کار“درواقع نبض روابط کار میان کارگر و کارفرما را در اختیار خود گرفته و بیش از پیش با اتکا به همین 

و کارگر را اخراج می کند و او را به روز سیاه می نشاند، چه معنا و مفهومی ” قرارداد را فسخ“زمان که بخواهد و اراده کند 

 می تواند داشته باشد؟

در ماده پیشنهادی   !!!؟”خاتمه قراردادهای کار“در رابطه با ” توافق بین کارگر کارفرما“مورد مضحکه “ما البته مختصراً در 

در اینجا صرفاً به تذکر این نکته اکتفا . مختصراً توضیح داده ایم( ”قانون“این  7ناظر بر ماده ) الیحه اصالح قانون کار“( 0)شماره 

می کنیم که در مجموع به دلیل تضادهای طبقاتی و نابرابری در توازن قوای میان دو طبقه کارگر و کارفرما، و در این رابطه 



ط کار و زندگی کارگران، در عالم واقع، توافقی میان کارگر و سلطه همه جانبه سیاسی و اقتصادی سرمایه داران بر شرای

، بلکه در هیچ مورد دیگری نیز ــ در کار نبوده و معنی و مفهومی ”خاتمه قرارداد کار“سرمایه دار ــ نه تنها در ارتباط با شرایط 

ــ به ویژه در ( کارفرما)، ”افقتو“چرا که در این قبیل موارد همواره یک طرف این معامله و به اصطالح . نخواهد داشت

نیز مجبور ( کارگر)قراردادهای فردی میان دو طرف این معامله ــ صرفاً شرایط خود را به طرف مقابل دیکته می کند و طرف دیگر 

ذاشته، چرا که در غیر این صورت باید سر بر بالین گ. که آن ها را بپذیرد و در واقع به آن ها تن در دهد( اجبار اقتصادی)است 

 .جان به جان آفرین تسلیم نماید

، صرفاً یک ”توافق بین کارگر و کارفرما“قانون کار، با مضمون ( 90)به ماده ( بند ز)لذا صرف گنجاندن بندی دیگر تحت عنوان 

چرا که . دفریبانه و توخالی و در بهترین حالت یک تعارف بی مصرف و خشک و خالی بیش نبوده و نخواهد بو  پردازی عوام عبارت

های مستقل و طبقاتی  در شرایطی که کارگر از هیچ گونه حق و حقوقی برخوردار نیست و از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل

خاتمه قراردادهای “در خصوص ” توافق میان کارگر و کارفرما“خویش محروم می باشد، این گونه عبارات ــ آن هم عباراتی که از 

ه چه درد کارگر می خورد و کدام مشکل از فراوان مشکالت و مصائب این طبقه را حل و فصل سخن به میان می آورد ب” کار

می نماید؟ کارگران آگاه سال هاست که با این قبیل عبارات و حرف و حدیث هایی از این دست آشنایی دارند و با آن ها 

یگری را برای پیش برد اهداف مورد نظر خویش که باید راه د” پیش نویس اصالحیه قانون کار“تهیه کنندگان . عجین و درگیرند

این راه ها و این قبیل . چیزی جز حمایت از سرمایه و سرمایه داران نبوده و نیست انتخاب نمایند و حرف های دیگری بزنند

 .حرف ها بیش از حد شناخته شده و نخ نما شده اند

 .ادامه دارد

 0931/2/3 –رگری کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کا

 بخش چهارم/ ” پیش نویس الیحه اصالح قانون کار“ماده ای دولت، در قالب  61طرح  :آبان1

 :اضافه می شود(  07) متن زیر به عنوان تبصره به ماده “: پیشنهاد اصالحی 

رارداد کار کارگر را با پرداخت تبصره ــ چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس و یا بیش تر شود، کارفرما می تواند ق

 .حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید

ــ قرارداد كارگري كه توقیف مي گردد و توقیف وي منتهي به حكم محكومیت نمي شود، در مدت توقیف ( 07ماده: ) اصل ماده 

 . به كار خود باز مي گرددبه حال تعلیق در میآيد و كارگر پس از رفع توقیف 

قانون کار و تغییر ُمفاد آن ــ به شکلی که در ( 07)به ماده ” تبصره“پیشنهاد اضافه کردن متنی تحت عنوان : توضیحات ما 

پیش نویس الیحه “مورد نظر مشاهده می شود ــ در واقع به وضوح ماهیت سرمایه دارانه و ضدکارگری تهیه کنندگان ” متن“

می خواهند کارگر را بترسانند تا از . واضح است که این تغییر برای چه صورت می گیرد. را آشکار می سازد” کار اصالح قانون

پیگیری مطالبات و حقوق حقه خویش دست بردارد و در قبال فشارها و تهاجمات سرمایه، حتی به سفره خالی وی، سکوت 

وب کنند، تا دنبال حق و حقوق خود نباشد، اعتراض و اعتصاب نکند و به می خواهند کارگر را مرع. اختیار نماید و دم بر نیاورد

 .آنچه که برایش در نظر گرفته می شود رضایت دهد

شرایط بسیار سخت و غیرقابل تحملی را به کارگران تحمیل می کنند؛ هر سال و در فصل تعیین دستمزد کارگران از طریق 

ب زیر خط فقر را برای این طبقه تعیین می نمایند؛ قراردادهای موقت و سفید ایادی و کارگزاران خویش دستمزدهای به مرات

امضا را که نشان از بربریت قرون وسطایی و ظلمی آشکار علیه این طبقه دارد، به او پیشکش می کنند؛ به بهانه های واهی 

تولید اخراج می نمایند و هستی و زندگی آنان را  و دروغین و البته کامالً منفعت طلبانه، کارگران را از کارخانه ها و مراکز کار و

و    . . .به بازی می گیرند؛ حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و حق اعتصاب و هرگونه اعتراضی را از او سلب می کنند و 

وقتی هم که کارگر در مقابله با اینهمه بی حقوقی و بی عدالتی لب به اعتراض می گشاید و حق و حقوقش را طلب می 

چنانچه : کند، با تهدید و ارعاب پاسخش را می دهند و به زندانش می افکنند و در قانون کارش نیز به او گوشزد می کنند که 

را ( کارگر)توقیف شوی و مدت توقیف و بازداشت تو به سه ماه حبس یا بیش تر منجر شود، کارفرما می تواند قرارداد کار با تو 

 ”.فسخ نماید

در صدد است تا در راستای حمایت از صاحبان سرمایه و کارفرمایان، کارگران را با تهدید ” الحیه قانون کارپیش نویس اص“آری 

به اخراج و بیکارسازی از طریق فسخ قراردادهای کار توسط کارفرمایان، به سکوت و خاموشی در مقابل انواع بی حقوقی ها و 

قصد دارد تا در صورت ” الیحه “این . مطالبات شان منصرف نمایدبی حرمتی بکشاند و حتی المقدور از پیگیری حقوق و 

ــ را بدهد که چنانچه کارگر به دلیل عدم تمکین به بی حقوقی ” قانونی“تصویب، به کارفرمایان این اجازه ــ و در واقع این حق 

ز سه ماه طول کشید، او را اخراج مفرط خویش صدای اعتراض خود را بلند کرد و به زندان افتاد، چنانچه دوران حبس وی بیش ا

درواقع با این تغییر چنانچه کارگری . سنوات وی را به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخرین حقوق پرداخت نماید“کند و 

رأی بازگشت به کار بگیرد، کارفرما می تواند بدون در نظر گرفتن ( سه ماهه یا بیش تر خود ) بخواهد پس از اتمام دوران حبس

قانون کار او را اخراج نموده و از بازگشت به کار وی ( 07)مامی این مسائل، از جمله رأی صادره، صرفاً بر اساس تبصره ماده ت

 .جلوگیری نماید

سرمایه “و ” کارآفرینان“رفع موانع تولید، درجهت حمایت از ” می بینیم که سخن آقای وزیر و دیگر کارگزاران سرمایه، مبنی بر 

. ر کجا و در چه مواردی مصداق پیدا می کند و از چه راه هایی به سرمایه و سرمایه داران خدمت می نماید، د”گذاران

با این شکل و این هیئت، همچنین آشکار می کند که تغییر ( ” قانون“این  07ماده ) ” قانون کار“این ماده از ” اصالح“پیشنهاد 

 ! منظوری تهیه شده و در راستای رسیدن به کدام اهداف و برنامه ها بوده استدر واقع به چه ” قانون“مواد و بندهایی از این 



حق “در صورت مجازات کم تر از میزان فوق یا سایر مجازات ها، کارگر بدون دریافت “: اصالحیه همچنین تأکید می کند که

زینه های مسکن، خواربار، ایاب و کلیه دریافت های قانونی کارگر، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، ه“) ” السعی

به کار سابق خود ( قانون کار ــ  94ــ موضوع ماده ” ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود ساالنه و نظایر آن ها 

وی  قرارداد کارگری که توقیف می گردد، چنانچه توقیف“قانون کار موجود،  07و حال آن که به موجب ماده !!! باز می گردد 

 ”.منتهی به حکم محکومیت نشود، در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 بخش سوم/ ” پیش نویس الیحه اصالح قانون کار“ماده ای دولت، در قالب  61طرح  :آبان1

مراجع حل »به عبارت « مراجع قانونی»ماده یاد شده عبارت (   0) به شرح زیر اصالح و در تبصره ( 09)ده ما“: ماده پیشنهادی 

 –( 09ماده : ) اصل ماده ” .اصالح می شود« و در صورت عدم تکافوی مطالبات از محل»به عبارت « منجمله»و واژه « اختالف

طعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد، مقا

 . نمايد كه در آن، مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد

ف است صرفاً با در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد، پیمان دهنده مکل( : 09)پیشنهاد اصالحی برای ماده 

پیمانکاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات 

صالحیت پیمانکاران از حیث رعایت این قانون و مقررات تبعی آن طبق ضوابطی که با . مرتبط در مورد کارگران خود بنماید

 .ای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، بررسی می شودپیشنهاد شور

، با ُپز محکم کاری بیش ”ماده پیشنهادی“در این ” پیش نویس اصالحیه قانون کار”کارگزاران دولت وارائه دهندگان: توضیحات ما 

میان برخی از شرکت ها، مؤسسات و مراکز کار، ( ود در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می ش) ها ”پیمان“تر در انعقاد 

” الیحه اصالحی“پیمانکاران ِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مثالً می خواهند بگویند که در “، با ”پیمان دهنده“به عنوان 

وشه چشمی هم به ، گ”کارآفرینان“حمایت همه جانبه و آشکار از سرمایه داران یا به قول خودشان “مورد نظر، در کنار 

و حال .!!! بی تفاوت نیستند” و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران( قانون کار) اجرای این قانون ” کارگران دارند و نسبت به 

ــ که اکثریت قریب به اتفاق آنان را همان پیمانکاران، یا ایادی و همدستان آن ها تشکیل ” پیش نویس“آن که تهیه کنندگان این 

، به شرکت های پیمانکاری و ”الیحه اصالح قانون کار“د می خواهند با طرح این پیشنهاد و گنجاندن این مسئله در می دهن

واسطه ای، به مثابه یکی از ابزارهای تشدید استثمار و بهره کشی از طبقه ی کارگر، وجهه ی رسمی و قانونی بخشیده ، 

 .گی کارگران بنماینداین شرکت ها را بیش از پیش وارد شرایط کار و زند

به خوبی می دانند که این قبیل شرکت ها چه به روزگار کارگران، ” پیش نویس اصالحیه قانون کار“کارگزاران دولت و طراحان 

به ویژه نیروی کار جوانِ  این مملکت می آورند و چگونه آنان را در مراکز مختلف کار و تولید به شدید ترین وجه ممکن استثمار 

همین شرکت ها، برای تهیه و ” کارچاق کنان“اما ــ همان گونه که اشاره شد ــ از آن جا که خود در ردیف مدیران و . می کنند

ها و پیمان نامه ها هستند، در واقع تالش می کنند تا به شکل بسیار حساب شده و نقشه مندی، ”پیمان“تنظیم این قبیل 

و در صورت تصویب در قانون کار کشور بگنجانند و ” یس اصالحیه قانون کارپیش نو“طرح تثبیت شرکت های پیمانکاری را در 

 .حتی المقدور آن را رسمی و قانونی کنند

، درست در شرایطی در صدد جا انداختن و رسمی کردن این قبیل شرکت های ”پیش نویس“طُرفه اینکه ارائه دهندگان این 

در قانون کار کشور هستند که در سال !!! ( ؟” وزارت کار و امور اجتماعی  پیمان کاران مورد تأیید“) پیمانکاری و واسطه ای 

های اخیر دقیقاً به خاطر وخامت اوضاع کاری کارگران و سلطه بیش از پیش این شرکت ها بر شرایط کار و زندگی آنان، 

شهرها، از جمله عسلویه، ماهشهر،  اعتراضات کارگری متعددی، به ویژه از جانب کارگران قرارداد موقت و پیمانی، در بعضی از

واسطه ای و استثماری به وقوع پیوسته و   بندرامام، آبادان، تبریز و برخی از شهرهای دیگر ایران علیه این نوع شرکت های

 .منجر شده است  گاه حتی به اعتراض و اعتصاب علیه این ابزار دست سرمایه داران،

” پیش نویس“پیشنهادی، همانا جایگزینی و یا آن طور که خود تنظیم کنندگان این ” یحهال“ازدیگر موارد و درواقع ترفندهای این 

است، که در واقع هیچ معنایی جز  09ماده  0در تبصره ” مراجع حل اختالف“با ” مراجع قانونی“عبارت ” اصالح“می گویند 

چرا که در صورت بروز . ان و پیمانکاران نداردکاهش هرچه بیش تر مراتب و مراجع رسیدگی به اختالفات کارگران با کارفرمای

این ماده، جزء دیون  0اختالف میان کارگروکارفرما، در خصوص پرداخت دیون و مطالبات کارگران ــ که بر اساس نص صریح تبصره 

از قطعیت و ( ” مراجع حل اختالف“) نسبت به عبارت دوم ( ” مراجع قانونی“) مفهوم عبارت اول   ممتازه به شمار می رود ــ

هیئت حل “با این توضیح که . ضمانت اجرایی بیش تری برای پیگیری خواست ها و مطالبات کارگران برخوردار می باشد

تشکیل می . . . استان ، به اصطالح از سه نفر نماینده کارگران؛ سه نفر نماینده کارفرمایان؛ و سه نفر نماینده دولت ” اختالف

عمل می ( اعم از دولتی و خصوصی ) ماهیت سرمایه دارانه خود ،علی العموم به نفع کارفرمایان  شود که به خاطر ساختار و

 .کند تا کارگر

 0931/  2/  1 –کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

 بخش دوم/ ”پیش نویس الیحه اصالح قانون کار“ماده ای دولت، در قالب  61طرح  :مهر93

 .حذف می شود 01ماده ( ح)ــ بند  9  :اصالحیه قانون کارماده پیشنهادی 

 شرایط و نحوه فسخ قرارداد( 0921/1/7الحاقی : )قانون کار 01ماده ( ح)اصل بند 



آن، ( ز)تا ( الف)ــ همچون بندهای  0913قانون کار البته در هنگام تصویب نهایی این قانون در آبان ماه سال ( 01)ماده ( ح)بند 

” قانون“این  01به دیگر بندهای ماده ” الحاقی“به صورت  0921/1/7ه از قانون کار پیوست نبوده ــ و در واقع از تاریخ به این ماد

های ”شرایط و نحوه فسخ قرارداد“در واقع ــ همان گونه که مشاهده می کنیم ــ ناظر بر ( بند ح)این بند . اضافه شده است

در مواردی که کتبی باشد، می بایست در “که بر اساس نص صریح تنها تبصره این ماده، کار میان کارگران و کارفرمایان بوده 

کارگر، کارفرما، اداره کار محل و شورای اسالمی کار و در کارگاه های فاقد شورا، “چهار نسخه، تنظیم شده و در اختیار 

 .نماینده کارگران قرار گیرد

رفع موانع تولید و کسب و کار، “و کارگزاران دولت که آشکارا هدف خود را ” کارپیش نویس الیحه اصالح قانون “ارائه دهندگان 

ذکر می ” و تأمین منافع و رضایت خاطر آنان( ”کارآفرینان“یا به قول طراحان این پیش نویس )جهت حمایت از سرمایه داران 

ای ورود سرمایه گذاران خارجی، جهت درصدد پهن کردن فرش قرمز بر” پسا برجام“کنند و به ویژه در شرایط به اصطالح 

سرمایه گذاری و استفاده از منابع، بازارهای فروش و مهم تر از همه، نیروی کار فوق العاده ارزان کارگران در کشور هستند، به 

یط و نحوه شرا“قانون کار و ُمفاد آن داشته باشند که از  01ماده ( ح)طور طبیعی دیگر نباید هیچ گونه عالقه و رغبتی به بند 

به عنوان مثال به هنگام )های کار میان کارگران و سرمایه داران سخن به میان می آورد و در مواقع و مواردی ”فسخ قرارداد

… و ” حل اختالف“و ” هیئت های تشخیص“حتی پای یکسری مراجع و ارگان ها، مثل ( بروز اختالف میان کارگران و کارفرمایان

قانون کار، صاحبان صنایع و سرمایه داران را به  01ذا درصدد بر می آیند تا با حذف این بند، از ماده ل. را نیز به میان می کشد

های کار و پیامدهای آن خالصی بخشیده و آن را دربست در اختیار کارفرمایان ”شرایط و نحوه فسخ قرارداد“کلی از قید و بند 

نحوه فسخ قراردادها به طور کامل به دست صاحبان سرمایه و  چرا که با حذف این بند و سپردن شرایط و. قرار دهند

دیگر مکلف نیستند که به تعهدات خویش در قبال کارگران پایبندی نشان داده و از جمله پاسخ گوی ” حضرات“کارفرمایان، این 

 .مطالبات و اعتراضات آنان به هنگام فسخ قراردادها باشند

؛ حقوق یا …نوع کار یا حرفه“و مواردی چون ” مشخصات دقیق طرفین“، عالوه بر 01ه بد نیست یادآوری کنیم که در همین ماد

  ”؛ ساعات کار، تعطیالت و مرخصی ها؛ محل انجام کار؛ تاریخ انعقاد قرارداد؛ مدت قرارداد، برای کارهای مدت دار…مزد مبنا و 

تحکیم و تضمین نمایند، بندی هم وجود دارد تحت  که می بایست در متن قراردادهای کار قید شده باشند، تا صحت آن ها را

موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب “: ، که مسئله ای بسیار مبهم و درواقع بی سر و ته همچون(ز)عنوان بند 

ان که بخواهند ، که هر زم”کارآفرینان“را مطرح می کند، تا به نوبه خود، مفری باشد برای صاحبان سرمایه و به اصطالح ” نماید

عرف و عادت کارخانه، کارگاه . ما به محل ها و مراکز دیگر کاری نداریم: و اراده کنند، با توسل به این بند و در واقع این حربه که

این  01و  3موضوع ماده )” صحت قراردادهای کار و شرایط اساسی انعقاد آن… و شغل محل ما چنین ایجاب می کند و 

کارگران و پاسخ گویی به پرسش ها و ” مزایای قانونی پایان کار“سئوال برده و از پرداخت مطالبات و  را به زیر( ”قانون“

 .اعتراضات آنان سرباز زنند

هیچ کاری ندارند و به راحتی از ( بند ز آن) 01و کارگزاران دولت با این بند از ماده ” پیش نویس الیحه اصالح قانون کار“طراحان 

این ماده از قانون کار را که به نحوی از انحاء به پایبندی کارفرمایان به تعهدات خویش به هنگام ( ح)اما بند  کنار آن می گذرند،

 !!!.اشاره دارد، به زیر سئوال می برند و در صدد حذف آن بر می آیند” شرایط و نحوه فسخ آن ها“فسخ قراردادها و 

این ماده، صرفاً به تضییع و پایمال نمودن خواست ها و مطالبات ( ز)ابقای بند قانون کار، همراه با  01از ماده ( ح)آری حذف بند 

کارگران منجر نخواهد شد، بلکه به سهم خود راه هرگونه اعتراض و شکایتی را نیز به هنگام بروز احتمالی اختالف میان دو 

 .هدطرف این قرارداد از بین برده و امنیت شغلی کارگران را بیش از پیش کاهش می د

، شرایط فسخ 01قصد دارند که با حذف این بند از ماده ” پیش نویس اصالح قانون کار“واضح است که حضرات تنظیم کننده 

به تأمین منافع “: قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان را به گونه ای سمت و سو دهند که همان گونه که وعده داده اند

 .آنان را فراهم نماید” رضایت خاطر“وجبات خوشنودی و یاری رسانده و م” سرمایه داران

 0931/  7/  93 –کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

بخش / ، اصل مواد قانون کار فعلی و توضیحات ما”اصالح قانون کار” ی پیشنهادی دولت برای”الیحه “:مهر92

 اول

 .اصالح می شود« تبصره » به (  9)نوان تبصره حذف و ع( 7)ماده ( 4)و (  9)، (0)تبصره های 

قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي، : قانون کار 7اصل ماده 

 .كاري را براي مدت موقت يا مدت غیر موقت براي كارفرما انجام مي دهد

كه طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهیه و به  حداكثر مدت موقت براي كارهايي -0تبصره

 .تصويب هیات وزيران خواهد رسید

در كارهائي كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود ، قرارداد دائمي تلقي مي  -9تبصره 

 .شود

راردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و ــ ق(  0921/ 1/ 7الحاقی ) 9تبصره 

 .امور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد

رکرد، مزایای قانونی پایان ــ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت، به نسبت مدت کا(  0921/ 1/ 7الحاقی ) 4تبصره 

 .کار، به مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند



اوالً، قراردادهای : و تبصره هایش متوجه می شویم که( آن 7ماده ) ” قانون کار“با دقت نظر در ُمفاد این ماده از : توضیحات ما

که حداکثر از سی روز کاری تجاوز نکنند و ثانیاً در کارهایی کار میان کارگران و کارفرمایان در صورتی می توانند شفاهی باشند 

اگر مدتی . . . که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد، مثل کار در کارگاه ها و کارخانه ها و بسیاری از شرکت ها و مؤسسات و 

ه توسط وزارت کار و امور در قرارداد ذکر نشود، قراردادهای کار دائمی تلقی شده و باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص ک

این ( 4)ضمن اینکه تبصره . اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار گرفته باشد، تنظیم شوند

ر حداکث“آن نیز، تهیه و تصویب ( 0)ماده، کارفرمایان را مکلف به پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت کرده و تبصره 

” هیئت وزیران“و ” . . .وزارت کار “را به ترتیب برعهده ” مدت موقت کار، برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیر مستمر دارد

 .می گذارد

این ماده در واقع بر روی تمامی این موارد و مسائل ( 4)و ( 9)و ( 0)اما با حذف تبصره های ” پیش نویس اصالحیه قانون کار“

حمایت از » که از جمله اهداف آن را ” اصالحیه“د و برخالف ادعاهای دروغین طراحان و ارائه دهندگان این خط بطالن می کش

قلمداد کرده اند، آن ها را یکی بعد از دیگری به نفع صاحبان سرمایه و در !!! ؟« تامین امنیت شغلی کارگران» و « نیروی کار

در واقع با حذف تبصره های یاد شده در صدد برمی آید ” پیش نویس“این ” .به باد فراموشی می سپارد  حمایت از کارفرمایان

تا در اولین مورد از موارد پیشنهادی خود، قراردادهای شفاهی کار میان کارگران و کارفرمایان را رواج داده و با این کار، عمالً 

الف ـ نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای “: مواردی چونو ” مشخصات دقیق طرفین قرارداد“قانون کار را که بر روی ( 01)ُمفاد ماده 

د ـ محل انجام . ج ـ ساعات کار، تعطیالت و مرخصی ها. ب ـ حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن. که کارگر باید به آن اشتغال یابد

ی که عرف و عادت شغل یا ز ـ موارد دیگر. و ـ مدت قرارداد، چنان چه کار برای مدت معین باشد. ه ـ تاریخ انعقاد قرارداد. کار

تأکید و صراحت دارد، منتفی نموده و تصمیم گیری در مورد ” .ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد( الحاقی ) و ح . محل ایجاب نماید

همچنین در نظر دارند تا به طور ” پیش نویس“کارگزاران سرمایه و طراحان این . تمامی این موارد را صرفاً به کارفرمایان بسپارد

ــ آن هم در « تبصره » با «  9تبصره » این ماده از قانون کار و جایگزین کردن عنوان ( 4)و ( 0)شخص با حذف تبصره های م

درصد کارگران با قراردادهای مدت دار و موقت  39شرایطی که بنا به ادعای رسمی وزارت کار دولت روحانی، امروزه بیش از 

و از این طریق . . . ( کارهای فصلی، ساختمانی و ) هایی با طبیعت مستمر و غیر مستمر کار می کنند ــ اوالً تفاوت میان کار

رواج دهند و در ( تا صد در صد قراردادها ) دائم و موقت را مخدوش نموده، قراردادهای موقت را بیش از بیش و به طور کامل 

مزایای قانونی پایان کار کارگران قرارداد موقت “یند و ثانیاً یک کالم خیال صاحبان سرمایه و کارفرمایان را از این بابت راحت نما

 .از کارگران گرفته، تماماً به جیب سرمایه داران بریزند  (را 7ماده   4موضوع تبصره ) ” را

یک “ا ی پیشنهادی خود، می خواهند ب” الیحه”کارگزاران سرمایه در واقع با ردیف کردن همه ی این کارها، تنها در اولین ماده از

، تا کارفرمایان و صاحبان صنایع راحت تر از همیشه و با فراغ بال بیش تری تصمیمات خود را در راستای ”تیر چند نشان بزنند

تأمین منافع طبقاتی خویش به مرحله اجرا بگذارند و شرایط خود را ــ به ویژه به هنگام بستن قراردادهای کار ــ به کارگران 

 .تحمیل نمایند

تبصره های ” تغییر“و ” حذف“در مورد ” پیش نویس“پیشنهاد دولت و طراحان این   ین همان گونه که مشاهده می کنیمبنا برا

پیش نویس الیحه اصالح قانون “، ــ آن گونه که ”تبدیل قراردادهای موقت کار به دائم”قانون کار، نه تنها در راستای ِ( 7)ماده 

و قانونی کردن آن ها، و اگر شده ” قراردادهای موقت کار“قاً در جهت ادامه ی روند تنظیم ادعا می کند ــ نبوده، بلکه دقی” کار

حداکثرمدت زمان کار، برای کارهایی با جنبه غیر ”تقلیل نهادهای کنترلی بر!!! حتی حذف به طورکلی هر نوع قرارداد کاری؛ 

 .می باشد” ای کار به دست کارفرمایانفسخ قرارداده“مستمر، و در یک کالم سپردن همه و همه چیز از جمله 

توجه به این نکته البته در این جا ضروری است که به هنگام عقد قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان ، علی رغم اینکه 

به ( یدار آن کارگر به عنوان فروشنده نیروی کار و کارفرما ــ اعم از دولتی یا خصوصی ــ به مثابه خر) هر دو طرف این معامله 

اما به !!! ؟” هم پایه و برابرند( ” حقوق بشر“) درپیشگاه قانون و حقوق شهروندی “و ” تابع اراده آزاد خود هستند“اصطالح 

دلیل یک سری از واقعیت های انکار ناپذیر طبقاتی و تضادهای عمیق سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی ــ از جمله اجبار 

یروی کار خویش، جهت زنده ماندن خود و اعضای خانواده اش و وجود لشکر عظیم بیکاران و کارگران آماده کارگر، برای فروش ن

به کار، در بازارکار جوامع سرمایه داری و در پشت درِ  کارگاه ها و کارخانه ها و مهم تر از همه ، توازن قوای سیاسی و 

بر ارگان های تصمیم گیری و اداره جامعه ــ صاحب پول و سرمایه، طبقاتی موجود و در این رابطه، سلطه طبقه سرمایه دار 

با گام های بلند، ” همواره به هنگام عقد قرارداد ــ به ویژه قراردادهای انفرادی میان کارگر و سرمایه دار ــ با خیالی آسوده و 

عنوان مالک نیروی کار و کارگر، خجول و  در حالی که خودپسندانه، لبخندی بر لب دارد، پیشاپیش راه می رود و آن دیگری، به

 .و حق و حقوقش را پایمال نمایند” مردد، به دنبال او روان است و انتظاری غیراز این ندارد که پوست از تنش جدا کنند

له به قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان ــ از جم( با ویژگی های کشوری چون کشور ما ایران ) لذا در چنین جوامعی 

دالیلی که فوقاً بدان ها اشاره شد ــ در خوشبینانه ترین شرایط، همواره به ضرر کارگران و به نفع سرمایه داران تمام شده و 

 .به چیزی جز فقر و بی حقوقی بیش تر منجر نخواهد شد

 0931/  7/  92 –کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری 

 شود مراکز کارآموزی به بخش خصوصی واگذار می/ ۱۱۱تغییر در ماده  :مهر99

 .در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، مراکز کارآموزی به بخش خصوصی واگذار شده است

در جهت واگذاری بیش از پیش خدمات به  ۵۵۵مهر ایلنا، در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، ماده 99به گزارش

 .تغییر بنیادین کرده است بخش خصوصی،



سپاری  اند و این به معنای برون های مهارت و فناوری آزاد جایگزی مراکز کارآموزی وزارت کار شده در این تغییرات، آموزشگاه

 .خدمات آموزشی و کاهش سطح ارائه تسهیالت رایگان و ارزان به کارگران است

 :قانون کار به این شرح است ۵۵۵متن ماده 

ای آزاد نیز به  های فنی و حرفه عالوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه – ۵۵۵ماده 

منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی 

 .شود تاسیس می

 :کند قانونی به صورت زیر تغییر می براساس الیحه پیشنهادی دولت، این ماده

های مهارت و فناوری آزاد به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب  آموزشگاه

 .شود پروانه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس می

به طور کامل حذف شده اند و با این حساب،  همانطور که مشخص است در این الیحه پیشنهادی، مراکز کارآموزی دولتی

و در « های آزاد آموزشگاه»براساس تصمیم یکجانبه دولت برای اصالح قانون کار، آموزش فنون تخصصی و شغلی باید توسط 

 .بخش خصوصی انجام شود

دمات رفاهی و حذف بدون تردید می توان گفت یکی از مهمترین محورها در این الیحه پیشنهادی، تالش برای کاهش سطح خ

های حداقلی است و بر همین اساس است که پای بخش خصوصی به عرصه حقوق بنیادین کارگران باز  هرچه بیشتر حمایت

از دوش دولت بردارد و آن را به بخش خصوصی   خواهد وظیفه کارآموزی را نیز می شود و جای تعجبی ندارد اگر دولت می

 .واگذار کند

 :قانون کار ۱۰۱برای اصالح ماده پیشنهاد دولت  :مهر02

 های ضمن خدمت خصوصی شدن آموزش

اعمال شده که الزام قانون اساسی برای آموزش  ۵۰۳در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، تغییراتی در ماده 

 .رایگان ضمن خدمت را زیر سوال برده است

در این . قانون کار دچار تغییراتی شده است ۵۰۳صالح قانون کار، ماده مهر ایلنا، در الیحه پیشنهادی دولت برای ا02به گزارش

تواند برای  از این ماده قانونی حذف شده و در عوض در این ماده آمده است که دولت می« قانون اساسی»تغییرات، لفظ 

 .آموزش نیروی کار از مشارکت بخش غیر دولتی استفاده کند

 :ح استقانون کار به این شر ۵۰۳متن ماده 

در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز باالبردن دانش فنی کارگران،  -۵۰۳ماده 

 .وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی الزم را فراهم سازد

 :است توسط دولت و مجلس به صورت زیر تغییر کندبراساس الیحه پیشنهادی اصالح قانون کار، ظاهرا این ماده قانونی قرار 

دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و دسترسی برابر و آسان برای همه اقشار از 

های مهارتی برای استقرار نظام جامع آموزش مهارت و فناوری  طریق انسجام و تمرکز در سیاستگذاری و مدیریت آموزش

 .نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید( ای نظام آموزش، نظام اشتغال و نظام صالحیت حرفه)

همانطور که در این تغییرات مشخص است، اجرای اهداف قانون اساسی به دست فراموشی سپرده شده و عامدانه از متن 

بر فراهم  ۷۰و  ۶۲بو ط به تاکید این سند قانونی در ماده به اهداف قانون اساسی مر ۵۰۳اشاره ماده . قانون حذف شده است

 .آوردن امکانات شغلی مناسب برای همه و آموزش رایگان همگانی است

. اند اند، چرا که به جای آن، مشارکت بخش غیردولتی را نشانده حذف کرده۵۰۳جای تعجب ندارد که قانون اساسی را از ماده 

های ضمن  داند و اگر قرار است آموزش تی در وظایف دولت از جمله آموزش را مجاز نمیقانون اساسی، مداخله بخش غیردول

 .خدمت کارگران پولی شود، طبیعی است که قانون اساسی پایمال خواهد شد

های ضمن خدمت را از جیب خالی خود  های آموزش کارگرانی که فاقد امنیت شغلی و امید به آینده هستند، قرار است هزینه

 .خواهند به این اجحاف، جامه قانونی بپوشانند ها می شود، حال دولتی هم اکنون نیز مواردی از این دست دیده می. ندبپرداز

 است وزارت نفت از شورای عالی حفاظت فنی خط خورده/ 61تغییر حذفی در ماده  :مهر04

لی حفاظت فنی خط خورده است و این در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، وزارت نفت از اعضای شورای عا

 .کند حذف، احتماالتی را به ذهن متبادر می

مهر ایلنا، در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، وزارت نفت از ترکیب اعضای شورای عالی حفاظت 04به گزارش

 .فنی حذف شده است

له وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعضای این های مربوطه دیگر از جم در حالیکه وزیر کار و معاونت وزارتخانه

 .است اند از این جمع فقط نماینده وزارت نفت خط خورده شورا آمده



ترین حالت، این حذف غیرعامدانه و سهوی  کند؛ اول آنکه در خوشبینانه این خط خوردگی، احتماالتی را به ذهن متبادر می

کنندگان این الیحه پیشنهادی  ای، تنظیم دقتی و عملکرد غیر حرفه قاطع برای اثبات بیانجام شده که با این حال مدرکی 

 .است

در خصوص احتمال دوم نیز طرح و یادآوری چند نکته حائز اهمیت است؛ اول این که این حذف، می تواند نشان دهنده 

شورای عالی حفاظت فنی و ایمنی مسئول از آنجا که . توجهی نویسندگان الیحه به حوادث بیشمار در حوزه نفت باشد بی

های نفت، گاز و پتروشیمی، یکی از پرخطرترین  های حفاظت فنی است و در حال حاضر، حوزه نامه تهیه موازین و آیین

گرفتن حوادث  تواند نشان دهنده نادیده واحدهای صنعتی کشور هستند، حذف نقش وزارت نفت از این شورا، بدون شک می

 .این حوزه باشد

های  در شرایطی که در مردادماه و متعاقب رخ دادن حوادث بیشمار در حوزه. این سیاست نعل وارونه زدن جای تعجب دارد

بینیم، در حرکتی ناباورانه از سوی مسئوالن  نفتی، بخشنامه ارتقاء بازرسی و ایمنی کار توسط وزیر کار ابالغ شد، حال می

 .ه وزارت نفت از ترکیب شورای عالی حفاظت فنی خط خورده استاین وزارت خانه، جایگاه قدیمی نمایند

اند و تحت عنوان  های نفت، گاز و پتروشیمی، از قانون کار مستثنا شده سالهاست که حوزه. و اما نکته دیگری نیز وجود دارد

یف شده است، براین اساس ای تعر مقررات ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای آنها مقررات اشتغال و استخدامی جداگانه

در سالهای اخیر علیرغم اعتراضات کارگران، . توان در همین راستا تحلیل کرد این حذف و خط خوردگی در الیحه را نیز می

اند به این مستثناسازی وجاهت ببخشند و احتمال آن هست که حذف وزارت نفت از ترکیب  های متوالی سعی کرده دولت

 .فنی در ادامه همین روند باشد اعضای شورای عالی حفاظت

و با این وصف، دیگر وزارت نفت و زیر   خارج شوند  های نفتی به طور کامل از زیر چتر قوانین حمایتی شاید قرار است حوزه

 .هایش هیچ جایی در قانون کار نخواهند داشت مجموعه

 !ارگرمی کندالیحه اصالح قانون کار ایجاد ابهام بیشتردر شرایط کاری زنان ک :مهر09

قانون کار اضافه شده که این تغییرات، موجب ابهام  72و  77در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، تغییراتی در مواد 

 .شود بیشتر در شرایط شغلی زنان کارگر می

. مناقشات بسیار بوده است مهر ایلنا، شرایط کار زنان و موضوع اشتغال زنان کارگر در ماهها و سالهای اخیر محل09به گزارش

ها برای کاهش ساعات کار زنان  هایی مبنی بر افزایش مرخصی بارداری و زایمان گرفته تا تالش ها و توصیه نامه از بخشنامه

 .ها دامن زده است متاهل، همه و همه به این بحث و جدل

ه، تغییراتی در مواد قانونی مربوط به اشتغال زنان ای که تحت عنوان اصالح قانون کار به مجلس ارائه کرد حال، دولت در الیحه

 .دامن زده است  کارگر به وجود آورده است که این تغییرات بر نگرانی فعالین کارگری و کنشگران حقوق زنان

ن که متن کنونی آن به شرح ذیل است، تغییراتی اعمال شده که بر ابهام در شرایط شغلی زنا 72و  77در این الیحه، در مواد 

 .آفزایند کارگر می

در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برا ی کارگر باردارخطرناک یاسخت تشخیص  – 77ماده 

 .داده شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید

که دارای کارگر زن هستند کارفرمامکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر در کارگاههایی  – 72ماده 

این فرصت جزء ساعات کارآنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف . سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد 

از قبیل شیرخوارگاه ، ) وط به نگهداری کودکان است متناسب با تعداد کودکان وبا در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مرب

 .را ایجاد نماید.( …مهدکودک و

آئین نامه اجرایی ، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از  –تبصره 

 تصویب وزیر کار واموراجتماعی به مرحله اجراء گذاشته می شود

 :یک تبصره به شرح زیر افزوده است 77صالحیه قانون کار، در ماده برابر متن الیحه ا

 .در دوره بارداری، اخراج زنان کارگر تحت هر شرایطی ممنوع است

 :نیز متن زیر اضافه شده است و این ماده را مکرر کرده است 72و در ماده 

عات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت توانند تمامی سا زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می -مکرر 78ماده 

 .دورکاری انجام دهند

درصد قراردادها موقت است، هیچ ضمانت اجرایی و وجه الزامی  31بدیهی است که ممنوعیت اخراج کارگر در شرایطی که 

اتمه این قراردادها، های متعدد بعد از خ کند، چرا که اتمام قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه و تسویه حساب پیدا نمی

در عین حال، این   .قرار داده است« اخراج»را به جای لفظ نامیمون « تعدیل»مدتهاست که لفظ محکمه پسند و کارفرماپسند 

 .تواند در زمینه استخدام زنان مشکل ایجاد کند ممنوعیت اخراج می

قراردادن امکان . اری برای زنان سرپرست خانوار استاز طرف دیگر آن چه بیش از این مورد نگرانی است، قراردادن امکان دورک

، کارفرما 72در تبصره ماده . دورکاری به معنای ایجاد فرصت برای کارفرماست تا از بسیاری از تعهدات قانونی خود فرار کند



راهم شود، بعید موظف به ایجاد و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک در شرایط خاص شده است و اگر قرار باشد امکان دورکاری ف

 .است که این الزامات قانونی و تکالیف کارفرما اجرایی شود

اعمال شده  41کنار تغییراتی که در الیحه پیشنهادی در ماده   از طرف دیگر، اگر این تغییرات را در محور روح کلی این الیحه،

رگر و کارفرما انجام شود و درنهایت، به کسر از میان کا  تواند براساس یک توافقنامه کتبی است، قرار دهیم، این دورکاری می

 .بیانجامد  دستمزد کارگران زن

به طور یقین، به فضای ضد اشتغال زنان دامن خواهد زد و کارگران زن و علی   همه اینها مواردی است که در شرایط فعلی

 .الخصوص زنان سرپرست خانوار را بیش از پیش در تنگناهای معیشتی قرار خواهد داد

 قسمت سوم –سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار  :مهر2

 دستمزد-2

و در تکمیل آن با ایجاد تغییراتی   40در مواد مربوط به دستمزد، دولت در الیحه اصالحیه اش با ایجاد تغییرات عمده ای در ماده 

صورت قانونی   هم دستمزد چندین برابر زیر خط فقر را با عمق و دامنه بیشتریقانون کار تالش کرده است  42و  47در مواد 

این ماده از قانون کار جزو معدود مواد این . بدهد و هم قادر به انجماد کامل حداقل مزد به بهانه شرایط اقتصادی کشور بشود

اما دولتهای مختلف در . رای کارگران تامین کندقانون است که در صورت اجرا میتوانست حداقلی از یک زندگی بخور و نمیر را ب

سالی که از تصویب قانون کار میگذرد با اتکا به سرکوب و مسلط کردن تشکلهای دست ساز در محیطهای کار و  97طول 

به عدم اجرای چنین بندهایی از قانون کار و اجرای بی کم و کاست مواد   ممانعت از ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، موفق

قانون کار را اجرا نکرده اند و حال از طریق الیحه اصالحیه در  40ضد کارگری آن شده اند بطوریکه هیچگاه این مواد و بویژه ماده 

صدد قانونی و نهادینه کردن تمامی آن چیزهایی هستند که در نتیجه اعمال سیاست سرکوب و غارت دسترنج ما کارگران 

قانون  40به همین دلیل در الیحه اصالحیه تمامی قانون شکنی های خود در دور زدن ماده  .موفق به پیاده کردن آنها شده اند

کار را لحاظ کرده اند و عالوه بر آن شرایطی را رقم زده اند که تعیین حداقل مزد کارگران تحت هیچ ضابطه ای، اال منافع مطلق 

قانون کار و الیحه اصالحیه دولت بر روی این ماده بی هیچ  40نگاهی به ماده . و عزم و اراده دولت و کارفرمایان قرار نگیرد

 .است  استدالل خاصی موید این نکات

 40ماده 

شوراي عالي كار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع : قانون کار 40ماده 

حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي  - 0: مختلف با توجه به معیارهاي ذيل تعیین نمايد

حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار  -9   .جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود

ن توسط مراجع رسمي محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده ، كه تعداد متوسط آ

كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعیین شده قانوني به هیچ  - تبصره     .اعالم مي شود را تامین نمايد 

كارگري كمتر از حداقل مزد تعیین شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف ضامن تاديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و 

 . د مي باشندحداقل مزد جدي

به ماده مذکور اضافه و عنوان تبصره یاد شده به  9به شرح زیر اصالح و متن زیر به عنوان تبصره  40ماده : الیحه اصالحیه دولت

 -0: میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط ومعیارهای ذیل -الف: تبصره یک اصالح میشود

تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن  -9     ی از سوی مرجع ذی صالح قانونیدرصد تورم اعالم

 شرایط اقتصادی کشور -9    توسط مراجع رسمی ذی صالح اعالم میشود

 این قانون( 009)ماده ( ب)حداقل مزد کار آموزان موضوع بند  -ب

 آموزش عالیحداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز  -ج

حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ده درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد می  -9تبصره 

 .باشد

*************************************************** 

ن معناست که همچون سالیان گذشته، مثال در این بند به ای” تغییرات سایر سطوح مزدی“قید : الیحه اصالحیه دولت( الف)بند 

درصد افزایش میدهند قادر به افزایش کمتری از مزد برای آندسته از  91  اگر حداقل مزد را به قول خودشان برای حداقل بگیران

، رانده معنای عملی چنین رویکردی در تعیین مزد. کارگرانی بشوند که دریافتی شان کم و بیش باالتر از حداقل مزد می باشد

 .شدن بیش از پیش دریافت کنندگان باالی حداقل مزد به صف دریافت کنندگان حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر است

در این بند آن مرجع ذی صالحی را که قرار است درصد تورم سالیانه را اعالم کند قلم : الیحه اصالحیه دولت( 0 –الف )بند 

بشوند که مطابق میل دولت و ” مرجعی“به آمار   بر اساس تورم سالیانه قادر به استناد گرفته اند تا در تعیین حداقل مزد

قانون کار این مرجع از همان اول  40ماده  0این در حالی است که در بند . کارفرمایان اقدام به تعیین میزان تورم سالیانه میکند

 .بانک مرکزی اعالم شده است

حداقل مزد بدون آن كه : قانون کار حذف شده است 40ماده  9در این بند، جمله زیر از بند : تالیحه اصالحیه دول( 9 –الف )بند 

مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك 



: نشسته است  و به جای آن، این جمله” مین نمايدخانواده ، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعالم مي شود را تا

 ”تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صالح اعالم میشود“

که معطوف به تاکید بر تامین ” باید“الیحه اصالحیه دولت مشاهده میشود قید بسیار مهم ( 9 –الف )همانطوریکه در بند 

واده کارگری می باشد و همچنین این نکته که حداقل مزد می بایست بدون توجه به مشخصات روحی و زندگی یک خان

ماده  9حذف این دو نکته از بند . قانون کار حذف شده اند 40ماده  9جسمی کارگر و ویژگی کار محول شده تعیین بشود از بند 

ته است از روی دوش دولت برای تعیین حداقل مزدی که زندگی آن نهف” باید“، از یک طرف تاکید و اجباری را که در کلمه 40

تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات روحی و جسمی “یک خانواده کارگری را تامین کند بر میدارد و از سوی دیگر حذف 

ین حداقلی از ، عمال ضرورت تعیین حداقل مزد به عنوان یک ضابطه و قانونمندی برای تام”کارگر و ویژگی کار محول شده

در مورد گره زدن  47لذا با توجه به نکات دیگری نیز که مثال در تغییرات ماده . معاش را برای عموم کارگران از موضوعیت میاندازد

استقرار مناسبات “  که ضرورت این تغییرات معطوف به 42مزد به میزان بهره وری کارگر وجود دارد و همچنین در تغییرات ماده 

اعالم شده است، میتوان بی هیچ ابهامی دریافت که دولت با هدف سپردن اختیار مطلق تعیین حداقل ” مینه مزدصحیح در ز

مزد به میل و اراده تک تک کارفرمایان، دست به تغییراتی اساسی در مواد مربوط به دستمزد کارگران زده است و از سوی 

 .میخ آخر را بر تابوت طبقه کارگر ایران کوبیده است  ”ادی کشورشرایط اقتص“تحت عنوان ( 9 –الف )  دیگر با آوردن بند

این ” شرایط اقتصادی کشور“یعنی ( 9 –الف )را مد نظر قرار بدهیم از بند ( 9 –الف )اگر بند : الیحه اصالحیه دولت( 9 -الف)بند 

م به صورت چندین برابر زیر خط فقر در ، اختیار تعیین مزد آنه(9-الف)نتیجه حاصل میشود که علیرغم اینکه با توجه به بند 

دست دولت و کارفرمایان قرار میگیرد، آنان در عین حال میتوانند در شرایط ویژه و بحران اقتصادی، حتی از پرداخت این دستمزد 

غارتگرانه هر مبلغی را که اقتضاء منافع ” شرایط اقتصادی کشور“چند برابر زیر خط فقر نیز شانه خالی کنند و با استناد به 

در الیحه اصالحیه دولت ناظر بر تثبیت و تحمیل بیش از ( 9-الف)به معنای دیگری بند . شان بود به کارگران بدهند یا ندهند

-الف)پیش دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و سپردن اختیار تعیین مزد بدست میل و اراده تک تک کارفرمایان است و بند 

حداقل مزد و حتی پایین آوردن همین دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر به بهانه بحران اقتصادی  ناظر بر انجماد کامل( 9

 .می باشد

این بندها بشدت مغشوش هستند و معلوم نیست حداقل مزد کار آموزان و : الیحه اصالحیه دولت 9و تبصره ( ج)،(ب)بندهای 

عالی چگونه تعیین خواهد شد چرا که هیچ صحبتی از چگونگی  حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ التحصیل مراکز آموزش

که ناظر بر ده درصد دستمزد بیشتر برای کارگران قرارداد موقت در برابر کارگران  9همچنین تبصره . تعیین آنها نکرده است

 .ان ایران استدرصد کارگر 31  قرارداد دائم می باشد یک فرافکنی برای تحمیق کارگران قرارداد موقت و به عبارتی

 :یک جمعبندی خالصه از سرنوشت تعیین حداقل مزد در الیحه اصالحیه دولت

تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده “و حذف ” باید“دولت با برداشتن قید -1

 .یاری برای تعیین حداقل مزد استقانون کار، در صدد حذف سبد هزینه به عنوان مع 40ماده  9، از بند ”به کارگر

، ”تعیین حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده به کارگر“الیحه اصالحیه، حذف -2

بیانگر عزم دولت برای امحا تعیین حداقل مزد و سپردن آن به میل و اراده تک تک کارفرمایان می باشد چرا که ماهیت وجودی 

پرداخت   ، اساسا به خاطر”؟؟ در شورایعالی کار!!تعیین حداقل مزد از طریق به اصطالح شرکای اجتماعی“نام  مقوله ای به

حداقل یکسانی از مزد به عموم کارگران است تا هر کارگری فارغ از مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده 

تعیین حداقل مزد بدون توجه به “به این معنا حذف . ودار بشودبتواند با دریافت این حداقل، از یک معاش نسبی و حداقلی برخ

عمال تعیین حداقل مزد سالیانه و ضرورت وجودی آنرا از ” مشخصات جسمی و روحی و ویژگی کار محول شده به کارگر

 .یکندموضوعیت می اندازد و شرایط الزم را برای تعیین حداقل مزد بر اساس میل و اراده تک تک کارفرمایان مهیا م

قانون کار، پا را از اضمحالل تعیین حداقل مزد و اجبار دولت و کارفرمایان به  40اضافه کردن شرایط اقتصادی کشور به ماده -3

به تعیین مزدی که به میل و ” شرایط اقتصادی کشور“تامین حداقلی از معیشت برای کارگران فراتر میگذارد و با وارد کردن 

شده است دستورالعمل الزم را برای سر ریز کردن بار هر گونه بحران اقتصادی بر دوش طبقه کارگر اراده کارفرمایان سپرده 

، کارفرمایان از یک سودر شرایط عادی اقتصادی  40به عبارتی در صورت تصویب الیحه اصالحیه دولت بر روی ماده . صادر میکند

ستمزد زیر خط فقر بر کارگران شده اند قادر به تحمیل مزد مورد نظر در ابعادی بسیار فراتر از آنچه که تاکنون موفق به تحمیل د

خود به آنان خواهند شد و از طرف دیگر در دوره های بحران اقتصادی خواهند توانست از طریق انجماد و یا کاهش مزد، به 

از سفره های خالی و فقیرانه  از اندوخته های میلیاردی خود بلکه  نه  ناشی از بحران را،  شکلی کامال قانونی هزینه های

 .کارگران تامین بکنند

به تعیین در آمد کارگران بر مبنای بهره وری می پردازد و همچنین تغییرات ایجاد   که آشکارا 47تغییرات ایجاد شده در ماده -4

هایی هستند در مقابل تاکید دارد اساسا بدیل ” استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد“که بطور صریحی به  42شده در ماده 

به عبارت دیگری، دولت از آنجا که خود به خوبی میداند با تغییراتی که در ماده . قانون کار 40تعیین حداقل مزد بر اساس ماده 

داده است عمال تعیین حداقل مزد به شکل تاکنونی بر چیده خواهد شد لذا بدیل آنرا از طریق متکی کردن در آمد کارگران  40

در  -الیحه اصالحیه، متضمن تعیین مزد مشاغل مختلف خواهد بود 42که به زعم تبصره یک ماده  –وری و نظام ارزیابی  به بهره

 .الیحه اصالحیه گنجانده است

 ادامه دارد

« کشی جلوگیری از بهره»جایگزین « وری بهره»الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار  86درماده  :مهر7

 !است شده



بندی مشاغل، هدف به جای جلوگیری از  برای اجرای طرح طبقه 42یحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، در ماده در ال

 .وری عنوان شده است کشی، بهره بهره

بندی مشاغل دچار تغییر  مهر ایلنا، در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار؛ چرایی اجرای طرح طبقه7 گزارش به

 .وری انجام شده است شده است و به نظر می رسد این تغییر نیز در ادامه همان مهندسی قوانین کار براساس بهرهبنیادین 

 :به شرح زیر است 42متن ماده 

کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی  به منظور جلوگیری از بهره -42ماده 

 .ده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا دربیاوردمشاغل را با استفا

کشی از کارگر است و این  در ماده فوق تنها دلیلی که برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ذکر شده، جلوگیری از بهره

دهنده روح حمایتی قانون کار  نشان  عرفی است،مساله جدا از این که یک استدالل کامال منطقی و براساس ضوابط عقلی و 

 .نیز هست

بینیم و به  کشی در متن ماده قانونی نمی اما در الیحه پیشنهادی دولت این ماده تغییر کرده و پس از این تغییر، ردپایی از بهره

 .وری نشسته است جای آن معیار مورد عالقه دولت و کارفرمایان یا همان بهره

 :ین قرار استمتن اصالحی از ا

به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در  -42ماده 

وری نیروی کار، دستورالعملهای مربوط به نظامهای جبران خدمت شامل نظام  کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره

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

 .وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می رسد

وری نیروی کار مرتبط ساخته و از طرف  همانطور که مشخص است، در این متن اصالحی از یک طرف درآمد کارگران را به بهره

در واقع باید گفت این اصالحیه، با قلب صد درصدی ماهیت فلسفه . ی ارزیابی عملکرد کارگر استدیگر، به دنبال نظامی برا

قاعدتا بایستی براساس ضوابط غیرفردی شکل گیرد، به دنبال مشروط نمودن درآمد کارگر است و   بندی مشاغل که طبقه

 .استارزان سازی نیروی کار به بهانه افزایش بهره وری را سرلوحه قرار داده 

 .افزوده شده است 42در این اصالحیه چند تبصره نیز به ماده 

 :کند مرتبط ساختن مزد با مهارت، عملکرد و کارایی کارگر را صادر می  مجوز  در یکی از این تبصره ها، به صورت زیر،

بندی  ی طرح ارزیابی و طبقهتوانند با اجرا وری نیروی کار، کارفرمایان می به منظور مرتبط ساختن درآمد با بهره -9تبصره 

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

 .کارایی آنان مرتبط سازند

نمودن  باز هم به کرسی نشاندن مهندسی قوانین براساس بهره وری و مشروط 42رسد هدف از اصالح ماده  به نظر می

ها در تعارض آشکار  بندی مشاغل و دسته بندی حرف و تخصص این تغییرات با فلسفه ایجاد طرح طبقه. دستمزد کارگران است

 .است

 از کارگر جای حمایت وری به مهندسی مقررات باهدف جایگزینی بهره/ قانون کار 84تغییر ماده  :مهر1

قرارداد افزایش بهره وری جایگزین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، 

 .تولید شده است

 .کننده رخ داده است مهر ایلنا، در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، تغییری نگران1به گزارش

مطروحه دولت و کارفرمایان یا همان  رسد براساس مهندسی جدید قانون کار بر مبنای خواسته در این تغییر، که به نظر می

وری  انجام شده، قرارداد دریافت و پرداخت افزایش تولید، حذف و به جای آن قرارداد افزایش بهره” وری تولید افزایش بهره“

 .جایگزین شده است

 :قانون کار به این شرح است 47متن ماده 

ت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش عالقه مندی و باالبردن سطح درآمد به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفی -47ماده 

ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین  کارگران؛ طرفین، قرارداد دریافت و پرداخت افزایش تولید را مطابق آئین نامه

 .نمایند شود، منعقد می می

تبدیل شده « وری قرارداد افزایش بهره»به عنوان « ت افزایش تولیددریافت و پرداخ»حال در اصالحیه پیشنهادی دولت، عنوان 

 .است

بدون در نظر   وری در این تغییر پیشنهادی، خبری از پاداش افزایش تولید نیست و بدیهی است که عقد قرارداد افزایش بهره

هم آمده؛  41در تغییرات پیشنهادی ماده تواند بر دیون و تعهدات کارگر بیفزاید و براساس آنچه  گرفتن پاداش افزایش تولید می

 .نه تنها به باالرفتن سطح درآمد کارگر کمک نکند، بلکه باعث کسر از دستمزد پایه شود



ای به نام  شود که مسئوالن مختلف دولتی در مواجه با مطالبات کارگران از گفتمان تازه صرف نظر از اینکه اکنون چند سالی می

های چندماهه اخیر دولت و کارفرمایان برای اصالت بخشی به این مساله  رسد تالش ؛ به نظر میکنند وری استفاده می بهره

تری شده است بدین ترتیب که مسئله افزایش  وری است وارد فاز جدی که خروج از رکود اقتصادی نیازمند افزایش بهره

رسد؛ و این امر، در جای جای این الیحه  یجه میسازی کارگران به نت وری هم فقط با کاستن از دستمزد کارگر و ارزان بهره

است و البته تغییرات  47مهمترین تبلور آن هم در همین تغییرات اعمال شده در ماده . است پیشنهادی نمود عینی پیدا کرده

 .است هم در همین راستاست، تغییراتی که تعیین حداقل دستمزد را به شرایط اقتصادی کشور گره زده 40اعمالی در ماده 

 شود برداشت از مزد کارگر تسهیل می/ به نفع کارفرما 81تغییر ماده  :مهر1

 .، برداشت از مزد کارگر تسهیل شده است41در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار با افزودن یک بند به ماده 

افزوده شده که این بند، در  41ید به ماده مهر ایلنا، در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار یک بند جد1به گزارش

 .دهد صورت موافقت کتبی کارگر اجازه برداشت از مزد را به کارفرما می

شرایط برداشت، به موارد زیر . تواند اقدام به برداشت از مزد کارگر نماید قانون کار، کارفرما در مواردی می 41در متن ماده 

 :محدود شده است

 .صراحتا اجازه داده باشدمواردیکه قانون  -الف

 .هنگامیکه کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد -ب

 .اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه -ج

 .چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد -د

ای باشد با توافق طرفین  در صورتیکه اجاره( فق طرفین تعیین گردیده استکه میزان آن با توا)االجاره خانه سازمانی  مال -ه

 .گردد تعیین می

 :است به ماده فوق افزوده شده  در الیحه پیشنهادی، یک بند جدید تحت عنوان بند ز

 .اعالم موافقت کتبی کارگر به کارفرما برای کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر -ز

و از آنجا که در قرارداد کاری، کارگر   این بند پیشنهادی با هدف تسهیل برداشت مزد کارگر افزوده شدهروشن است که 

همیشه تحت فشار بیکاری و ترس از اخراج، دست پایین را دارد، هر نوع درخواست و شرطی چه معقول و چه نامعقول، می 

د و سپس به بهانه همین قرارداد مکتوب یک طرفه، کسر از تواند به عنوان دیون و تعهدات کارگر در قرارداد گنجانده شو

 .دستمزد به راحتی انجام شود

در ماده قانونی و اجازه دادن به کارفرما برای برداشت از دستمزد در صورت ” سایر دیون و تعهدات کارگر“افزودن عبارت نامفهوم 

و پای کارگر که می تواند مشکالت فعلی کارگران قرارداد برآورده نشدن این دیون و تعهدات، افزودن بندی جدید است بر دست 

 .برابر کند موقت را چندین

 شاگردی-تالش برای احیای قانونی طرح استاد/ 553تغییر شرایط کارآموزی با تغییر ماده  :مهر9

ش برای زیرپا در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، شرایط سنی کارآموزی حذف شده است و این به معنای تال

 .گذاشتن حداقل حقوق مندرج در قانون کار برای گروه زیادی از کارگران است

که مربوط به شروط  009مهر ایلنا، در الیحه ای که دولت برای اصالح قانون کار به مجلس ارائه کرده است، ماده 9به گزارش

 .است کارآموزی است، دچار تغییر شده

تواند کارآموز  نده است که شرایط سنی کارآموزی حذف و هر کارگری با هر شرایط سنی میکن این تغییر از آن جهت نگران

 .تلقی شود

  شود که در دولت گذشته نیز با مشارکت مسئوالن وقت معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کارو سازمان یادآوری می

شاگردی به -قدامی تحت عنوان شیوه شیوه نامه استاد ای و سازمان تامین اجتماعی، مشابه چنین ا آموزش فنی و حرفه

 .کارگری و حتی کارفرمایی در قالب کارزاری مشترک شد  های مختلف اجرا درآمد که موجب واکنش منفی گروه

 تغییر پیشنهادی چیست؟

 .پردازد به تشریح شرایط کارآموز می 009بند ب ماده 

 :این شرایط در قانون کار فعلی به این شرح است

ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در  افرادی که به موجب قرارداد کار آموزی به منظور فرا گرفتن حرفه -ب

سال تمام  02سال کمتر نبوده و از  01کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند؛ مشروط بر آنکه سن آنها از 

 .بیشتر نباشد

 :دی دولت این بند به این شکل تغییر یافته استاما در الیحه پیشنها



افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه خاص برای مدت معین و در کارگاهی معین به کارآموزی به  -ب

 .صورت استاد و شاگردی اشتغال دارند

شاگردی را بار -دولت تالش دارد طرح استاد رسد در این تغییرات پیشنهادی، شرایط سنی کارآموز حذف شده و به نظر می

این طرح که پیش از این در برخی از استانها اجرایی شد، همواره با مخالفت وسیع کارگران . دیگر به صورت قانونی احیا کند

 .روبرو شده است

یشتر در حق شاگردی راهی است به سمت اجحاف هرچه ب-بدون شک حذف شرایط سنی از شرایط کارآموزی و احیای استاد

کارگران، چرا که اگر این تغییرات ضد کارگری تصویب شود، کارفرمایان پس از این که سه سال هر کارگر را با شرایط نامناسب 

کنند و به دنبال یک قرارداد کارآموزی  کارآموزی به کارگماشتند و کمتر از حداقل دستمزد مصوب پرداخت کردند، از کار بیکار می

 .جدید می روند

 «شرایط اقتصادی کشور»تهدید مزد با قید / شود دستخوش تغییر می 85ماده  :شهریور90

در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، چگونگی شرایط اقتصادی کشور به عنوان یکی از شروط تعیین دستمزد 

 .اعالم شده است که افزودن این شرط، به شدت نگران کننده است

های کارفرمایان تدوین  صد درصد به زیان کارگران و براساس خواسته 40یرات پیشنهادی دولت در ماده در کل باید گفت تغی

کنند، در صورتی که این الیحه تصویب شود به  اند و می شده، کارفرمایانی که از لزوم رعایت حداقل دستمزد ابراز ناراحتی کرده

 .خواسته های خود خواهند رسید

قانون کار که یکی از  40ا، در الیحه ای که تحت عنوان اصالح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده شهریور ایلن90به گزارش

های کارگران یعنی حداقل  ترین مواد این سند قانونی است و تعیین کننده یکی از مهمترین دغدغه ترین و زیرساختی اصولی

 .دستمزد است، دچار تغییرات اساسی شده است

 .به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است” شرایط اقتصادی کشور“ین تغییرات افزودن شرط یکی از مهمترین ا

، دو شرط میزان تورم اعالم شده و سبد معاش خانوار به عنوان معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر 40در متن فعلی ماده 

شت خانوار و تعیین حداقل دستمزد براساس آن، حداقل در گرفته شده است که باید گفت شرط دوم یعنی محاسبه سبد معی

دو دهه گذشته هرگز اجرایی نشده است و حاال افزودن شرط جدید یا همان شرایط اقتتصادی کشور بر نگرانی کارگران افزوده 

فرافکنی و  تواند دو معیار پیشین را نقض کند و مفری قانونی برای است چرا که این معیار افزوده شده، به راحتی می

 .های دولت و کارفرمایان بگشاید گریزی قانون

به نظر می رسد در شرایطی که یکی از مهمترین مطالبات کارگران و فعاالن جامعه کارگری در سالهای گذشته، درخواست 

شرط  دستمزد است، افزودن -یا همان محاسبه سبد معیشت خانوار و کاهش شکاف تاریخی هزینه 40اجرای بند دوم ماده 

شرایط اقتصادی، تالش برای به کرسی نشاندن اظهاراتی است که در ماهها و هفته های اخیر در ارتباط با لزوم تخطی از 

وری به گوش می رسد و این یعنی مقامات در تالشند کارفرمایان شاکی از باال بودن  حداقل دستمزد به بهانه افزایش بهره

 .مبنای محاسباتی و عقالنی معتبری ندارد، به هر قیمت ممکن راضی نگه دارندهزینه دستمزد را گرچه این شکایت هیچ 

است و این در حالیست که  40قانون کار به ماده  009ماده ( ب)مساله بعد، افزودن بند تعیین حداقل مزد کارآموزان موضوع بند 

به همراه تغییرات بند  40ای که این تغییر ماده  و شرایط کارآموزی نیز در الیحه پیشنهادی دچار تغییر شده به گونه 009ماده 

، به معنای به رسمیت شناختن شمول از قانون کار به نام کارآموزی یا احیای قانونی طرح استاد شاگردی است 009ماده ( ب)

 .خود جای بحث جداگانه دارد 009که این تغییرات پیشنهادی در ماده 

 :شده که متن آن به شرح زیر استافزوده  40در نهایت، تبصره دومی به ماده 

حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ده درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد  - 9تبصره 

 .باشد می

وه بر درصد کارگران فاقد قرارداد دائم هستند، قابلیت اجرایی چندانی نخواهد داشت، عال 31این تبصره در شرایطی که حداقل 

 .گذارد کند و دست کارفرمایان را برای اجرایی نکردن آن باز می این تبصره را از الزام اجرا خارج می” حسب مورد“این، افزودن 

های کارفرمایان تدوین  صد درصد به زیان کارگران و براساس خواسته 40در کل باید گفت تغییرات پیشنهادی دولت در ماده 

کنند، در صورتی که این الیحه تصویب شود به  اند و می زوم رعایت حداقل دستمزد ابراز ناراحتی کردهشده، کارفرمایانی که از ل

 .خواسته های خود خواهند رسید

طبیعی است که با تصویب این الیحه، پس از این در مذاکرات مزدی درصد افزایش حداقل دستمزد بسیار پایین تر از آنچه که 

توانند به راحتی استدالل کنند که شرایط اقتصادی کشور بد است و  که دولت و کارفرمایان میباید، تعیین خواهد شد، چرا 

این استدالل باطل پیش از این وجود داشت، اما هرگز مهمل قانونی نداشت که حاال با ارائه این . توان پرداخت وجود ندارد

 .نطقی را به کرسی بنشانندخواهند، مهملی بیابند تا این استدالل فرافکنانه و غیرم الیحه می

شود که  و تعیین حداقل دستمزد برای کارورزان، راه برای بیگاری سه ساله نیروی کار باز می 009از طرف دیگر با تغییر ماده 

 …این خود حدیث مفصلی است که جای بحث بسیار دارد

 قسمت دوم –در قانون کار سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون ایجاد تغییرات ضد کارگری تر  :شهریور91



از آنجا که قرار بود جعفر عظیم زاده در قالب سه سوال به مسائل مربوط به تغییر قانون کار پاسخ دهد و این پاسخها : توضیح

همینجا از همگان . بدلیل اهمیت موضوع، طوالنی می باشند لذا جواب این سواالت در قسمتهای بیشتری منتشر خواهد شد

طوالنی بودن این قسمت و یا هر دلیل دیگری، امکان مطالعه همه متن را پیدا نمیکنند حتما بخش   چه بدلیلمیخواهیم چنان

 سایت اتحاد. را بخوانند 90مربوط به ماده 

 تحلیل شما از مواد تغییر داده شده در قانون کار چیست؟  :پرسش دوم

محور   ی و وجود یا عدم وجود تشکلهای مستقل کارگریبه نظر من قرارداد کار و امنیت شغلی، دستمزد، تامین اجتماع

حال اگر مواد مربوط به . اصلی هر قانون کاری است و بر اساس آنهاست که موقعیت و سهم کارگر از تولید ثروت شکل میگیرد

ن داشته به ضرر یا به نفع یک زندگی انسانی برای کارگران تنظیم بشوند اطمینا  این مسائل اساسی در هر قانون کاری

به معنای دیگری روح حاکم بر یک قانون کار، اساسا خود را در این چهار . باشید مواد دیگر نیز تحت تاثیر آنها رقم خواهند خورد

به همین دلیل من تمرکزم را در مورد الیحه اصالحیه . محور اصلی متبلور میکند و از اینجا به سایر مواد نیز کشیده میشود

 .هار محور و مواد مربوط به آنها خواهم گذاشتدولت، بر روی این چ

 قرارداد، خاتمه قرارداد و امنیت شغلی-1

همانطور که میدانید در قانون کار موجود مواد مربوط به قرارداد و امنیت شغلی به شدت به ضرر کارگران تنظیم شده است 

 -رصد کارگران با قراردادهای موقت یکماهه، دوسال از تصویب قانون کار، هم اکنون نزدیک به صد 97بطوریکه پس از گذشت 

سه ماهه و سفید امضا مشغول به کار هستند و عمال میلیونها کارگر و مزد بگیر، دارای کمترین درجه از امنیت شغلی نیز 

هایی اما اینکه چرا علیرغم این وضعیت، هم دولتهای قبلی و هم دولت روحانی در صدد حذف یا اضافه کردن بند. نمی باشند

به این دسته از مواد قانون کار بوده اند و هستند و این تغییرات را با کدام اهداف انجام میدهند بحثی است که پس از بررسی 

در الیحه اصالحیه دولت در رابطه با قرارداد، خاتمه . یک به یک تغییرات ایجاد شده در الیحه اصالحیه دولت روشن خواهد شد

. تغییرات جزئی و کلی ایجاد شده است  ماده آن 01ماده مربوط به این بخش در قانون کار، در  99ز قرارداد و امنیت شغلی، ا

 .داده شده است که به ترتیب به آنها می پردازم 92و  97 -90 -01 – 7اما عمده ترین تغییرات در مواد 

 7ماده 

رهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط حداکثر مدت موقت برای کا – 0تبصره : قانون کار 7متن تبصره های ماده 

درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر  – 9  تبصره. وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ز سی روز باید قرار دادهای با بیش ا -9تبصره . شود دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می

به صورت کتبی ودر فرم مخصوص که توسط وزارت کار وامور اجتماعی در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه ودر اختیار طرفین 

کارفرمایان موظفند به کارگران با قراردادموقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به  -4تبصره . قرار می گیرد، باشد

 .ماه آخرین مزد پرداخت نمایندماخذ هرسال یک 

 .”به تبصره اصالح میشود 9حذف و عنوان تبصره  7ماده  4و  9 – 0تبصره های ” : الیحه اصالحیه دولت 0متن بند 

در زمان تصویب قانون کار که هنوز قراردادهای موقت به شکل غالب قرارداد کار تبدیل  0912این تبصره در در سال : 0تبصره 

ظر بر این بود که کارفرمایان مثال حداکثر تا سه ماه میتوانند با کارگران، قرارداد موقت منعقد بکنند اما پس از این نشده بودند نا

اما هم زمان با این تبصره، تهیه   .مدت حداکثری هر کارفرمایی می بایست نسبت به انعقاد قراردادئم با کارگر اقدام میکرد

بطوریکه در نتیجه ی آن، امروزه . را نیز با هدف موقتی کردن قراردادها طراحی کردند  9 کنندگان قانون کار در آنزمان تبصره

به همین دلیل در شرایط حاضر که دیگر همه قراردادها . نزدیک به صد در صد کارگران با قرارداد موقت مشغول بکار هستند

قراردادها نمی باشد و دست کارفرمایان را برای به  معطوف به تعیین مدت حداقلی برای این نوع  موقتی شده اند و این تبصره

اما حذف این تبصره در شرایط   .حداقل رساندن مدت قرارداد باز گذاشته است، بود و نبود آن تاثیری به حال ما کارگران ندارد

یک سو و حاضر در صدد از بین بردن هر گونه موضوعیت دهی به مدت قراردادهاست که همیشه محل کشمکش کارگران از 

 .دولت و کارفرمایان از سوی دیگر بوده است

قانون کار با تعریفی که از قرارداد کار ارائه کرده، هم قرارداد کتبی و هم قرارداد شفاهی را  7هر چند که خود ماده : 9تبصره 

بل قرارداد کتبی سالی که از تصویب قانون کار میگذرد قرارداد شفاهی در مقا 97رسمیت داده است، با اینحال در طول 

به همین دلیل . نتوانسته است همچون گسترش قرارداد موقت در مقابل قرارداد دائمی، به شکل اصلی قرارداد تبدیل بشود

به  9با اضافه کردن تبصره   (” قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی“از طریق تصویب ) 0921دولت در سال 

قراردادها به سی روزه و باالی سی روزه، تالش کرد در قدم اول در مراکزی که قراردادهای سی روزه و تقسیم بندی  7ماده 

شفاهی سازی قراردادها را بی هیچ ابهامی رسمیت دهد و از آنطرف از طریق تقسیم بندی در مدت   رواج پیدا کرده بود

به این معنا عمومیت دهی به آن، پروژه شفاهی سازی رسمیت دهی به مدت قرارداد سی روزه در قانون کار و   قراردادها و

حال این پروژه ریاکارانه پس از گذشت چندین سال با مقاومت کارگران و نهادینه . قراردادها را در یک بعد کالن به پیش برد

هی نشدن قراردادهای سی روزه در جای جای مراکز تولیدی و صنعتی کشور و از این منظر عدم موفقیت در رسمیت د

نه تنها به اهداف خود نرسیده است بلکه به مانعی جدی در برابر شفاهی سازی قراردادها   گسترده به قراردادهای شفاهی،

 در صدد 7ماده  9تبدیل شده است به همین دلیل دولت با حذف تبصره 

 .است تا مانعی شفاف و محکم را از پروژه شفاهی سازی قراردادهای کار بر دارد

و هر اقدام دیگری برای شفاهی سازی قراردادها ، فقط یک تغییر شکل و  7ماده  9ه الزم است بگویم حذف تبصره در این رابط

قانون کار و هر گونه رابطه  01تغییر رویه از کتبی شدن به شفاهی شدن قراردادها نیست بلکه چنین رویکردی اساسا ماده 

قانون کار که معطوف به بخشی از قرارداد و در مورد  01قراردادها، ماده قانونمند را نشانه رفته است چرا که با شفاهی شدن 



را از دست خواهد داد   می باشد موضوعیت خود  …و  قید مشخصات کار از قبیل ساعات کار، مرخصی ها، تعطیالت، مزد مبنا

قید مشخصات کار در آن  به عبارت دیگر، با شفاهی شدن قراردادها عمال نوشته مکتوب و سندی وجود نخواهد داشت تا

منظور بشود بدین معنا باید بگویم حذف این تبصره که با هدف برداشتن یک مانع جدی در برابر شفاهی سازی قراردادهای 

سی روز به باال صورت میگیرد، اساسا نابودی هر نوع قانونمندی در ساعات کار، تعطیالت، مرخصی ها، مزد و دیگر شرایط کار 

 .آنها بدست میل و اراده تک تک کارفرمایان را مد نظر دارد کارگران و سپردن

قانون کار ناظر بر پرداخت مزایای پایان کار به کارگران با قرارداد کار معین یا مدت موقت می  94با وجود اینکه ماده : 4تبصره 

مزایای پایان کار به کارگران قرارداد باشد اما علیرغم آن، کارفرمایان در بسیاری از موارد در طول دهه های گذشته از پرداخت 

قانون کار صراحت و قاطعیت  7به ماده  4به همین دلیل افزودن تبصره . موقت بویژه در کارهای پروژه ای خودداری میکردند

ه، حال حذف این تبصر. بیشتری در مکلف کردن کارفرمایان جهت پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت ایجاد کرد

هم باعث برداشتن تاکید بیشتر از روی مکلف کردن کارفرمایان برای پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت خواهد 

شد و هم، مهم تر اینکه، حذف این تبصره بیانگر رویکرد دولت در تالش برای تضعیف و حذف پرداخت مزایای پایان کار به 

اهمیت ایجاد هر گونه خلل و ابهام در پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت که . کارگران قرارداد موقت می باشد

کارگران ایران با   هم اکنون نزدیک به صدرصد  بیانگر آن است زمانی روشن میشود که توجه کنیم 7ماده  4حذف تبصره 

ه در محیطهای کار با بازنشسته شدن این کارگران در قراردادهای موقت مشغول بکارند و معدود قرارداد های دائمی باقی ماند

به این . سالهای آینده محو خواهد شد و دیری نخواهد پائید که حتی یک کارگر قرارداد دائم در این مملکت وجود داشته باشد

شد عمال شرایط و معنا، حذف این تبصره که معطوف به اجبار کارفرمایان برای پرداخت سنوات به کارگران قرارداد موقت می با

 .زمینه های مساعد و الزم را برای عدم پرداخت مزایای پایان کار به همه کارگران ایران ایجاد خواهد کرد

 01ماده 

 ”شرایط و نحوه فسخ قرارداد“: قانون کار 01متن بند ح ماده 

 ”حذف میشود 01بند ح ماده “: الیحه اصالحیه دولت 9متن بند 

قانون کار به این معناست که از این پس کارفرمایان مکلف به قید شرایط و نحوه فسخ قرارداد در  01حذف بند ح از مفاد ماده 

با حذف این بند از مشخصات قرارداد کار، کارفرمایان عمال قادر خواهند شد شرایط و چگونگی . قراردادهای کار نمی باشند

 .دفسخ قرارداد را به میل و دلخواه خود به کارگران تحمیل کنن

 خاتمه قرار داد کارگر – 90ماده 

ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط : 0931قانون کار، در قانون کار چاپ سال  90ماده ( ز)و ( ح)متن بندهای 

قانون تنظیم بخشی از مقررات ( 3)آوری مطابق با مفاد ماده  اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن

 .است بینی گردیده ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش. هیل و نوسازی صنایع کشورتس

به ماده  9و تبصره ( ط)به شرح زیر اصالح و متون زیر به عنوان بند  90ماده ( ح)و ( ز)بندهای : الیحه اصالحیه دولت 1متن بند 

کاهش تولید و تغییرات  -توافق بین کارگر و کارفرما ح -ز: اصالح میشود 0یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره 

ساختاری که در اثر الزام قوانین یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به 

موارد مذکور در بند ز در : 9تبصره  –فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه  -ط. تعطیلی تمام و یا بخشی از کار بشود

نفر کارگر باید به تایید هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر  11کارگاههای بیش از 

ائز کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگراه، نماینده صندوق بیمه ای ذیربط، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری ح

چنانچه به . اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمائی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام االختیار وی برسد

 .تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول بیمه بیکاری میشود

قانون کار فرض گرفته شده است و الیحه طوری تنظیم شده  90در ماده   (ح)  و  (ز)در این الیحه برای اولین بار، وجود بندهای 

به همین دلیل . می باشند و حال دولت اصالحیه ای را بر آنها وارد کرده است 90است که گویا این بندها، جزو بندهای ماده 

قانون کار را به دالیل زیر، سند   90ها در ماده من تعمدا روی نقد الیحه اصالحیه دولت در مورد این بندها نمیروم چرا که وجود آن

” قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی“این بندها در  -0: سازی و یک جعل دغلکارانه از سوی دولت میدانم

 90به ماده  مصوب و قرار بود  0921در سال ” “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور“با استناد به 

قانون کار اضافه نشدند  90قانون کار اضافه شود اما با اعتراضاتی که از سوی کارگران در آن تاریخ انجام شد این بندها به ماده 

است که در آن پیشنهاد  0931بر روی قانون کار در شهریور ماه سال * شاهد این مدعا الیحه اصالحیه دولت احمدی نژاد -9

مصوب و به  0921به این معنا که اگر این بندها در سال . قانون کار را داده است 90به ماده ( ز)و ( ح) اضافه شدن بندهای

 0931قانون کار وارد شده اند اساسا این چه حکمتی است که دولت احمدی نژاد در الیحه اصالحیه اش در شهریور ماه 

این بندها در چاپهای قانون کار تا پایان سال گذشته وجود  -9. دقانون کار را مطرح میکن 90پیشنهاد اضافه شدن آنها به ماده 

در قانون رفع برخی از  7/1/0921الحاقی  9و  0“: قید شده و در پانوشت آن آمده است 90ندارد و فقط در چاپ امسال در ماده 

ب شده اند پس چرا در این سال پیش مصو 3حال سوال این است چنانچه این بندها . ” موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی

قانون کار اضافه شده اند  90سال پیش به ماده  3مهم تر اینکه، اگر این بندها از  -4سال در چاپهای قانون کار نیامده اند   3

پس چرا حتی یک مورد استناد به آنها در هیئتهای تشخیص و حل اختالف و یا دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده اخراج 

این در . کارگری و یا کارگرانی در هیچ جای ایران با استناد به این بندها در مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار نگرفته است هیچ

سال هزاران اعتراض و شکایت در مورد اخراج کارگران بدلیل اعالم کاهش تولید و تغییرات  3حالی است که در طول این 

از سوی کارفرمایان رخ داده است اما هیچیک از این شکایتها و اعتراضات با .. سی وساختاری مرتبط با شرایط اقتصادی و سیا

قانون رفع برخی از موانع تولید و “گذشته از همه اینها، در مقدمه  -1  .استناد به این بندها مورد رسیدگی قرار نگرفته اند



و از آنجا   ”ه مدت پنج سال موافقت کرده استب  مجلس با اجرای آزمایشی این قانون“: آمده است” سرمایه گذاری صنعتی

به این سو به اتمام رسیده است و مصوبه ای نیز از سوی مجلس برای دائمی شدن  0930که مدت این پنج سال از سال 

کار قانون  90در ماده ( ز)و ( ح)وجود ندارد لذا فرض گرفتن وجود بندهای ” قانون رفع برخی موانع تولید سرمایه گذاری صنعتی“

 -1.در الیحه اصالحیه دولت یک تقلب آشکار و جعل سند برای جا انداختن این بندهای به غایت ضد کارگری در قانون کار است

به ” قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری“جالب است بدانیم عالوه بر اینکه چهار سال است زمان اجرای آزمایشی 

( ح)رای دائمی کردن آن انجام نداده است استنادی هم که در این قانون برای تدوین بند پایان رسیده و مجلس نیز اقدامی ب

ح ـ “: قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به شرح زیر شده است 3صورت گرفته، مستند به ماده 

آوری مطابق با  وم تغییرات گسترده در فنکاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لز

قانون تنظیم “  3الزم است بدانیم ماده . ”قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور( 3)مفاد ماده 

این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و : می گوید” بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

حال دولت روحانی میخواهد بندهایی را که هیچگاه به قانون کار وارد نشده . جمهوری اسالمی قابلیت اجرایی داردفرهنگی 

قانون رفع برخی “و ” قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور“از قبیل   اند و عمر مستندات شان نیز

قانون کار  90؟؟ در ماده !!رسیده است به عنوان بخشی از بندهای موجودسالهاست به پایان   ”موانع تولید و سرمایه گذاری

 .به خورد ما کارگران بدهد تا آنها را با این حقه بازی در قانون کار نهادینه بکند

، ”قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی“کامال واضح است که این بندها علیرغم تصویب آن در   بنا بر این

هیچگاه در قانون کار اعمال نشده اند و لذا باید بگویم ( به اتمام رسیده است  ن اینکه تاریخ اجرای خود این قانون نیزضم)

دولت روحانی در یک سناریوی از پیش طراحی شده از طریق خوانش این دو بند به عنوان بندهای موجود در قانون کار، در صدد 

اینان خود به خوبی میدانند که تصویب و عملی شدن الیحه اصالحیه دولت ، کار چندان . ازدجا بیاند 90است تا آنها را در ماده 

به . راحتی نیست و چه بسا که به احتمال قریب به یقین، همچون دولت احمدی نژاد ناچار به عقب نشینی از آن خواهند شد

نچه موفق به تصویب الیحه اصالحیه قانون کار همین دلیل با توسل به جعل و سناریویی از پیش طراحی شده، در صددند چنا

به نظر من کل داستان هشتاد و چهار ماده قانون کار که در . بکنند 90نشدند این بندها را به شکل دغل کارانه ای وارد ماده 

ا نیست، این الیحه اصالحیه دولت مورد تغییرات جزئی و کلی واقع شده اند و خودشان نیز نیک میدانند که قابل تصویب و اجر

البته این بحث به این . قانون کار جا بیاندازند 90است که این دو بند را بی سر و صدا و به عنوان اصل بندهای موجود در ماده 

معنا نیست که ما در مقابل کل الیحه اصالحیه دست به افشاگری و مبارزه نزنیم، ما با تمام توان اینکار را خواهیم کرد و خوب، 

لذا ما کارگران باید همزمان . ینی نیز هست که دولت نسبت به الیحه اصالحیه ناچار به عقب نشینی خواهد شدقابل پیش ب

با تالش و مبارزه برای وادار کردن دولت به عقب نشینی در مورد الیحه اصالحیه، فریادمان را در مورد دغل کاری اش برای جا 

به این سو کسی جرات وارد کردن  0921میشه مورد اعتراض مان بوده و از سال قانون کار که ه 90انداختن این دو بند در ماده 

آنها به قانون کار را به خود نداده است باال ببریم و اجازه ندهیم این بار با یک سناریوی از پیش طراحی شده براحتی این دو بند 

سندسازی دولت از طریق آوردن این بندها در چاپ  در این راستا باید به هر شکل ممکن،  .قانون کار بکنند 90را وارد ماده 

امسال قانون کار و در الیحه اصالحیه را افشا و آن را بشدت مورد اعتراض قرار داد و خواهان جمع آوری چاپ امسال قانون کار 

 .از بازار شد

 92و  97مواد 

آنها توسط کمیته انضباطی است در   یید اخراجمعطوف به رسیدگی به تخلفات کارگران و تا  97در الیحه اصالحیه دولت، ماده 

قانون کار مسئولیت رسیدگی به اینگونه مسائل و اخراج کارگران از این منظر بر عهده تشکل موجود می  97حالی که در ماده 

ه است و اشاره ای نشد” قرارداد کار“نیز در قانون کار در مورد اخراج نماینده های کارگران به موضوع  92در ماده . باشد

اما در الیحه اصالحیه . ایندسته از کارگران بدون رای هیئتهای تشخیص و حل اختالف نمیتوانند توسط کارفرما اخراج بشوند

به این معنا که کارفرما میتواند نماینده های کارگران را . آنها گره زده شده است” مدت قرارداد“دولت اخراج این قبیل کارگران به 

 .رداد و بدون مراجعه به آرا هیئتهای تشخیص و حل اختالف اخراج بکندبه محض اتمام قرا

 ادامه دارد –پایان قسمت دوم 

کد  – 0931شهریور ماه  07 –سرویس اقتصادی  –الیحه اصالحیه دولت احمدی نژاد به نقل از خبرگزاری فارس  4متن ماده  *

 023970خبر 

به شرح زیر  9اصالح و تبصره  0اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره  90 متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده-4

 :شود اضافه می

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

 .ر شودآوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کا گسترده در فن

 ح ـ توافق بین کارگر و کارفرما

 ط ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی،  11های بیش از  ـ موارد مذکور در بند ز در کارگاه 9تبصره 

ه مجوز اصلی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کنند

دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا 

مان نسبت مشمول چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به ه. نماینده تام االختیار وی برسد

 .شود خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می



 کند جایگاه تامین اجتماعی را تضعیف می  قانون کار 586اصالحیه ماده  :شهریور93

قانون کار  042یک کارشناس تامین اجتماعی نسبت به تضعیف جایگاه سازمان تامین اجتماعی به وسیله اصالحیه ماده 

 .هشدار داد

جایگاه سازمان تامین اجتماعی به عنوان  042اصالحیه ماده : یورایلنا،وی با اعالم این مطلب اظهار داشتشهر93به گزارش

 .کند ای فراگیر برای اقشار محروم را تضعیف می یک سازمان بیمه

ر قانون اساسی حقی همگانی است که اقشار محروم را زیر چت 93به صورت کلی تامین اجتماعی براساس اصل : وی افزود

 .سازمان تامین اجتماعی هم به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی در همین راستا تشکیل شد. برد حمایتی خود می

قانون کار تلکیف کرده است که کارفرمایان کارگران تحت شمول قانون کار را عالوه بر سازمان تامین  042اصالحیه ماده 

گر به حیطه  گذاران خصوصی بیمه ورود سرمایه  د که همین نگرانی ازبیمه کنن« ای های بیمه سایر صندوق»اجتماعی نزد 

 .روابط کار و بیمه کارگران را افزایش داده است

توانند باهم در بازار  گر دولتی و خصوصی می های بیمه این کارشناس تامین اجتماعی در عین حال تاکید کرد که سایر سازمان

ای پایه که چتر  های بیمه کنند اما این امر نباید در حیطه خدمات اجتماعی شرکتای رقابت  های بیمه عرضه و تقاضای شرکت

 .اصلی حمایتی بر سر اقشار محروم است اخالل ایجاد کنند

های صندوق سازمان تامین  به حیطه روابط کار و بیمه کارگران را موجب کاهش ورودی« ای های بیمه سایر صندوق»وی ورود 

پردازان و بازنشستگان در صندوق سازمان تامین اجتماعی تعادل معناداری  ال هم بین تعداد بیمههمین حا: دانست و افزود

 .برقرار نیست که این در آینده به بحرانی بزرگ برای کارگران و بازنشستگان این سازمان تبدیل خواهد شد

 ون کارسه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون الیحه اصالحیه دولت بر روی قان :شهریور99

بدنبال ارسال الیحه اصالحیه دولت به مجلس شورای اسالمی در مورد قانون کار در تیر ماه سالجاری و مخفی : سایت اتحاد

شهریور ماه آنرا بر روی سایت اتحاد  09آزاد کارگران در   سازی آن از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری، اتحادیه

شهریور ماه منتشر نمود  04ه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، خبرگزاری ایلنا نیز آنرا در در پی انتشار این الیح. منتشر کرد

آنها سعی در بزرگنمائی مسائلی فرعی و منطبق با منافع خود   و بدنبال آن نهادهای کارگری دست ساز دولتی و مسئولین

ه چرا علیرغم اینکه الیحه اصالحیه قانون کار همزمان با انتشار این نکته ک. در نقد الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار کردند

به عنوان نماینده در ( محجوب و جلودار زاده)آن در مجلس شواری اسالمی در سوم مرداد ماه بدست سران خانه کارگر 

ار کردند، بعالوه دالیل تغییر تا زمان انتشار این الیحه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران سکوت اختی  مجلس رسیده بود و اینان

قانون کار، تحلیل از مواد تغییر یافته ی آن، تبعات آنها و چگونگی مقابله کارگران با ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، 

ان در مجموعه مسائلی هستند که سایت اتحاد آنها را در قالب سه پرسش با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایر

 .میان گذاشته است که در دو قسمت مجزا منتشر خواهد شد

زحمتکش، چه به لحاظ شرایط کار و چه به لحاظ   در حال حاضر میلیونها کارگر و معلم و پرستار و دیگر مزد بگیران: پرسش اول

کار به   در رابطه با قانون معیشتی در وضعیت بسیار سخت و مشقت باری قرار دارند، با این حال الیحه اصالحیه ای که دولت

به نظر شما دلیل این امر . مجلس داده است معدود حداقلهای قانونی موجود در این قانون را به طور کامل از بین برده است

چیست؟ مگر مصائبی که امروزه کارگران ایران با آن مواجه هستند کم است که حال دولت در صدد ایجاد تغییراتی ضد کارگری 

 نون کار است؟تر در قا

ببینید، نه االن بلکه در دولتهای گذشته نیز که بحث ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار مطرح بوده است ضرورت ایجاد 

همین دوهفته پیش بود که در این راستا معاون وزیر کار . این تغییرات عمدتا در رابطه با تولید و اشتغال زایی مطرح شده است

ل از پروژه ارزن سازی نیروی کار صحبت کرد و در ادامه ی فضا سازی برای تغییر قانون کار، دمحمرضا پورابراهیمی در حوزه اشتغا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قانون کار موجود به عنوان سخت ترین قانون کار دنیا که به زعم ایشان اصلی ترین مانع 

 ؟!تولید و اشتغال است، نام برد

؟ و مسائلی از این !الیحه اصالحیه نیز اعالم شده است، دولت با رویکرد حمایت از تولید، سه جانبه گرائیدر مقدمه خود 

این مقدمه و بحثهایی که حول وجود موانع در قانون کار برای اشتغال زایی و . دست اقدام به ارائه این الیحه کرده است

  سیاستهای ضد کارگری چند دهه گذشته و تحمیل دستمزدهای حمایت از تولید مطرح میشود، در حالی است که در نتیجه

جدای از )چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران ودیگر مزد بگیران زحمتکش، خود این مسئله یعنی دستمزدهای زیر خط فقر 

اشتغال تبدیل شده به مانعی در تولید و ( که حول اشتغال و تولید میتواند مطرح باشد  مسائل پایه ای تر سیاسی و اقتصادی

به این معنا که وقتی اکثریت عظیم آحاد یک جامعه دستمزدشان چندین برابر زیر خط فقر باشد قدرت خرید نیز در آن . است

جامعه بشدت رو به کاهش میگذارد و بازار مصرف تحت تاثیر آن از رونق میافتد و طبیعی است که وقتی بازار مصرف به چنین 

تولید   .ش تولید را در پی خود ایجاد میکند و کاهش تولید، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی راوضعیتی دچار بشود کاه

زمانی معنا پیدا میکند که برای تولید کننده بازار مصرفی نیز وجود داشته باشد وگرنه هیچ کارفرمایی دست به تولید نمی زند 

این اساس روی آوری به تولید در . فروشد و تا میتواند سودش را ببردکه صرفا تولیدی صورت داده باشد بلکه تولید میکند که ب

 .سیستم سرمایه داری است و الغیر

اگر دقت بکنید همه کارخانه داران و صاحبان سرمایه دلیل اخراج کارگران و خواباندن تولید و تعطیلی کارخانه ها را در کالم 

ی که از آسمان به جیب کسی سرازیر نمیشود که حال ما فکر بکنیم نقدینگ. نبود نقدینگی: واحدی یک چیز اعالم میکنند

محل . آسمان طوفانی و ابری شده است و نقدینگی برای ادامه تولید و اشتغال زایی به دست دولت و کارفرمایان نمی رسد



همراه با سود سرمایه تامین نقدینگی یک کارفرما و هر تولید کننده ای، فروش محصوالت تولید شده اش در بازار و بازگشت 

 .اش است که او را قادر به خرید دوباره مواد اولیه و استخدام نیروی کار و ادامه تولید میکند

جدای از این مسئله، یعنی تاثیر مستقیم دستمزد زیر خط فقر در کاهش شدید قدرت خرید اکثریت عظیم آحاد جامعه که 

و در نتیجه کاهش نقدینگی صاحبان سرمایه برای از سر گیری چرخه   یفروش محصوالت تولید  منجر به افت بازار مصرف و

تولید میشود، دستمزد چند برابر زیر خط فقر به شکل دیگری نیز، یکی از عوامل اصلی بیکاری میلیونها کارگر و جوان جویای 

الی  09عت کار روزانه قانونی، سا 2به این معنا که وقتی دستمزد آنقدر پایین است که من کارگر ناچارم به جای . کار است

ناچارم برای گذران زندگی شغل دوم و سومی نیز داشته باشم و یا من … پرستار و  ساعت کار بکنم و من معلم و 01

فرصت اشتغال از   بازنشسته بدلیل حقوق بسیار پایین مجبورم تا آخرین نفسهایم در بازار کار باقی بمانم، طبیعی است که

درصورت )عالوه بر اینها یکی دیگر از علل بی میلی جوانان به اشتغال . بیکار و جوان جویای کار گرفته میشودمیلیونها کارگر 

، باز هم، همین دستمزد ناچیز و بی افقی در داشتن شغلی با ثبات است که باعث میشود جوانان بیکار رغبتی به !(وجود

. ه ای به نومیدی و اعتیاد به الکل و مواد مخدر کشانده شوندداشتن شغل نداشته باشند و با خانه نشینی، بطور گسترد

برای اینکه می بینند مزدی که میدهند کفاف خرج توی جیبی ماهیانه شان را نیز به عنوان یک جوان نمیدهد کجا که بتوانند با 

 .این دستمزدها صاحب خانواده و زندگی و مسکن بشوند

و وا اشتغاال از سوی برخی مقامات رسمی در رابطه با موضوعیت دهی به ایجاد تغییرات  بنا بر این باید بگویم فریاد وا تولیدا

سال گذشته، نه توانسته اند و نه خواسته اند تولید را  92اینان طی . بیش نیستند  ضد کارگری تر در قانون کار، اراجیف نازلی

اشتغال زایی و زندگی و معیشت کارگران و معلمان و دیگر به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک دنیا ارتقا دهند و نه دغدغه شان 

طوریکه امروزه با قرار گرفتن مزد میلیونها کارگر و حقوق بگیر زحمتکش در منتهی الیه مزدی . مزد بگیران زحمتکش بوده است

شت نقدینگی صاحبان و تولید و بازگ  که به یک کارگر در برده وارترین شرایط میتواند پرداخت شود، کل چرخه بازار مصرف

به همین دلیل و دالیل پایه ای تر دیگری، اینک اقتصاد یکی از . سرمایه برای ادامه تولید در بن بستی العالج گرفتار آمده است

قرار گرفته است که دولت روحانی از یک سو با   معدود کشورهای بسیار ثروتمند دنیا، در چنان مرحله ای از رکود و فروپاشی

ماس بی سابقه به سرمایه جهانی برای سرمایه گذاری در ایران و از دیگر سو با گسترش مناطق آزاد و تالش برای عجز و الت

، درصدد ایجاد بهشت برینی برای سرمایه داران داخلی (از طریق تغییر قانون کار)سازماندهی باالترین درجه از بردگی کارگران 

سال  92در   اولگری چپاولگرانی پیدا بشود که هست و نیست ما کارگران راو خارجی است تا فرجی برای نجات و تداوم چپ

بماند که اینروزها به یمن ایستادگی و ابراز تنفر اکثریت عظیم مردم ایران از وضعیت مصیبت بار . گذشته به یغما برده اند

 .حال روشن شدن است موجود، ابعاد کوچکی از این غارتگریهای بی سابقه در تاریخ معاصر ایران و جهان در

 پایان قسمت اول

 شود سنوات پایان کار بلوکه می/ فراگیر اجتماعی کارگران  توقف بیمه :شهریور99

 قانون کار ۳۲و  ۳۲تالش برای اصالح مواد 

از  قانون کنونی، از یکسو به الزامی بودن برخورداری تمامی کارگران ۶۱و  ۶۷دولت درنظر دارد با ایجاد تغییراتی در مواد 

های جدیدی درخصوص حق دسترسی کارگران به  های سازمان تامین اجتماعی خاتمه داده و از سوی دیگر محدودیت حمایت

 .مزایای قانونی سنوات پایان کار وضع کند

ای  این الیحه به صورت زنجیره 3و  2، 7های  شهریورایلنا، نویسندگان الیحه پیشنهادی اصالح قانون کار در تبصره99به گزارش 

قانون کنونی و ) 94و ( موضوع الزام کارفرمایان به تشکیل پرونده بیمه اجباری برای کارگران) 99مجموعه تغییراتی را برای مواد 

 .اند درنظر گرفته( نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پایان کار کارگران

شود اما ساختار متن پیشنهادی  لقی میاگرچه مطابق حقوق کار، مفاد مواد یاد شده به صورت غیرمرتبط و مجزا از هم ت

 .الیحه اصالح قانون کار در مورد این دو ماده به نحوی است که امکان بررسی مجزا و جدا از هم آنها وجود ندارد

های اجباری سازمان  قانون کنونی کار که به موضوع حق برخورداری همه کارگران از پوشش چتر خدمات بیمه 99در متن ماده 

های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی،  کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری: ماعی اشاره دارد؛ آمده استتامین اجت

 .تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود  بیکاری

به صورت مجزا به موضوع نحوه محاسبه و پرداخت حق سنوات پایان کار کارگران  همین قانون که 94از طرف دیگر در متن ماده 

در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق : شود؛ آمده است مربوط می

والی یا متناوب براساس آخرین حقوق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از مت

 .مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید

برای تغییر متن  3و  2، 7انگیزی که از سوی نویسندگان دولتی الیحه اصالح قانون کار در قالب سه تبصره  اما شرایط شگفت

 :پیشنهاد شده به صورت زیر است 94و  99مواد 

 :شود به شرح ذیل اصالح می(99)ماده -7

در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه،  – 99ماده 

د به روز مز  کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان سی

 .کارگر پرداخت نماید



به نسبت »به عبارت « به کارگیری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است»عبارت ( 94)در ماده -8

 .شود اصالح می« معادل یک ماه مزد»به عبارت « معادل یک ماه حقوق»و عبارت « کارگر»به واژه « وی»و واژه « مدت کارکرد

 :شود مکرر اضافه می( 94)ه عنوان ماده متن زیر ب-9

های سپرده  را به حساب( دائم)کافرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیرموقت  –مکرر  94ماده 

 .شود واریز کنند ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می بلندمدت که نزد بانک

بینی شده  کارگر جز در موارد پیش. تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا ساالنه یا در پایان کار واریز نماید کارفرما می

. نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود در آیین

 .ه با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسیدنامه اجرایی این ماد آیین

 با این تغییر چه بالیی بر سر حقوق کارگران خواهد آمد؟

 : اول

ای سازمان تامین اجتماعی برای کارگران وجود ندارد، البته  در الیحه مورد نظر دیگر هیچ اثری از الزامی بودن پوشش بیمه

در قالب پیشنهاداتی که برای اصالح مواد   گان دولتی الیحه اصالح قانون کار پیشتر به صورت مستقیم و غیرمستقیمنویسند

 .قانون کنونی کار راجع به این موضوع صحبت کرده بودند 99و  90

 :کار چنین ارزیابی کردهای کارگران مشمول قانون  توان نتیجه و تاثیر اعمال این تغییر بر زندگی خانواده به صورت مختصر می

های خصوصی اجازه  دهنده خدمات بیمه های ارائه های تعدیل ساختاری احتماال به شرکت در راستای اجرای سیاست: الف

داده خواهد شد تا به مزدبگیران خدماتی مشابه سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند، با این توضیح که از یکسو سازمان تامین 

شود و از  های اجتماعی در کشور محسوب می ترین و قدرتمندترین سازمان ارائه خدمات بیمه ضر فراگیراجتماعی در حال حا

های ارائه دهنده  در چند سال گذشته درصدد بوده است به دلیل تشدید مشکالت مالی سایر صندوق  سوی مقابل دولت

 .های اجتماعی، آنها در سازمان تامین اجتماعی ادغام کند خدمات بیمه

های اجتماعی حق اولیه و قانونی همه  قانون اساسی برخورداری از مزایای بیمه 93در شرایطی که مطابق اصل : ب

بازرگانی بر رویکرد -های اجتماعی نگرش مالی  خصوصی به حوزه فعالیت بیمه های بیمه شهروندان است، با ورود شرکت

های اجتماعی هرچه بیشتر تحت تاثیر محاسبات  ئه خدمات بیمهاجتماعی چیره خواهد شد و در نتیجه استمرار ارا-حمایتی 

تا  30اثر خواهد شد؛ شاید یادآوری این نکته که تنها نوسانات ارزی سال  ها کمرنگ و بی سود و زیان مالکان خصوصی این بیمه

مکمل درمانی به ستوه کننده خدمات بیمه  های خصوصی ارائه چه اندازه باعث شد تا کارگران بازنشسته از بدحسابی شرکت

 آمدند؟

 :دوم

قانون کار یعنی محاسبه سنوات پایان کار موضوعی متفاوت و مجزا از محتوای  94همانطور که در باال گفته شد؛ موضوع ماده 

ای سازمان تامین اجتماعی است؛ در   بیمه  است اما چون دولت ظاهرا به عمد درصدد حذف الزامی بودن پوشش 99ماده 

، موضوع محاسبه سنوات پایان کار را در صورت خاتمه کار، توافق کارگر 99نهادی خود بعد از حذف متن کنونی ماده الیحه پیش

 .کند و کارفرما، فسخ و یا اخراج کارگر را مطرح می

ترکیب  های مواد قانون کار درصدد اعمال تغییراتی در نویسندگان الیحه مورد نظر در ادامه برای حفظ ترتیب و توالی شماره

مواد قانون کار، از نظر محتوای حقوقی نیز ماده   قانون کنونی برآمده تا بلکه بتوانند در کنار حفظ ترتیب شماره 94جمالت ماده 

 .نمایند( ماده قبلی) 99را مرتبط و وابسته به محتوای ماده  94

به عبارت « معادل یک ماه حقوق»دولت عبارت البته این باید درنظر داشت که در همین جابجایی کلمات قرار است به پیشنهاد 

تغییر کند و از آنجا که هیچ بعید نیست که در صورت تصویب کارفرمایان در محاسبات سنوات کارگران رویه « معادل یک ماه مزد»

 .بین بود توان نسبت به این مسئله خوش فروشی را اتخاذ نکنند، بازهم نمی کم

 :سوم

قانون کنونی اضافه شود که به موجب  94به متن ماده « ماده مکرر»است متن جدیدی در قالب  ظاهرا به پیشنهاد دولت قرار

( ماهانه، فصلی، ساالنه یا پایان کار)آن از یکسو کارفرمایان مجاز خواهند شد تا از این پس حق سنوات را به هرصورت ممکن 

بازنشستگی یا از )قبل از رسیدن به شرایط ترک کار  به حساب بانکی کارگر پرداخت کنند و از سوی دیگر کارگران نیز تا

 .مجاز به استفاده از این حق قانونی خود نیستند( کارافتادگی کلی

در توضیح تبعات تصویب این تغییر باید گفت که اگر چه قرار است آیین نامه مربوطه به این ماده به تصویب شواری عالی 

ن بیشتر کارگران به صورت قرارداد موقت و پیمانکاری مشغول کارند در نتیجه کاربرسد، اما باید گفت که در حال حاضر چو

کنند و از آنجایی که عموم این  سنوات پایان کار خود را غالبا به نرخ روز و بصورت ماهانه و در بهترین حالت ساالنه دریافت می

های زندگی مواجه هستند در عمل از روی  هزینه های مزدی و سرسام آور بودن روند افزایش افراد با مشکل پایین بودن درآمد

کنند و طبیعی است مادامی که مجموعه کارفرمایان دولتی  های جاری خود می ناچاری مزایای سنوات پایان کار را صرف هزینه

 .شدو خصوصی حق افزایش واقعی دستمزدها را نپذیرند اعمال تغییراتی به افزایش مشکالت اقتصادی کارگران منجر خواهد 



از سوی دیگر معلوم نیست که تا زمان رسیدن کارگران به شرایط ترک کار قرار است چه بر سر اندوخته مزایای سنوات پایان 

کار آنها بیاید؛ ممکن است در مقیاس خرد و انفرادی مزایای حق سنوات پایان کار یک کارگر رقم چشمگیری تلقی نشود اما با 

د ممکن است مزایای سنوات پایان کار شمار انبوهی از کارگران به صورت تصاعدی برای مدت درنظر گرفتن اینکه در شرایط جدی

توان تصور کرد که در نتیجه گردش مالی به وجود آمده چه حجم عظیمی از ثروت با قابلیت  طوالنی بلوکه و مسدود شود می

 .بازتولید مجدد سرمایه در بازارهای پولی و مالی خواهد شد

مونه چنین وضعیتی را در چرخه ایجاد و انباشت سرمایه مالی عظیمی سراغ گرفت که از سالهای دور و به شاید بتوان ن

ای سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته  آوری بخشی از مزد کارگران تحت پوشش خدمات بیمه صورت بین النسلی با جمع

بینی کافی  ها دیگر خوش رد مالی مدیران این صندوقهای از عملک است اما از آنجا که در سالهای گذشته با انتشار بخش

توان نسبت به تصمیم نویسندگان الیحه اصالح  های حاکم بر این سازمان وجود ندارد بنابراین بازهم نمی نسبت به مدیریت

 .بین بود قانون کار در خصوص بلوکه کردن مزایای سنوات پایان کار کارگران خوش

 های خصوصی به حیطه روابط کار احتمال ورود بیمه/ 33بهام در ماده تالش برای ایجاد ا :شهریور07

این . قانون کار حذف شده است 99از متن ماده ” سازمان تامین اجتماعی“در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، 

 .کننده است حذف عامدانه بسیار نگران

که به بخشی از وظایف  99اصالح قانون کار به مجلس ارائه شده، ماده شهریورایلنا، در الیحه ای که تحت عنوان 07به گزارش 

در این تغییر، از سازمان . کننده شده است سازمان تامین اجتماعی در هنگام فوت کارگر اشاره دارد، دستخوش تغییری نگران

ست و احتمال دارد خواسته تامین اجتماعی به عنوان تنها سازمان بیمه گر کارگران به نوعی سلب تکلیف اجتماعی شده ا

 .گر به حیطه روابط کار و بیمه کارگران باشد دولت، بازکردن پای سرمایه گذاران خصوصی بیمه

 :قانون کار از قرار زیر است 99متن ماده 

و در صورت در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قراردادکار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر 

 .فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد

تا تعیین تکلیف وراث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان  – تبصره 

ماه به موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه 

 .عائله تحت تکفل وی اقدام نماید

این ماده قانونی به بخشی از تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد که همان پرداخت حقوق متوفی به عائله 

 .تحت تکفل وی است

پیشنهادی از این  متن تغییرات. اما در الیحه پیشنهادی دولت، سازمان تامین اجتماعی از متن ماده، عامدانه حذف شده است

 :قرار است

اصالح می « ای ذی ربط صندوق بیمه»، به عبارت «توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان»عبارت  99در تبصره ماده 

 .شود

های اجتماعی حقی همگانی است که دولت ملزم به  قانون اساسی برخورداری از بیمه 93صرف نظر از اینکه به موجب اصل 

گویی دولت با حذف سازمان . کننده است بسیار نگران  است؛ این تغییر پیشنهادی نویسندگان الیحه قانون کارفراهم کردن آن 

ای از تصمیمات  تامین اجتماعی از یک ماده قانونی که به بخشی از وظایف این سازمان در قبال کارگران اشاره دارد، از گوشه

 .است پنهان خود رونمایی کرده

ربط تغییر یابد، معنایی که به ذهن خطور می کند  ای ذی مان تامین اجتماعی در متن قانون به صندوق بیمهاگر قرار باشد ساز

قریب بیمه  جز این نیست که قرار است پای سوداگران بخش خصوصی به بیمه و بازنشستگی کارگران نیز باز شود و عن

 .خصوصی واگذار شود های به صندوق 44کارگران هم با استنادی مغشوش و مغلوط از اصل 

درحالیکه در شرایط فعلی، فعاالن و تشکل های کارگری از عدم پایبندی سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی به تعهدات 

قانونی خود انتقادها دارند، تالش برای حذف این سازمان از روی کاغذ قانون، مسیری را می گشاید که انتهایش عدم 

 .حق و حقوق نصفه و نیمه بیکاری، بازنشستگی و ازکارافتادگی استبرخورداری کارگران از همین 

 یابد به سود کارفرما خاتمه می   قرارداد/ قانون کار ۳۱تالش برای تغییر ماده  :شهریور01

ره دولت در الیحه پیشنهادی خود برای اصالح قانون کار قصد دارد تا از طریق تغییر متن دو بند موجود و افزودن یک بند و تبص

 .این قانون، شرایط فعلی خاتمه دادن به قراردادهای کار را تغییر دهد ۶۵جدید به ماده 

توان  شهریور ایلنا، نویسندگان الیحه اصالح قانون کار در الیحه پیشنهادی خود قصد دارند در راستای آنچه که می01به گزارش

کار که موضوع آن به شرایط خاتمه یافتن قراردادهای کار  قانون ۶۵تسهیل شرایط تعدیل نیروی انسانی نامید، در متن ماده 

 .شود؛ تغییراتی را اعمال کنند مربوط می

و یک تبصره است که متن کامل آن به شرح ذیل ( الف، ب، ج، د، هـ، و )بند  ۲قانون کار مشتمل بر  ۶۵متن کنونی ماده 

 :قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد»: است



 فوت کارگر –الف 

 بازنشستگی کارگر –ب 

 از کارافتادگی کلی کارگر –ج 

 .انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن –د 

 . پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است –ه 

 استعفای کارگر –و 

 .ردیده استفسخ قراردادبه نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گ -ز

کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ولزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق  –ح 

 *.قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور( 3)با مفاد ماده 

به کارفرما اطالع ” استعفای خود را کتبا” ه داده و بدواکارگری که استعفاء می کند موظف است یکماه به کار خود ادام –تبصره 

شود و  به کارفرما اعالم نماید استعفای وی منتفی تلقی می” روز انصراف خود را کتبا 01دهدو در صورتی که حداکثر ظف مدت 

ماینده کارگران تحویل انصراف از آن را به شورای اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی ویان  کارگرموظف است رونوشت استعفاء و

 .«دهد

اما چنانچه تغییرات مورد نظر نویسندگان الیحه اصالح قانون کار در مجلس شورای اسالمی تصویب شود؛ این ماده قانونی به 

مورد  9و تبصره « ط»و اضافه شدن بند و تبصره جدیدی تحت عنوان بند « ح»و« ز»سود کارفرمایان از طریق تغییر متن بندهای 

 .ی قرار خواهد گرفتبازنگر

های اجتماعی  بیمه البته در متن پیشنهادی به صورت غیر مستقیم به موضوع نادیده گرفته شدن قانون الزامی بودن پوشش

تواند به عنوان یک مسئله حائز اهمیت  سازمان تامین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار اشاره شده است که می

 .م به صدا درآوردن زنگ خطر را داشته باشدصنفی برای جامعه کارگری حک

 :به شرح ذیل است ۶۵متن پیشنهادی الیحه دولت در مورد اصالح ماده 

به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره  9و تبصره « ط»به شرح زیر اصالح و متون زیر به عنوان بند  90ماده «ح »و « ز»بندهای 

 : شود ماده مذکور به تصره یک اصالح می

 توافق بین کارگر و کارفرما – ز

کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و یا لزوم تغییرات  –ت 

 .گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود

 فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه –ط 

نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیئتی مرکب از استاندار یا معاون وی  11های بیش از  موارد مذکور در بند ز در کارگاه – 9تبصره 

ای ذیربط ، رئیس کل  ، مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه ، نماینده صندوق بیمه

ری حائز اکثریت استان ، نماینده تشکل کارفرمایی استان ، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما دادگستری ، نماینده تشکل کارگ

از کار تعطیل شود به همان نسبت   چنانچه به تشخیص هیئت مذکور تمام یا بخشی. یا نماینده تام االختیار وی برسد

 .شود مشمول مقررات بیمه بیکاری می

 هد افتاد؟و اما چه اتفاقی با این تغییر خوا

 :اول

به شیوه پیشنهادی نویسندگان الیحه اصالح قانون کار، تغییر کند، در بهترین حالت هیچ تغییر  ۶۵ماده « ز»چنانچه متن بند 

جدیدی در شرایط کار کارگران ایجاد نخواهد شد چرا که از نظر معنی هیچ تفاوتی میان مفهوم متن کنونی با متن پیشنهادی 

 .وجود ندارد« ز»بند 

قانون  ۶۵گذاری به ماده  و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه ۸۲نخستین بار درسال « ز»توضیح اینکه بند 

کار اضافه شد و اتفاقا از همان ابتدا این الحاق مورد مخالفت جدی کارگرانی قرار گرفت که معتقد بودند به دلیل برتری نسبی 

 .همواره شرایط فسخ قرار داد به سود صاحبان سرمایه و به زیان کارگران تعیین خواهد شد کارفرمایان بر روابط کار،

در این خصوص چون محتوای تبصره دوم نیز در ارتباط با تغییرات همین بند قانونی است، باید گفت که هرچند نویسندگان الیحه 

های مختلف دولتی و نهادهای صنفی کارگری و  ستگاهاند تا از طریق درگیر کردن متولیان د اصالح قانون کار تالش کرده

های بزرگ به آنها، در ظاهر صورت سه جانبه  کارفرمایی و واگذار کردن مسئولیت تعیین شرایط فسخ قرارداد کار در کارگاه

در )ند های کارفرمایی دار گرایی را حفظ کنند اما در عمل کارگران با شناختی که از چرخش مواضع دولت به سود مجموعه

توانند نسبت به این موضوع  نمی( موضوعاتی مانند تعیین مزد، توسعه مناطق آزاد و پیشنهاد ارزان سازی نیروی انسانی 

 .خوشبین باشند



به شیوه پیشنهادی نویسندگان الیحه اصالح قانون کار، تغییر کند، این بار کارگران  ۶۵ماده « ح»چنانچه بازهم متن بند : دوم

 .تر شدن شرایط تامین امنیت شغلی خود را داشته باشند سختباید انتظار 

و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و  ۸۲نیز درست مانند بند قبلی، نخستین بار درسال « ح»با این مقدمه که بند 

دست : رگران باید گفتقانون کار اضافه شده است در خصوص تاثیرات مخرب آن بر امنیت شغلی کا ۶۵گذاری به ماده  سرمایه

توانند با  ای قلمداد شده است که کارفرمایان می برقضا از همان سال تصویب تاکنون در نظر کارگران این بند به عنوان بهانه

تمسک به آن در هر زمان و در هر لحظه، خواستار قطع همکاری و فسخ قرارداد کار بشوند اما نکته حائز اهمیت در اصالحیه 

به عنوان « الزامات قوانین و مقررات»دی است که از سوی نویسندگان الیحه اصالح قانون کار بر استفاده از عبارت اصرار و تاکی

 .یکی از شرایط فسخ قرارداد کار داشته اند

قانون کار، شرایط فسخ قرار داد کار به وقوع  ۶۵ماده « ح»به بیان دیگر حتی اگر بتوان مدعی شد که در متن کنونی بند 

اقات غیر ارادی منوط شده باشد، شکی وجود ندارد که نویسندگان الیحه کنونی اصالح قانون کار قصد دارند تا از طریق اتف

بازنگری متن کنونی این امکان را به وضعیت وقوع اتفاقات ارادی، آگاهانه و حتی قابل پیش بینی برای کارفرمایان تعمیم و 

 .تسری دهند

نیز طبق پیشنهاد نویسندگان الیحه به تصویب مجلس برسد، باید گفت که در  ۶۵ماده « طـ» برفرض اینکه متن تبصره: سوم

این صورت امکان هرگونه پیگیری حقوقی در مراجع تشخیص و حل اختالف از کارگران اخراجی که معتقدند کمیته انظباطی در 

د؛ قطع یقین نمونه و مشابه نزدیک این رسیدگی به پرونده اتهامی آنها به هردلیل دچار خطا شده است سلب خواهد ش

قانون کار مورد موافقت  ۶۳وضعیت موقعیتی باشد که تا اکنون برای کارگرانی اتفاق افتاده است که اخراج آنها به استناد ماده 

 .نهاد صنفی حاکم در کارگاه قرار گرفته و بدین وسلیه امکان پیگری حقوقی از آنها سلب شده است

و در تشریح اعضای هیات بررسی کننده  ۶مستتر و پنهان این متن پیشنهادی آنجایی است که در متن تبصره اما نکته : چهارم

نماینده »از عبارت   «نماینده سازمان تامین اجتماعی»های بزرگ به جای استفاده از عبارت  شرایط فسخ قرارداد کارگاه

قانون کنونی کار تمامی کارگران باید تحت  ۶۷ه برابر ماده استفاده شده است، با این توضیح ک« ربط  ای ذی صندوق بیمه

شود که آیا ممکن است نویسندگان  پوشش خدمات بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند، این پرسش مطرح می

به مناسبات بازار های خصوصی بیمه را  اند زمینه فعالیت شرکت الیحه اصالح قانون کار بخواهند در ادامه راهی که آغاز کرده

 های اجتماعی از کارگران را بیش از پیش تضعیف کنند؟ کار بازکنند و از این طریق حمایت

 .نیست وبعدا به آن اضافه شده است0913آبان93درمتن قانون کارمصوب«ح»و«ز»بندهای:اخباروگزارشات کارگری*

 !انترکردن اخراج کارگران معترضقانون کار جهت آس54تالش برای افزودن یک تبصره به ماده  :شهریور01

این تبصره با تسهیل فسخ قرارداد، . افزوده شده است 07در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، یک تبصره به ماده 

 .سازد مسیر اخراج کارگران معترض را هموارتر می

که به نوعی سند  07مجلس ارائه شده، ماده شهریور ایلنا، در الیحه ای که تحت عنوان اصالح قانون کار به 01به گزارش

 .شود شود، با افزودن یک تبصره دستخوش تغییرات بنیادین می حمایت از کارگران معترض محسوب می

ها و موانع از کارگران سلب و از طرف دیگر، با دادن مجوز  این تغییرات، از یک طرف فرصت عمل اعتراض را با قراردادن محدودیت

 .کند کارفرمایان، روند اخراج کارگران معترض را تسهیل می فسخ قرارداد به

قرارداد کارگری که توقیف می گردد و » : ای به آن افزوده شود، از این قرار است قانون کار که قرار است تبصره 07متن ماده 

رفع توقیف به کار خود  توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از

 .«بازمی گرد

داند و تا زمانی که این  این ماده به درستی، وضعیت شغلی کارگری که به هر علت توقیف شده را منوط به حکم دادگاه می

ماند و پس از رفع توقیف، کارگر می تواند به راحتی به کار خود  توقیف، منجر به محکومیت کارگر نشود، قرارداد معلق می

 .رددبازگ

 و اما تبصره افزودنی چیست؟

 :در نظر گرفته به این شرح است 07ای که دولت در الیحه پیشنهادی خود، برای افزودن به ماده  تبصره

تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات  چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می

ها،  در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات. بقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نمایدبه ازای هر سال سا

 .گردد السعی به کار سابق باز می کارگر بدون دریافت حق

کافیست نگاهی به جریان . بندد همانطور که مشخص است، این تبصره دست کارگران را برای اعتراض بیش از پیش می

اگر قرار باشد، پس از هر شکایت احتمالی کارفرما و توقیف کارگر، . کارگری در هفته ها و ماههای گذشته بیاندازیم اعتراضات

 .قرار بگیرد، کارگران اهرمی برای دفاع از حقوق خود نخواهند داشت” فسخ“قرارداد شغلی به سادگی در معرض خطر 

اگر کارگری سه ماه یا بیشتر . ماند حکم نهایی دادگاه نمی  ن، منتظراین تبصره، برای بررسی قرارداد شغلی کارگر و فسخ آ

در توقیف باشد، پس از بازگشت، بیکار است و حتی اگر مدت توقیف از سه ماه کمتر باشد، براساس این تبصره از 

 .یا همان دستمزد خبری نیست” السعی حق“



ی که در شرایط حاضر نیز در نگرانی هرروزه از اتمام مدت بدیهی است که جمعیت عظیم کارگران قرارداد موقت و پیمانکار

شوند شرایط تحمیلی کارفرما را بپذیرند و دست به اعتراض  قرارداد و تعدیل به سر می برند، با تصویب این تبصره مجبور می

 .هم نزنند، چرا که اعتراض و توقیف همان و فسخ یک طرفه قرارداد همان

 گرفتاری بیشتر برای کارگران موقت/ را دارد« 4ماده »دولت قصد اصالح  :شهریور04

اند و این به معنای هرج و مرج بیشتر در  حذف شده 7در الیحه پیشنهادی دولت برای اصالح قانون کار، سه تبصره ماده 

 .قراردادهای موقت است

قانون کار دچار تغییرات  7شده، ماده شهریور ایلنا، در الیحه ای که تحت عنوان اصالح قانون کار به مجلس ارائه 04به گزارش

 .قانون کار حذف می شوند 7ماده  4و  9، 0براساس این الیحه، تبصره های . اساسی می شود

رفع »  و در جریان تصویب الیحه 39های سوم و چهارم آن در تاریخ پنجم بهمن ماه سال  قانون کار که تبصره 7و اما متن ماده 

 :است  اضافه شد، از این قرار« رتقای نظام مالی کشورموانع تولید رقابت پذیر و ا

قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای  – 7ماده 

 .دهد مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می

بیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ط – 0تبصره 

 .تصویب هیات وزیران خواهد رسید

درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی  – 9  تبصره

 .شود می

باید به صورت کتبی ودر فرم مخصوص که توسط وزارت کار وامور اجتماعی در چهار  قرار دادهای با بیش از سی روز -9  تبصره

 .چوب قوانین ومقررات تهیه ودر اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد

کارفرمایان موظفند به کارگران با قراردادموقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کاربه ماخذ هرسال یک  -4   تبصره

 .ن مزد پرداخت نمایندماه آخری

 تغییرات پیشنهادی دولت چیست؟

حذف . محدودیت زمانی ندارد و حدکثر مدت برای آن تعیین نمی شود  حذف تبصره یک به معنای این است که قرارداد موقت،

به معنای بازگذاشتن دست   برداشتن سدی از پیش پای سودخواهی سرمایه و  محدودیت حداکثر مدت قرارداد موقت،

 .ارفرمایان برای موقتی سازی هرچه بیشترروابط کار استک

برد و این به نابسامانی و هرج و مرج بیشتر خواهد  حذف تبصره سه، اصوال وجود قرارداد نوشته و مکتوب را زیر سوال می

قرارداد نوشته و در واقع به جای تالش برای اصولمند کردن بیشتر قراردادها و تسهیل نظارت، با حذف این تبصره، . انجامید

 .قانونی در کل، محلی از اعراب نخواهد داشت

درصد  31قانون کار، با حذف الزام پرداخت پایان کار، اخراج کارگران موقت یعنی بیش از  7و در نهایت، حذف تبصره چهار ماده 

 .کند جمعیت کارگری فعلی ایران را تسهیل می

معه کارگری به رواج قراردادهای موقت، حجمی و پیمانکاری در سالها و در پایان باید گفت، در شرایطی که اعتراضات جا

ماههای اخیر به شدت افزایش یافته و به دلیل تسلط روزافزون بی قانونی در فضای روابط کار، جامعه کارگری هم از جنبه 

قانون کار، تالش  7ماده  مادی و تامین معاش و هم از لحاظ معیارهای سالمت روانی متضرر شده، تالش دولت برای اصالح

 .قانونی و به حراج گذاشتن تتمه امنیت شغلی به تاراج رفته کارگران است ترویج بیش از پیش بی  برای

 :اعتراضات کارگران ونهادهای کارگری-9

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :آبان93

یر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغی

 (35و 31،53صفحات)«اصالح قانون کار»باصطالح الیحه



 

 

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :آبان97
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انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب 

 (56و54،51،51صفحات )«اصالح قانون کار»باصطالح الیحه

 

 

 

 



 

 

 !تپه در باره الیحه ی اصالحیه قانون کاربیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت  :آبان97

 .ایستادگی در برابر این یورش به حقوق قانونی کارگران باید بصورت سراسری صورت بپذیرد

دولت الیحه ی اصالحیه که به مجلس شورای اسالمی ارجاء داده است همان اصالحیه ی قانون کار در دولت احمدی نژاد 

اند ، حال دولت تدبیر و امید در ادامه سیاست های خود همان الیحه را در سکوت است که با مقاومت کارگران مسکوت م

کامل خبری به کمیسیون اجتماعی مجلس بعنوان کمیسیون اصلی و تعداد دیگری از کمیسیونهای فرعی ارجا داده است 

ز مواد قانون کار میباشد که در و بر خی دیگر ا  40و97_99_90_01_7مهمترین تغییرات در این الیحه اصالحیه مربوط به مواد

 .صورت تصویب و اجرا شرایط بغایت برده واری را برای طبقه کارگر ایران بهمراه خواهد آورد

سال از تصویب آن شرایط کار و زیست مشقت باری را  97قانون کار موجود به نوبه خود قانون کاری است که پس از گذشت  

حال در تداوم سیاست های ضد کارگری بر بستر تحمیل شرایط سخت بر طبقه کارگر  برای طبقه کارگر ایران رقم زده است و

در قانون کار موجود و اجرای کامل بندهای ضد کارگری آن در سالهای گذشته  40_90_01_7ایران که از طریق عدم اجرای مواد

ست مارا در اختیار کارفرمایان و محقق شده است این درحالیست که با قانونی کردن این شرایط نیروی کار و هست و نی

 .مافیای ثروت و قدرت قرار میدهد

 .ایستادگی در برابر این یورش به حقوق قانونی کارگران باید بصورت سراسری صورت بپذیرد

 اصالحیه قانون کار اعالم میدارد هرگونه تغییر در قانون کار موجود را محکوم  تپه با محکوم کردن7سندیکای کارگران نیشکر 

 .میکند

 0931/آبان/97



 ما خواهان اصالح و تغییر قانون کار برای پایان دادن به شرایط مشقت بار موجود هستیم :آبان91

 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون بازگشت الیحه اصالحیه قانون کار از مجلس شورای اسالمی

کارگران بر علیه الیحه اصالحیه دولت در مورد قانون کار، دیروز و در  از مخالفت گسترده و مبارزه ما  پس از گذشت دو ماه و نیم

پی دومین تجمع کارگری در مقابل مجلس، این الیحه از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج و اعالم شد الیحه ی مذبور پس 

در طول یک ماه تا ” مایان و دولتکمیته سه جانبه ملی کارگران، کارفر“از دریافت نظرات کار گروه سه جانبه ملی تحت عنوان 

 .روز آینده برای دومین بار در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار خواهد کرد 41

بار دیگر قرار است نهادها و تشکلهایی با نام ما کارگران در پشت میز توافق بر سر اصالح قانون کار بنشینند که سرانشان 

مرداد ماه در مجلس شورای اسالمی و اطالع کامل از وجود این الیحه، تا   ومدر س  علیرغم انتشار الیحه اصالحیه دولت

 .دوازدهم شهریور ماه که اتحادیه آزاد کارگران ایران آن را منتشر و افشا نمود سکوت کرده بودند

دولت و نهادهای جدا از نقش همه دولتها در سراسر جهان به عنوان بازوی اقتدار صاحبان سرمایه، از طرف دیگر از آنجا که 

شبه دولتی در ایران خود بزرگترین کارفرما هستند پیشاپیش روشن است که هر گونه تمایل دولت برای اصالح قانون کار 

کمیته سه ” لذا کمیته سه جانبه ملی تحت عنوان . مطلقا نمیتواند با هدف بهبود شرایط کار و زیست ما کارگران صورت بگیرد

، آنهم با حضور سران نهادهای دست ساز کارگری که همواره بر علیه منافع ما کارگران ”رمایان و دولتجانبه ملی کارگران، کارف

 .عمل کرده اند، نمی تواند چیزی جز تالشی دوباره از سوی دولت برای وارد کردن اصالحاتی ضد کارگری به قانون کار باشد

از تصویب آن میگذرد قراردادهای موقت، گسترش و نهادینه شدن  سالی که 97ثمره قانون کار موجود برای ما کارگران در مدت 

شرکتهای پیمانکاری، از بین رفتن کامل امنیت شغلی، ممنوعیت برپائی تشکلهای مستقل کارگری، دستمزد چندین برابر زیر 

بطوریکه در نتیجه چنین . خط فقر و بر این بستر سلب هرگونه قدرتی از ما کارگران برای دفاع از حقوق انسانی مان بوده است

وضعیتی، در طول نزدیک به سه دهه گذشته، بردگی و بی حقوقی بسیار فراتر از قوانین ضد کارگری موجود بر طبقه کارگر 

ایران تحمیل شده است و اینک دولت و صاحبان سرمایه با دست بردن به قانون کار در صدد قانونی کردن این بردگی و 

 .تندگسترش عمق و دامنه آن هس

 کارگران و همکاران در سراسر کشور

همه ما در مراکز تولیدی خدماتی و فعالین و تشکلهای مستقل کارگری در صفی واحد و یکپارچه از طریق افشاگری، بیانیه، 

مصاحبه، تهیه طومارهای اعتراضی و تجمع در مقابل مجلس تا بدینجا موفق شدیم طرح دولت را برای وارد کردن اصالحات ضد 

 .ارگری تر به قانون کار عقیم بگذاریمک

اعتراض و قدرت متحدانه ی ما برای بازگشت الیحه اصالحیه دولت از مجلس شورای اسالمی نتیجه داد، اما این پایان کار 

ای هم اکنون قرار است این الیحه بار دیگر مورد بازبینی و بر. تالش دولت برای اصالح قانون کار با رویکردی ضد کارگری نیست

لذا باید مسائلی را که در کمیته بازبینی الیحه اصالحیه دولت در وزارت . تصویب در اختیار مجلس شورای اسالمی قرار بگیرد

کار میگذرد با درایت و تیز بینی دنبال کنیم و با خواست علنی کردن هر گونه مذاکره و یا سندی در باره این الیحه، در صفی 

ح قانون کار در راستای برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری، حق ایجاد متحد و یکپارچه خواهان اصال

تشکلهای مستقل کارگری، قرار گرفتن بال استثنای عموم کارگران در زیر چتر قانون کار، افزایش دستمزدها و اجرای مقاوله 

 .سازمان جهانی کار بشویم 32و  27نامه های 

 0931آبانماه  91 –ن اتحادیه آزاد کارگران ایرا

گزارش تجمع و راهپیمایی بیست و پنجم آبان کارگران در مقابل مجلس در اعتراض با الیحه ضد کارگری  :آبان91

 و طرح ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با بیمه سالمت« اصالح قانون کار»باصطالح 

گران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای اعتراض به الیحه ی امروز بیست و پنجم آبان ماه بنابردعوت سندیکا از رانندگان و کار

و ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با بیمه سالمت در مقابل مجلس، تجمع اعتراضی « اصالح قانون کار»ضدکارگری 

ساعت ده صبح  گروه های کارگری، بازنشستگان و گروه هایی از دانشجویان نیز حضورداشتند، این تجمع از. برگزارکردند

کارگران اعتراض خود را نسبت .شروع شد و کارگران با سردادن شعارهای اعتراضی بارها صحبت های سخنران را قطع کردند 

به اصالحیه قانون کار که تمام دست آورده های حداقلی کارگران را نشانه گرفته فریاد می زدند و همچنین نسبت به تجمیع 

 .بیمه ها شعارهایی سر دادند

در ساعت یازده با افزایش شعارهای اعتراضی کارگران به تغییرات ضد کارگری در قانون کار، کانون شوراهای اسالمی کار 

کارگران و رانندگان شرکت واحد که حضور چشمگیری در این تجمع داشتند در پیاده روی مابین . تهران محل تجمع را ترک کردند

راه پیمایی کردند که دیگر کارگران و گروه هایی از دانشجویان در این راه درب شمال شرقی و شمالی مجلس شروع به 

پیمایی همراه شدند و شعارهایی چون کارگر اتحاد اتحاد، وزیر کارفرمایی نمی خوایم نمی خوایم، وزیر کارفرمایی استعفا 

لت اشتغال حق مسلم ماست، قرارداد استعفا، کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد ،کارگر اخراجی شاغل باید گردد، معیشت منز

موقت ملغی باید گردد، توقف اصالح قانون کار به نفع سرمایه دار، شرکت های پیمانکاری ملغی باید گردد را فریاد زدند و در 

ن ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه بیانیه سندیکا در اعتراض به تغییرات ضد کارگری در قانون کار توسط عضو سندیکای کارگرا

شرکت واحد وحید فریدونی قرائت شد و تجمع خاتمه یافت کارگران و رانندگان شرکت واحد و دانشجویان هنگام ترک محل تا 

 .حضور پلیس و نیروهای امنیتی در این تجمع چشمگیر بود. متروی بهارستان را دسته جمعی پیمودند

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه



 ۲۱آبان۶۱



 

اصالحیه قانون   صدها کارگر تهرانی با تجمع و راهپیمائی در مقابل مجلس خواهان بازپس گیری الیحه:آبان31

 کار شدند

ساعت ده صبح امروز بیش از هفتصد کارگر تهرانی از کارخانه ها و مراکز کارگری مختلف در اعتراض : اتحادیه آزاد کارگران ایران

ون کار در مقابل مجلس شورای اسالمی دست به تجمع زدند و بارها در محوطه ضلع به الیحه اصالحیه دولت بر روی قان

 .شمالی آن اقدام به راهپیمائی نمودند

در این تجمع کارگری که اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و اتحادیه آزاد کارگران ایران حضوری چشمگیر داشتند 

یه دولت بر روی قانون کار و شعارهایی در مخالفت با قراردادهای موقت، شعارهای مختلفی در مخالفت با الیحه اصالح



همچنین جمعهایی از . شرکتهای پیمانکاری و حق برپائی تشکلهای مستقل کارگری از آغاز تا پایان تجمع سر داده شد

در محل حضور داشتند نیروهای امنیتی و انتظامی نیز که . دانشجویان دوشادوش کارگران در این تجمع شرکت کرده بودند

دانشجو را رها کن، فکری به حال “اقدام به دستگیری دو نفر از دانشجویان شرکت کننده در تجمع کردند اما با سر دادن شعار 

در جایگاه سخنرانی این تجمع که مسئولین شوراهای اسالمی   .از سوی تجمع کنندگان ناچار به آزادی آنان شدند” ما کن

جعفر عظیم زاده و پروین دمحمی نیز حضور پیدا کردند و هر کدام برای دقایقی   رار و خواست تجمع کنندگانقرار داشتند با اص

اقدام به سخنرانی نمودند و در ادامه بنرهایی از اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد در جایگاه 

 .سخنرانی در دست فعالین این تشکلها گرفته شد

کارگر  –قرار داد دائمی احیا باید گردد  –قرارداد موقت بردگی کارگر : ترین شعارهای این تجمع کارگری عبارت بودند ازعمده 

معیشت منزلت حق مسلم  –الیحه این دولت تضمین این بردگیست  –کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد  –معلم اتحاد اتحاد 

یه  –اعتصاب تجمع تشکل حق مسلم ماست  -کارگران ایران اتحاد اتحاد – اصالح قانون کار به نفع سرمایه دار –ماست 

کارگر زندانی  –کمیسیون اجتماعی الیحه را پس بده  –وزیر کارفرمایی خجالت خجالت  –خواست فوری ما افزایش دستمزده 

 …شرکت پیمانکاری بردگی کارگر و –آزاد باید گردد 

  ای کارگران شرکت واحد تهران را در مورد الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کاردر این تجمع وحید فریدونی بیانیه سندیک

: قرائت و جعفر عظیم زاده و پروین دمحمی در سخنرانی خود با تاکید بر بازپس گیری فوری الیحه اصالحیه دولت اعالم کردند

انون کار فعلی است و در ادامه خواهان تغییر شرایط برده وار موجود که بر کارگران ایران تحمیل شده است حاصل و نتیجه ق

قانون کار فعلی در راستای برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری، احیا قراردادهای دائمی و مستقیم و حق 

 .برپائی تشکلهای مستقل کارگری در تمامی مراکز تولیدی صنعتی و خدماتی شدند

ن مجلس شورای اسالمی اعالم کردند بعد از ظهر امروز کمیته ای تخصصی تکلیف با برگزاری این تجمع کارگری، مسئولی

کارگران تجمع کننده نیز اعالم کردند که چنانچه الیحه . نهایی الیحه اصالحیه دولت را بر روی قانون کار مشخص خواهد کرد

طی هفته های آینده اعتراضات خود را اصالحیه دولت بر روی قانون کار همچنان در دستور کار مجلس شورای اسالمی بماند 

 .تشدید و اقدام به تحصن در مقابل مجلس شورای اسالمی خواهند کرد

 آبانماه 91 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
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 تجمع کارگران در اعتراض به اصالح قانون کار و توسعه مناطق آزاد:آبان31

های کارگری در اعتراض به تصیمیم مشترک دولت و مجلس برای اصالح قانون کار، توسعه مناطق آزاد و ویژه  تجمع گروه

 .صادی و ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی صبح امروز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی برگزار شداقت

صبح امروز از به هم پیوستن کارگران شاغل و بازنشسته خصوصا  01آبان ایلنا، این اجتماعی اعتراضی از ساعت 91به گزارش

 .رای اسالمی برپا شده استکارگران حمل ونقل در مقابل درب شمالی ساختمان مجلس شو

 .شود کم تا چند صد نفر برآورد می تا این لحظه شمار حاضران در این اجتماع اعتراضی دست

هایی همراه خود دارند و در  ها و تابلو نوشته معترضان در راستای دالیل و اهداف برپایی این اجتماع اعتراضی کارگری پالکارت

 .دهند رهایی را سر میعین حال در راستای مطالبات خود شعا

شرکت »، «کارگر اخراجی شاغل باید گردد»، «توقف اصالح قانون کار به سرمایه دار»، «قرار داد موقت بردگی کارگر»

از جمله شعارهایی است که تا این لحظه توسط « معیشت، منزلت حق مسلم ماست»و « پیمانکاری ملغی باید گردد

 .طرح شده استکارگران حاضر در این تجمع اعتراضی م



مقابل درب ورودی مجلس، برگزاری   برپایه این گزارش،این تجمع اعتراضی با آرامش در حال برگزاری است و انتظامات حاضر در

 .این تجمع را تحت نظر قرار دادند

 

 بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مقابل مجلس تجمع کردند:آبان31

شورای اسالمی تجمع ها مقابل درب مجلس  تعدادی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به طرح تجمیع بیمه

 .کردند

ها که  آبان ایلنا، جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی صبح امروز در اعتراض به طرح تجمیع بیمه91به گزارش 

منظور تامین بودجه طرح تحول سالمت از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با حمایت وزارت بهداشت به مجلس  به

 .ب مجلس شورای اسالمی تجمع کردندپیشنهاد شده، مقابل در

درحالی که تجمع صبح امروز مقابل مجلس شورای اسالمی با آرامش در حال برگزاری است، نیروهای امنیتی با حضور مقابل 

 .درب ورودی مجلس برگزاری این تجمع را تحت نظر قرار دادند

 تهاجم به زحمتکشان از دو جبهه :آبان99

مجلس که با مخالفت سندیکاهای کارگری و واحدهای تولیدی با امضای تومارهای گوناگون به بررسی نابودی قانون کار در

مجلس ارایه شده و حتا باعث اعتراض انجمن های صنفی و شوراهای فرمایشی و خانه کارگر نیز شده است، کماکان ادامه 

آنچه در مجلس . نندگان خود توجهی ندارنددارد و نمایندگان به اصطالح منتخب مردم در مجلس به این اعتراضات انتخاب ک

صورت می گیرد و دولت نیز چه در زمان دولت قبلی و چه در زمان دولت فعلی به آن گردن نهاده است دستور صندوق بین 

 .است. …المللی پول برای ارزان سازی دستمزد ها ، از بین بردن بیمه تامین اجتماعی، بازنشستگی 

احضار و محکومیت های دوباره و . کشان ایران در این بررسی نابودی قانون کار خالصه نمی شودپیام سرمایه داری به زحمت

چند باره و به زندان فرستادن کوشندگان موثر کارگری از جمله ابراهیم مددی، داود رضوی، رضا شهابی اعضای هیات مدیره 

عضای هیات مدیره اتحادیه کارگران آزاد ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد و جعفر عظیم زاده و شاپوراحسانی راد ا

تن از کارگران پارس خودرو هنگام مراجعه به کارخانه دستوری است که باید اجرایی گردد تا توان جنبش کارگری  9دستگیری 

 .گرفته شود

به زندان بهشتی  درهمین راستا دستگیری دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران آقای اسماعیل عبدی و احضار و روانه کردن

لنگرودی دیگر عضوهیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، ابراهیم مددی، داودی رضوی، رضا شهابی، جعفر عظیم زاده، 

 .شاپوراحسانی راد کوشندگان کارگری نیز در دستور کار است



اده از اتحادیه آزاد کارگران چرا عبدی شبانه دستگیر و روانه زندان می شود؟ چرا کوشندگان کارگری همچون جعفر عظیم ز

ایران و مازیار گیالنی نژاد از سندیکای کارگران فلزکارمکانیک هم شبانه دستگیر شدند؟ این شبانه دستگیر کردن کوشندگان 

جلب متهم در روز باید به عمل آید به » صنفی چه معنایی دارد؟ آن هم زمانی که آیین دادرسی کیفری تاکید دارد که 

 از ترساندن خانواده های کوشندگان صنفی چه نتیجه ای حاصل خواهد شد؟. « رد فوری استثنای موا

واقعا چه فوریتی در دستگیری های شبانه اسماعیل عبدی، و دیگر کوشندگان کارگری وجود دارد؟ آیا اسماعیل عبدی پولهای 

اندوخته تامین اجتماعی زده بودند؟  صندوق ذخیره فرهنگیان را با خود داشت؟ آیا کوشندگان کارگری دست به سرقت از

سال است که برای قوه  01اسماعیل عبدی چهره ای شناخته شده و فرهنگی است، کوشندگان کارگری سندیکایی بیش از 

قضاییه و ضابطانش شناخته شده هستند و نشان داده اند که جز بهروزی مردم و خواسته های به حق و قانونی آرمان دیگری 

 .انه و کاشانه هر شب به سر می برندنداشته و در خ

این همدست شدن مجلس برای بررسی نابودی قانون کار در مجلس با دستگیری ها و احضارها و احکام سنگین زندان از 

سوی قوه قضاییه چه رابطه ای دارد؟ آیا جز این است که سرمایه داری برده هایی آرام و سربه زیر می خواهد و با این حرکات 

 د جنبش اعتراضی را خاموش سازد؟می خواه

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک همگام با همه زحمتکشان ایران خواستارتوقف نابودی قانون کار در مجلس و لغو کلیه احکام 

 .علیه کوشندگان کارگری و صنفی و آزادی زندانیان صنفی به ویژه اسماعیل عبدی می باشد

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

 31آبان 23

 :اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران :آبان99

 کارزار و مبارزه علیه الیحه تغییر قانون کار را تقویت کنیم و گسترش دهیم 

الیحه ضد کارگری اصالح قانون کارهمچنان در دستور کار مجلس است و همه شواهد حاکی است که دولت حسن روحانی و 

ری اسالمی در صورتی که با مخالفت ها و مبارزات گسترده کارگران روبرو نشود، با تصویب این الیحه و بطور کلی رژیم جمهو

تغییر قانون کار، اندک حمایت ها از حقوق کارگران را نیز از این قانون حذف خواهد کرد و شرایط کار و زندگی را هر چه بیشتر 

 .تغییر خواهد دادبه زیان کارگران و به نفع سرمایه و سرمایه داران 

قانون کار فعلی جمهوری اسالمی قانونی ضدکارگری است و بسیاری از حقوق ابتدایی کارگری از جمله حق تشکل مستقل 

قرار دارد   نیروی کار در ایران در پایین ترین رده جدول جهانی  و حق اعتصاب را به رسمیت نمی شناسد؛ هم اکنون نیز ارزش

بعالوه کارگران با سرکوب مداوم از سوی رژیمی روبرو بوده و هستند که . ین حقوق قانونی بر خوردارندو کارگران ایران از کمتر

با این وجود رژیم اسالمی در . کارنامه سیاه و خونینش در نقض بدیهی ترین حقوق کارگری و انسانی، شهرت جهانی دارد

ن تر کند و در کنار آن بی حقوقی باز هم بیشتری را بر طبقه کارگر صدد است با تغییر قانون کار فعلی، نیروی کار را باز هم ارزا

با تصویب الیحه اصالح قانون کار، کارگران ایران از لحاظ شرایط کار، زندگی و حقوق قانونی در همان . تحمیل و قانونی کند

ه های قرن نوزدهم در آن قرار موقعیت برده واری قرار خواهند گرفت که کارگران کشورهای سرمایه داری غرب در نخستین ده

حمایت قانونی از کارگر مفهوم نداشت، ساعات کار و شدت آن به حدی بود که موجب فرسودگی و   داشتند؛ یعنی زمانی که

مرگ زودرس کارگران می شد، سطح دستمزد به توافق بین کارگر و کارفرما واگذار شده بود، و ادامه کار و یا اخراج کارگر حق 

سخت و خفت باری را برای کارگران از لحاظ حقوقی، بطور دقیق،   الیحه اصالح قانون کار، چنین شرایط. کارفرما بودبالمنازع 

 .ماده بندی و تبصره بندی کرده است

سال برای  01در صورت تصویب این الیحه، شرط سنی ” حدود یک ماه پیش ما در اطالعیه ای در مورد این الیحه نوشتیم که 

امنیت شغلی کارگران بطور کلی از میان خواهد رفت و . شد و کارکودکان جنبه رسمی خواهد یافت  واهدکار، حذف خ

قراردادهای موقت و یا کار بدون قرارداد، عمومیت می یابد، اخراج کارگران آسان تر خواهد شد و اساسا به اراده کارفرما 

قانون کار،  40و کارفرما واگذار خواهد شد و با تغییر ماده  بستگی خواهد داشت، تعیین دستمزد ها به توافق کارگر منفرد

یعنی دولت و کارفرمایان با استناد به این معیار )تعیین خواهد شد” توجه به شرایط اقتصادی“تعیین حداقل دستمزد از جمله با 

استاد شاگردی تدوین  ، و طرح.(سنجش ناپذیر، می توانند حتی برای کاهش دستمزد ها نیز توجیه قانونی داشته باشند

راحت . “شده توسط دولت احمدی نژاد، جزیی از قانون کار خواهد بود و بنابراین بیگاری جویندگان کار رسمیت خواهد یافت 

 .سازی اخراج و فشار به کارگران معترض و سازمانده از مفاد دیگر این الیحه ضد کارگری هستند

ها و فعالین کارگری و بطور کلی از کارگران خواستیم به هر گونه که می توانند،  در آن اطالعیه ما به نوبه خود از همه تشکل

از تهیه طومار گرفته تا برگزاری تجمع اعتراضی در محل کار و یا در مقابل اداره های کار تا تجمع در برابر مجلس، علیه این 

 .الیحه کارگری اعتراض کنند

وعی بوده ایم؛ تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس علیه این الیحه به ابتکار درطی این مدت خوشبختانه شاهد اعتراضات متن

همزمان سندیکای   .تشکل کارگری علیه الیحه ضد کارگری همچنان ادامه دارد  اتحادیه آزاد کارگران برگزار شد و کارزار این

ه این الیحه در دستور کار خود قرار داده کارزاری را به شکل تهیه طومار اعتراضی نسبت ب  کارگران شرکت واحد تهران و حومه،

افزون براین شاهد جمع آوری طومارهای اعتراضی توسط . که تا کنون با پشتیبانی و استقبال قابل توجه ای روبرو بوده است

بخش های دیگر کارگری هستیم، از جمله می توان به طومار کارگران بیمارستان به آفرین، طومار هزاران نفری کارگران 

 .ادرملو و اعتراض رسانه ای کارگران ایران خودرو اشاره کردچ



این حرکت ها و کارزارها با توجه به شرایط موجود خوب پیش رفته و در تدوام و گسترش خود می تواند به مبارزه ای گسترده 

 .کشاندعلیه این الیحه بدل شود و در گام اول تالش رژیم برای تصویب این الیحه ضد کارگری را به شکست ب

ما از این اقدامات و کارزار ها حمایت می کنیم، دست فعالین این کارزارها را به گرمی می فشاریم و در این مسیر به سهم 

 .خویش در جلب حمایت های بین المللی از این کارزارها تالش خواهیم کرد

الیحه اصالح قانون کار، تنها . رش یابدضروری است اما که این تالش ها، مبارزات و کارزارها هر چه بیشتر تقویت و گست

معطوف به کارگران یدی شاغل در بخش های تولیدی و خدماتی نیست بلکه وضعیت و شرایط کار و زندگی بخش های 

مختلف طبقه کارگر را هدف قرار داده است؛ با تصویب این الیحه، معلمان آموزشگاهای خصوصی، پرستاران شاغل در 

رمان خصوصی و بطور کلی همه کارگران شاغل در بخش های خدمات متعلق به بخش خصوصی و یا بیمارستانها و مراکز د

نیمه دولتی، کلیه بازنشستگان تامین اجتماعی و دانشجویانی که در آینده وارد بازار کار می شوند، در وضعیت و شرایط کاری 

ن مورد تالش شود تا بخش های هر چه بیشتری از که ضمن روشنگری در ای  بنابراین الزم است. بدتری قرار خواهند گرفت

 .وافراد مترقی که حامی رفاه و بهبود زندگی مردم هستند، به این مبارزه و کارزارها بپیوندند  طبقه کارگر و نیروها

ی در طی این مدت، تشکالت به اصطالح کارگری اما وابسته به حکومت، نظیر شوراهای اسالمی کار، خانه کارگر، انجمن ها

صنفی و مجمع نمایندگان کارگران با استفاده از امکانات وسیع حکومتی که در اختیار دارند، همچنان تالش کرده اند و می 

حضور و فعالیت این مزدوران در این عرصه و سر و . که خود را سردمدار حرکت اعتراضی علیه این الیحه نشان دهند  کنند

اینان که در تاریخ . اه انداخته اند، به اندازه خود این الیحه به زیان کارگران استصداهایی که علیه اصالح قانون کار به ر

موجودیت خود، سرکوب تشکل های مستقل کارگری و جاسوسی و دسیسه با هدف به زندان فرستادن، قتل و اعدام فعالین 

” رونده دارند، خود را طرفدارکارگری، برهم زدن مجامع عمومی کارگران و درهم شکستن اعتصاب های کارگری را در پ

اما مخالفت . از زوایه منافع کارگران با این الیحه مخالفند  فعلی معرفی می کنند و ادعا دارند که” بخشهای حمایتی قانون کار

نخست اینکه مفاد الیحه اصالح قانون : خوانی های این تشکالت دولتی با الیحه اصالح قانون کار، اساسا به دو دلیل است

ر، تحمیل چنان بی حقوقی ای به کارگران را ترسیم می کند که لزوم حضور و وجود همین تشکل ها را در بسیاری از کا

برای مثال وقتی که طبق این الیحه، کارفرما می تواند بدون بستن هیچ )مسایل مربوط به روابط کار منتفی می سازد 

شورای اسالمی کار در تایید مثال اخراج همان کارگر توسط   نقشی برایقراردادی کارگر را به کار بگمارد، به خودی خود دیگر 

و دوم اینکه این تشکل ها به (. کارفرما باقی نمی ماند؛ زیرا اخراج کارگر بنا به این الیحه، حق بی چون و چرای کارفرما است

یت اقتصادی بحران زده و نارضایتی گسترده عنوان وابستگان رژیم و دل سوز به منافع دراز مدت آن، نگرانند که با توجه به وضع

کارگران از این شرایط، اعتراض به این الیحه چنان ابعادی به خود بگیرد که از کنترل رژیم خارج شود؛ و بنا براین می کوشند که 

 .با حضور در این عرصه، اعتراض ها را تحت کنترل قرار دهند

سته به رژیم نشان می دهد که آنها در این مورد نیز مانند همه موارد به هر رو سابقه تشکل های به اصطالح کارگری واب

پیشین با گرفتن اندک امتیازی برای خود یا حتی بدون کسب هیچ امتیازی، دست آخر، به تغییر قانون کار بنا به خواست رژیم 

 91کومتی در برابر مجلس در اعالم تظاهرات اعتراضی نسبت به الیحه اصالحی توسط این تشکل های ح. رضایت خواهند داد

به . آبان و حرکت های احتمالی دیگر از جانب آنها، هیچ تغییری در اهدافی که این تشکل ها به دنبالش هستند، نمی دهد

بیان دیگر گرد و خاک بلند کردن ها و جیغ و دادهای کارگر پناهی این تشکل ها می تواند تا مدت ها ادامه یابد اما در پایان این 

 .های مزدور تالش خواهند کرد که نتیجه را به زیان کارگران و به نفع دولت و کارفرمایان خاتمه دهندگرو

آنچه که اکنون جنبش کارگری نیاز دارد، تعمیق، گسترش و قدرتمند ساختن کارزارها و مبارزاتی است که علیه تصویب الیحه 

تراض به این الیحه ضد کارگری وبرای تغییر قانون کار فعلی باید ازهرفرصت مناسبی برای اع  .ضد کارگری شروع شده است

تشکل ها و فعالین کارگری مستقل، صرف نظر از تفاوت در دیدگاه ها و اختالف نظرات موجود که در . بنفع کارگران بهره گرفت

نباید گذاشت . بزنندبطور هماهنگ علیه این الیحه دست به مبارزه   هر جنبش بزرگ اجتماعی امری طبیعی است، می توانند

که رژیم با تصویب این الیحه، زندگی برده وارتر و بی حقوقی مطلق را بر کارگران و خانواده آنان یعنی بر اکثریت بزرگ مردم 

 .قانون هر اعتراض به حق توسط کارگران را سرکوب نماید  تحمیل کند، به آن جنبه قانونی ببخشد و سپس با چماق و سالح

طبقه کارگر، از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی گرفته تا معلمان و پرستاران و کارگران باز نشسته و  ما همه بخش های

دانشجویان را فرا می خوانیم که به کارزارهای اعتراضی و مبارزه علیه الیحه تغییر قانون کار بپیوند و از این مبارزات حمایت 

وزنامه نگاران مستقل و نیروهای مترقی می خواهیم که به این کارزارها و همزمان ما از دانشجویان، روشنفکران، ر. کنند

مبارزات یاری رسانند و به فقر گسترده تر، استثمار شدیدتر و تباهی و فالکت عمیقی که نتیجه بالفصل تصویب این الیحه ضد 

 .کارگری است، اعتراض کنند

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ۶۰۵۲مبر نوا ۵۷

iran.org-info@workers 

http://etehadbinalmelali.com/ak 
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 تعرض بر سفره خالي كارگران تا كجا؟

 ن و زحمتکشان به تغییرات در قانون كاربه مناسبت اعتراضات سراسري کارگرا
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سرمايهداران و نظام سراسر بن بست آنان كه هر روز ناتوانیهاي خود را بیشتر نشان مي دهد، گمان میكنند كه با تعرض به 

 اكنون نظام سرمايهداري و مناسبات استثمارگرانه. معیشت كارگران و زحمتكشان مي توانند به مشكالت اين نظام فائق آيند

نه تنها در ايران بلكه در سرتاسر جهان با بن بستهاي هر روزه مواجه مي شود و مدافعان و تئوريسینهاي اين نظام با 

ترفندهاي مختلف تالش میكنند تا راه چاره و فرارهایي را از اين بن بستها بیابند و هر گاه كه ديگر همه تیرهاي تركششان به 

 .سفره خالي كارگران و زحمتكشان میافتندسنگ مي خورد به فكر تعرضي جديد به 

هنوز چند صباحي از اختالس و غارت سازمان تامین اجتماعي نگذشته، سازماني كه از دسترنج كارگران و زحمتكشان ساخته 

و به  شده است و هنوز پرونده آن به نتیجه نرسیده كه بار ديگر آهنگ تغییر قانون كار، اين بار هم به ضرر كارگران و زحمتكشان

سود سرمايهداران ساز شده است و دولت و مجلس به نمايندگي از كارفرمايان و در راس آنان سرمايههاي اختصاصي شده به 

همزمان طرح ادغام بخش . تالش آمده اند تا با تغییر موادي از قانون كار باز هم كمبود سودهاي سرمايهداران را جبران كنند

مه سالمت را نیز در دستور کار قرار میدهند تا صندوق درمان تامین اجتماعي را هم بار ديگر درمان بیمه تامین اجتماعی با بی

 .به يغما دهند

در اين تغییرات پیشنهادي كه خواهان رسمیت دادن به شرکتهای پیمانکاری و قراردادهاي موقت در همه زمینهها و آسان تر 

چند بندی از قانون كار را مورد تعرض قرار داده اند كه به نفع  كردن اخراج كارگران بدون هیچ حق و حقوقي است، همان

كارگران بوده و پس از سرنگوني شاه با مبارزات كارگران به دست آمده بود تا ديگر كارگران هیچ گونه حقي براي اعتراض به 

تكشان استفاده كرده و هر زمان اخراج خود نداشته باشند و سرمايهداران با خیال راحت هر گاه كه بخواهند از نیروي كار زحم

 .كه میلشان بكشد با آنان قطع رابطه كنند

اين هجمه به قانون كار آن چنان سخیف و غیرقابل تحمل است كه صداي اعتراض نهادهاي كارگري دستساز حكومتیان هم در 

ن و زحمتكشان و تشکلهای اما كارگرا. آنان هم سعي میكنند كه خود را طرفدار حقوق كارگران قلمداد كنند. آمده است

مستقل آنان که به خوبي میدانند اين نهادهاي زرد دولتساخته هیچ گاه به فكر حقوق كارگران و زحمتكشان نبودهاند و در اين 

باتالق خود ساخته مي خواهند از آب گآللود براي خود و جهه كسب كنند، مستقالنه نه تنها به اين تعرض واكنش نشان داده، 

 . ساس نیز با اين نظم سرمايهدارانه به مقابله بر خواهند خواستبلكه از ا

به طور قطع كارگران و زحمتكشان اين تعرضها به حقوقشان كه سالها است ادامه دارد بیپاسخ نخواهند گذارد و همچنان كه 

مردم ادامه دارد، بار  شاهد هستیم هر روزه در سراسر محیطهاي كار و زندگي اعتراضات گستردهاي در برابر تعرض به حقوق

 .ديگر اعتراضات به اين هجمههاي جديد فراگیرتر خواهد شد

 کانون مدافعان حقوق کارگر

 31آبان  23
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توان فهمید قانون کار در  می های دولت گیری از ترکیب مجلس و پی. هاست دولت روحانی این روزها مشغول سنجش واکنش

تغییر این قانون اگرچه در زندگی تمامی . سال گذشته هیچ زمانی به اندازه امروز در معرض نابودی کامل قرار نگرفته بود ۶۱

کنند، فارغ از نوع شغلشان، تاثیرگذار است، اما مهمترین تاثیر را بر زندگی  کسانی که به هر ترتیبی برای کارفرما کار می

این  –های قانون کار نیست  آنچنان که گفته شد، هدف دولت کاهش حمایت. گذارد بگیر می رگران قانونی و زیرزمینی حداقلکا

دولت و همراهانش در الیحه اخیر قصد نابودی کامل قانون کار، فروپاشی . سال پیش در دولت هاشمی انجام شد ۶۱کار 

که پیش از تصویب )بتدایی مبتنی بر اراده استاد و امربری شاگرد را دارند روابط کارگری کارفرمایی و سپس برقراری نظمی ا

شود این روزها آخرین  با عزمی که از جانب دولت مشاهده می(. در روابط کار حاکم بود ۵۷۶۱اولین قانون کار ایران در سال 

 .آمیز اعتراضمان به دولت است ما برای بیان مسالمت  فرصت

  

 .کنم از سومین بند شروع به خواندن کنید در صورت کمبود وقت پیشنهاد می .این متن طوالنی است

۵ 

 .حدود دوسال پیش ماجرایی را برای وزیر کار تعریف کردم و امیدوار بودم کاری انجام دهد

در آن . ندانفجاری اتفاق افتاد و سه کارگر کشته شد( اطراف کوهبنان)پودنه  ، در معدن چشمه۲۶جریان این بود که اول اسفند 

جزئیاتی . ای با همکارم در گروه کارگری ایلنا ماجرای عجیبی را تعریف کرد معدن در مصاحبه  زمان نماینده رسمی کارگران

 ۶۱۰۰معنی نبودن تنها یک وسیله، گازسنج، در عمق . کرد درباره نبود بعضی امکانات ایمنی گفت که حادثه را قابل انتظار می

 .انفجار تصادفا زودتر اتفاق نیافتاده بود. ستمتری زمین کامال روشن ا

کدام  بینی کرده اما هیچ گفت قبل از انفجار به ادارات مرتبط رفته و این حادثه را برایشان پیش پودنه می نماینده کارگران چشمه

حادثه نقص ایمنی روز بعد از انفجار حکم بازرسی و دادگاه هم که آمد معلوم شد دلیل اصلی  ۶۱. «اش نگرفته بودند جدی»

اما انتظار . تا اینجا هنوز اتفاق چندان عجیبی نیافتاده. برداران بخش خصوصی معدن هم محکوم شدند چند نفر از بهره. بوده

یک ماه و نیم بعد از این مصاحبه، . ای قابل تکرار، کارش را از دست بدهد رفت این کارگر به جرم افشای دالیل حادثه نمی

: کند آنکه بخواهد، دلیل اخراج نماینده کارگران را روشن می این بخش از مصاحبه کارفرما، بی. ش تمدید نشدا قرارداد ساالنه

نمایی بیش از حد مشکالت معدن از سوی همکارانش مجبور به استعفا شده است و در این رابطه  این کارگر به دلیل بزرگ»

 .«مدیریت معدن کوچکترین نقشی نداشته است



۶ 

منتقدان قانون کار . شده است سال گذشته قانون کار در ایران اجرا نمی ۶۱کردید، در  نچه احتماال تا به حال تصور میبر خالف آ

نوعی قرارداد که از بیست و پنج . اما منظور از کارگر در قانون کار فعلی، کارگر دائمی است. دانند به درستی آن را حمایتی می

در بازار کار ایران به تدریج منقرض ( ماده قانون کار ۶۰۶های یکی از  از یکی از تبصره تفسیری)سال گذشته با کلکی حقوقی 

کنیم ابدا  وقتی از قانون کار دفاع می. شوند، گرفت شد و جایش را انواع دیگری از قرارداد که همگی با نام موقت شناخته می

هایی که در موارد نادری شامل حال  مانده ما از پس. ستگویند حمایتی ا زنیم که کارفرمایان می درباره آن موادی حرف نمی

دولت بزرگترین )کارفرمایان  .ماده قانون کار ۶۰۶ماده از مجموع  ۵۱چیزی حدود . کنیم شود دفاع می کارگران موقت هم می

قانون کاری تخیلی  فریبی از تغییر انها برای عوام. زنند در تبلیغاتشان از قانون کاری موهوم حرف می( کارفرمای کشور است

مصرف  چند برگ کاغذ بی. هایی که آنها مدعی دفاعش هستند اساسا حضور ندارد قانون کار فعلی در مرز. کنند دفاع می

 .است

، وظیفه نماینده (و عقل)طبق قانون . کنم پودنه استفاده می برای روشن شدن این ادعا، از مثال کارگر اخراجی معدن چشمه

طبیعی است بعد از این دعوا و افشاگری، . تواند تکرار شود روشنگری کند ای که می اره دالیل حادثهکارگران است که درب

در این مواقع برای جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن نمایندگان کارگران و ترس از اجرای . کارفرما میل به اخراج او داشته باشد

اما همانطور که گفته شد . بینی شده است در برابر اخراج آنها پیشقانون کار موانعی استثنایی  ۶۸وظایفشان، در ماده 

کارفرما نهایتا . فرض این قانون از کارگر، کارگر قرارداد دائم است و برای کارگران موقت هیچ راهکار حمایتی وجود ندارد پیش

یا در این مورد تمدید قرارداد سایرین را  –کند  کند و بعد قرارداد نماینده کارگران را تمدید نمی چند ماه تا پایان قرارداد صبر می

تنها در همین مورد، با از میان رفتن مصونیت نمایندگی، فصل ششم . کند شان می ای علیه نماینده هم منوط به امضای نامه

ا اقدامی چون بدون حمایت قانونی، انجام وظیفه نمایندگی در برابر کارفرم. شود قانون کار به کلی از روابط کار حذف می

 .انتحاری است

برای فهمیدن . پودنه، نقش دولت در انفجار این معدن است موضوع قابل تامل دیگر در تایید حکم اخراج نماینده کارگران چشمه

نقش واقعی دولت در این ماجرا الزم است بدانید که یک مبحث متشکل از ده ماده در قانون کار، صرفا به توصیف اختیارات 

بینی حادثه موظفند فعالیت کارگاه را متوقف  بازرسان کار در جایگاه ضابط قضایی در صورت پیش. اختصاص داردبازرسان کار 

های مستمر از چنین کارگاه ذاتا  کاری دولت در انجام بازرسی دهنده کم اعالم نقص ایمنی به عنوان علت حادثه، نشان. کنند

بودند، اخطارهای نماینده کارگران را هم   شان را انجام نداده ه بازرسیماموران دولت عالوه بر اینکه وظیف. خطرناکی است

اما کارفرما پس . در این حادثه عالوه بر کارفرما که امکانات ایمنی را فراهم نکرده بود، دولت نیز مقصر است. جدی نگرفته بودند

اش را به درستی انجام داده بود را اخراج  یفهاز فروکش کردن هیجانات ناشی از قتل سه کارگر، تنها کسی که در این میان وظ

 .کرد و مقصر بعدی، دولت، حکم اخراج را تایید کرد

تر در  اما در آن زمان از به خاطر سوابق سیاسی او از کسی که پیش. جا بود با تجربه امروز به نظرم دادخواهی از وزیر کار بی

هایش گرد شود،  ود، انتظار داشتم بعد از شنیدن این ماجرا، چشمای از خودش هزینه داده ب های زنجیره جریان افشای قتل

 .اش بنشیند و یک کاری کند چند قطره عرق روی پیشانی

 :پاسخی که شنیدم ناامید کننده بود

مکانش انتشارات . پودنه، گمانم از سر یک سوءتفاهم، به دیداری با وزیر کار دعوت شدم چند ماه بعد از اخراج کارگر چشمه

ای صمیمانه است  به ما تاکید شده بود جلسه. ها هم حضور داشتند نگار فرهنگی بود و حدود بیست نفری از روزنامه علمی

بعد از دیدار در راهرو متوقفش کردم و جریان را با حداکثر سرعت برایش تعریف کردم، اما به نظرم . یعنی نشست خبری نیست

در پاسخ بنا را گذاشت به گالیه از کار ما در ایلنا که . را نشنیده است« کار حادثه»رسید از کل ماجرا هیچ چیزی جز مضمون 

ایلنا را باز « حوادث کار»در آن مقطع یک نماینده طیف قالیباف در مجلس نهم تگ )دهد  بهانه دست مخالفان سیاسی او می

تامین ایمنی کارگران، موضوع سئوال و  کاری وزیر در کرده بود و از دم هر چه خبر کشت و کشتار بود را به عنوان سند کم

باقی کسانی که . زد خودش را می  حواس وزیر پیش جلسه سئوال و استیضاح بود و در پاسخ حرف.( استیضاح قرار داده بود

باالخره همه شاد و . شان سر رفت و شروع به حرف زدن با او کردند دورش جمع شده بودند هم از یک جایی به بعد حوصله

. از موقعیت خودم خجالت کشیدم. شنید هایی گفتم اما واقعا نمی من چند قدمی دنبالش رفتم و چیزی. اه افتادندسرحال ر

 .دوند ها می هایی که دنبال کله گنده مثل سایر کنه. کردم رفتم و نک و ناله می داشتم پشت سر وزیر راه می

ه زیر مجموعه اقتصادی وزارت کار، در یک روز، خبرنگاران اصلی ها و کشیده شدن دعوا ب چند ماه بعد هم با تلنبار شدن گالیه

 .ای وزیر که همزمان مدیرعامل ایلنا هم بود اخراج شدند گروه کارگری توسط مشاور رسانه

۷ 

سال پیش با قانونی شدن انعقاد قرارداد موقت برای مشاغل دائمی، این  ۶۱. تا اینجا گفتیم قانون کار وجود خارجی ندارد

اگر چه . های قانون کار نیست مانده اما این حرف به معنی ناکارآمدی مطلق پس. اش را از دست داد کیفیت حمایتی قانون

تواند از مرزهای کارگر متمدن دفاع کند، اما با حفظ دو ستون  قانون کار فعلی برخالف هدف نویسندگانش عمال نمی

، تا امروز مانع فروپاشی ظاهر مدرن بازار «ستمزد متناسب با تورمحداقل د»و « امنیت شغلی در محدوده قرارداد»نامستحکم 

ها  یکی از این ستون. اند شاگردی شده-کارفرمایی به روابط استاد-ها مانع نزول روابط کارگری این پسمانده. کار شده است

دائم به مدت ذکر شان از قرارداد  سال پیش در دولت هاشمی امنیت شغلی ۶۱کارگرانی که . امنیت شغلی موقت است

تنزل پیدا کرده بود، در صورت تصویب الیحه دولت روحانی، اطمینانشان از ( ماه، یک سال ماه، شش سه)شده در قرارداد 

تر این تغییر، برداشته شدن مرز بین کارگران زیرزمینی و  معنی دقیق. رود شاغل بودن در مدت محدود قرارداد هم از بین می

 .است( ادیقرارد)کارگران قانونی 



در . است« کارآموز»همزمان دیگری که در این الیحه برای برداشتن این مرز در حال پیگیری ست، ارائه تعریف جدیدی از   تالش

 .آید کار به وجود می های تازه بازار  صورت تصویب این الیحه، مانعی جدی به نام کارآموزی در برابر ورودی

اما دولت روحانی قصد . مشخص و متناسب با زمان آموزش و مقطع سنی کارآموز دارد در قانون کار فعلی، کارآموزی تعریفی

شود و فرد بنا به  در صورت تصویب این پیشنهادات، حد سنی برای کارآموزی برداشته می. دارد این تعریف را دگرگون کند

کارگر تمام وقت را با حقوق ها و حتی تا زمان بازنشستگی، وظایف یک  تشخیص کارفرما ممکن است مجبور شود سال

 .کارآموزی انجام دهد

گیری به مجلس برسد، دستگاه تبلیغاتی دولت به شما خواهد گفت ما امنیت شغلی را  روزها وقتی این الیحه برای رای همین

ش تولید و هایشان را از بازارهای مضر به بخ داران، پول خواهیم با تشویق سرمایه می. دهیم به نفع خود کارگران کاهش می

 .خدمات بیاوریم و برای کارگران شغل ایجاد کنیم

ای قابل اثبات  پرت بودن این ادعا با مثال ساده. گویند ها همین را می دولت  از زمان تدوین اولین اصالحیه قانون کار تا امروز تمام

اساسا قانون کار . داران وجود ندارند سرمایه کننده قانون کار برای کدام از مواد نگران است؛ در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ

گذاری نکردن در بخش تولید، سخت  ترین دلیلشان برای سرمایه کند مهم دارانی که دولت خیال می چرا سرمایه. وجود ندارد

 شوند؟ چرا آن مناطق بدون وجود قانون کار هم شکست قانون سرازیر نمی بودن اخراج نیروی کار است، به آن مناطق بی

خواهد تمام ایران را به منطقه آزاد برای کارفرمایان تبدیل  اند؟ دولت چه نتیجه قابل دفاعی از مناطق آزاد گرفته که می خورده

کنم که چند روز پیش گفته  کند؟ نظرتان را به سخنان حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس جلب می

 :بود

هیچ کدام از این موارد محقق . نوان پایانه بازرگانی، تولید و صادرات خلیج فارس مطرح شودمناطق آزاد ایران قرار بود به ع»

 .«نشده و باید گفت قانون مناطق آزاد، یک قانون شکسته خورده است و ما به اهدافمان نرسیدیم

۱ 

مبنای پرداخت حقوق به « مزد حداقل». به غیر از امنیت شغلی، یک مرز دیگر هم بین کارگران قانونی و زیرزمینی وجود دارد

مزد، این اختیار را برای خود قائل شده که بدون  دولت در این الیحه با تغییر معیارهای محاسبه حداقل. کارگران قانونی است

 نژاد که تورم به های پایانی احمدی تصور کنید اگر در یکی از سال. دارد  مزد را ثابت نگه ایجاد تناسبی با نرخ تورم، حداقل

نزدیکی پنجاه درصد رسیده بود، دولت این حق را داشت که دستمزد را ثابت نگه دارد، تنها در یک سال نیمی از ارزش 

 .رفت بگیران از بین می دستمزد حداقل

طبق آمار تامین اجتماعی تا . کند خطر تغییر این بخش از قانون کار، به طور مستقیم درآمد نیمی از جمعیت ایران را متاثر می

. کردند هزار نفر را تامین می ۱۲۸میلیون و  ۱۵هزار نفر تابع قانون کار، معیشت جععیتی با رقم دقیق  ۲۲۲میلیون و  ۵۷پارسال 

مزد بسیار بیشتر از  گذارد، اما در واقعیت دامنه تاثیرات حداقل واسطه تاثیر می تغییر قانون کار بر زندگی این جمعیت به طور بی

تر از عرف کارگری هم متناسب با  های شغلی باالتر یا پایین زنی گروه توان چانه. مین اجتماعی استشدگان تا تعداد بیمه

گاهی . مزد قانونی دارد مزد تمامی کارگران غیرقانونی از جمله اتباع خارجی، نسبتی با حداقل. شود حداقل مزد تنظیم می

کنند از خیر بیمه و مزایا بگذرند و به این ترتیب غیرقانونی کار  یها به دلیل شرایط بازار کار توافق م کارگران در بعضی حرفه

مزد به ویژه در بازارهای زیرزمینی متر و معیار به  حداقل. دستمزد قانونی را بپردازد کنند، اما با این شرط که کارفرما حداقل می

 .اش است مزد بودن برابر حداقلدر طرف مقابل، در مشاغل سطوح باالتر هم مالک زیادی حقوق، چند . آید حساب می

کشور از الیحه تغییر « مزدبگیر»تمامی جمعیت . کار جمعیتی بسیار بیشتر از کارگران قانون کاری هستند مخاطبان تغییر قانون

روزگاری بسیار . بگیری است اما مسلما بیشترین فشار این تغییرات متوجه کارگران سطوح حداقل. بینند قانون کار زیان می

 .نژاد در انتظار این بخش از کارگران خواهد بود تر از اوج دوران احمدی یکتار

۱ 

مانده در تبدیل  سال است دیگر وجود ندارند، قصد دارد دو مانع باقی ۶۱هایی از قانون کار که  دولت با پنهان شدن پشت بخش

های  هاست که از طرف تمامی جناح ار کار سالشاگردی در باز-بازگشت به مناسبات استاد. کارگر به شاگرد را از میان بردارد

هایی چون   در نظام جمهوری اسالمی شاید مورد مشابهی پیدا نشود که بتوان نام. شود گیری می حاضر پی

نژاد، احمد توکلی و حسن روحانی را همسو و در کنار هم  رفسنجانی، احمد جنتی، دمحم خاتمی، محمود احمدی هاشمی

ا پیشینه تغییرات قانون کار آشنایی ندارند شاید عجیب به نظر برسد که الیحه اصالح قانون کار در دولت برای کسانی که ب. دید

ای که اینک از سوی دولت روحانی به مجلس دهم  نژاد بسیار شبیه بود و الیحه خاتمی، به الیحه دولت بعدی یعنی احمدی

لوایح هر سه دولت . اد در آخرین سال حضورش تهیه کرده بودنژ ای است که دولت احمدی فرستاده شده، دقیقا همان الیحه

نوشته « در باب اجاره اسالمی»نویس قانون کار که به قلم احمد توکلی  پیشین هم شباهت غیرقابل انکاری با اولین پیش

جمهوری  وزیر و همراهی رهبر وقت  نویسی که با مخالفت میرحسین موسوی در جایگاه نخست همان پیش. شده بود، دارد

 .جوانش از مقام وزارت کار شد  اسالمی ناکام ماند و باعث عزل نویسنده

کارفرمایی که برای هر کدام از طرفین عرضه و تقاضای بازار کار، شأنی قانونی قائل شده، از آرزوهای -فروپاشی روابط کارگری

شاگردی شده، -وز مانع بازگشت به مناسبات استادها، آنچه تا به امر دیرینه بدنه قدرت در ایران است و با وجود تمام تالش

 .بینی نیروی کار به این فروپاشی است های غیرقابل پیش نگرانی از واکنش

توان فهمید قانون کار در  های دولت می گیری از ترکیب مجلس و پی. هاست دولت روحانی این روزها مشغول سنجش واکنش

تغییر این قانون اگرچه در زندگی تمامی . ر معرض نابودی کامل قرار نگرفته بودسال گذشته هیچ زمانی به اندازه امروز د ۶۱



کنند، فارغ از نوع شغلشان، تاثیرگذار است، اما مهمترین تاثیر را بر زندگی  کسانی که به هر ترتیبی برای کارفرما کار می

این  –های قانون کار نیست  دولت کاهش حمایتآنچنان که گفته شد، هدف . گذارد بگیر می کارگران قانونی و زیرزمینی حداقل

دولت و همراهانش در الیحه اخیر قصد نابودی کامل قانون کار، فروپاشی . سال پیش در دولت هاشمی انجام شد ۶۱کار 

 که پیش از تصویب)روابط کارگری کارفرمایی و سپس برقراری نظمی ابتدایی مبتنی بر اراده استاد و امربری شاگرد را دارند 

شود این روزها آخرین  با عزمی که از جانب دولت مشاهده می(. در روابط کار حاکم بود ۵۷۶۱اولین قانون کار ایران در سال 

 .آمیز اعتراضمان به دولت است ما برای بیان مسالمت  فرصت

۲ 

کارگران مدتی است در . نیمما در هر کجای بازار وسیع کار ایران ایستاده باشیم الحق مجبوریم به حذف قانون کار اعتراض ک

الوقوع  احساس خطرشان از تصویب قریب. اند هر گوشه از کشور مشغول امضا جمع کردن و بیان اعتراضشان به این الیحه

هایی که در حال امضا جمع کردن هستند، شما با  از میان تشکل. راه نیست تغییرات، با توجه به همراهی مجلس با دولت بی

دهم این همراهی را  من ترجیح می. ید نهاد صنفی دلخواهتان را برای پیوستن به این اعتراض پیدا کنیدتوان کمی جستجو می

برای امضای نامه اعتراضی این . اعالم کنم( سندیکای شرکت واحد)شناسم  ترین نهاد صنفی که می از طریق مستقل

سندیکای شرکت واحد با قراردادن . سندیکای واحد بفرستیدکاملتان را به ایمیل   توانید نام سندیکا، پس از مطالعه متن آن می

 .نام شغل در کنار نام امضا کننده، فرصتی مهیا کرده تا اعتراضمان را با نمایش تنوع صنفی و طبقاتیمان به نمایش بگذاریم

کار و کل وضعیت اعتراضات خود را بر علیه الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون :اتحادیه آزاد کارگران ایران :آبان99

 فالکتبار موجود تشدید خواهیم کرد

علیرغم مخالفتهای کم سابقه کارگری که بر علیه الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار در طول بیش از دو ماه گذشته صورت 

ب دولت و مجلس در اقدامی همسو و هم جهت از طریق وقت کشی و توسل به تناقض گوئی، بررسی و تصوی  گرفته است

 .این الیحه ضد کارگری را همچنان در دستور نگاه داشته اند

همین بیست روز پیش بود که همزمان با آغاز بررسی این الیحه ضد کارگری در کمیسیون اجتماعی مجلس، جمعی از 

ان با شرکت در کارگران تهرانی با هماهنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران دست به تجمع در مقابل مجلس زدند و نماینده های آن

نکته قابل توجه در این جلسه این بود که . کمیسیون اجتماعی مجلس، اعتراض قاطعانه کارگران با این الیحه را اعالم نمودند

بال استثنا همه نمایندگان شرکت کننده در این جلسه و منجمله آقای هفده تن معاون وزیر کار که اقدام به سخنرانی کردند 

 .ین الیحه ابراز داشتندمخالفت خود را با ا

با این حال و با وجود مخالفتهای بسیار گسترده کارگران در سراسر کشور با این الیحه که از طریق رسانه ها و خبرگزاریها، 

بیانیه ها، مصاحبه ها و تهیه طومارهای اعتراضی از سوی کارگران کارخانه ها و نهادهای مستقل صنفی همچون سندیکای 

احد تهران صورت گرفته است، بررسی آن همچنان در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد و هنوز کارگران شرکت و

 .هیچ اقدامی از سوی دولت و مجلس برای بازگرداندن آن صورت نگرفته است

 کارگران و همکاران در سراسر کشور

و همگانی بر علیه آن در جریان است، بیانگر چنین برخوردی از سوی دولت و مجلس با الیحه ای که مخالفتی بسیار گسترده 

 .در مجلس شورای اسالمی نیست  چیزی جز تالش برای وقت کشی و وجود عزمی جدی برای بررسی و تصویب آن

همانگونه که اتحادیه آزاد کارگران ایران و دیگر تشکلهای مستقل کارگری و کارگران آگاه و پیشرو، در افشای الیحه به غایت 

اعالم داشته اند این الیحه بر بستر بردگی و بی حقوقی ایی که قانون کار موجود بر   اصالحیه دولت بر روی قانون ضد کارگری

است که کارگران و مردم ایران   تمامی حداقلهایی  ما تحمیل کرده است در پی سازماندهی بردگی قرن نوزدهمی و بر علیه

 .کتاتوری به آن دست یافته انددر یکصد سال گذشته در مبارزه علیه بردگی و دی

چرا که اگر امروز سرمایه . اما مبارزه بر علیه این الیحه، نباید ما را در موضع دفاع از قانون کار ضد کارگری موجود قرار بدهد

از  داری حاکم بر ایران جرات و جسارت چنین هجوم بی سابقه ای را بر علیه تمام هستی ما کارگران به خود داده است، تماما

این روست که قانون کار موجود با رسمیت دادن به قراردادهای موقت، ممنوعیت بر پائی تشکلهای مستقل کارگری، نهادینه 

امکان هر گونه دفاعی از ما کارگران   …کردن شرکتهای پیمانکاری در همه صنایع کلیدی و میان دستی و پایین دستی کشور و

 .رده استرا از حقوق صنفی و انسانی مان سلب ک

لذا ما کارگران برای پایان دادن به وضعیت فالکتبار کنونی، نه تنها باید در همه تجمعاتی که بر علیه این الیحه به غایت ضد 

بلکه بسیار مهم تر از آن، می بایست برای ایجاد سد محکمی در برابر چنین تعرضات   کارگری برگزار میشود، به میدان بیائیم

در صفی متحد و   زندگی و هستی مان، اعتراضات خود را بر علیه وضعیت فالکتبار موجود تشدید و  خانمان براندازی به

عقد  -حذف و امحا شرکتهای پیمانکاری در کلیه صنایع کشور –یکپارچه خواهان محو و برچیده شدن قراردادهای موقت 

قرار گرفتن همه  -تشکلهای مستقل کارگری به رسمیت شناخته شدن بر پائی -قراردادهای دائمی، مستقیم و دسته جمعی

سازمان جهانی کار در قانون  32و  27اعمال مقاوله نامه های  -شمول قانون کار  کارگران کشور بدون هیچ استثنایی در تحت

 .کار موجود و تغییر فوری این قانون با هدف تضمین و برآورده شدن این خواستهای بنیادین بشویم

 0931ابانماه  99 –ن ایران اتحادیه آزاد کارگرا

آبان ده صبح برای جلو گیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار و ادغام بخش  ۳۲کارگران شرکت واحد  :آبان99

 درمان بیمه تامین اجتماعی با بیمه سالمت مقابل مجلس اعتراض خود را فریاد می زنند



زکارگران و رانندگان شریف و زحمتکش شرکت واحد اتوبوسرانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ا

که ( اصالح قانون کار)صبح با لباس فرم برای جلو گیری از تصویب الیحه باصطالح ۵۰آبان ساعت  ۶۱تهران دعوت می کند 

مان را فریاد دولت به مجلس ارسال کرده است مقابل مجلس حضوریافته و هم صدا با سایر کارگران سراسر کشور اعتراضات 

 .بزنیم

دولت مصم است دارایی ها و اندوخته های کارگران در سازمان تامین اجتماعی که حاصل سال ها تالش و خون دل این 

. قشرزحمتکش جامعه بوده است را با ترفند به اسم تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و بیمه سالمت تصاحب کند

بسیاری از مواد حمایتی قانون کارشرایط را بیش از پیش برای کارگران سخت ترو سود و همچنین قصد دارد با حذف وتغییر

منافع سرمایه گذاران را از جیب کارگران تامین و تضمین نماید و متاسفانه تعدادی از نمایندگان مجلس نیزدرتضییع حقوق 

 .کارگران با دولت همراه شده اند

حاصل رنج ها وتالش های کارگران در دهه های گذشته بوده است   ناچیزمان که همکاران، الزم و ضروی است از حداقل های

حفظ و حراست کنیم و دولت و نمایندگان مجلس باید بدانند؛ کارگران و مزدبگیران جامعه در برابرتهاجم و دست اندازی به 

 .حداقل داشته های خود سکوت نخواهند کرد

 هران و حومهسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ت

 ۵۷۲۱آبان  ۶۶

 الیحه اصالح قانون کار و نیروی کارآموزشی :آبان90

 جعفر ابراهیمی

شک این آخرین هجمه نخواهد  جدیدترین تهاجم به معیشت و زندگی مزدبگیران در ایران است اما بی” الیحه اصالح قانون کار“

. ابعی از میزان و نحوه مقاومت در برابر این تهدیدات استبود و ادامه روند سرکوب دستمزد و معیشت کارگران و زحمتکشان ت

یک مورد بررسی قرار دهم در این زمینه  به  شده در قانون کار فعلی را یک  در این یادداشت کوتاه قصد ندارم تغییرات اعمال

در برخی مواد چگونه امنیت توان به تفکیک قوانین فعلی را با قوانین پیشنهادی مقایسه نمود و مشاهده نمود که تغییرات  می

کوشم این نکته را بارز نمایم که قربانیان این قانون پیشنهادی تنها کارگران  شغلی کارگران را به خطر خواهد انداخت بلکه می

از نیروی کار . مشغول در خط تولید یا متقاضی بخش صنعت نیستند بلکه تمام نیروی کار در معرض این هجمه هستند

خدمات تا بهداشت و آموزش؛ و به آن دسته از همکاران که تحت تبلیغات عناصر دست راستی از شنیدن متقاضی در بخش 

ها ندارد بگویم تبعات این قانون کار جدید زندگی ما را  کنند قانون کار ربطی به معیشت آن کلمه کارگر واهمه دارند و فکر می

 .خواهد بلعید

ظاهر بهتر از الیحه پیشنهادی دولت است تحت  تحت همین قانون کار فعلی که به اکنون و اما چه کسانی از همکاران ما، هم

ستم و استثمار هستند؟ پاسخ روشن است آن بخش از نیروی کارآموزشی که در استخدام رسمی دولت نیستند اما در 

نون موجود عمالً تحت یک سطوح مختلف به امر آموزش مشغول هستند اگر موفق به عقد قرارداد با کارفرما شوند با این قا

، تمام معلمان خرید (…زبان و/هنری/علمی)ها آزاد  مناسبات استثماری قرار دارند تمام مربیان و معلمان شاغل در آموزشگاه

مشمول قانون کار هستند این افراد مستقل از … خدمتی، تمام معلمان شاغل در مدارس خصوصی، تمام مربیان مهدکودک و 

ها و مهدها بدون قرارداد مشغول به کارند و بالقوه برای ورود به بازار کار اگر  است که در مدارس، آموزشگاهنیروی کارآموزشی 

 .مراتب نرخ استثمار باالتری دارد شانسی داشته باشند باید مشمول قانون کار جدیدی شوند که به

دکترین دولت موسوم به تدبیر و امید برای  رسد فراتر از نیروی کار غیررسمی بخش آموزش و با توجه به اما به نظر می

انداز مثبتی نسبت به آینده شغلی و  های کالن چشم تواند تحت تأثیر این سیاست سازی نیروی کار، نیروی رسمی نمی ارزان

دهد که  های گذشته نشان می های رسمی آزمایشی در طی سال نگاهی به احکام نیروی. افزایش دستمزد داشته باشد

حال با توجه به این . شده با میزان حداقل دستمزد قانون کار تقریباً به یک اندازه است مزد معلمان تازه استخدامپایه دست

موضوع که یکی از موارد محل مناقشه در اصالحیه قانون کار نحوه تعیین حداقل دستمزد و میزان آن است حداقل دستمزدی 

حال چگونه ممکن است نیروی کار رسمی . شده است ه نیروی کار تحمیلهای مستقل این میزان ب که تاکنون در غیاب تشکل

 بین باشد؟ نیز به آینده خوش

سازی نیروی کارآموزشی و کاالیی سازی هر چه گسترده آموزش موفق  چیز ناکارآمد بود در تعدیل نیرو و ارزان فانی اگر در همه

انداز  چشم. جویی نمود علمان و دانش آموزان به سود دولت صرفهعنوان زیرمجموعه دولت عمل نمود و حتی از جیب م بود او به

های روحانی است که طرفدارانی در  کلی برنامه ششم، سند تحول بنیادین و قانون کار همه باهم در راستای سیاست

اکثریت سلب  کند و نصیب خورده نئولیبرالی هستند که منافع اقلیتی را تأمین می ها برنامه شکست این سیاست. مجلس دارد

شود از معلم تا کارگر و  وجود فردا که این الیحه به قانون تبدیل شود تمام نیروی کار را شامل می بااین. مالکیت عمومی است

 .پس برای پس زدن این الیحه ضد انسانی نیاز به اتحاد جمعی است. التحصیل شده از پرستار تا دانشجویان تازه فارغ

 م وکارگربرگرفته از سایت حقوق معل

 !به اعتراض به الیحه اصالحی قانون کار بپیوندید:اسماعیل دمحمولی :آبان91

تفاوت باشیم، فردا اگر سیاستمداری توانست  کند بی های کارگری را تهدید می اگر امروز به خطری که اساس معیشت خانواده

توانیم از دولت روحانی  امروز می. لبکار باشیمپسند رای آنها را به دست بیاورد، حق نداریم حیران و ط با شعارهای عوام

 .خورد های پس از انتخابات عصبانیت ما به درد خودمان می هشت ماه بعد در تحلیل. عصبانی باشیم



. اند شان به این الیحه های کوچک مشغول امضا جمع کردن و اعالم اعتراض ها و کارگاه کارگران مدتی است در کارخانه

هایی که  از میان تشکل. راه نیست الوقوع تغییرات، با توجه به همراهی مجلس و دولت بی ویب قریباحساس خطرشان از تص

. تان را برای پیوستن به این اعتراض پیدا کنید توانید نهاد صنفی دلخواه در حال امضا جمع کردن هستند، با کمی جستجو می

. اعالم کنم( سندیکای شرکت واحد)شناسم  ارگری که میترین نهاد ک دهم این همراهی را از طریق مستقل من ترجیح می

 vsyndica@gmail.com تان را به ایمیل کامل  توانید نام برای امضای نامه اعتراضی این سندیکا، پس از مطالعه متن آن می

 .بفرستید

در فهرست . تراض بپیوندیممان به این اع حتی اگر کارگر نیستیم، برای آینده جامعه  سندیکای شرکت واحد از ما دعوت کرده

مان به نمایش  مان را با نمایش تنوع صنفی و طبقاتی فرصتی است تا اعتراض. آنها کنار اسم جای شغل هم هست امضای

 .بگذاریم

 ها مانده دعوت به دفاع از پس

مخالفان . ییر کردسال پیش، در دولت هاشمی رفسنجانی تغ 91این قانون حدود . اعتراض به تغییر قانون کار دیر شده است

گویند کارگرانی که قانون کار  شود که نمی دروغ از جایی شروع می. گویند که حامی کارگر است قانون کار راست می

 .اند شان است منقرض شده حامی

با  –رود  آنطور که از او انتظار می –ای بنویسد و به مجلس بفرستد  آنکه الیحه ها پیش هاشمی بدون جار و جنجال، بی سال

های یکی از  اش این بود که با تفسیر یکی از تبصره حقه. یک کلک تحقیرآمیز حقوقی، اکثر مواد حمایتی قانون کار را خنثی کرد

تر قرارداد موقت تنها برای کارگرانی بود که  پیش. ماده قانون کار، به قرارداد موقت کار برای مشاغل دائمی رسمیت داد 919

تا . با این تفسیر، به تدریج قرارداد تمامی کارگران از دائم به موقت تغییر کرد. مثل مشاغل فصلی .شان ذاتا موقتی است شغل

 .کند درصد حمایت می 7قانون کار از این . درصد از کارگران قرارداد دائم داشتند 7پارسال کمتر از 

پس از تفسیر تبصره دوم ماده هفت قانون کار، . فرض قانون کار از کارگر، کارگر قرارداد دائم است پیش: گویم یکجور دیگر می

. این قانون حمایتی است، قبول. کنند درصد از کارگران با قرارداد موقت کار می 39حاال . جنس قراردادها در بازار کار تغییر کردند

 .کند تواند از کارگران قرارداد موقت حمایت  اما نمی

قانون . گویند دروغ می. کنند در تبلیغاتشان از قانون کاری موهوم انتقاد می( دولت بزرگترین کارفرمای کشور است)کارفرمایان 

 .مصرف است چند برگ کاغذ بی. هایی که آنها مدعی حمایتی بودنش هستند اساسا حضور ندارد کار فعلی در مرز

های مواد حمایتی  مانده پس قانون کار را به مجلس فرستاده، با تسامح به حذف( اصالح؟)حاال که دولت روحانی الیحه تغییر 

 .تر شدن فهم برای ساده. خودی بی. گوییم تغییر  قانون کار می

ها  مانده بدون این پس. کنند شاگردی مشخص می-کارفرمایی را با استاد-اند چون دقیقا مرز نظام کارگر ها مهم مانده اما این پس

شود و کارفرما به مقام استادی و کارگر یک پله باالتر از برده، از مقام  تمام آثار قانون کار از روابط بین کارگر و کارفرما حذف می

 .کند انسان داری حقوق به رتبه شاگردی نزول می

تواند از مرزهای کارگر متمدن دفاع کند، اما با حفظ دو حق  اگر چه قانون کار فعلی بر خالف هدف نویسندگانش عمال نمی

، تا امروز مانع فروپاشی ظاهر متمدنانه بازار کار «حداقل دستمزد متناسب با تورم»و « امنیت شغلی در محدوده قرارداد»

 .شده است

کارگرانی که در دولت هاشمی امنیت . های حمایتی، امنیت شغلی در محدوده قرارداد است مانده یکی از این پس

ل پیدا کرده بود، در صورت تصویب الیحه دولت تنز( ماه ماه یا شش سه)شان از قرارداد دائم به مدت ذکر شده در قرارداد  شغلی

. شود مصرف می در این صورت قرارداد کار بی. رود روحانی، اطمینانشان از شاغل بودن در مدت محدود قرارداد هم از بین می

رت با حذف در این صو. است( قراردادی)تر این تغییر، برداشته شدن مرز بین کارگران زیرزمینی و کارگران قانونی  معنی دقیق

 .شود امکان داوری، کارگری که قرارداد دارد همچون کارگر زیرزمینی تنها با اراده کارفرما اخراج می

در قانون . شده است” کارآموز“در تالشی موازی برای برداشتن مرز کارگر قانونی و زیرزمینی، در این الیحه تعریف جدیدی از 

دولت روحانی قصد دارد . شوند مزد به کار گرفته می سال و با حقوقی کمتر از حداقل 9سال، نهایتا  02تا  01فعلی کارآموزان از 

شود و نیروی کار بنا به  در صورت تصویب این الیحه، حد سنی و مدت زمان کارآموزی برداشته می. این تعریف را دگرگون کند

یف یک کارگر تمام وقت را با حقوق ها و حتی تا زمان بازنشستگی، وظا تشخیص کارفرما ممکن است مجبور شود سال

 .کارآموزی انجام دهد

مبنای پرداخت حقوق به « مزد حداقل». به غیر از امنیت شغلی، یک مرز دیگر هم بین کارگران قانونی و زیرزمینی وجود دارد

خود قائل شده که بدون مزد، این اختیار را برای  دولت در این الیحه با تغییر معیارهای محاسبه حداقل. کارگران قانونی است

 .دارد  مزد را ثابت نگه ایجاد تناسبی با نرخ تورم، حداقل

طبق آمار تامین اجتماعی تا . کند خطر تغییر این بخش از قانون کار، به طور مستقیم درآمد نیمی از جمعیت ایران را تهدید می

 .کردند هزار نفر را تامین می 432میلیون و  40قم دقیق هزار نفر تابع قانون کار، معیشت جععیتی با ر 113میلیون و  09پارسال 

مزد  گذارد، اما در واقعیت دامنه تاثیرات حداقل واسطه تاثیر می مزد بر زندگی این جمعیت به طور بی تغییر معیار تعیین حداقل

تر از عرف کارگری هم  ا پایینهای شغلی باالتر ی زنی گروه توان چانه. شدگان تامین اجتماعی است بسیار بیشتر از تعداد بیمه

مزد قانونی  مزد تمامی کارگران غیرقانونی از جمله اتباع خارجی، نسبتی با حداقل. شود متناسب با حداقل مزد تنظیم می

کنند از خیر بیمه و مزایا بگذرند و به این ترتیب  ها به دلیل شرایط بازار کار توافق می گاهی کارگران در بعضی حرفه. دارد



در طرف مقابل، در مشاغل سطوح باالتر . دستمزد قانونی را بپردازد کنند، اما با این شرط که کارفرما حداقل انونی کار میغیرق

 .اش است مزد بودن هم مالک زیادی حقوق، چند برابر حداقل

کشور از تغییر قانون « رمزدبگی»تمامی جمعیت . کار جمعیتی بسیار بیشتر از کارگران قانون کاری هستند مخاطبان تغییر قانون

های این قانون اگر چه در زندگی تمام کسانی که به هر ترتیبی برای کارفرمایی کار  مانده تغییر پس. بینند کار زیان می

 .گذارد بگیر می شان، تاثیر گذار است، اما بیشترین تاثیر را بر زندگی کارگران حداقل کنند، فارغ از نوع شغل می

تفاوت باشیم، فردا اگر سیاستمداری توانست  کند بی های کارگری را تهدید می که اساس معیشت خانوادهاگر امروز به خطری 

توانیم از دولت روحانی  امروز می. پسند رای آنها را به دست بیاورد، حق نداریم حیران و طلبکار باشیم با شعارهای عوام

 .خورد عصبانیت ما به درد خودمان می های پس از انتخابات هشت ماه بعد در تحلیل. عصبانی باشیم

. اند شان به این الیحه های کوچک مشغول امضا جمع کردن و اعالم اعتراض ها و کارگاه کارگران مدتی است در کارخانه

هایی که  از میان تشکل. راه نیست الوقوع تغییرات، با توجه به همراهی مجلس و دولت بی احساس خطرشان از تصویب قریب

. تان را برای پیوستن به این اعتراض پیدا کنید توانید نهاد صنفی دلخواه مضا جمع کردن هستند، با کمی جستجو میدر حال ا

. اعالم کنم( سندیکای شرکت واحد)شناسم  ترین نهاد کارگری که می دهم این همراهی را از طریق مستقل من ترجیح می

 vsyndica@gmail.com تان را به ایمیل کامل  توانید نام متن آن می برای امضای نامه اعتراضی این سندیکا، پس از مطالعه

 .بفرستید

در فهرست . مان به این اعتراض بپیوندیم حتی اگر کارگر نیستیم، برای آینده جامعه  سندیکای شرکت واحد از ما دعوت کرده

 .مان به نمایش بگذاریم فی و طبقاتیمان را با تنوع صن فرصتی است تا اعتراض. آنها کنار اسم جای شغل هم هست امضای

 : https://www.facebook.com/esmaeel.mohamadvali?hc_ref=NEWSFEED&fref=nfمنبع

نون در چهارچوب مناسبات موجود در جهان قانون کار، اساسی ترین و بنیادی ترین قا: جعفر عظیم زاده :آبان03

 (متن کامل)معاصر است 

اما بدلیل   نوشته حاضر یادداشتهایی است که جعفر عظیم زاده از سه هفته پیش شروع به نوشتن آنها کرد

اتحادیه آزاد کارگران . اهمیت موضوع، این یادداشتها و قسمت آخر آن، مجموعا بصورت یک مقاله منتشر میشود

 ایران

اینکه میلیونها کارگر در سراسر کشور مشمول قانون کار هستند و میلیونها کارگر دیگر مشمول این قانون نیستند یک واقعیت 

است، و اینکه حداقل مزد و سایر شرایط زیست معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای 

، جدا از هم و جدا از حداقل … شوری و حتی مستخدمین سطوح پایین لشکری وخدماتی رفاهی، رانندگان، مستخدمین ک

 .مزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار تعیین می شود، باز هم یک واقعیت است

درصدی های جامعه نیست، چرا که قبل از هر چیزی و بر اساس داده  33اما این واقعیات بیانگر تضاد منافع ما زحمتکشان و 

نی زندگی بشر که خارج از اراده جداگانه ی یکایک ما انسانهاست، همه ی ما در یک جغرافیای سیاسی واحدی به های کنو

نام ایران زندگی میکنیم و نمیشود حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را مثال به دو برابر افزایش داد ولی مزد بقیه مزد 

به عنوان مثال مگر حکومتی میتواند حقوق . مسئله نیز صادق استبر عکس این . بگیران زحمتکش را ثابت نگه داشت

معلمان را به دو برابر افزایش دهد آنوقت مزد کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و اساتید دانشگاه یا مستخدمین کشوری و 

کم در راس هرم غارت و قدرت از همین رو هم است که اقلیت حا. لشکری سطوح پایین، کمی افزایش پیدا کند و یا ثابت بماند

در ایران، در برابر هر گونه امتیاز دهی به معلمان که توانایی امتیاز دهی به آنان را نیز دارد مقاومت میکند چرا که خود به 

خوبی میداند در اینصورت عالوه بر افزایش حقوق کارگران و همه بخشهای زحمتکش جامعه، حتی باید جیره و مواجب قضات 

به این معنا اگر مثال حداقل مزد برای کارگران مشمول قانون کار در سال   .گوش و مامورین امنیتی را نیز افزایش دهد حلقه به

دو برابر حداقل مزد کنونی تعیین بشود طبیعی است که دیگر   آینده یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار تومان، معادل

هزار یا صد هزار تومان کنونی در روز  11ای که مشمول قانون کار نیست نمیتواند از مزد کارگر ساختمانی و یا جوشکار پروژه 

هزار تومان افزایش پیدا کند بلکه به تناسب تعیین همین حداقل مزد دو برابر برای کارگران مشمول قانون کار،  001یا  11به 

همینطور اگر . این کمیت و کیفیت افزایش پیدا خواهد کردمزد ما کارگران ساختمانی و پروژه ای نیز به دو برابر و یا نزدیک به 

حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار در سال آینده به دو برابر افزایش پیدا بکند بدیهی است که حکومتگران مجبور به افزایش 

دیگر مستخدمین  و  حقوق معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی

که اکثریت آنها را از طبقه بزرگ ما کارگران استخدام کرده )کشوری و لشکری و حتی قضات حلقه بگوش و مامورین امنیتی

 .، به دو برابر کنونی خواهند بود(اند

گو . اردمثالهای فوق قبل از هر چیز، بدرست داللت بر هم سرنوشتی کارگران و معلمان و دیگر بخشهای زحمتکش جامعه د

همچون زنجیری   که، سفره همه بخشهای طبقه کارگر و میزان بهرمندی آنان از هر درجه رفاه و خوشبختی و یا فقر و فالکت،

اما این هم سرنوشتی، خود، حاصل مناسبات بنیادی تری در زندگی انسان معاصر . ناگسستنی به همدیگر گره خورده است

در چرخه   معه به دو طبقه اصلی و جایگاه آنان به عنوان کارگر یا صاحب سرمایهمناسباتی که مبتنی بر تقسیم جا. است

این تقسیم بندی و کشاکش این دو طبقه برای . تولید و استثمار اکثریت عظیم انسانها توسط اقلیتی صاحب سرمایه است

کل دهی به قوانین در تمامی سهم بری از ثروت تولید شده، سر آغاز تمامی کشمکشهای موجود در جهان معاصر و مدار ش

 .عرصه های حیات سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در هر جامعه ای در گستره گیتی است

با این حال، همه ی قوانین موجود، بطور آشکاری بیانگر این کشمکش و جنگ و جدال بر سر سهم بری از تولید ثروت و نفس 

مثال قوانین مربوط به انتخابات . در چهار چوب مناسبات جهان معاصر نیستنداستثمار انسان از انسان و درجه شدت و حدت آن 

https://www.facebook.com/esmaeel.mohamadvali?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf


آزاد و یا انتخابات غیر دموکراتیک و یا حتی قانون اساسی را نمیتوان بطور مستقیم، بالواسطه و سر راستی به مسئله 

ر سر سهم بری از تولید یا استثمار اکثریت عظیم انسانها توسط اقلیتی صاحب سرمایه و کشمکش دو طبقه اصلی جامعه ب

هر چند که در بنیادی ترین سطح، قانون اساسی و همه قوانین ناظر بر حیات . درجه استثمار در جوامع مختلف ربط داد

و یا حتی بخشهای مختلف طبقه سرمایه دار   اجتماعی انسانها، بر آمد تضادهای طبقاتی و کشمکش دو طبقه اصلی جامعه

اما در این میان، قانون کار تنها سند قانونی است که میزان بهره . اجتماعی تولید شده می باشند بر سر سهم بری از ثروت

کشی صاحبان سرمایه از کارگران و سهم این طبقه بزرگ از تولید و زندگی اجتماعی، بطور نسبتا سر راستی در آن متبلور 

 .می شود

هام بسیار کمتری، قانونی بر سر درجه استثمار کارگر، روابط این قانون نسبت به سایر قوانین و قانون اساسی، با اب

استثمارگرایانه کارگران و سرمایه داران و به این معنا کل جامعه بشری بر سر کشمکشی دائمی در مناسبات جهان مسلط 

و بی هیچ اینجاست که بطور عینی . در مورد کمیت و کیفیت استثمار و بهره کشی انسان از انسان است  سرمایه داری

اغراقی قانون کار به عنوان بیان آشکار و نماد رابطه اسثتمارگرایانه زندگی مادی و معنوی انسان جهان معاصر، بر باالی سر 

همه قوانین دیگر و منجمله قانون اساسی که در ابعاد کالن و نسبتا ناروشنی، حیات سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی 

کنند، قرار میگیرد و میتواند مبنای قضاوتی تاریخ ساز بر سر کل روابط اجتماعی انسانها و همه جوامع بشری را ترسیم می

 .قوانین و مناسبات آنها در هر جامعه ای قرار بگیرد

؟ کارگران، !و در مقام قانون ناظر بر حقوق صنفی! با این حال، قانون کار از آنجا که طبق تعاریف رایج، دارای جایگاهی حقوقی

شده و تعین پیدا کرده است کمتر مورد توجه روشنفکران، اقتصاددانان چپ و آزادیخواه، جنبشهای عدالتخواه از قبیل مهندسی 

  اما در. جنبش دانشجوئی و دیگر جنبشهای مدنی و ترقی خواه و حتی برخی نیروهای جنبش سوسیالیستی قرار می گیرد

قانونی بر سر اولین و بنیادی ترین حقوق انسان، یعنی حق حیات و  عالم واقع و در چهارچوب مناسبات موجود، این قانون،

امرار معاش، چگونگی تامین این حقوق برای استثمار شوندگان و معرف موقعیت اکثریت قریب به اتفاق انسانها در برابر اقلیت 

تماعی این اکثریت از قبیل صاحب سرمایه در چرخه ی تولید ثروت است که سایر قوانین و حقوق اجتماعی ناظر بر حیات اج

 .آموزش رایگان، مطبوعات آزاد، تحزب، آزادی بیان و هر درجه از مدنیت از دل آن سر بر میکشند

به عنوان مثال آموزش رایگان در اقصی نقاط دنیا، زمانی آغاز و به شکل امروزی نهادینه میشود که پیش از آن، جدال و 

ط قرن نوزدهم در کشورهای اروپایی در میگیرد و بر متن این کشمکش بتدریج کشمکش عظیمی بر سر کار کودکان از اواس

کار کودکان تصویب   قوانینی در قالب قانون کار برای کم کردن ساعات کار کودکان و یا ممنوعیتهای مختلفی در مورد سن و نوع

بتدریج از دهه سی ام   فرودست استمیشود و در پس این روند، آموزش رایگان که اساسا معطوف به تحصیل کودکان طبقات 

اینگونه مثالها را به . قرن بیست به این سو در کشورهای اروپایی آغاز و شروع به بسط و گسترش در همه نقاط دنیا میکند

ترتیب فوق در مورد همه قوانینی که امروزه برای همگان امری جدا از کشمکش دائمی کارگران به مثابه اکثریت عظیم انسانها 

 .اقلیت صاحبان سرمایه تلقی میشود میتوان تا به آخر به طور تجربی درک و توضیح داد با

آیا ممکن است در کشوری کار کودکان ممنوعیت : برای اثبات مدعای فوق، در یک نگاه کلی تر همین کافی است که بپرسیم

ر مراکز تولیدی و صنعتی مشغول بکار باشند کودک به عنوان امری متعارف بطور روزانه د  باشد و میلیونها  قانونی نداشته

آنوقت در چنین جامعه ای آموزش رایگان و اجباری برای کودکان در قانون اساسی اش گنجانده شود؟ و یا آیا میشود در 

و زیست بکنند و آنوقت در آن کشور   کشوری کارگران با قوانین کار و مناسبات قرن نوزدهمی در یک بعد وسیع اجتماعی کار

، در اشکال امروزین اش به عنوان بخشی از اصول قانون …دیکتاتوری قرن نوزدهمی سر بر نکشد و آزادی بیان و تحزب و

 اساسی آن کشور مصوب و عملی گردد؟

اینجاست که قانون کار به مثابه برآمد و شکل حقوقی مناسبات استثمارگرایانه عصر حاضر، در معنای رایج و مهندسی شده 

؟ آنان است، رنگ می بازد و جایگاه کلیدی آن در همه عرصه های !قانونی خاص کارگران و مربوط به امور صنفیاش که گویا 

 .حیات زندگی اجتماعی سیاسی انسان معاصر در هر جامعه ای باز نموده می شود

بر روی آن بنگریم آنوقت ابعاد  مورد قانون کار به الیحه اصالحیه دولت روحانی  حال اگر از این منظر و از این واقعیت عینی در

وحشتناک و فاجعه بار این الیحه، نه تنها بر زندگی و معیشت کارگران و میلیونها مزد بگیر زحمتکش، بلکه بر تمامی عرصه 

 .های زندگی سیاسی اجتماعی یک جامعه هشتاد و پنج میلیونی روشن میشود

 با استناد به شرایط اقتصادی کشور حداقل مزد را ریالی افزایش ندهد و دولت میتواند علیرغم تورم باال -0: بر اساس این الیحه

عالوه بر این اختیار تعیین حداقل مزد بدست میل و اراده دولت و تک به تک کارفرمایان خواهد . اقدام به انجماد دستمزدها بکند

نونی پیدا خواهد کرد و صدها هزار اخراجهای دسته جمعی به محض کمترین نوسان و کاهشی در تولید صورت قا -9افتاد 

قراردادهای شفاهی به مرور جایگزین قراردادهای کتبی خواهد شد و هر گونه  -9کارگر بطور دسته جمعی اخراج خواهند شد 

پایه های قانون تامین اجتماعی متزلزل  -4برداشته خواهد شد .. قانونمندی از روی ساعات کار، تعطیالت، مرخصی ها، بیمه و

با مخدوش شدن پرداخت مزایای پایان کار به  -1ری نخواهد پائید که همین حداقلهای موجود نیز مضمحل خواهد شد و دی

کارگران قرارداد موقت، دولت و کارفرمایان خواهند توانست به انحا مختلف پرداخت این مزایا به کارگران قرارداد موقت را متوقف 

 *.بکنند

شنهادی دولت برای تغییر قانون کار بطور عینی یک پدیده قرن نوزدهمی مبتنی بر تشدید بی با توجه به نکات فوق، الیحه پی

حد و حصر استثمار انسان از انسان، محو حق اشتغال و امنیت شغلی، امحا تدریجی تامین اجتماعی و در خوشبیانه ترین 

ت سرمایه و بازار و تحمیل بقا بر میلیونها حالت تضعیف بنیانهای تامین اجتماعی و رها سازی مطلق سرنوشت انسانها بدس

انسان در خط مرگ است که در صورت تصویب و اجرا میتواند بربریتی غیر قابل تصور را بر روابط و مناسبات میان انسانها در 

ه از جنس بدین معنا، این الیح. جامعه ایران حاکم نماید و یک جامعه هشتاد و پنج میلیونی را به یکصد سال پیش عقب براند

هیچیک از لوایح ضد کارگری معطوف به تعرض به زندگی و معیشت کارگران در کشورهای اروپائی و سایر نقاط جهان نیست و 



را نشانه رفته است که میتواند سیمای   خیلی سر راست، هر درجه از مدنیت و انسانیت نسبی تثبیت شده در عصر حاضر

ایران را، بیش از هر نظام ضد کارگری دیگری در عصر حاضر، معادل با نظامهای  سیاسی اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جامعه

 .دوران اوان شکل گیری نظام سرمایه داری بکند

کامال روشن است که احیا چنین مناسباتی ما بین اکثریت عظیم مردم یک کشور به عنوان کارگران و زحمتکشان با اقلیت 

اند بدون یک چرخش عظیم در سایر حوزه های زندگی سیاسی اقتصادی و صاحب سرمایه، بطور عینی و عملی نمیتو

لذا دادن فرصت به تصویب و اجرای الیحه پیشنهادی دولت . اجتماعی فرهنگی یک جامعه هشتاد و پنج میلیونی متحقق شود

تصادی و اجتماعی قانون کار، دادن فرصت به تحمیل یک عقب گرد تاریخی در تمامی ابعاد زندگی سیاسی اق  برای تغییر

 .فرهنگی بر مردم ایران خواهد بود

به عنوان نیروی کار سال آینده و چند )از این رو انتظار این است تا نه تنها کارگران بلکه معلمان، دانشجویان و دانش آموزان 

، روزنامه نگاران و تمامی ، فعاالن مدنی و همه جنبشها و نیروهای عدالتخواه، حقوقدانان، روشنفکران، اقتصاددانان(سال آینده

که در قبال سرنوشت یک جامعه هشتاد و پنج میلیونی احساس مسئولیتی میکنند بر علیه این الیحه به   انسانهای شریفی

که با   تغییرات اساسی در قانون کار موجود  میدان بیایند و با تحمیل باز پس گیری آن به دولت، جنبشی را حول اعمال

ردادهای موقت، گسترش و نهادینه کردن شرکتهای پیمانکاری و ممنوعیت تشکلهای مستقل صنفی و رسمیت دادن به قرا

، موجبات قانونی تحمیل بی حقوقی افسار گسیخته ای را بر کارگران و همه زحمتکشان ایران فراهم کرده است برپا کنند و …

و مدرن در ایران به پیش رفته است بنیانهای الزم و   نیاجازه ندهند بیش از آنچه که تاکنون بر علیه انکشاف یک جامعه انسا

 .ملزوم یک زندگی اجتماعی مبتنی بر دستاوردهای تاکنونی بشریت معاصر در کشورمان به خطر بیافتد

 نقل از بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار*

 :واحد اتوبوسرانی تهران و حومهسندیکای کارگران شرکت  :آبان01

انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب 

 (58و59صفحات)«اصالح قانون کار»باصطالح الیحه
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قانون کار، اساسی ترین و بنیادی ترین قانون در چهارچوب مناسبات  – ادامه یادداشت هفته گذشته  :آبان09

 موجود در جهان معاصر است

 جعفر عظیم زاده

ور مشمول قانون کار هستند و میلیونها کارگر دیگر مشمول این قانون نیستند یک واقعیت اینکه میلیونها کارگر در سراسر کش

است، و اینکه حداقل مزد و سایر شرایط زیست معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای 

، جدا از هم و جدا از حداقل … شکری وخدماتی رفاهی، رانندگان، مستخدمین کشوری و حتی مستخدمین سطوح پایین ل

 .مزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار تعیین می شود، باز هم یک واقعیت است

درصدی های جامعه نیست، چرا که قبل از هر چیزی و بر اساس داده  33اما این واقعیات بیانگر تضاد منافع ما زحمتکشان و 

اگانه ی یکایک ما انسانهاست، همه ی ما در یک جغرافیای سیاسی واحدی به های کنونی زندگی بشر که خارج از اراده جد

نام ایران زندگی میکنیم و نمیشود حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را مثال به دو برابر افزایش داد ولی مزد بقیه مزد 

ل مگر حکومتی میتواند حقوق به عنوان مثا. بر عکس این مسئله نیز صادق است. بگیران زحمتکش را ثابت نگه داشت

معلمان را به دو برابر افزایش دهد آنوقت مزد کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و اساتید دانشگاه یا مستخدمین کشوری و 

از همین رو هم است که اقلیت حاکم در راس هرم غارت و قدرت . لشکری سطوح پایین، کمی افزایش پیدا کند و یا ثابت بماند

ان، در برابر هر گونه امتیاز دهی به معلمان که توانایی امتیاز دهی به آنان را نیز دارد مقاومت میکند چرا که خود به در ایر

خوبی میداند در اینصورت عالوه بر افزایش حقوق کارگران و همه بخشهای زحمتکش جامعه، حتی باید جیره و مواجب قضات 

به این معنا اگر مثال حداقل مزد برای کارگران مشمول قانون کار در سال   .ایش دهدحلقه به گوش و مامورین امنیتی را نیز افز

دو برابر حداقل مزد کنونی تعیین بشود طبیعی است که دیگر   آینده یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار تومان، معادل
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هزار یا صد هزار تومان کنونی در روز  11اند از مزد کارگر ساختمانی و یا جوشکار پروژه ای که مشمول قانون کار نیست نمیتو

هزار تومان افزایش پیدا کند بلکه به تناسب تعیین همین حداقل مزد دو برابر برای کارگران مشمول قانون کار،  001یا  11به 

همینطور اگر . هد کردمزد ما کارگران ساختمانی و پروژه ای نیز به دو برابر و یا نزدیک به این کمیت و کیفیت افزایش پیدا خوا

حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار در سال آینده به دو برابر افزایش پیدا بکند بدیهی است که حکومتگران مجبور به افزایش 

و دیگر مستخدمین   حقوق معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی

که اکثریت آنها را از طبقه بزرگ ما کارگران استخدام کرده )تی قضات حلقه بگوش و مامورین امنیتیکشوری و لشکری و ح

 .، به دو برابر کنونی خواهند بود(اند

 ادامه یادداشت هفته گذشته

 گو. مثالهای فوق قبل از هر چیز، بدرست داللت بر هم سرنوشتی کارگران و معلمان و دیگر بخشهای زحمتکش جامعه دارد

همچون زنجیری   که، سفره همه بخشهای طبقه کارگر و میزان بهرمندی آنان از هر درجه رفاه و خوشبختی و یا فقر و فالکت،

اما این هم سرنوشتی، خود، حاصل مناسبات بنیادی تری در زندگی انسان معاصر . ناگسستنی به همدیگر گره خورده است

در چرخه   دو طبقه اصلی و جایگاه آنان به عنوان کارگر یا صاحب سرمایهمناسباتی که مبتنی بر تقسیم جامعه به . است

این تقسیم بندی و کشاکش این دو طبقه برای . تولید و استثمار اکثریت عظیم انسانها توسط اقلیتی صاحب سرمایه است

به قوانین در تمامی سهم بری از ثروت تولید شده، سر آغاز تمامی کشمکشهای موجود در جهان معاصر و مدار شکل دهی 

 .عرصه های حیات سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در هر جامعه ای در گستره گیتی است

با این حال، همه ی قوانین موجود، بطور آشکاری بیانگر این کشمکش و جنگ و جدال بر سر سهم بری از تولید ثروت و نفس 

مثال قوانین مربوط به انتخابات . چوب مناسبات جهان معاصر نیستند استثمار انسان از انسان و درجه شدت و حدت آن در چهار

آزاد و یا انتخابات غیر دموکراتیک و یا حتی قانون اساسی را نمیتوان بطور مستقیم، بالواسطه و سر راستی به مسئله 

م بری از تولید یا استثمار اکثریت عظیم انسانها توسط اقلیتی صاحب سرمایه و کشمکش دو طبقه اصلی جامعه بر سر سه

هر چند که در بنیادی ترین سطح، قانون اساسی و همه قوانین ناظر بر حیات . درجه استثمار در جوامع مختلف ربط داد

و یا حتی بخشهای مختلف طبقه سرمایه دار   اجتماعی انسانها، بر آمد تضادهای طبقاتی و کشمکش دو طبقه اصلی جامعه

اما در این میان، قانون کار تنها سند قانونی است که میزان بهره . ی تولید شده می باشندبر سر سهم بری از ثروت اجتماع

کشی صاحبان سرمایه از کارگران و سهم این طبقه بزرگ از تولید و زندگی اجتماعی، بطور نسبتا سر راستی در آن متبلور 

 .می شود

ار کمتری، قانونی بر سر درجه استثمار کارگر، روابط این قانون نسبت به سایر قوانین و قانون اساسی، با ابهام بسی

استثمارگرایانه کارگران و سرمایه داران و به این معنا کل جامعه بشری بر سر کشمکشی دائمی در مناسبات جهان مسلط 

ینجاست ا. در مورد کمیت و کیفیت استثمار و بهره کشی مشمئز کننده و جنایت کارانه انسان از انسان است  سرمایه داری

که بطور عینی و بی هیچ اغراقی قانون کار به عنوان بیان آشکار و نماد رابطه اسثتمارگرایانه زندگی مادی و معنوی انسان 

جهان معاصر، بر باالی سر همه قوانین دیگر و منجمله قانون اساسی که در ابعاد کالن و نسبتا ناروشنی، حیات سیاسی 

امع بشری را ترسیم میکنند، قرار میگیرد و میتواند مبنای قضاوتی تاریخ ساز بر سر کل اقتصادی و فرهنگی اجتماعی همه جو

 .روابط اجتماعی انسانها و قوانین و مناسبات آنها در هر جامعه ای قرار بگیرد

 0931سیزده آبانماه 

 ادامه دارد

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :آبان09

مضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب انتشار اسامی ا

 (53صفحه)«اصالح قانون کار»باصطالح الیحه
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 ادامه اعتراضات به اصالحات ضد کارگری قانون کار :آبان09

 :حقوق معلم و کارگر

گری اصالح قانون کار به مجلس، تشکل ها و نهادهای کارگری بسیاری به متن این الیحه اعتراض پس از ارائه الیحه ضد کار

 .کرده اند و خواستار بازپس گیری آن از مجلس شده اند

این اعتراضات در هفته ها و روزهای گذشته به اوج خود رسیده، اما دولت همچنان بر تصمیم ناصحیح خود پافشاری می کند و 

 .پس گیری این الیحه نیستحاضر به باز

در همین راستا، تشکل های مستقل کارگری نیز مخالفت صریح خود را با تغییرات یک طرفه و دولت ساخته مندرج در این 

 .الیحه ابراز داشته اند

که به  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز با انتشار طوماری از کارگران و مزدبگیران خواسته است

 .این اعتراض بپیوندند

 :متن این طومار به این شرح است

 !هستیم” اصالح قانون کار“ما کارگران ایران خواهان لغو فوری الیحه ضد کارگری 

 ۱۵،۶۳،۶۷،۶۵،۵۷،۵۰،۳الیحه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسالمی مواد حمایتی قانون کار از جمله مواد 

گر چه قانون کار کنونی نیز مانع از بی حقوقی ما کارگران نشده و اجازه تشکل مستقل غیر . یر داده استحذف کرده و یا تغی

دولتی را از ما کارگران سلب کرده است، اما روشن است که در صورت تصویب چنین الیحه ای نیروی کار در ایران از این نیز 

 .است ارزان تر گردید و مزایای ناچیز کنونی کاهش پیدا کرده

با وجود ضرورت تغییرات اساسی در فصل ششم قانونکار و تطبیق آن با مقاوله های بین المللی برای برسمیت شناختن 

سندیکاهای کارگری و دیگر تشکالت کارگری مستقل از دولت و کارفرمایان، و برسمیت شناختن حق گردهمایی، تحصن و 

 .اقدامی صورت نداده اند« کار ح قانونالیحه اصال»اعتصاب برای کارگران، در این باصطالح

دولت بجای دست بردن به . به منافع کارگران است  این دولت، همچون دولتهای پیشین، دست بردن” تدبیر“گویا مهمترین 

حقوق کاری، که حاصل سال ها زحمت و تالش کارگران بوده است؛ باید به مسئله فساد و بیکاری و تورم افسار گسیخته که 

چرا به جای دست درازی به مواد حمایتی قانون کار که بخشی از حقوق . رگران و فرودستان را خم کرده است بپردازدکمر کا

خواری و اختالس های  حداقلی کارگران را تامین می کند؛ به فسادهای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و هر روز رانت

 که صدایش گوش مردم را کر کرده است نمی پردازید؟میلیاردی وناکارآمدی مدیران دولتی وحکومتی 

دولت به . هم اکنون بخش عظیمی از صنایع تعطیل شده است وهر روز شمار بیشتری برمیلیون ها بیکار افزوده می شود

. ده استجای حمایت از بیکاران و متقاضیان کار حمله به تنها مواد حمایتی قانون کار را یکی از الویت های اصلی خود قرار دا

و همچنین بی ثمر کردن ماده  ۳تغییر مواد حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی وموقت، مفاد ماده 

قانون کار وتبصره هایش در رابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یادآور  ۱۵

در . بردگی کامل کارگران ومزد بگیران ایران است  ر پیش ازانقالب است؛ همه و همه گامی به سویقانون کا ۷۷ماده 

شرایطی که مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است و دستمزد کنونی بمیزان 
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به این معنا است که   این الیحه به مجلس و تصویب آنارایه   یک چهارم نرخ ریالی خط فقر تعیین شده را شامل نمی شود،

 .داران ایران و شرکتهای بین المللی هر چه آماده تر کند به دنبال توافقات برجام دولت قصد دارد بهشت را برای سرمایه

ابتدایی  ما کارگران بخشهای مختلف صنعتی، خدمات عمومی، کشاورزی و آموزشی ایران اعالم می داریم که حمله به حقوق

تنها جهت تامین منافع کارفرمایان و سرمایه داران داخلی و بین المللی تدوین شده ” اصالح قانون کار“کارگران تحت عنوان 

 .است و خواهان لغو فوری این الیحه ضد کارگری که زندگی و مرگ ما را هدف قرار داده است، هستیم

ب الیحه ی ضد کارگری اعتراض، تجمع و اعتصاب را حق مسلم خود می داریم در صورت اصرار دولت برای تصوی ما اعالم می

 .دانیم

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :آبان09

انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب 

 (ات نهم،دهم ویازدهمصفح)«اصالح قانون کار»باصطالح الیحه



 

 : https://telegram.me/vahedsyndicaمنبع

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :آبان00

https://telegram.me/vahedsyndica


انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب 

 (صفحه هشتم)«اصالح قانون کار»باصطالح الیحه

 

 31قانون کار در چاپ سال  35ماده ” ز“و ” ح“اتحادیه آزاد کارگران ایران در وزارت کار پیگیر جعل بندهای  :آبان00

 قانون کار شد

حه از بدنبال ارسال الیحه اصالحیه دولت در مورد قانون کار به مجلس شورای اسالمی در تیر ماه سالجاری و افشای این الی

شهریور ماه که تا بدینجا با مخالفت گسترده تشکلهای مستقل کارگری، تجمع  09سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز 

اعتراضی در مقابل مجلس، تهیه طومارهای اعتراضی و وادار شدن نهادهای دست ساز کارگری برای مخالفت با این الیحه، 

ه است، صبح امروز پروین دمحمی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سد محکمی در برابر تصویب آن ایجاد شد

قانون کار در چاپ  90در ماده ” ز“و ” ح“سابق کارگران کارخانه صنایع فلزی به نمایندگی از سوی اتحادیه، پیگیر جعل بندهای 

ت کوتاهی با هفده تن معاون وزیر کار، نهایتا به دفتر در این پیگیری وی پس از مالقا. و در الیحه اصالحیه دولت شد 0931سال 

و در الیحه اصالحیه دولت  31قانون کار در چاپ سال  90ماده ” ز“و ” ح“مدیریت روابط کار هدایت شد و موضوع جعل بندهای 

 .بر روی قانون کار را در این دفتر مطرح کرد

وزارت کار : این کتاب توسط بخش خصوصی چاپ شده است گفتدر این مذاکره مسئول مربوطه وزارت کار با اعالم اینکه 

قانون کار نداشته است همچنین وی در مورد وجود جاعالنه  90قانون کار و آوردن این دو بند در ماده  31دخالتی در چاپ سال 

ه را که توسط دولت این دو بند در الیحه اصالحیه دولت اعالم کرد این الیحه توسط ما تهیه نشده است و ما فقط این الیح

 .قبلی تهیه شده بود عینا به مجلس ارجاع دادیم

قانون کار صحت ندارد،  90در ادامه این مذاکره، مسئول مربوطه ی دفتر مدیریت روابط کار اعالم کرد وجود این دو بند در ماده 

چاپ آنرا داده است پیگیری  این تخطی توسط بخش خصوصی انجام گرفته است و مسئله می باید در وزارت ارشاد که مجوز

برای ما در وزرات کار و شعبات ادارات کار، اسنادی از قانون کار که توسط وزارت کار تهیه شده معیار است و در این . شود

 .قانون کار وجود ندارند 90اسناد این دو بند در ماده 

 کارگران و همکاران در سراسر کشور

. ، الیحه ای به غایت ضد کارگری است که همه هستی ما کارگران را نشانه رفته استالیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار

اما الیحه اصالحیه . تا بدینجا ما کارگران با اعتراضاتی که انجام داده ایم سد محکمی در برابر تصویب این الیحه ایجاد کرده ایم

ه با آن، تاکنون به دولت عودت داده نشده دولت همچنان در مجلس شورای اسالمی است و علیرغم مخالفتهای گسترد

به همین دلیل باید مبارزه و تالش خود را برای باز پس گیری این الیحه ضد کارگری از طریق تجمع، طومار نویسی و . است

 .افشاگریهای گسترده، عمق و دامنه بیشتری بدهیم

الحیه بر روی قانون کار که میتواند با گسترش از طرف دیگر با توجه به احتمال عقب نشینی دولت و مجلس از الیحه اص

قانون کار صورت گرفته است غافل بشویم چرا که در صورت  90اعتراضات ما کارگران متحقق بشود نباید از جعلی که در ماده 

هادینه گردند عدم هوشیاری ما کارگران در این زمینه، چه بسا که این دو بند به غایت ضد کارگری با گذشت زمان در قانون کار ن

و دولت و کارفرمایان بی هیچ دردسری موفق به قانونی کردن این بندها که یکی از اهداف اصلی و مهم تغییرات ضد کارگری تر 

 .در قانون کار است بشوند

رت کار شد و قانون کار، امروز پیگیر این مسئله در وزا 31اتحادیه آزاد کارگران ایران با افشای این اقدام جاعالنه در چاپ سال 

همراه با گسترش تالش و مبارزه برای باز پس . قانون کار محرز گردید 90در ماده  0931جعلی بودن این دوبند در چاپ سال 



گیری قطعی الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار، باید دست به کار اعتراض به این اقدام جاعالنه و شکایت از ناشر چاپ 

 .ست جمع آوری آن از بازار شدقانون کار با خوا 31سال 

قانون کار، اطالعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در این زمینه  90به ماده ” ز“و ” ح“برای روشن شدن اقدام جاعالنه افزودن دو بند 

 .ضمیمه این بیانیه است

 0931آبانماه  00 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

قانون  90در ماده ( ز)و ( ح)پیرامون سند سازی دولت برای جا انداختن بندهای لینک بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 : http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5601کار

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :آبان01

ا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب انتشار اسامی امض

 (صفحه هفتم)«اصالح قانون کار»باصطالح الیحه
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 -نسبت به الیحه اصالح قانون کار احمدی نژاد (  به آفرین)طوماراعتراضی کارگران بیمارستان صدر :آبان01

 !حانیرو

با امضای طوماری ضمن انتقاد از مفاد الیحه اصالح قانون کار، خواهان عودت ( به آفرین)چند صد نفر از کارگران بیمارستان صدر 

 .این الیحه به دولت شدند

آبان ایلنا، در متن این طومار که توسط کارگران شاغل در یکی از مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی امضا 01به گزارش

قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است : شده، آمده است

و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی  ۱۷و  ۲، ۷، ۶که در اصول

رح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت قانون و حقوق حقه ملت و جامعه به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مط

 .کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارند

 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی ۲طبق اصل : خوانیم در ادامه متن این طومار می

 .های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند کشور آزادی

دهد خواهان عودت این الیحه  درصد جمعیت کشور را تشکیل می ۱۱لذا جامعه کارگری ایران که : در پایان این متن، آمده است

 . به دولت هستد

 :کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری :آبان3

 «ز بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحددر حمایت ا»

و در اعتراض به جلوگیری از تغییرات ضد  0931آبان  1سندیکای کارگران شرکت واحد تهران طی بیانیه ای در تاریخ چهارشنبه 

کارگری در قانون کار، از تمامی کارگران و مزد بگیران، اعم از کارگران بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، 

انشجویان، پرستاران و توده های مردم زحمتکش و تحت ستم کشور که تغییرات ضد کارگری قانون کار شرایط کار و زندگی د

آنان و آینده فرزندان شان را هدف قرار داده، درخواست کرده است که با امضای طومار مورد نظر این سندیکا ــ که در سایت 

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5601


« اصالح قانون کار»ضدکارگری " الیحه"از سایت ها موجود می باشد ــ  به  سندیکای شرکت واحد و همچنین بسیاری دیگر

سندیکای کارگران شرکت واحد در همین . اعالم نمایند" اصالحات"اعتراض نموده و مخالفت خود را با این تغییرات و به اصطالح 

ی ما کارگران نشده و اجازه تشکل مستقل گرچه قانون کار کنونی نیز مانع از بی حقوق: "بیانیه اعتراضی به درستی می گوید

غیر دولتی را از ما کارگران سلب کرده است، اما روشن است که در صورت تصویب چنین الیحه ای، نیروی کار در ایران از این 

 ."نیز ارزان تر گردیده و مزایای ناچیز کنونی نیز کاهش پیدا خواهد کرد

الیحه اصالح قانون کار »کارگری نیز همچون سندیکای کارگران شرکت واحد،  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های

  :دانسته و  پیش تر طی بیانیه ای تحت همین عنوان اعالم کرده است که« را جنگ دیگری علیه کارگران ایران 

" پسا برجام"اصطالح در شرایط به مجلس، بار دیگر در صدد برآمده است تا به " الیحه"دولت روحانی در واقع با ارائه مجدد این "

و در اوضاع و احوالی که به گمان این دولت، تحریم ها پایان یافته اند، با ایجاد شرایط بازهم امن تری برای سرمایه گذاری و 

وضاع و استفاده از نیروی کار ارزان کارگران در ایران، رضایت خاطر بیش از پیش صاحبان سرمایه و کارفرمایان را فراهم نموده و ا

اگر چه . شرایط را به گونه ای رقم بزند که دیگر جایی برای گله ـ گذاری و ناخشنودی آنان از دولت ایشان باقی نمانده باشد

چنین اهداف و برنامه هایی به قیمت تشدید فقرو فالکت کارگران و بی حقوقی مطلق آنان تمام شده و آحاد هرچه بیش تری 

و ارائه مواد و " پیش نویس اصالحیه قانون کار"به جریان انداختن مجدد . قر و فالکت پرتاب کنداز طبقه کارگر را به گرداب ف

. بندهایی از آن به مجلس حامی سرمایه، برای تأیید و تصویب، بدون تردید با چنین اهداف و مقاصدی صورت گرفته و می گیرد

نین طرح ها و لوایحی، سلطه بیش از پیش سرمایه بر جزء جزء صاحبان سرمایه و دولت در واقع درصددند تا با تهیه و تنظیم چ

 ."روابط کار و تولید را تضمین نموده و مطابق با اهداف و مقاصد خویش به جریان بیندازند

همچنین وظیفه خود می داند تا به سهم خویش از این اعتراض برحق حمایت نموده و به شکل فعال و مؤثری از " کمیته"این 

کمیته هماهنگی همچنین از همه مزد بگیران اعم از کارگران صنعتی، خدماتی، معلمان پرستاران . ی نمایدآن پشتیبان

،کارگران آگاه و فعاالن کارگری می خواهد تا بهر شکل ممکن، مخالفت خود را با تغییرات ضدکارگری در قانون کار اعالم نموده و 

  .به اعتراض علیه تصویب آن  بپردازند

 هنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریکمیته هما

31/2/3 

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :آبان3

انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب 

 (صفحات پنجم وششم)«اصالح قانون کار»باصطالح الیحه



 

  ndicahttps://telegram.me/vahedsy:منبع

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :آبان2

انتشار اسامی امضا کننده طومار اعتراضی به تغییر و حذف ضد کارگری بسیاری از مواد قانون کار در غالب 

 «اصالح قانون کار»باصطالح الیحه
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  https://telegram.me/vahedsyndica:منبع

 پیش بسوی اعتراض و جلوگیری از تغییرات ضد کارگری در قانون کار :آبان1

با توجه به اعالم کمپین علیه نابودی قانون کار توسط سندیکای برادر ، سندیکای کارگران شرکت واحد 

ی تهران ، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک با حمایت از این کمپین به همکاری به این اعتراض می اتوبوسران

 .پیوندد

 :در بخشی از فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد آمده است

ی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از تمام مزد بگیران، اعم از کارگران زحمتکش بخش های صنعت“

خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجویان،پرستاران و مردم، که تغییرات ضد کارگری قانون کار آینده فرزندانشان را هدف قرار 

مخالفت خود را با این تغییرات ضد کارگری « اصالح قانون کار»داده درخواست دارد با امضای طومار اعتراض به الیحه باصطالح 

 ”.در قانون کار اعالم دارند

از همه اعضا و دوستداران سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و دیگر سندیکاهای کارگری می خواهیم به این کمپین اعتراضی 

 .پیوسته و با تمام قوا به جمع آوری امضا مبادرت ورزند

 سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

 0931آبان  5
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روحانی -یحه اصالح قانون کار احمدی نژاد اعتراض جمعی از کارگران صنایع خودروسازی نسبت به ال :آبان1

 !وجلوگیری از تشکل یابی از پایین

روحانی، با اشاره  -جمعی از کارگران صنایع خودروسازی ضمن اعتراض به الیحه اصالح قانون کاراحمدی نژاد 

زیرشاخه بخوان تشکل دست ساز حکومتی و:اخباروگزارشات کارگری)به راه اندازی اتحادیه کارگران خودروساز

 .تشکل یابی از پایین وفعالیت های کارگری فراگیر شدند  خواهان( خانه کارگر

کارگران مذکور با اشاره به نبود نهاد کارگری در واحدهای خودروسازی در سالهای گذشته بر فشار کاری آنها و دیگر همکاران 

ات رکود اقتصادی نیز مزید بر علت شده و بنابراین تبع: های مختلف این صنعت افزوده است، یادآور شدند شاغل آنها در بخش

 .شرایط کاری آنها و دیگر همکارانشان در حال حاضر دوچندان دشوار شده است

کارگران یاد شده با تاکید براینکه تا این لحظه سهم آنها و دیگر همکارانشان از رونق اقتصادی چیزی جز افزایش استرس و 

های  به منظور تضمین حمایت: آسیب پذیری در مقابل حوادث کار نبوده است، افزودندفشار شغلی و باال رفتن احتمال 

های  اجتماعی از نیروی کار و تغییر شرایط در جهت بهبود وضعیت شغلی کارگران خودرو سازی، خواهان فراگیر شدن فعالیت

 .یابی از پایین هستیم و به طور مشخص خواستار تشکل  کارگری

های حمایتی مربوط به نیروی کار در  ین واقعیت که در نتیجه شرایط حاکم در بازار کار کشور بسیاری از جنبهآنها با یادآوری ا

های خودرو سازی امکان  اگر در کارگاه: معرض حذف و نادیده گرفته شدن توسط کارفرمایان دولتی وخصوصی است، افزودند

 . یط شغلی کارگران این صنعت در موقعیت بهتری بودداشت امروز قطعا شرا های کارگری وجود می انجام فعالیت

با توجه به فراوانی کارگران شاغل در صنعت خودرو، این کارگران می توانند تاثیر : این کارگران خودروسازی در ادامه افزودند

ارگری در گفتگو با های صنفی سراسری و کالن کارگران کشور گذاشته و باعث ارتقاء توان چانه زنی جامعه ک مثبتی بر فعالیت

 .های کارفرمایی و دولتی بشود طرف

تنها فراهم آوردن امکان کنش صنفی فراگیر و همگانی می تواند مشکالت کارگران خودروساز را : آنها در پایان تصریح کردند

 .مرتفع کند

 آبان1بخشی ازیک گزارش ایلنا بتاریخ

 :و حومهتهران  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند :آبان9

 در قانون کار یضد کارگر راتییاز تغ یریاعتراض و جلوگ یبسو شیپ

 

 

 ،یصنعت یاعم از کارگران زحمتکش بخش ها ران،یتهران و حومه از تمام مزد بگ یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایسند

فرزندانشان را هدف قرار  ندهیکار آقانون  یضد کارگر راتییو مردم، که تغ ان،پرستارانیمعلمان، دانشجو ،یکشاورز ،یخدمات

در  یضد کارگر راتییتغ نیمخالفت خود را با ا« اصالح قانونکار»باصطالح  حهیبه ال اضطومار اعتر یداده درخواست دارد با امضا

 .قانون کار اعالم دارند

  ail.comvsyndica@gmآدرس لیمیخود را به ا یاسام لطفا

 .دییارسال نما pvsyndica@ به آدرس تلگرام ایو   

 !میهست” اصالح قانون کار“ یضد کارگر حهیال یخواهان لغو فور رانیکارگران ا ما

 ۱۵،۶۳،۶۷،۶۵،۵۷،۵۰،۳قانون کار از جمله مواد  یتیمواد حما یاسالم یبه مجلس شورا دیو ام ریدولت تدب یمیتقد حهیال

 ریما کارگران نشده و اجازه تشکل مستقل غ یحقوق یمانع از ب زین یگر چه قانون کار کنون. داده است رییتغ ایحذف کرده و 

 زین نیاز ا رانیکار در ا یروین یا حهیال نیچن بیروشن است که در صورت تصو امارا از ما کارگران سلب کرده است،  یدولت

 .ستکرده ا دایکاهش پ یکنون زیناچ یایو مزا دیارزان تر گرد

شناختن  تیبرسم یبرا یالملل نیب یآن با مقاوله ها قیدر فصل ششم قانونکار و تطب یاساس راتییوجود ضرورت تغ با

تحصن و  ،ییشناختن حق گردهما تیو برسم ان،یمستقل از دولت و کارفرما یتشکالت کارگر گریو د یکارگر یکاهایسند

 .صورت نداده اند یاقدام «کار ونقان اصالح حهیال»باصطالح نیکارگران، در ا یاعتصاب برا

دست بردن به  یدولت بجا. دست بردن  به منافع کارگران است ن،یشیپ یدولت، همچون دولتها نیا ”ریتدب“ نیمهمتر ایگو

که  ختهیو تورم افسار گس یکاریبه مسئله فساد و ب دیکه حاصل سال ها زحمت و تالش کارگران بوده است؛ با ،یحقوق کار

از حقوق  یقانون کار که بخش یتیبه مواد حما یدست دراز یچرا به جا. زدران و فرودستان را خم کرده است بپرداکمر کارگ

 یو اختالس ها یخوار که کل جامعه را در برگرفته و هر روز رانت یگسترده ا یکند؛ به فسادها یم نیکارگران را تام یحداقل

 د؟یپرداز یگوش مردم را کر کرده است نم شیصدا که یوحکومت یدولت رانیمد یوناکارآمد یاردیلیم

دولت به . شود یافزوده م کاریها ب ونیلیبرم یشتریشده است وهر روز شمار ب لیتعط عیاز صنا یمیاکنون بخش عظ هم

. است خود قرار داده یاصل یها تیاز الو یکیقانون کار را  یتیکار حمله به تنها مواد حما انیو متقاض کارانیاز ب تیحما یجا

mailto:vsyndica@gmail.com


ثمر کردن ماده  یب نیو همچن ۳وموقت، مفاد ماده  یدائم یدر رابطه با کارها اماستخد طیمربوط به شرا یتیمواد حما رییتغ

 ادآوریکامل به کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که  اریحداقل دستمزد، دادن اخت نییدر رابطه با تع شیقانون کار وتبصره ها ۱۵

در . است رانیا رانیکامل کارگران ومزد بگ یگبرد  یبه سو یازانقالب است؛ همه و همه گام شیپقانون کار  ۷۷ماده 

 زانیبم یاست و دستمزد کنون دهیکارگران در سراسر جهان رس یافتیسطح در نیتر نییبه پا رانیکه مزد کارگران ا یطیشرا

 کهمعنا است  نیآن  به ا بیبه مجلس و تصو حهیال نیا هیشود،  ارا یشده را شامل نم نییخط فقر تع یالیچهارم نرخ ر کی

 .هر چه آماده تر کند یالملل نیب یو شرکتها رانیا داران هیسرما یبه دنبال توافقات برجام دولت قصد دارد بهشت را برا

 

 ییابتداکه حمله به حقوق  میدار یاعالم م رانیا یو آموزش یکشاورز ،یخدمات عموم ،یمختلف صنعت یکارگران بخشها ما

شده  نیتدو یالملل نیو ب یداران داخل هیو سرما انیمنافع کارفرما نیتنها جهت تام” اصالح قانون کار“کارگران تحت عنوان 

 .میو مرگ ما را هدف قرار داده است، هست یکه زندگ یگرضد کار حهیال نیا یاست و خواهان لغو فور

 یاعتراض، تجمع و اعتصاب را حق مسلم خود م یضد کارگر ی حهیال بیتصو یدر صورت اصرار دولت برا میدار یاعالم م ما

 .میدان

 –کارگر معدن چادرملو نسبت به الیحه اصالح قانون کار احمدی نژاد 3111طومار اعتراضی بیش از :آبان4

 !روحانی

ا توجه به نفر از کارگران معدن چادرملو طوماری امضا کردند و در آن از نمایندگان مجلس خواستند که ب 2100

 .های آشکار الیحه اصالح قانون کار، از بررسی آن در مجلس صرفنظر و آن را به دولت برگردانند کاستی

قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد : آبان ایلنا،در متن این طومار آمده است4به گزارش

و همینطور در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده،  ۱۷و  ۲، ۷، ۶لجامعه از جمله کارگران کشور است که در اصو

لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی با نابودی حاکمیت 

 .ق تضییع حقوق ملت را ندارندقانون و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز ح

قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی  ۲طبق اصل : خوانیم در ادامه متن این طومار می

 .های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند کشور آزادی

دهد به دالیل ذیل خواهان  رصد جمعیت کشور را تشکیل مید ۱۱لذا جامعه کارگری ایران که : در پایان این متن، آمده است

 .بررسی الیحه اصالح قانون کار در مجلس وعودتش به دولت هستند عدم 

 .الیحه اصالح قانون کار مغایر با قانون اساسی است -۵

کشی و  لم وستم بهرهقانون کار باید جامع باشد، یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظ -۶

 .ها را ندارد استثمار کارگران جلوگیری کند، این الیحه این ویژگی

 .قانون برنامه پنجم توسعه است ۳۷و ۶۱الیحه اصالح قانون کار مغایر با مواد  -۷

 .به دنبال خواهد داشتالیحه اصالح قانون کار حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرده و روابط کار ظالمانه را  -۱

 .های کارگری و مذاکرات سه جانبه هستیم در الیحه اصالح قانون کار شاهد نابودی تشکل -۱

 .با الیحه اصالح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده است -۲

 .یم داشتبا الیحه اصالح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواه -۳

با الیحه اصالح قانون کار منابع سازمان تامین اجتماعی نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغالن و بازنشستگان با بحران  -۸

 .جدی روبرو خواهند شد

 :سندیکای کارگران نقاش استان البرز :مهر92

 !نعلیه اصالحیه قانون کار و در محکومیت محاکمه و زندانی کردن کارگران و معلما

الیحه اصالحیه ی قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارایه شده، بخشی از اصالحیه های سابق قانون کار است که 

 .همگی علیه کارگران بوده و همان حداقل حقوق کارگران مندرج در قانون کار فعلی را نیز از آنان سلب می کند

کارگران، در شرایطی است که از یک سو معیشت همه « قانونی»ق این تازه ترین مورد دست اندازی به باقی مانده های حقو

به طوری که آمارهای جنجال آمیز اخیر در مورد خط فقر، )ی جامعه و به ویژه طبقه ی کارگر در شرایط فالکت باری قرار دارد 

عالیت بر کارگران و و از سوی دیگر عرصه ی واکنش تدافعی و ف( میزان بیکاری، اعتیاد و خودکشی جوانان مؤید آن است

 .کارگری تنگ تر و تنگ تر شده است« مستقل»تشکل های 

حتی ابتدایی ترین اعتراض کارگری برای دریافت حقوق معوقه بالفاصله با نیروی انتظامی و احکام کیفری عهد بربریت مثل 

سازی، اخراج ها، بیکاری پاسخ می گیرد؛ دیگر چه رسد به اقدام به ایجاد تشکل برای اعتراض علیه خصوصی « شالق»

تحمیلی، دستمزدهای چهار بار زیر خط فقر، قراردادهای سفیدامضا و پولی شدن مدارس و دانشگاه ها و خروج اجباری 



کودکان از چرخه تحصیل و پیوستن به کودکان کار و خالصه فهرستی بلندباال که نیاز به ذکر نیست، چون واقعیت ملموس و 

در عوض آن سوی دیگر این وضعیت، افشای حقوق نجومی مدیران، امالک نجومی و اختالس های  .روزمره ی زندگی ما است

. صندوق ذخیره ی فرهنگیان و ده ها قلم دیگر است که قدری ناچیز از آن می تواند به چنین حجمی از فالکت پایان دهد

ترین واکنش است که با محاکمه و دستگیری با  اعتراض اکثریتی که زیر بار چنین نابرابری و شکافی دارد له می شود، طبیعی

 .اتهامات موهوم و ساختگی رو به رو می شود

در این راستا است که اخیراً دو تن از اعضای هیات مدیره ی اتحادیه ی آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه و 

یران در شعبه ی اول دادگاه انقالب ساوه هر کدام محکوم به شاپور احسانی راد از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ا

هم چنین در حالی که تعداد بسیاری از فعالین کارگری و معلمان در زندان هستند، علیه اسماعیل ! سال حبس شده اند 00

 .عبدی و محمود بهشتی نیز احکامی ناروا صادر شده است

جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی )ه هر کدام از فعالین کارگری یاد شده سال از احکام صادر شده علی 01جالب اینجاست که 

این در حالی است که طبق قانون داخلی و جهانی هر کارگری حق ! صادر شده است« ایجاد تشکل کارگری»به خاطر ( راد

ی مانع ایجاد تشکل دارد بدون دخالت کارفرما و دولت هر تشکلی که مایل است بسازد و طبق قانون هر کسی در هر مقام

بنابراین طبق قانون جلوگیری از ایجاد تشکل جرم بوده و محاکمه کارگران به . توسط کارگران گردد مجرم شناخته می شود

 .اتهام ایجاد تشکل جرم مضاعف است

می دهد که  ، به وضوح نشان«برجام»احکام صادره علیه فعالین کارگری و معلمان و غیره، آن هم به خصوص بعد از توافقات 

این روند عالوه بر ارزان نگاه داشتن نیروی کار و ارزان تر کردن آن، عزم برخاموش نگاه داشتن کارگران در برابر تعرض به سفره 

 .معیشت شان را دارد

عالین سندیکای کارگری نقاشان البرز قویاً این احکام را محکوم می کند و خواهان تجدید نظر و لغو فوری احکام صادره علیه ف

 .حمایت می کند… کارگری است و از حق تشکل برای کارگران، زنان، دانشجویان و 

همچنین ضمن حمایت از برقراری و رشد تشکل های موجود کارگری و معلمی و پرستاران، از تمامی این اقشار دعوت به 

هیچ نیرویی کاراتر و . کندایجاد هر چه بیشتر تشکل های خود و سوق دادن آن ها به سمت سراسری و همبستگی می 

 .برّاتر از اتحاد طبقاتی نیست

 سندیکای نقاشان البرز

 0931مهر  28

گزارش تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسالمی در اعتراض به الیحه اصالحیه دولت بر روی  :مهر97

 قانون کار

ی قانون کار جمعی از کارگران تهران با هماهنگی از ساعت ده صبح امروز و همزمان با آغاز بررسی الیحه اصالحیه دولت بر رو

ظهر ادامه  09در این تجمع که تا ساعت . اتحادیه آزاد کارگران ایران دست به تجمع در مقابل مجلس شورای اسالمی زدند

قرارداد موقت بردگی  –معیشت منزلت حق مسلم ماست  –الیحه این دولت بردگی کارگر : داشت کارگران شعار میدادند

کارفرمایان بدانند  –امید کارفرماها کارگر خاموشه، تدبیر دولتمردان کارگر ارزونه  –اصالح قانون کار به نفع سرمایه دار –ارگر ک

فایل صوتی شعارهای این تجمع بر روی کانال اتحادیه ازاد … دولتیان بدانند کارگر ارزون نمیشه و –کارگر خاموش نمیشه 

 *.کارگران ایران است



 

همچنین در این تجمع پالکاردهای زیادی به چشم میخورد که بر روی آنها مطالبات کارگران و شعارهایی در اعتراض به الیحه 

 40ماخواهان اجرای فوری ماده : ین تجمع نوشته شده بودبر روی بنر بزرگ ا: اصالحیه دولت بر روی قانون کار نوشته شده بود

قانون کار برای افزایش فوری دستمزدها، بر چیده شدن قراردادهای موقت، حق برپائی تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد 

امنیتی باید اتهامات  – تغییرات مناسب در قانون کار به نفع یک زندگی انسانی برای کارگران و مزد بگیران زحمتکش هستیم 

با تصویب الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار پایه های قانون تامین اجتماعی  –از پرونده های فعالین صنفی خارج شود 

الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار یک بازگشت به عقب بی سابقه و تثبیت و گسترش بردگی محض –متزلزل خواهد شد 

ویب الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار در مدت کوتاهی صدها هزار کارگر بصورت دسته با تص –ما کارگران ایران است 

قانون کار فعلی عامل رواج  –جمعی اخراج خواهند شد و حق اعتراض از کارگران برای اخراج سازیها سلب خواهد شد 

تضمین امنیت شغلی و اعمال مقاوله نامه  قراردادهای موقت و بی حقوقی ما کارگران است، ما خواهان تغییر این قانون برای

بررسی الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار در کمیسیون اجتماعی  –سازمان جهانی کار در آن هستیم  32و  27های 

 …مجلس باید فورا متوقف و این الیحه ضدکارگری معدوم باید گردد و

در پی این تجمع و با توجه به اینکه تجمع کنندگان اعالم کرده بودند بدون حضور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در میان 

ظهر با حضور یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و توافق بر  09شان به تجمع خود پایان نخواهند داد حدود ساعت 

ر در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس، کارگران معترض به تجمع خود سر انتخاب سه نماینده از تجمع کنندگان جهت حضو

پایان دادند و نماینده های آنان پروین دمحمی و ناهید خداجو از اعضای هیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران و اشرف بنائی از 

نیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون کارگران شرکت کننده در تجمع و نماینده پرسنل بیمارستان دکتر سپیر پس از قرائت بیا

 .الیحه اصالحیه دولت و با کف زدن تجمع کنندگان به داخل مجلس رفتند

با حضور نماینده های کارگران تجمع کننده در مجلس، آنان ابتدا در البی مجلس با خدادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و 

به مذاکره پرداختند و با توضیح مواد ضد کارگری الیحه اصالحیه دولت بر روی تقی زاده نماینده پارلمانی وزارت کار در مجلس 

در این مذاکره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر . قانون کار، خواهان عودت آن از سوی مجلس به دولت شدند

ندارد و از مشروطیت تاکنون چنین اینکه قانونی در این مورد که مجلس بتواند بدون بررسی، لوایح دولت را بر گرداند وجود 

 .اتفاقی نیافتاده است با تایید صحبتهای نماینده های کارگران بر احتمال برگشت این الیحه پس از بررسی اولیه تاکید کرد

در ادامه این مذاکرات، با شروع جلسه بررسی الیحه اصالحیه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس، نماینده های کارگران 

ع کننده به جلسه کمیسیون دعوت شدند و پس از معرفی آنان به عنوان نماینده های کارگران معترض در مقابل مجلس، تجم

قانون کار در هر کشوری : وی در این سخنرانی اظهار داشت. پروین دمحمی به نمایندگی از سوی بقیه به سخنرانی پرداخت

میلیون  00کار کارگران و سهم آنان از زندگی در شرایط حاضر با وجود شرایط . نماینده بربریت یا مدنیت در آن کشور است

حاشیه نشین، میلیونها بیکار، اخراج سازیهای گسترده، دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و ماهها عدم پرداخت همین 

ن و تعمیق و گسترش دستمزدها، بیانگر بربریت در این جامعه است آنوقت شما با تصویب این الیحه درصدد رسمیت بخشید



شما تصور نکنید که اینجا آرام نشستید و میتوانید : وی در ادامه این سخنرانی اظهار داشت. این بردگی و بربریت هستید

. سندی را به تصویب برسانید که طبق آن میلیونها خانواده کارگری به قهقرا و مرگ رانده بشوند و آنوقت آنان ساکت بنشینند

انی خود خواهان عودت فوری این الیحه به دولت و ایجاد تغییرات مناسب در قانون کار برای پایان دادن به وی در پایان سخنر

 .شرایط مصیبت بار موجود شد

در این جلسه که هفده تن معاون وزیر کار و تعدای از اعضای شورایعالی و نماینده های عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 

زوایای مختلفی مخالفت خود را با الیحه اصالحیه دولت اعالم داشتند و این الیحه که قرار  حضور داشتند تمامی سخنرانان از

 .بود کلیات آن در این جلسه به رای گذاشته شود، به رای گیری نرسید و کلیات آن مصوب نشد

قانون کار، اعتراضات خود را اتحادیه آزاد کارگران ایران اعالم میدارد در صورت تداوم تالش دولت برای تصویب الیحه اصالحیه 

 .گسترش خواهد داد و در صورت نیاز اقدام به فراخوان تجمع در مقابل مجلس خواهد کرد

 0931مهر ماه  97 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ch?v=qdBEOzteSgk&feature=youtu.be://www.youtube.com/wat https * 

 :جمعی از کارگران بیکار شده فوالد زاگرس

 کارگران حال و روز خوشی ندارند/ الیحه اصالح قانون کار برگردانده شود

 .ای خواستار استرداد الیحه اصالح قانون کار شدند جمعی از کارگران بیکار شده فوالد زاگرس با انتشار نامه

 .لنا،در این نامه این کارگران خواستار استرداد الیحه اصالح قانون کار از مجلس شدندمهرای97به گزارش

ماکارگران بیکار شده فوالدزاگرس ذوب آهن کردستان خواهان باز پس گیری الیحه اصالح : در بخشی از این نامه آمده است

ط اجتماعی با اخراج دسته جمعی هرروز هرچند برخالف وعده وشعارتدبیروامید رونق اقتصادی ونشا. قانون کار هستیم

 .کنیم الیحه اصالح قانون کار را برگرداند کارگران ازبین رفت، ما کارگران هنوز ازدولت درخواست می

ما کارگران نه تنها خواستار برگرداندن این الیحه هستیم، بلکه خواسته اصلی دیگری . در بخش دیگری از این نامه آمده است

ها کارگران ایران حال و روز  آن است، چرا که این روز ۱۵شده همین قانون کار از جمله ماده  جرای اصول فراموشنیز داریم و آن ا

 .برند خوشی ندارند و در شرایط بسیار دشواری به سر می

 :کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری :مهر01

 « !ایرانالیحه اصالح قانون کار، جنگ دیگری علیه کارگران »

میان کارگران و سرمایه داران از سال ها پیش و در واقع از همان ایام که اولین پیش نویس الیحه این ” قانون کار”مبارزه بر سر

توسط دولت وقت و وزیر کار آن دولت، احمد توکلی، برای تصویب به مجلس ارائه شد، تا به امروز  0910آذر سال  91قانون در 

این قانون را ــ صدالبته به نفع سرمایه ” اصالح“و یا به قول خودشان ” تغییر“و کارگزارانش یک بار دیگر ” میدتدبیر و ا“که دولت 

 .در دستور کار گذاشته اند همچنان ادامه داشته و دارد  داران و به ضرر کارگران ــ

و هم در بعد از تصویب آن، به  13ال درس” مجمع تشخیص مصلحت نظام“، هم در قبل از تصویب نهاییِ  آن توسط ”قانون“این 

در راستای ایجاد شرایط مناسب تری ” تغییر“دفعات توسط دولت های حاکم و کارشناسان مورد وثوق و اعتماد آن ها، جهت 

سرمایه، مورد بحث و بررسی عوامل و کارشناسان سرمایه قرار گرفته و در مواردی حتی ” ارزش افزایی ِ “و ” بهره وری“برای 

الیحه ی پیش نویس اصالحیه “و پس از ارائه  30اما به ویژه در سال . اضات کارگران را نیزعلیه تصویب آن برانگیخته استاعتر

وزیر کار دولت احمدی نژاد، این بار عزم خود را . به مجلس، در دولت دهم، ابعاد جدی تر و علنی تری به خود گرفت” قانون کار

را ــ که کلیات ” الیحه اصالح قانون کار“ا ازیک کارگزار و مدافع سرسخت سرمایه برمی آید، جزم کرده بود تا با جدیتی که تنه

با تفاوت هایی باز هم به ضرر کارگران، به سرانجام برساند و به مرحله   آن در زمان وزارت کار جهرمی، به تصویب رسیده بود ــ

 .اجرا بگذارد

و تصویب آن ” قانون کار“در صدد بودند تا با ایجاد تغییراتی در متن ” انون کارپیش نویس اصالح ق”طراحان و ارائه دهندگان ِ

درمجلس حامی سرمایه، موجبات فراغ بال و آسایش خاطر بیش از پیش سرمایه داران را در بهره کشی از کارگران فراهم 

ونی کردن هرچه بیش تر محرومیت و نموده، به آرزوی چندین و چند ساله سرمایه داری در ایران برای رسمیت بخشیدن و قان

مصرح در قانون کار فعلی ” مقررات“چرا که رعایت برخی ضوابط و . بی حقوقی در میان طبقه کارگر جامه ی عمل بپوشانند

و ازجمله تمکین به آراء برخی از ( ، در اساس با کارگران و منفعت طبقاتی آنان دارد”قانون“البته با همه ی ضّدیتی که این )

ــ که مثالً ممکن بود در پاره ای از موارد، به نفع … و ” حل اختالف“و ” تشخیص“کز و مراجع مورد نظر آن، مثل هیئت های مرا

حضرات صاحب . کارگر و به ضرر سرمایه دار صادر شوند، بدجوری خاطر آنان را آزرده می کرد و برایشان گران تمام می شد

در مواردی که تضییع حقوق کارگران توسط آنان کامالً آشکار و به اصطالح اظهرمن سرمایه و کارفرمایان حتی حاضر نبودند 

یاد شده و لزوماً تأدیه حقوق کارگر ” مراجع و مراکز“الّشمس بوده و چاره ای جز پذیرش و تن در دادن به رأی صادره از جانب 

دید ِ صاحبان سرمایه و گردانندگان نظام سرمایه داری، از  از زاویه. وجود نداشت نیز، به آن گردن نهند و رأی مورد نظر را بپذیرند

، دفاع از خواست ها و مطالبات معیشتی و طبقاتی کارگران، که ازجانب ”پیش نویس الیحه اصالح قانون کار“جمله طراحان 

شده و فعاالن این محسوب ( …و ” اقدام علیه امنیت ملی“)بخش های آگاه و متعهد این طبقه دنبال و پیگیری می شود، ُجرم 

و ” کارآفرینان”ِ “خاطر شریف“چرا که این قبیل فعالیت ها و پیگیری ها ممکن است . عرصه می بایست مورد پیگرد قرار گیرند

شان   در موطن اصلی” کارآفرینی“و ” سرمایه گذاری“و القیدی آنان را از ”دلسردی“را آزرده کرده و موجبات ” سرمایه گذاران“

https://www.youtube.com/watch?v=qdBEOzteSgk&feature=youtu.be


ــ که ” قانون کار“لذا باید همه ی سعی و تالش خود را به کار ببرند تا از جمله از طریق تغییر مواد و بندهایی از . فراهم نماید

! احتمالی؟” کدورت های“حاکمیت و سلطه بال منازع سرمایه و سرمایه داران را در عرصه روابط کار و تولید تضمین می نماید ــ 

و سرمایه گذاری در ” وطن عزیز“را به حضور در ” کارآفرینان“سرمایه داران و !!! ف نمودهمیان کارفرمایان و کارگران را بر طر

و تالش برای تصویب آن در مجلس ــ البته اگر ” الیحه ی اصالح قانون کار“  .!!!و آباء و اجدادی شان ترغیب نمود” خانه پدری“

 .مایه داران، به چنین اهداف و مقاصدی را تعقیب می کندموفق به این کار شوند ــ در واقع یکی از راه های دست یابی سر

اصالح نهایی آن در “ــ البته با همه تأکیداتی که شیخ االسالمی، یکی از وزرای کار دولت احمدی نژاد برای ” پیش نویس“این 

فراوان، سرانجام به داشت، پس از کش و قوس های (  30سال ) و به مرحله اجرا درآوردنش، نهایتاً در سال بعد ”  31سال 

دلیل اعتراضات و فشارهای گسترده ی کارگران علیه آن، در نیمه راه متوقف مانده و از دستور کار مجلس و پیگیری های آن 

 .خارج گردید

*** 

را که ” ن کارپیش نویس الیحه اصالح قانو“اما بار دیگر در فضای بعد از برجام ــ و ظاهراً مهیا دیدن شرایط ــ ” تدبیر و امید“دولت 

در دولت احمدی نژاد با مخالفت ها و اعتراضات گسترده کارگران مواجه شده و مسکوت مانده بود، با استناد به ُمفاد برنامه 

” امید“ماده و دو بند، به مجلس فرستاد، تا ضمن اتمام کارِ  ناتمام دولت های پیشین در این زمینه،  24پنجم توسعه، در قالب 

 .به سود صاحبان سرمایه متحقق کند” قانون“ران را برای تغییر این سرمایه داری ای

و از ” قانون“این (  40)این دولت که از جمله با وعده ی پاسخ گویی به خواست ها و مطالبات کارگران و به طور مشخص ماده 

پیش “عقیم ماندن این  این طریق جمع آوری رأی بخش هایی از این طبقه، بر سر کار آمده است، پس از گذشت مدتی از

در دولت قبلی، دقیقاً در راستای پاسخ گویی به نیازها و دستورالعمل های نئولیبرالیستی سرمایه جهانی و در این ” نویس

” تغییرقانون کار“رابطه، ایجاد شرایط بازهم مناسب تری برای انباشت و سودآوری سرمایه، مجدداً عزم خود را جزم کرد تا کار ِ 

ــ که دولت روحانی این بار آن را با تدبیر و ” تغییرات“این . به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران به پایان برساند را دربست

تردستی خاصی همزمان با چند طرح و الیحه ی دیگر به جریان انداخته است قرار است که به از میان برداشتن بیش از پیش 

یاری ” قانون“کارگران و خروج تعداد هرچه بیش تری از آحاد طبقه کارگر از شمول این ضوابط و مقررات کار از محیط های کاری 

سازمان “و این در واقع ادامه ی همان روندی است که سرمایه جهانی و ارگان ها و مؤسسات تابعه ی آن، همچون . رساند

در حال “کشورهای پیرامونی و به اصطالح در اقصی نقاط جهان به ” بانک جهانی“و ” صندوق بین المللی پول”،”تجارت جهانی

 .دیکته می کنند” توسعه

این بار به شکل آشکارتری عمق شرایط کار و زندگی کارگران را نشانه گرفته ” الیحه اصالح قانون کار“واقعیت این است که 

در اثر فشار و مبارزه کارگران، به  ، که”قانون“در تدارک است تا به ویژه با تغییر مواد و بندهای حمایتی این ” الیحه“این . است

و سال های پیش از آن، به سرمایه و کارگزارانش تحمیل شده است، اوضاع و شرایط را بیش از  13هنگام تدوین آن در سال 

 الیحه اصالح“پیش به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران تغییر داده و ستم و بهره کشی از طبقه کارگر را دو چندان نماید؛ 

و در این رابطه حواله دادن دستمزدها و مزایای ” قانون کار“بیش از یک سوم مواد و بندهای ” تغییر“قصد دارد تا با ” قانون کار

درصد دستمزد اضافه ای که بابت کار  41و برداشتن ” مزد منعطف“تحت عنوان !!! کارگران به شرایط و اوضاع اقتصادی مملکت؟

ری نصیب کارگر می شود، سطح دستمزد و میزان دریافتی های کارگران را کاهش داده، بر شدت در روزهای تعطیل و اضافه کا

می خواهد با رواج بیش از پیش قراردادهای موقت و ” پیش نویس اصالح قانون کار“و حدت بهره کشی ازطبقه کارگر بیفزاید؛ 

در واقع تتّمه حقوق و منزلت کارگران و بقایای امنیت باز گذاشتن کامل دست سرمایه داران در اخراج و بیکار سازی کارگران، 

در نظر ” اصالحیه “شغلی آنان را نیز به بازی بگیرد و آن را به تصمیمات کامالً شخصی و یک طرفه کارفرمایان محول نماید؛ این 

در !!! اضی دو طرف قرارداد؟دارد تا با کاستن از مرخصی ساالنه ی کارگران و سپردن ساعات کار روزانه و هفتگی به توافق و تر

به کارگران تحمیل کرده و شرایط بس ” زمان کار اضافی و رایگان“واقع مدت زمان بازهم بیش تری از ساعات کار را به صورت 

 .سخت تر و برده وارتری از کار و زندگی را نصیب کارگران بنماید

در صدد است تا ” اصالحیه قانون کار“. نیست” قانون کار“از بحث بر سر تغییری کوچک در فالن ماده ی قانونی یا بهمان تبصره 

و کاهش میزان دستمزد و مزایای کارگران، از طریق در نظر گرفتن ” احیای نظام استاد ــ شاگردی“با رسمیت بخشیدن به 

ش سن در تعیین دستمزد؛ طوالنی تر کردن ساعات کار و افزای” کارایی و مهارت“شرایط و معیارهایی چون تعیین 

بازنشستگی؛ تسهیل در شرایط اخراج و بیکار سازی کارگران؛ محروم کردن شمار هرچه بیش تری از آحاد طبقه کارگر از 

مزایای بیمه های اجتماعی؛ بی توجهی به ایمنی و بهداشت کار و از این طریق عدم امنیت جانی و شغلی کارگران در مراکز 

نفره از شمول قانون کار؛ رسمیت  01و   1داد هرچه بیش تری از کارگران کارگاه های و محیط های کار و بیرون از آن؛ خروج تع

کاری و واسطه ای بر روابط کار؛ به فراموشی  بخشیدن به قراردادهای موقت و سفید امضاء و سلطه شرکت های پیمان

ن ُمهر تأیید بر ممنوعیت ایجاد تشکل سپردن قراردادها و پیمان های دستجمعی میان کارگران و کارفرمایان و سرانجام کوبید

های مستقل و متکی به خود کارگران و همین طور ممنوعیت اعتصاب و تمامی اشکال اعتراضی این طبقه، ضمن ارزان سازی 

. هرچه بیش تر نیروی کار در ایران، خیال صاحبان سرمایه را پس از سال ها انتظار، از تغییر و تصویب این قانون آسوده نماید

در نظر دارد تا با حذف قراردادهای کار میان کارگران و کارفرمایان و سپردن فسخ یک طرفه آن ها به صاحبان ” اصالحیه“ین ا

سرمایه، روابط کار را حتی المقدور به دوران ماقبل سرمایه داری و مناسبات استاد ـ شاگردی بکشاند و و به محرومیت ها، 

ت از جانب کارفرمایان و ایادی شان در حق کارگران روا داشته می شود وجهه ها و اجحافاتی که سال هاس بی حقوقی

 قانونی ببخشد

*** 

همین جا یادآوری کنیم که موارد متعددی از تغییراتی را که این دولت ــ و همین طور دولت احمدی نژاد ــ با ارائه پیش نویس 

 0921/  1/  7) ن و صاحبان سرمایه برآمده اند، از مدت ها پیش، به مجلس، در صدد تصویب آن ها به نفع کارفرمایا” الیحه”این



ها و دستورالعمل هایی به قانون کار موجود الحاق شده بودند، که به عنوان نمونه می توان به پیشنهاد  نامه از طریق بخش( 

گذاری  از موانع تولید و سرمایهقانون رفع برخی “قانون کار، تحت عنوان ( 90)و (  7)  هایی به مواد”الحاقیه“اضافه کردن 

  اشاره نمود که در کلیت خویش دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه را برای اخراج و بی حقوقی هرچه گسترده تر” صنعتی

” قانون“چنین اقدامی البته منحصر به فرد نبوده و عیناً در مورد تعداد دیگری از مواد و تبصره های این . گذارد کارگران بازمی

کافی است نیم نگاهی به اوضاع و شرایط کار در سال های گذشته بیندازیم و از کم و کیف آن ها . مال می شده استإع

پیس نویس الیحه اصالح قانون “مطلع شویم تا دریابیم که بسیاری از مواردی را که دولت های دهم و اخیراً یازدهم به عنوان 

های مدیدی است که، حسب مورد، در مراکز و محیط های کار به مرحله اجرا  جهت تصویب به مجلس ارائه داده اند سال” کار

، با موانع و مخالفت ”قانون“اگر چه در پاره ای از موارد و مواقع، با استناد به مواد و بندهایی از همین . گذاشته می شدند

ند که البته به هیچ وجه خوشایند کارفرمایان و هایی نیز برخورد می کردند و اعتراضاتی را نیز در این جا و آن جا بر می انگیخت

 .صاحبان سرمایه نبوده و کم و بیش موجبات نارضایتی آنان را از چنین روندی فراهم می نمود

و به ” قانون کار”های دولت روحانی و وزارت کار این دولت برای تغییر می توان گفت که در واقع یکی از دالیل دور جدید تالش

ــ جدا از سایر ادله و براهین سرمایه … و  011،  40،  97،  90،  7  واد و بندهای مهم و کلیدی آن مثل موادویژه برخی از م

پسندی که برای چنین تغییراتی مد نظر بوده اند ــ همانا جلوگیری از بروز چنین اعتراضاتی از سوی کارگران و در واقع خاتمه 

” مزاحمت های قانونی کسب و کار و تولید“یر و امید و کارگزارانش آن ها را دادن به مخالفت هایی بوده است که دولت تدب

مخالفت ها و اعتراضاتی که تماماً در راستای پیگیری خواست ها و مطالبات برحق کارگران و جلوگیری از تضییع . می نامند

 .ارگران دنبال و پیگیری می شونددر این جا و آن جا برپا شده و توسط خود ک” قانون“حقوق آنان، با استناد به همین 

” پسا برجام“به مجلس، بار دیگر در صدد برآمده است تا به اصطالح در شرایط ” الیحه“دولت روحانی در واقع با ارائه مجدد این 

ذاری و و در اوضاع و احوالی که به گمان این دولت، تحریم ها پایان یافته اند، با ایجاد شرایط بازهم امن تری برای سرمایه گ

استفاده از نیروی کار ارزان کارگران در ایران، رضایت خاطر بیش از پیش صاحبان سرمایه و کارفرمایان را فراهم نموده و اوضاع و 

اگر چه . شرایط را به گونه ای رقم بزند که دیگر جایی برای گله ـ گذاری و ناخشنودی آنان از دولت ایشان باقی نمانده باشد

امه هایی به قیمت تشدید فقرو فالکت کارگران و بی حقوقی مطلق آنان تمام شده و آحاد هرچه بیش تری چنین اهداف و برن

و ارائه مواد و ” پیش نویس اصالحیه قانون کار“به جریان انداختن مجدد . از طبقه کارگر را به گرداب فقر و فالکت پرتاب کند

. صویب، بدون تردید با چنین اهداف و مقاصدی صورت گرفته و می گیردبندهایی از آن به مجلس حامی سرمایه، برای تأیید و ت

صاحبان سرمایه و دولت در واقع درصددند تا با تهیه و تنظیم چنین طرح ها و لوایحی، سلطه بیش از پیش سرمایه بر جزء جزء 

 .روابط کار و تولید را تضمین نموده و مطابق با اهداف و مقاصد خویش به جریان بیندازند

طرح جدیدی برای تنقیح و اصالح قوانین و “را ” الیحه تغییر قانون کار“آقای روحانی ” تدبیر و امید“بدون علت نیست که دولت 

می داند و آن را همزمان با طرح ها ” مقررات کار، در جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری و افزایش انگیزه در سرمایه گذاران

کارفرمایان مساجد و بقاع   تسری و تعمیم آئین نامه معافیت“و ” شیوه نامه استاد شاگردی“طرح دوباره : و لوایحی چون

الیحه یک فوریتی “و البته آخرین و جدیدترین آن ها تحت عنوان ” کارگر و کم تر ۱های کوچک دارای  متبرکه، به تمامی کارگاه

ماه پیش، در دوره ریاست جمهوری همین دولت، با مخالفت ــ که تنها چند ” ایحاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جدید

طرح ها و . مجلس روبرو شده است ــ به جریان می اندازد و همه ی هم و غم خود را برای تصویب آن ها به کار می گیرد

کار در ایران  لوایحی که در صورت تأیید و تصویب، دیگر حتی کم ترین حق و حقوقی برای کارگران باقی نگذاشته و فاتحه حقوق

عقدهرگونه قراردادِ  کار میان کارگران و کارفرمایان را منتفی می نماید و به آن رسمیت می : بدین نحو که  .را می خواند

بخشد؛ گروه های زیادی از کارگران را به کلی از شمول قانون کار خارج کرده و آخرین بقایای امنیت شغلی کارگران را ــ که به 

ای موقت و سفید امضای کار، دیگر تنها سایه ای از آن برجای مانده است ــ در راستای حمایت هرچه بیش تر میمنت قرارداده

از سرمایه داران، از آنان سلب می نماید؛ کار بدون مزد را با استفاده از ترفندهایی چون آموزشی بودن طرح ، رابطه استاد ــ 

 …شاگردی و بهانه هایی از این دست رواج می دهد

مورد نظر، بالفاصله پس از علنی شدن و ارائه به مجلس در دوره دولت احمدی نژاد، ” پیش نویس الیحه “بی جهت نیست که 

و متعاقب آن، امضای نامه ای برانگیخت که در بخشی ” الیحه“تنها در شرکت ایران خودرو، هزاران کارگر را به اعتراض علیه آن 

ی برای زـقرمش رـفمی خواهد كه به سرمایه داران می دانیم لت ر را خوش خدمتی دوكان قانوییر تغما “: از آن آمده است

تغییراتی كه اساساً دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای   …سرعت بخشیدن به استثمار بیش از بیش کارگران پهن کند 

ر واقع دشمنی آشکار با کارگران و حمایت از اصالحیه پیشنهادی، د… استثمار وحشیانه و برده وار ما كارگران باز میگذارد 

پیش نویس اصالحیه قانون کار به جای حمایت از کارگران، به جای لغو قراردادهای موقت و باز … دولت وسرمایه داران است 

هم به گرداندن امنیت شغلی وجانی به جامعه کارگری، می خواهد با این اصالحیه ی یکجانبه، ته مانده حمایتهای قانونی را 

: کارگران در ادامه، خطاب به صاحبان سرمایه و طراحان این پیش نویس می گویند…” نفع کارفرمایان و دولت مصادره کند و 

ی گررتشكل كاین كوچكترایطی دم از مشارکت کارگران در نظرخواهی از پیش نویس اصالح قانون کار می زنید که شرشما در “

و بزرگترین شرکت خودروسازی خاورمیانه با بیش از صدهزار کارگر شاغل، از داشتن هر ان را تحمل نمی کنید گرركای سواز 

شما در حالی دم از مشارکت کارگران در این نظرخواهی می زنید که تمام نمایندگان . گونه تشکل کارگری محروم هستند

رایطی پیشنویس اصالحیه قانون کاربا کدام درچنین ش. برندمی به سر ان ندکارگران ایران خودرو یا اخراج شده اند و یا در ز

 .“ …اهداف انجام گرفته است و

این نامه اعتراضی به نوبه خود، مورد حمایت بسیاری از کارگران و تشکل های کارگری، قرار گرفته و بالفاصله همدلی و 

” مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو“شرکت از شرکت های تابعه آن را با نام  91هزار کارگر این کارخانه و  11همراهی بیش از 

با ” :کارگران ایران خودرو در پایان از همه ی کارگران در مراکز کار و تولید می خواهند که. به خود جلب کرد” الیحه“علیه آن 

ین چرا که اگر امروز علیه ا… اعتراض یک پارچه و سراسری خود، اجازه ندهند اصالح قانون کار بر ضد کارگران شکل بگیرد 

 ”.اصالحیه ضدکارگری اعتراض نکنیم، فردا دیر خواهد بود



در واقع اعالم جنگ دیگری است علیه کارگران، در کنار تمامی فشارها، مصائب و معضالتی که از ” الیحه تغییر قانون کار“آری 

  ابل آن خواهند ایستاد و اجازهآنان به طور قطع در مق. هر سو طبقه کارگر را در چنبره خود گرفته و به او فشار وارد می کنند

همان گونه که در گذشته اجازه . نخواهند داد که چنین لوایح ضدکارگری و سرمایه پسندی در نهایت تأیید و تصویب شوند

 .ندادند این کار صورت بگیرد

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

1395/07/16 

 :بیانیه اتحاد بین المللی :مهر04

 یحه اصالح قانون کار در راستای هر چه عمیق تر و گسترده تر کردن استممار و بی حقوقی کارگرانال

الیحه اصالح قانون کار که توسط دولت به مجلس شورای اسالمی ارائه شده، قرار است که در هفته آینده در دستور کار 

ری اسالمی از این اصالحیه در یک کالم تحمیل بی هدف دولت و بطور کلی رژیم جمهو. کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد

حقوقی بازهم بیشتر به کارگران و ارزان سازی باز هم وسیع تر نیروی کار و قانونی کردن این استثمار وحشیانه و بی حقوقی 

 .مطلق است

ر و پا قرص منافع در بنیاد خود قانونی به شدت ضد کارگری و حامی پ 0913قانون کار کنونی جمهوری اسالمی مصوب سال 

در این قانون، کارگران ایران از بسیاری از حقوق بنیادی کارگران که جنبش جهانی کارگری طی . سرمایه و کارفرمایان است

بیش از دو قرن مبارزه به دست آورده است، بطور کامل محروم شده اند؛ از جمله در این قانون انواع تبعیض نهادینه شده و 

توسل به آن از   اب و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری، یعنی دو ابزار اساسی که کارگران می توانند باکارگران از حق اعتص

 .حق خود در مقابل سرمایه داران و کارفرمایان دفاع کنند، محروم هستند

، پاره ای از اما از نظر سران رژیم اسالمی و سرمایه داری ایران، در شرایط کنونی، یعنی در دوران پس از توافق هسته ای

مواد قانون ضدکارگری موجود که حاصل توازن قوا و شرایط تاریخی آندوره بود هنوز به اندازه کافی علیه کارگران نیستند، به 

اندازه کافی شرایط را برای انباشت سریع سرمایه و تولید سود های هر چه کالن تر برای سرمایه داران و استثمار وحشیانه تر 

تشویق سرمایه داران بین المللی به سرمایه گذاری و بطور کلی برای توسعه اقتصادی مد نظرشان،   این طریقنیروی کار و از 

اصالح این مواد قانون کار عالوه بر تثبیت بی حقوقی های موجود از جمله هدف اش فراهم کردن شرایط . فراهم نمی کنند

ارگران باید در هر سن و سال تا آنجا که رمق دارند کار کنند، جان جهنمی تمام و کمال برای کارگران است؛ جهنمی که در آن ک

قانون کار   بکنند، سود برای سرمایه و سرمایه داران تولید کنند و خود در فقر بسوزند و بمیرند، و همه اینها نیز زیر چتر و لوای

ا مشت آهنین قانون، پاسخ خواهد و بدیهی است که هر اعتراضی توسط کارگران نسبت به این شرایط نیز ب. صورت گیرد

 .گرفت

نگاهی کوتاه به مفاد اصلی الیحه اصالحیه قانون کار به روشنی می توان دید که رژیم به دنبال تحمیل چه شرایطی بر   با

شد و کارکودکان جنبه رسمی   سال برای کار حذف خواهد 01طبقه کارگر است؛ در صورت تصویب این الیحه، شرط سنی 

امنیت شغلی ناچیز کنونی کارگران بطور کامل از میان خواهد رفت و قرارد های موقت و یا کار بدون قرارداد . یافت تری خواهد

نه تنها عمومیت مطلق می یابند بلکه قراردادهای شفاهی نیزگسترده تر خواهند شد، اخراج کارگران از پیش از این نیز آسان 

بستگی خواهد داشت، تعیین دستمزد ها به توافق کارگر منفرد و کارفرما واگذار  تر خواهد گردید و اساسا به اراده کارفرما

یعنی دولت و کارفرمایان با استناد به ) تعیین خواهد شد” توجه به شرایط اقتصادی” خواهد شد و حداقل دستمزد از جمله با 

و طرح استاد شاگردی   ،.(نی داشته باشنداین معیار سنجش ناپذیر، می توانند حتی برای کاهش دستمزد ها نیز توجیه قانو

 .تدوین شده توسط دولت احمدی نژاد، جزیی از قانون کار خواهد بود و بنابراین بیگاری جویندگان کار رسمیت خواهد یافت

دولت روحانی که مدافع پر و پا قرص سیاست های اقتصادی نئو لیبرال و ریاضت   کلیت رژیم اسالمی و بطور مشخص

ست، تنها راه نجات سرمایه داری بحران زده ایران را حمله بازهم بیشتر به حقوق کارگران و تحمیل شرایط کار اقتصادی ا

قرار است   به بیان دیگر نیروی کار مادون ارزان و حراج قانونی آن. سخت تر و کاهش شدیدتر سطح دستمزدها می داند

اصالحیه قانون . از برون رفت سرمایه داری ایران از بحران باشدموجب سرمایه گذاری و جلب سرمایه بین المللی و زمینه س

بنابراین روشن است که این الیحه یورشی دیگر از سوی رژیم به شرایط کار و . کار با چنین درک و هدفی تدوین شده است

ایت از قانون کار موضع طبقاتی در قبال این یورش نه حم. زندگی کارگران است و نباید از سوی کارگران بی پاسخ بماند

ضدکارگری کنونی بلکه دفاع از حقوق اولیه کارگران و مبارزه علیه تالش رژیم سرمایه داری برای تحمیل شرایط بدتر کار و 

 .زندگی به کارگران است

در غیاب اعتراض گسترده کارگران نسبت به این الیحه، تشکل های دست ساز حکومتی مانند کانون عالی شوراهای 

ار، خانه کارگر، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، مجمع عالی نمایندگان و دیگر دار و دسته های به اسالمی ک

اصطالح کارگری وابسته به رژیم، کاسه داغ تر از آش شده و در مخالفت با این الیحه سر و صدا راه انداخته اند تا شاید بتوانند 

بیش از آن رسوا است که بتوانند هیچ کارگر آگاهی را فریب   ما کارنامه این تشکل هاا  .از این نمد کالهی برای خود بدوزند

در آغاز با   می کنند؛  این تشکل ها برای نمونه در رابطه با تعیین حداقل دستمزد نیز هر ساله از همین روش استفاده. دهند

با استناد به خط فقر، خواهان افزایش دستمزد  حداقل دستمزد پیشنهاد شده توسط دولت و کارفرمایان مخالفت می کنند و

ها می شوند، اما سرانجام، به رغم مخالفت خوانی های اولیه، سند حداقل دستمزدی را امضا می کنند که چندین برابر زیر 

به شرط  اینان این بار نیز چنانچه اعتراض های کارگری علیه این الیحه، رژیم را وادار به عقب نشینی نکند،  .خط فقر است

 .امتیازگیری برای خود، بی هیچ شرمی پای همین الیحه را امضا خواهند کرد



ما از همه کارگران، تشکل ها و فعالین کارگری در ایران و خارج از کشور می خواهیم که به هر نحو که می توانند، از تهیه 

اعتراضی در برابر مجلس و اداره های کار، به این طومارهای اعتراضی گرفته تا تجمع ها و گردهمایی ها در محل کار، تا تجمع 

اسالمی، استثمار بیشتر، شرایط کار سخت تر، دستمزدهای کمتر،   الیحه اعتراض کنند و نگذارند که رژیم سرمایه داری

به نابودی کامل هر گونه امنیت شغلی، کار و استثمار بیشتر کودکان و بطور کلی فقر و بی حقوقی هر چه گسترده تر را 

 .طبقه کارگر تحمیل کند

اتحاد بین المللی وظیفه خود می داند که در خارج از کشور با تمام نیرو از اعتراض ها و کارزار های کارگری و مترقی که توسط 

کارگران و تشکلهای مستقل کارگری ایران در دفاع از حقوق بنیادی کارگران و علیه الیحه ارتجاعی اصالح قانون کار سازمان 

از این اعتراض ها و   ه می شوند حمایت کند و برای جلب حمایت طبقه کارگر جهانی و تشکل های بین المللی کارگریداد

 .کارزارها بکوشد

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ۶۰۵۲اکتبر  ۲

;iran.org-info@workers 
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 آنچه که الزم است ما کارگران در باره الیحه اصالحیه دولت بدانیم :مهر01

 پیش بسوی اعتراضات گسترده بر علیه الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار

است و عکس العملی هایی که تاکنون نسبت به اعتراضات ما کارگران  الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار هنوز در مجلس

به . به این الیحه از سوی دولت و مجلس نشان داده شده است در حد وقت کشی و طرح صحبتهای متناقض بوده است

دولت بر روی  همین دلیل ما کارگران به هر شکل ممکن که میتوانیم باید دست به اعتراضات گسترده بر علیه الیحه اصالحیه

 .این الیحه، یک بازگشت به عقب بی سابقه و تثبیت و گسترش بردگی محض ما کارگران ایران است. قانون کار بزنیم

 کارگران و همکاران در سراسر کشور

درست است که سالهاست دولت و کارفرمایان تمام هست و نیست ما کارگران را به غارت برده اند و هم اکنون نیز از امنیت 

شغلی برخودار نیستیم و قانون ضد کارگری فعلی شرایط برده واری را بر ما تحمیل کرده است، اما با اینحال نمیتوان و نباید از 

کنار این الیحه با بی تفاوتی عبور کرد چرا در صورت تصویب این الیحه، شرایط مصیبت بار موجودمان، بمراتب مصیبت بارتر 

الیحه درصدد قانونی کردن تمام و کمال شرایط برده وار موجود هستند تا در پس آن، حق هر  اینان با ارائه این. خواهد شد

 .گونه اعتراضی نیز به شرایط فالکتبار موجود از ما کارگران سلب بشود

عیین قانون کار هستیم و هر ساله با شروع فصل ت 40اگر ما امروز برای افزایش حداقل مزد خواهان اجرای ماده : باید بدانیم

حداقل مزد، سر و صدایمان از هر سویی بلند میشود و به همین دلیل دولت و کارفرمایان، آنگونه که به شکل تمام عیاری میل 

شان است نمیتوانند دستمزدها را منجمد و یا کاهش بدهند و مجبور به افزایش هر چند ناچیزی از حداقل مزد می شوند، باید 

قانون کار، تعیین حداقل مزد سالیانه رخت بر خواهد بست و اختیار  40ه دولت بر روی ماده بدانیم با تصویب الیحه اصالحی

تعیین مزدمان تماما بدست میل و سلیقه ی تک به تک کارفرمایان خواهد افتاد و آنان عالوه بر گسترش عمق و دامنه 

دستمزدها را منجمد و یا حتی کاهش  دستمزدهای زیر خط فقر، قادر خواهند شد به بهانه شرایط اقتصادی کشور همین

 .بدهند

اگر ما امروز میتوانیم به اخراجهای فردی و دسته جمعی اعتراض بکنیم و برای کارفرمایان تا حدودی سخت است : باید بدانیم

ر و که به محض پیدا شدن کمترین کاهش و نوسانی در تولید دست به اخراج دسته جمعی ما بزنند و برای اخراج مان به هزا

قانون کار،  90یک ترفند موفق و ناموفق متوسل میشوند، باید بدانیم در صورت تصویب الیحه اصالحیه دولت بر روی ماه 

اخراجهای دسته جمعی به محض کمترین کاهشی در تولید و مسائلی از این دست، صورت قانونی پیدا خواهد کرد و دولت و 

 .اخراجهای فردی و بویژه دسته جمعی ما خواهند شدکارفرمایان بی هیچ دردسر و مانعی قادر به 

اگر امروز هنوز وجود قراردادهای کتبی تا حدودی دست و بال دولت و کارفرمایان را برای هر آنچه که میخواهند بر : باید بدانیم

ار، مانعی جدی از سر قانون ک 7ماده  9ما تحمیل بکنند بسته است، باید بدانیم با تصویب الیحه اصالحیه دولت و حذف تبصره 

راه شفاهی شدن قراردادها برداشته خواهد شد و دولت و کارفرمایان ملزم به انعقاد قرارداد کتبی با ما کارگران نخواهند بود و 

برداشته خواهد شد و تمام هست .. با قرارداد شفاهی هر گونه قانونمندی از روی ساعات کار، تعطیالت، مرخصی ها، بیمه و

 .به مراتب بدتر از امروز به دست میل و اراده دولت و کارفرمایان سپرده خواهد شدو نیست ما 

اگر ما کارگران در شرایط حاضر از حداقلهای ناچیزی از تامین اجتماعی برخوردار هستیم با تصویب الیحه اصالحیه : باید بدانیم

ن متزلزل خواهد شد و دیری نخواهد پائید که همین دولت بر روی مواد مربوط به قانون تامین اجتماعی، پایه های این قانو

 .مضمحل خواهد گشت  حداقلهای موجود نیز

، صراحت و تاکید از روی پرداخت 7ماده  4در صورت تصویب الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار و حذف تبصره : باید بدانیم

ا کارگران ایران هستیم، برداشته خواهد شد و با مخدوش درصد م 31مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت که امروزه 

شدن پرداخت مزایای پایان کار به کارگران قرارداد موقت، دولت و کارفرمایان خواهند توانست به انحا مختلف پرداخت این مزایا 

 .به کارگران قرارداد موقت را متوقف بکنند
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تجمع، راهپیمائی، طومار نویسی و تحصن در برابر ادارت کار سراسر اعتراض به الیحه اصالحیه دولت به شکل : باید بدانیم

کشور، جزو حقوق قانونی و مسلم ما کارگران است و ما میتوانیم عالوه بر طرح و پیشبرد خواست باز پس گیری فوری الیحه 

ن قراردادهای موقت، حق فوری دستمزدها، بر چیده شد  قانون کار برای افزایش 40اصالحیه از مجلس، خواهان اجرای ماده 

برپایی تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد تغییرات مناسب در قانون کار به نفع یک زندگی انسانی برای کارگران و همه مزد 

 .بگیران زحمتکش به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران بشویم

 0931دهم مهر ماه  –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

در ماده ( ز)و ( ح)زاد کارگران ایران پیرامون سند سازی دولت برای جا انداختن بندهای بیانیه اتحادیه آ :شهریور91

 قانون کار 35

همانطوریکه اتحادیه آزاد کارگران ایران در دو بیانیه قبلی خود پیرامون الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار خاطر نشان کرده 

تصویب الیحه اصالحیه ای بر روی قانون کار بود و همه نهادهای دست ساز است، دولت روحانی در اقدامی غیر علنی در صدد 

کارگری، سران شان از قبیل محجوب و جلودار زاده و کمیسیون به اصطالح کارگری مجلس از این مسئله آگاه بودند و نسخه 

 09یه آزاد کارگران ایران در منتشر شده آن بدست شان رسیده بود اما بدنبال افشا این الیحه و انتشار آن از سوی اتحاد

گذشته از این مسئله، تا به حال   .شهریور ماه بود که همه این نهادهای دست ساز و سران شان زبان به سخن گشودند

قانون  90در ماده ( ز)و   (ح)هیچ یک از این نهادهای دست ساز کارگری و سران و سخن گویانشان نسبت به وجود بندهای 

قانون کار گذشته  90کرده اند و با سکوت از کنار جعل و سندسازی دولت برای جا انداختن این بندها در ماده کار ابراز تردید ن

قادر به جا   اند تا در صورت عقب نشینی دولت از الیحه اصالحیه که قریب به یقین با اعتراضات ما کارگران رخ خواهد داد

اتحادیه آزاد کارگران ایران برای روشن شدن . در قانون کار بشوند( ح)ارگری انداختن اصل این دو بند، بویژه بند به غایت ضد ک

این دغلکاری از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری، توجه همه کارگران را به پاسخهای جعفر عظیم زاده در این مورد 

 . فرا میخواند

قانون کار به  90در ماده ( ز)و ( ح)سر و صدای دو بند برای جا انداختن بی   متن پاسخهای جعفر عظیم زاده به تالشهای دولت

 :شرح زیر است

قانون کار فرض گرفته شده است و الیحه طوری تنظیم شده  90در ماده   (ح)  و  (ز)در این الیحه برای اولین بار، وجود بندهای 

به همین دلیل . بر آنها وارد کرده استمی باشند و حال دولت اصالحیه ای را  90است که گویا این بندها، جزو بندهای ماده 

قانون کار را به دالیل زیر، سند   90من تعمدا روی نقد الیحه اصالحیه دولت در مورد این بندها نمیروم چرا که وجود آنها در ماده 

” گذاری صنعتی قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه“این بندها در  -0: سازی و یک جعل دغلکارانه از سوی دولت میدانم

 90مصوب و قرار بود به ماده   0921در سال ” “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور“با استناد به 

قانون کار اضافه نشدند  90قانون کار اضافه شود اما با اعتراضاتی که از سوی کارگران در آن تاریخ انجام شد این بندها به ماده 

است که در آن پیشنهاد  0931بر روی قانون کار در شهریور ماه سال * عا الیحه اصالحیه دولت احمدی نژادشاهد این مد -9

مصوب و به  0921به این معنا که اگر این بندها در سال . قانون کار را داده است 90به ماده ( ز)و ( ح)اضافه شدن بندهای 

 0931دولت احمدی نژاد در الیحه اصالحیه اش در شهریور ماه قانون کار وارد شده اند اساسا این چه حکمتی است که 

این بندها در چاپهای قانون کار تا پایان سال گذشته وجود  -9. قانون کار را مطرح میکند 90پیشنهاد اضافه شدن آنها به ماده 

در قانون رفع برخی از  7/1/0921الحاقی  9و  0“: قید شده و در پانوشت آن آمده است 90ندارد و فقط در چاپ امسال در ماده 

سال پیش مصوب شده اند پس چرا در این  3حال سوال این است چنانچه این بندها . ” موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی

قانون کار اضافه شده اند  90سال پیش به ماده  3مهم تر اینکه، اگر این بندها از  -4سال در چاپهای قانون کار نیامده اند   3

را حتی یک مورد استناد به آنها در هیئتهای تشخیص و حل اختالف و یا دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده اخراج پس چ

این در . هیچ کارگری و یا کارگرانی در هیچ جای ایران با استناد به این بندها در مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار نگرفته است

اران اعتراض و شکایت در مورد اخراج کارگران بدلیل اعالم کاهش تولید و تغییرات سال هز 3حالی است که در طول این 

از سوی کارفرمایان رخ داده است اما هیچیک از این شکایتها و اعتراضات با .. ساختاری مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی و

قانون رفع برخی از موانع تولید و “ها، در مقدمه گذشته از همه این -1  .استناد به این بندها مورد رسیدگی قرار نگرفته اند

و از آنجا   ”به مدت پنج سال موافقت کرده است  مجلس با اجرای آزمایشی این قانون“: آمده است” سرمایه گذاری صنعتی

به این سو به اتمام رسیده است و مصوبه ای نیز از سوی مجلس برای دائمی شدن  0930که مدت این پنج سال از سال 

قانون کار  90در ماده ( ز)و ( ح)وجود ندارد لذا فرض گرفتن وجود بندهای ” قانون رفع برخی موانع تولید سرمایه گذاری صنعتی“

 -1.در الیحه اصالحیه دولت یک تقلب آشکار و جعل سند برای جا انداختن این بندهای به غایت ضد کارگری در قانون کار است

به ” قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری“چهار سال است زمان اجرای آزمایشی  جالب است بدانیم عالوه بر اینکه

( ح)پایان رسیده و مجلس نیز اقدامی برای دائمی کردن آن انجام نداده است استنادی هم که در این قانون برای تدوین بند 

ح ـ “: سازی صنایع کشور به شرح زیر شده استقانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نو 3صورت گرفته، مستند به ماده 

آوری مطابق با  کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن

قانون تنظیم “  3الزم است بدانیم ماده . ”قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور( 3)مفاد ماده 

این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و : می گوید” خشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشورب

حال دولت روحانی میخواهد بندهایی را که هیچگاه به قانون کار وارد نشده . فرهنگی جمهوری اسالمی قابلیت اجرایی دارد

قانون رفع برخی “و ” نظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشورقانون ت“از قبیل   اند و عمر مستندات شان نیز

قانون کار  90؟؟ در ماده !!سالهاست به پایان رسیده است به عنوان بخشی از بندهای موجود  ”موانع تولید و سرمایه گذاری

 .به خورد ما کارگران بدهد تا آنها را با این حقه بازی در قانون کار نهادینه بکند

، ”قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی“کامال واضح است که این بندها علیرغم تصویب آن در   ا بر اینبن

هیچگاه در قانون کار اعمال نشده اند و لذا باید بگویم ( به اتمام رسیده است  ضمن اینکه تاریخ اجرای خود این قانون نیز)



راحی شده از طریق خوانش این دو بند به عنوان بندهای موجود در قانون کار، در صدد دولت روحانی در یک سناریوی از پیش ط

اینان خود به خوبی میدانند که تصویب و عملی شدن الیحه اصالحیه دولت ، کار چندان . جا بیاندازد 90است تا آنها را در ماده 

به . نژاد ناچار به عقب نشینی از آن خواهند شد راحتی نیست و چه بسا که به احتمال قریب به یقین، همچون دولت احمدی

همین دلیل با توسل به جعل و سناریویی از پیش طراحی شده، در صددند چنانچه موفق به تصویب الیحه اصالحیه قانون کار 

کار که در  به نظر من کل داستان هشتاد و چهار ماده قانون. بکنند 90نشدند این بندها را به شکل دغل کارانه ای وارد ماده 

الیحه اصالحیه دولت مورد تغییرات جزئی و کلی واقع شده اند و خودشان نیز نیک میدانند که قابل تصویب و اجرا نیست، این 

البته این بحث به این . قانون کار جا بیاندازند 90است که این دو بند را بی سر و صدا و به عنوان اصل بندهای موجود در ماده 

در مقابل کل الیحه اصالحیه دست به افشاگری و مبارزه نزنیم، ما با تمام توان اینکار را خواهیم کرد و خوب، معنا نیست که ما 

لذا ما کارگران باید همزمان . قابل پیش بینی نیز هست که دولت نسبت به الیحه اصالحیه ناچار به عقب نشینی خواهد شد

ینی در مورد الیحه اصالحیه، فریادمان را در مورد دغل کاری اش برای جا با تالش و مبارزه برای وادار کردن دولت به عقب نش

به این سو کسی جرات وارد کردن  0921قانون کار که همیشه مورد اعتراض مان بوده و از سال  90انداختن این دو بند در ماده 

سناریوی از پیش طراحی شده براحتی این دو بند  آنها به قانون کار را به خود نداده است باال ببریم و اجازه ندهیم این بار با یک

در این راستا باید به هر شکل ممکن، سندسازی دولت از طریق آوردن این بندها در چاپ   .قانون کار بکنند 90را وارد ماده 

مسال قانون کار امسال قانون کار و در الیحه اصالحیه را افشا و آن را بشدت مورد اعتراض قرار داد و خواهان جمع آوری چاپ ا

 .از بازار شد

ح ـ کاهش تولید و (: در مورد خاتمه قرارداد و اخراج کارگران)0931، در قانون کار چاپ سال 90ماده ( ز)و ( ح)متن بندهای 

( 3)آوری مطابق با مفاد ماده  تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن

بینی  ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش. تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشورقانون 

 .است گردیده

به ماده  9و تبصره ( ط)به شرح زیر اصالح و متون زیر به عنوان بند  90ماده ( ح)و ( ز)بندهای : الیحه اصالحیه دولت 1متن بند 

کاهش تولید و تغییرات  -توافق بین کارگر و کارفرما ح -ز: اصالح میشود 0ماده مذکور به تبصره  یاد شده اضافه و عنوان تبصره

ساختاری که در اثر الزام قوانین یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به 

موارد مذکور در بند ز در : 9تبصره  –کمیته انضباطی کارگاه فسخ قرارداد با تصمیم  -ط. تعطیلی تمام و یا بخشی از کار بشود

نفر کارگر باید به تایید هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر  11کارگاههای بیش از 

، نماینده تشکل کارگری حائز کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگراه، نماینده صندوق بیمه ای ذیربط، رئیس کل دادگستری

چنانچه به . اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمائی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام االختیار وی برسد

 .تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول بیمه بیکاری میشود

کد  – 0931شهریور ماه  07 –سرویس اقتصادی  –یه دولت احمدی نژاد به نقل از خبرگزاری فارس الیحه اصالح 4متن ماده  *

 023970خبر 

به شرح زیر  9اصالح و تبصره  0اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره  90متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده  -4

تاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساخ: شود اضافه می

. ـ توافق بین کارگر و کارفرما( ح. )آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود  سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن

نفر کارگر باید  11های بیش از  در بند ز در کارگاهـ موارد مذکور ( 9تبصره . ) ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه( ط)

به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی 

ه تشکل کارفرمایی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نمایند

چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از . استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام االختیار وی برسد

 .شود کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می

 0931شهریور ماه  91 –اتحادیه ازاد کارگران ایران 

 نگاران آزاد تهران در مورد اصالح قانون کار نیه انجمن صنفی روزنامهبیا

های کارگرِی تمامی  نگاران آزاد تهران ضمن تاکید بر حق داشتن کار و امنیت شغلی و حق آزادی تشکل انجمن صنفی روزنامه

های حمایت از کارگران  آن را از ظرفیت گونه تغییر در قانون کار اعالم و خالی کردن بگیران، مخالفت خود را با این مزد و حقوق

 .کند محکوم می

ای است که  خاطر احساس ناامنی خواهی از کارگران به گیری فوری این الیحه از مجلس و پوزش  انجمن ما خواهان بازپس

 .ایجاد شده است

ی کارگران، مطابق با  شده ناختهها و حقوق به رسمیت ش بینی آزادی کند، تغییر و اصالح در قانون کار و پیش انجمن تاکید می

ناپذیر است اما این کار باید در فرصتی مناسب و با حضور  امری ضروری و اجتناب  (ILO) المللی کار های سازمان بین کنوانسیون

اند و همچنین با حضور  های مستقل کارگری برگزیده شده نمایندگان واقعی کارگران که به همین منظور توسط تشکل

 .مستقل حوزه روابط کار صورت بگیرد کارشناسان

 نگاران آزاد تهران در مورد اصالح قانون کار بیانیه انجمن صنفی روزنامه:شهریور92

. گیرد ترین و فراگیرترین قانون جامعه است و روزانه بیشترین ارجاعات به آن صورت می قانون کار پس از قانون اساسی، مهم

کند و هنگام بروز اختالف، قاضی با استناد به این قانون، داوری  ارفرما و دولت را تنظیم میقانونی است که روابط بین کارگر و ک

ی وجودی این قانون، مانند هر قانوِن دیگر جامعه، پاسخ  روح و فلسفه. دهد کرده و حقوق و منافع طرفین را از یکدیگر تمییز می



های فشار است؛ چرا که قدرتمندان و زورمداران جامعه بدون  گروه های زیر فشار در مقابل به ضرورت مالحظه و حمایت از گروه

 .اندازی به حقوق و منافع دیگران را دارا هستند قانون نیز توان تامین منافع خود و دست

. توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد 0913های پایانی جنگ تدوین و در نهایت در سال  قانون کار فعلی در سال

های مستقل کارگری، شمار زیادی از اندیشمندان،  ها به دلیل حاکم بودن شرایط ویژه، اضافه بر نبود تشکل در این سال

دگراندیشان و منتقدان نیز در جامعه یا حضور نداشتند یا سکوت اختیار کرده بودند؛ به همین دلیل این قانون با وجود 

ی کارگران نادیده  هایی از آن نیز حقوق اساسی و حقه ، در بخشهایی در حمایت از حقوق کارگران دربرداشتن نکات و ظرفیت

های کارگری مطابق با  ترین حقوق نادیده گرفته شده، حق کار و امنیت شغلی و حق آزادی تشکل از مهم. گرفته شده است

ادهای موقت کار در با به رسمیت شناختن قرارد 7ی ماده  حق کار و امنیت شغلی در تبصره. المللی است های بین کنوانسیون

طور کامل نقض و پایمال شده  کارهای با ماهیت دایم و مستمر و حق آزادی تشکل در سرتاسر فصل ششم این قانون به

 .است

گیری به سود کارفرمایان، این قانون توسط  های بازارمحورانه با جهت طی بیست و چند سال گذشته، در راستای سیاست

ی  هم اکنون برای دومین بار، الیحه. مانده تهی شده است  های حمایتِی باقی اری از ظرفیتهای مختلف، از شم نامه  آیین

ها در باال اشاره شد و با هدف  های متعددی که به برخی از آن اصالح قانون کار به زیان کارگران و بدون هیچ اشاره به کاستی

دولتی که با شعار تدبیر و امید، گسترش عدالت، . است های حمایتِی آن، به مجلس رفته اثر کردن آخرین ظرفیت حذف و بی

ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و وزیری که با برنامه و شعار بهبود روابط کار و افزایش حقوق و دستمزد کارگران، رأی گرفته و 

های حمایت از  رین ظرفیتی وجودی آن و آخ ای را به مجلس برده که این قانون را از روح و فلسفه بر سر کار آمده است، الیحه

 .کند کارگران تهی می

نگاران و شاغالن رسانه با قراردادهای موقت و بدون هیچ پشتوانه و امنیت  در انبوه نیروی کار کشور، گروه بزرگی نیز از روزنامه

دهای سفید امضا، با ای و حمایتی و یا با قراردا تری از این صنف حتا بدون قرارداد و هرگونه پوشش بیمه شغلی و گروه بزرگ

های گوناگون در خدمت ارتقای فرهنگی جامعه  های مختلف اجتماعی و در رسانه کاِر گزارشگری و خبررسانی خود در حوزه

شان  ها نصیب قانونی بیشترین آسیب این گروه نیز مانند سایرین از نبود پوشش حمایتِی قانون کار و در واقع از بی. قرار دارند

 .شود می

های کارگرِی تمامی  نگاران آزاد تهران ضمن تاکید بر حق داشتن کار و امنیت شغلی و حق آزادی تشکل صنفی روزنامهانجمن 

های حمایت از کارگران  گونه تغییر در قانون کار اعالم و خالی کردن آن را از ظرفیت بگیران، مخالفت خود را با این مزد و حقوق

 .کند محکوم می

ای است که  خاطر احساس ناامنی خواهی از کارگران به گیری فوری این الیحه از مجلس و پوزش  سانجمن ما خواهان بازپ

 .ایجاد شده است

ی کارگران، مطابق با  شده ها و حقوق به رسمیت شناخته بینی آزادی کند، تغییر و اصالح در قانون کار و پیش انجمن تاکید می

ناپذیر است اما این کار باید در فرصتی مناسب و با حضور  امری ضروری و اجتناب  (ILO) المللی کار های سازمان بین کنوانسیون

اند و همچنین با حضور  های مستقل کارگری برگزیده شده نمایندگان واقعی کارگران که به همین منظور توسط تشکل

 .کارشناسان مستقل حوزه روابط کار صورت بگیرد

 92/11/0931 -نگاران آزاد تهران انجمن صنفی روزنامه

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اظهار نظر نهادهای دست ساز کارگری و معاون وزیر کار در  :شهریور99

 مورد الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار

ر از الیحه آمده است سران خانه کارگ  همانطور که در مقدمه گفتگوی سایت اتحاد در مورد قانون کار با جعفر عظیم زاده

در پی . اصالحیه دولت خبر داشتند اما تا لحظه انتشار این خبر از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، دست به انتشار آن نزدند

انتشار این الیحه از سوی اتحادیه در دوازدهم شهریور ماه، خبرگزاری ایلنا نیز آنرا در چهاردهم شهریور منتشر کرد و بدنبال آن 

ین خانه کارگر و دیگر نهادهای دست ساز کارگری و نهایتا معاون وزیر کار جناب هفده تن در مورد الیحه اصالحیه بود که کمپ

آیا آنگونه که محجوب و جلودار زاده در مجلس شورای اسالمی، نهادهای دست ساز کارگری . دولت بر روی قانون کار براه افتاد

یعنی ما کارگران باید بپذیرم که بنا به گفته هفده تن در خبر . از چیزی نداشتندو هفده تن مدعی آن هستند واقعا اینان خبر 

گزاری مهر، این الیحه مال دولت احمدی نژاد است و بنا بر این چنین الیحه ای نه از طریق وی و وزیرش، بلکه توسط این 

 ؟!؟ بدست مجلس شورای اسالمی رسیده است!شخص و عواملش

  تیر ماه از سوی هیات رئیسه مجلس اعالم وصول شده و 09الیحه اصالحیه قانون کار در روز   مهر، بنا بر اعالم خبر گزاری

کارگران ایران و سپس خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است این الیحه در روز سوم مرداد ماه در   طبق سندی که اتحادیه آزاد

با اینحال محجوب و جلودار زاده که به عنوان . استمجلس منتشر و بدست کمیسیونهای متعدد فرعی و اصلی آن رسیده 

سران خانه کارگر در مجلس شورای اسالمی حضور دارند و دیگر الیه های باالیی و میانی نهادهای دست ساز کارگری به 

ر بوده طوری رفتار میکنند و حرف میزنند که گویا تا همین چند روز پیش از این مسئله بی خب  شکل بسیار مشمئز کننده ای،

 .اند

اما برای ما کارگران ایران بیش از هر زمان دیگری روشن است که خانه کارگر و دیگر نهادهای دست ساز کارگری هیچ ربطی 

حامل و نماینده هیچ منفعتی جز تداوم سیاستهای چند   به منافع ما ندارند، اینان همچون دولت شان و دیگر دولتهای پیشین،

غارتگری چپاولگرانی نیستند که طی چند دهه گذشته هست و نیست ما کارگران را به یغما برده  دهه گذشته و تضمین تداوم

 .اند



ما کارگران ایران نیک میدانیم که نهادهای دست ساز کارگری و سرانشان همدوش و همراه با دولتهای مختلف، مسبب 

جلوگیری از ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در  وضعیت مصیبت بار کنونی هستند و این صفوف متحد و آگاه ماست که متضمن

قانون کار و نهادینه کردن قانون کاری خواهد بود که روح حاکم بر آن و مواد و تبصره هایش، حافظ منافع کارگران و بر پائی 

 .دنیایی بهتر برای زندگی و معیشت ما نود و نه درصدی ها خواهد بود

 0931ر ماه شهریو 99 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 :سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه :شهریور91

 الیحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه اعالم میدارد در صورت تصویب الیحه ی ضد کارگری ، دادخواهی،   

و   سندیکایی  جمع را حق مسلم همه کارگران می دانیم و تنها راه نجات ما کارگران و مزد بگیران ایجاد تشکل هایاعتراض وت

 .کارگری مستقل از دولت و متحد شدن همه ی کارگران در مقابل بی عدالتی ها و ظلم است

 الیحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم

در برابر تصویب این الیحه ایستادگی خواهیم . کارگران تدوین شده است   اصالحی قانون کار با هدف پایمال کردن حقوق الیحه

بخش هایی از این قانون که حمایت از   سال های گذشته  کرد درحالی الیحه اصالح قانون کار به مجلس رفته است که طی

گویا این بخش های قانون ضمانت اجرایی خود را از . اجرا نشده است  عمدیحقوق کارگران را تاکید می کند عمدتا و بطور 

حال دولت برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و دریافت وام های کالن از صندوق بین الملی پول جهت . دست داده است

راتی در قانون کار می خواهد با بی رونق اقتصاد بیمار، بطور یک جانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی ومستقل کارگران با تغیی

. دفاع کردن و ارزان سازی نیروی کار سبب جذب سرمایه های خارجی و به زعم خود ایجاد رونق در فضای کسب و کار شود

اشتغالزایی برای لشکر بیکاران و اجرای صحیح قانون کار، مصمم هستند با تغییر یک جانبه در   ارائه دهندگان الیحه به جای

اصرار بر تغییراتی در مواد . قانون کار زمینه سود آوری و سود جویی بیشتر برای کارفرمایان را فراهم آورند  از موادی

حذف تمامی دستاوردهای کارگران در بیش از نیم قرن گذشته و هجومی همه   این قانون به معنی… و ۵۰،۵۷،۶۵،۶۷،۶۳،۱۵،

ت الیحه ای این چنین ضد کارگری که از همه جوانب دست آوردهای حداقلی این اولین بار نیس. جانبه به این دستاوردها است

مهمترین اقدام هر   گویا. کارگران را نشانه رفته است به مجلس می رود، تا پایمال کردن حقوق کارگران قانونی تر بشود

بهترنیست دولت   .جی استبه منافع کارگران به بهانه جذب سرمایه گذاری خار  دولتی که بر سرکار می آید، دست بردن

به مسئله فساد و بیکاری و   بجای دست بردن به حقوق کارگران که طی سالها مبارزه و تالش در شرایط سخت بدست آمده

چرا به جای دست درازی به قانون کار که . تورم افسار گسیخته که کمر کارگران و فرودستان جامعه را خم کرده است، بپردازد

قلی کارگران را تامین می کند به فسادهای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و هرروز صدای بخشی از حقوق حدا

چرا .رسوایی رانت ها و اختالس های میلیاردی وناکارآمدی مدیران دولتی وحکومتی، گوش مردم را کر کرده پرداخته نمی شود

  قض می کند و یا از تغییر و اصالح ماده هفت این قانوناز اصالح فصل ششم این قانون که اصل آزادی تشکل های صنفی را ن

که با به رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار ، امنیت شغلی کارگران را نابود کرده است سخنی در میان نیست؟ چرا حق 

است که در چند دفاع و اعتراض و اعتصاب برای کارگران در این الیحه جایی ندارد؟ این الیحه در حالی به مجلس تسلیم شده 

و فعالین کارگری در کشور   سال گذشته بیشترین سرکوب علیه اعضای سندیکا شرکت واحد و دیگر تشکل های مستقل

کارگری بسیار کم نظیر بوده و بطور مکرر احکام زندان   انجام شده است؛ شدت برخوردهای امنیتی و پلیسی با فعالین عرصه

 .انها به اجرا درآمده استو شالق و حبس های طوالنی مدت علیه 

طراحی   سندیکای کارگران شرکت واحد اعالم می دارد این سرکوب ها علیه کارگران و الیحه اصالح ضد کارگری، به این منظور

تا نظارت صیحیح و همه جانبه از . را بپوشاند  شده است تا بتواند ناکارآمدی و سیاست های غلط انجام شده توسط مسئولین

با ادامه ی . ی مردمی و مستقل همچون سندیکا ها و دیگر تشکل های مستقل کارگری در جامعه شکل نگیردسوی نهادها

این سیاست ها مشکالت افت تولید، رکود اقتصادی، فساد و رانت خواری و اختالس های میلیاردی در جامعه حل نخواهد شد 

از همه مهمتر این که با واردات انبوه . و دست خواهند دادو متاسفانه بیشترین هزینه را جامعه کارگری و حقوق بگیران فر

کاالهای مصرفی از خارج، بخش عظیمی از صنایع کشور تعطیل شده است ودر نتیجه امواج نیروی کارگران بیکار به در بسته 

مختلف  همچنین هر سال نزدیک به یک میلیون فارغ التحصیل از دانشگاه های. سیستم اقتصادی کشور کوبیده می شود

کشور با دانش اموزان ودانشجویان ترک تحصیل کرده در هم آمیخته رقم باالی یک ملیون دویست هزار نفر جویای شغل را به 

 ۵۶بیهوده نیست که وزیر کار در مصاحبه هایش طی سال های گذشته از سونامی بیکاری . بیکاران دیگر اضافه می کنند

ا علم به این موضوع ، فراهم اوردن شرایط یورش به ته مانده ماده های حمایتی ومتاسفانه ب. ملیون نفره سخن گفته است

تغییر ماده های حمایتی مربوط به شرایط استخدام در رابطه با کارهای دائمی وموقت ، . قانون کار از کارگران را اغاز کرده اند

ابطه با تعیین حداقل دستمزد، دادن اختیار کامل به قانون کار وتبصره هایش در ر ۱۵و همچنین بی ثمر کردن ماده  ۳مفاد ماده 

است، همه وهمه گامی به سوی  ۵۷۱۳قانون کار دوران پیش از سال  ۷۷کارفرما در رابطه با اخراج کارگران که یاد اور ماده

برخی نهاد های جالب است که بدانیم هم اکنون بنا بر امار ارائه شده از سوی .برده کردن کارگران ومزد بگیران ایران است 

واین یعنی آماده . بین المللی قیمت مزد کارگران ایران به پایین ترین سطح دریافتی کارگران در سراسر جهان رسیده است

 !کردن بهشتی برای سرمایه داران بین المللی

ردن فقر و قانون اساسی حکومت ودولت را موظف می سازد، برای تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن ک ۱۷اصل 

محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را بر اساس ضوابط زیر 

 :استوارسازند



مسکن ، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده : تامین نیازهای اساسی

 .برای همه

یعنی حکومت وظیفه دارد این   .ل حکومت را مکلف به انجام این وظایف ودیگر درخواست های ذیل این اصل می گردانداین اص

زمانی می توانیم اجرایی شدن این مطالبات را بر . امکانات را برای همه ایرانیان فراهم اورد، حتا اگر بیکار یا دانش جو باشند

و سازمان های صنفی وسیاسی کارگری و   شوراها ودیگر نهادهای مستقل  دیکاها،گردن حکومت قرار دهیم که با ایجاد سن

نا   این که فقط شرایط. متشکل شده باشیم   مردم نهاد، در سطح کارگاهی ،شهری، منطقه ای، استانی وسراسری

ارتباط بین بخش های پراکنده ما می توانیم با تشکیل این نهاد ها وایجاد .وبی قانونی ها را مطرح کنیم کافی نیست   بسامان

زیر فشار شدید، ولی همچنان دست ازخواسته ها و مطالبات خود بر نداشته در   ی نهاد های مستقل و آزاد کارگری، هرچند

نسبت به   یگانه راه ما برای جلوگیری از تصویب چنین الیحه های ضد کارگری ، آگاهی رسانی. راه تحقق آن ها تالش کنیم 

چون این . کنشگری برای عملی کردن پیوستن نیروهای معترض مزد بگیران در سراسر کشور، به همدیگر استاین موضوع و

درخواست اعتراض ومخالفت، یک امر همگانی وسراسری است که به سرنوشت تمام طبقه کارگر ایران مربوط می شود، 

این یورش همه جانبه برعلیه . حقق یابدباهرشیوه ممکن، ضروریست درسراسر کشورت  ایستادگی هم،  سازماندهی این

دستاورد های کارگران ایران یک پاد زهر دارد وآن اتحاد وهمبستگی ودر گیر کردن هرچه بیشتر تمامی بدنه مزد بگیران در این 

حه این راه و روشی است که ما کارگران در حول ان خود را اماده مقابله سراسری با این الی. اعتراض وپیکار سراسری است

سندیکا اعالم میدارد در صورت تصویب الیحه ی ضد کارگری ، دادخواهی، اعتراض وتجمع را . ضد کارگری وضد بشری می کنیم

و کارگری مستقل   سندیکایی  حق مسلم همه کارگران می دانیم و تنها راه نجات ما کارگران و مزد بگیران ایجاد تشکل های

 .مقابل بی عدالتی ها و ظلم است از دولت و متحد شدن همه ی کارگران در

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه

 ۵۷۲۱شهریور  ۶۰

 های تابوت کارگران است تغییر قانون کار کوبیدن آخرین میخ:شهریور01

برون رفت از این گزاران رایج گردیده، تا شاید راه  دهه است که برای دولت و قانون 9دست درازی بر حقوق کارگران، بیش از 

 .بحران اقتصادی شود

شرایط بسیار غیر انسانی بر جامعه، به ویژه کارگران حاکم است، تهاجم به قانون کاری که مالحظاتی هر چند، اندک برای 

داری را  بدین وسیله دولت،شرایط برده. بقاء کارگران در بر دارد، با ارائه الیحه ای از سوی دولت به مجلس آغاز شده است

 .گردد آوردهای کارگران و دیگر مزایای قانونی از کارگران سلب می هاست که دست سال. کند برای کارفرمایان تسهیل می

 4اکنون با شرایط بسیار سختی که با دستمزدهای . دست درازی بیشتر به سفره کارگران از تغییرات قانون کار نیز عبور کردند

ها  ها، تعویق در پرداخت ماه ها و کارخانه عی کارگران، به تعطیل کشاندن کارگاههای دسته جم برابر زیر خط فقر، بیکاری

. های کارگران را پیش برده ، به معنای واقعی فقر و فالکت، جامعه را در بر گرفته است دستمزد که تا نان قرض گرفتن، خانواده

دی جامعه از حاصل دسترنج کارگران و حقوق وری با سود های افسانه ای ، جمعیت یک درص از سویی دیگر ما شاهد بهره

 .بگیران هستیم

های عمومی توسط بخش بسیار ناچیزی از جمعیت یک درصدی است که تحت  عالوه بر آن تاراج و چپاول، دزدی و غارت، ثروت

مومی جامعه، هر خواری و غیره از شگردهای دزدی ثروت ع ها، دریاخواری و جنگل خواری های میلیارد دالری، رانت نام اختالس

 .شود ها کشف می روزه در رسانه

 .همچنین حقوق ها و پاداش های نجومی ، مدیران ، سندی دیگر از حقانیت سخن ما ومطالبات بر حق ماست

لذا جهت محرومیت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشن جامعه از حاصل دسترنجشان، و سود بری بیشتر کار فرمایان و دولت، 

 :قانون کار در برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس گردیدموادی از تغییرات 

سال، از طریق پلکانی کردن این افزایش  11سال جهت بازنشستگی و شاید هم بیشتر از  11سال به  11از   افزایش سن-1

ه کار از همچنین افزایش سابق. گردد گذرد، شش ماه به آن اضافه می از تاریخ مصوبه آن به ازای هر سال که از مصوبه آن می

 01سال به  01لذاحداقل سابقه کار و پرداخت حق بیمه بازنشستگی از .سال با این ماده پیش برده می شود 91سال به  91

 . سال افزایش خواهد یافت

سال آخر جهت محاسبه  1سال آخر بازنشستگی به میانگین حقوق  9میانگین حقوق محاسبه برای مستمری از  -2

 .یش می یابدمستمری بازنشستگی افزا

گردد و کارگری با حداقل  ، محاسبه می0931و  0934های  سال: سال آخر قبل از بازنشستگی 9میانگین حقوق دریافتی : مثال

شود و مستمری  تومان جمع می 111/209، 0931تومان بوده است با حداقل دستمزد سال  111/709که  0934دستمزد در 

 .سال زحمت است 91پس از  تومان حقوق یک کارگر 111/719تقریبی 

 و معادله جدید محاسبه مستمری  =31مقرری، مستمری بگیران کارگران سال 



. تومان است 111/719بازشسته می شوند، مبلغ تقریبی  0931دریافتی مستمری کارگرانی که در فصل بهار  میانگین حقوق

تومان در سال  111/911/1به مبلغ 0931میلیون تومان سال  4درصدی، مبلغ % 91با احتساب افزایش خط فقر ساالنه 

 . افزایش می یابد0931

سال کار و زحمت نسبت دریافتی دستمزد او کمتر از  91مستمری بگیر، پس از با احتساب فرمول فوق الذکر، حقوق یک کارگر 

با توجه به این معادله، سطح دستمزدها از کاهش چشمگیر برخوردار خواهد شد ،چنانکه با . یابد خط فقر کاهش می 1/0

باشد، مجبور به یافتن کار مجدد  خط فقر  1/0افزایش بیکاری هر سال کارگران بازنشسته، چون با دریافت مستمری که کمتر از 

 .یعنی افزایش بیکاران است. شوند می

یابد و در نتیجه سود حاصله  با توجه به قانون عرضه و تقاضا در بازار ، حداقل دستمزد واقعی و نه اسمی کارگران کاهش می

 .یابد برای کارفرمایان افزایش می

در . شوند سال نیز دیرتر بازنشسته می 1زیرا که کارگران شاغل، . افزایش سن بازنشستگی، معنای دیگری هم در بر دارد

عاقبت اینکه صفوف لشکر بیکاران در . افتد نتیجه خالی شدن جای کارگران شاغل برای جایگزینی کارگران بیکار به تأخیر می

در . هش چشمگیر بیابدشود حداقل دستمزد باز هم کا پشت درهای کارخانه ها بیشتر فشرده تر می گردد این امر موجب می

 .نتیجه سود کارفرمایان از افزایش چشمگیری برخوردار خواهد شد

 .آور مشاغل سخت و زیان: لغو دائمی-3

تشخیص و تأیید وزارت بهداشت و درمان . اکثریت مطلق برخوردار است  ای که از رأی آور، در کمیته مشاغل سخت و زیان

الی  9/0ه، کارگرانی که در این مشاغل، مشغول کار هستند طول عمر آنها به اعتقاد کارشناسان این وزارتخان. است

 .طول عمر کارگران مشاغل عادی است  ،کمتر از4/0

لغو این قانون بازنشستگی پیش از موعد مساوی این قانون است که کارفرمایان حق دارند که از کارگران خود تا مرز کشتار کار 

حقوق کارگران بابت بیمه مشاغل سخت و زیان % 4کارفرمایان از پرداخت . ا تعلق گرفته شودای به آنه بکشند، بدون اینکه دیه

زیرا که سازمان های فوق از دریافت حق . آور به سازمان تأمین اجتماعی و دیگر صندوق های مستمری، معاف می گردند

پس باید به ازای بازنشست شدن هر .محروم می شوند(بازنشستگی پیش از موعد)بیمه کارگران مشاغل سخت و زیان آور

حقوق آنها را به ازای هر سال سابقه در شغل سخت و زیان آور به صندوق های بازنشستگان و تأمین اجتماعی % 4کارگر 

 .پرداخت نماید

 این قانون در سال. بحث دیگر، کارشناسان و خود وزارت کار لغو، قانون تعلق، قانون کار به مناطق آزاد کشوری است-4

از سویی دیگر مناطق مثل عسلویه که جمعیت کارگران بسیار زیادی را داراست و شامل قانون . به تصویب رسید 01/0/0929

گذارد و هر گونه که خودش  کار است، با لغو مناطق آزاد از شمولیت قانون کار، دست کارفرمایان را در مناطق آزاد کامالً باز می

 .ددهد با کارگر رفتار کن تشخیص می

و کارگر به عنوان . نماید داران کامالً حمایت می نکتۀ قابل توجه و حائز اهمیت این قانون، بطور آشکارا، از کارفرمایان و سرمایه

روابط کاری با کارگران خودش یک . دهد برده شخصی کارفرمایان مجبور و محکوم هستند، آن طور که فقط کارفرما تشخیص می

دهد و مانند یک برده  از سویی دیگر کارگر تمامی مزایای شغلی خود را از دست می. رفتار نمایدسویه و بی دخالت قانونی، 

کنیم، اما سود کارفرمایان، تنها حاکم مطلق جامعه  زندگی می 90هر چند که ما در عصر . باید کامالً مطیع کارفرما، قرار گیرد

 .امروزی هستند

یکی از آخرین . خدمت از حقوق یک ماه در سال به ده روز، در سال کاهش یافتکاهش پاداش سنوات خدمت، در پایان دوره -5

سال از کارفرما  91روز در سال طی  91پاداش . از کارگران سلب می شود. گرفت مزایایی که به کارگران و کارکنان تعلق می

 .دریافت نمی شود

های کارگران  ن مبلغ، حداقل اندکی از مشکالت و کاستیکارگران برای این مبلغ پاداش آخر خدمتش خیلی امیدها داشتند و ای

 .پوشاند می  را

این مبلغ را از کارگران کم کردند و به  9/9روز حقوق در سال یعنی، 01کاهش این مبلغ پاداش یک ماه حقوق در هر سال به 

 .سودها و انباشت سرمایه کارفرمایان افزودند

 :که نکته قابل توجه و حائر اهمیت دیگر آن است

درصدی جامع است تمام تالش  33حاصل تغییرات فوق الذکر در قانون کار، کاهش قابل توجه و چشمگیر، قدرت خرید جمعیت 

. ای برای سرمایه داران و کافرمایان تدارک دیده شده است دولت برای تغییرات قانون کارجهت افزایش مافوق سودهای افسانه

گردد که در بازار، از  درصدی جامعه باعث می 33عدم قدرت خرید جمعیت . نیست اما روی دیگر سکه برایشان قابل تصور

افزایش کاالی تولید شده که به فروش نمی رسد، و این تأخیر سیکل خرید و . گردد کاهش فروش کاالهای تولید شده برخوردار 

 . دارد ها را از تولید بازمی فروش کاال در بازار، کارخانه

کاهش تولید، مساوی با کاهش نیروی کار در . شود ها منجر می نی کاال در بازار به کاهش تولید در کارخانهدر نتیجه بحران فزو

درصدی به بحران عمومی در جامعه  33کارگران بیکار جمعیت . یابد بحران بیکاری چندین برابر افزایش می. گردد ها می کارخانه

های قدرت اقتصادی و سیاسی  آنگاه سیل خروشان بیکاران، پایه. یابد می های ورشکسته نیز افزایش گردد و کارخانه منجر می

های قدرت اقتصادی و سیاسی جامعه را  فرو ریختن بنیاد خانواده بیکاران، خواب را بر چشم متصدیان پایه. را فرو خواهد ریخت

 .فرو خواهد ریخت



 ایران سخنگوی کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری:آیت نیافر -16/6/95

 اطالعیه اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران درباره الیحه اصالح قانون کار :شهریور04

 الیحه اصالح قانون کار یا پیروزی کودتا، علیه قانون اساسی ایران

عمل حذف  اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران اعالم می دارد تایید و تصویب الیحه اصالح قانون کاربه وسیله دولت یا مجلس، در

از این رو می باید کلیه حقوق بگیران کشور چه کارگر، کارمند، مهندس و معلم با این روند . قانون اساسی کشور می باشد

برخی از کارگران نفت گر . آغاز شده است مخالفت نمایند( دولت رفسنجانی )قانون زدایی که با اولین دولت پس از جنگ 

دولت وظایفش طبق قانون اساسی کشور اجرا و کاربردی کردن قانون اساسی است نه الف، : ایران یادآوری می کنند که

قانون اساسی هر کشور قوانین مادر می باشند و دولت ها می : ب. تنظیم لوایحی که نقض کننده مواد این قانون می باشد

رد بررسی قرار دهند که با قوانین مجلس الیحه ای را می تواند مو: پ.باید تنها در این چار چوب پیشنهاد قانونی بدهند

دولتی که اقدام به قانون زدایی نماید مشروعیت آن باید در مجلس مورد بررسی مجدد قرار : ت.اساسی کشور در تضاد نباشد

 .گیرد

از پس از پایان جنگ با روی کار آمدن رفسنجانی به عنوان رأیس جمهوربده بستان با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول آغ

شد و ایران روندی را پیش گرفت که به صورت خزنده به آغوش سرمایه داری مالی پیوست و پروسه حذف قانون اساسی آغاز 

این دولت با اعالم و ایجاد مناطق آزاد . گردید، تا ایران تبدیل به یک شریک تجاری حاشیه ای امپریالیسم جهانی بدل گردد

. بود این مناطق را از شمول قانون کار خارج کرد 41و  44اساسی کشور اصل های  صنعتی که بر خالف اصول قانون –تجاری 

درصد حقوق  33دولت اصالحات که منظورش از اصالحات همان قانون زدایی به نفع یک درصدی ها جامعه و به زیان 

مود و بدین گونه روند کودتا را تحکیم بگیران،کارگران وزحمتکشان ایران بود کارگاه های زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج ن

دولت اصول گرای بعدی که برای پیوستن به تجارت جهانی شتاب بیشتری داشت، شوک درمانی را پیشنهاد نمود تا . شد

ولی نتوانست به صورت . قانون اساسی راحت شوند و پا جای پای شاه در وابستگی اقتصادی بگذارند” شر“برای همیشه از 

ولی امروز دولت فعلی می خواهد آن زهر را آرام به کام مردم بریزد بدین جهت بنام بر داشتن موانع سرمایه . ددکامل موفق گر

حذف قانون کار را به نام الیحه اصالح قانون کاربه محلس پیشنهاد داده است وشمشیر را بر علیه منافع حداقلی !!! گذاری

رضا خان میر پنج هم، با همین شیوه وبا نام . د قانون اساسی کشوراست این روند یک کودتای ض. کارگران از رو بسته است

از جمهوری به آغوش ” ده“جمهوری خواهی برعلیه قانون اساسی مشروطه برنامه ریزی نمود و با الیحه غیر قانونی ماده 

این دور باطل تاریخ کشور . ردنداستبداد پرید و دیدیم عاقبت او و پسرش را که آرزوی در خاک ایران دفن شدن را هم، به گور ب

ما در دوران نوشتن کتاب یک . وجود دارد از آن گریزی نیست. . . اقتصادی  –ماست که تا آن زمانی که استبداد سیاسی 

هستیم که باید در برابر این زیاده خواهی دولت های پس از جنگ بایستیم و ( ناصر الدین شاه قاجار)کلمه مستشار الدوله 

 .قانون اساسی مطالبه کنیم. . . و  41، 44نی خود را طبق مواد حقوق قانو

 اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران

 سخن گو ناصرآقاجری

 31شهریور  14

الیحه اصالحیه جدید قانون کار تالش برای قانونی :انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه :شهریور09

 اکنونیکردن اقدامات ضد کارگری انجام گرفته ت

الیحه اصالحیه قانون کار توسط دولت بدون خبری و رسانه ای کردن آن در تیر ماه سال جاری برای تصویب به مجلس فرستاده 

درراستای ارزان سازی (قانون کارموجود که بندبند آن درضدیت بامنافع کارگران است)الیحه اصالحیه قانون کار . شده است

یدن به طرح دوران عشیرتی وفئودالی استاد شاگردی ودوتاسه سال مجانی نیروی بیشترازپیش نیروی کار،رسمیت بخش

کارجوان درخدمت کارفرمایان قراردادن وخارج کردن سازمان تأمین اجتماعی ازتعهدات خود نسبت به کارگران و موارد دیگرتدوین 

 .شده است

ارگری موجود نمایندگی نمیشود،بلکه خود این قانون هر چند خواسته ای اساسی طبقه کارگر نه تنها درمحتوای قانون کارضدک

اما تهیه این الیحه دهن کجی ای به . کارسندی قانونی برای اعمال شدیدترین اقدامات درجهت تضییع حقوق کارگران است

اقدام به .خواسته ای اساسی ومورد مطالبه فوری طبقه کارگراست که اعتراضات هرروزه کارگری راحول خود شکل میدهد

تهیه الیحه و تالش برای تصویب آن در سکوت و بی خبر گذاشتن کارگران، خود داللت بر ترس از شکل گیری اعتراضات کارگری 

 .نسبت به این سند مافوق ضد کارگری دارد

 طبقه کارگر امروز دارای تجربه.اما ماجرا قطعا به همین سادگی ای که دولت و مجلس به آن اندیشیده اند ختم نخواهد شد

ای طوالنی به مدت بیش از سه دهه مبارزه علیه قوانین، بخشنامه ها و اعمال ضد کارگری منطبق با قوانین نوشته یا 

در نتیجه، تالش مشترک مجموعه قانونگذاران و مجریان آن حتی در صورت به قانون در آوردن برنامه های ضد . نانوشته است

ن، اعتراضات وسیع کارگری را به دنبال خواهد داشت و محکوم به شکست کارگری جدید در فضای سکوت و بی خبری کارگرا

 .خواهد شد

تصویب الیحه اصالیحه قانون کار باید فورا متوقف شود و قانون کار موجود نیز باید به کلی باطل اعالم گردد و قانونی کامال در 

از طریق مجامع عمومی کارگران مصوب و  راستای تأمین منافع معیشتی طبقه کارگر توسط نمایندگان واقعی و منتخب

 .رسمیت یابد



 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 31شهریور  13

دولت در سکوت خبری  –بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تالش دولت برای تغییر قانون کار :شهریور09

 متن کامل الیحه اصالحیه  +مجلس برده است الیحه ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار را به 

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دولت روحانی در سکوت خبری کامل الیحه ایجاد تغییرات ضد کارگری در 

ماده  919ع ماده از مجمو 24بند،  21این الیحه با . قانون کار را، تیر ماه سالجاری تحویل مجلس شورای اسالمی داده است

 .قانون کار را بصورت کلی و جزئی مورد بازنگری و تغییر قرارداده است  موجود در

الیحه اصالحیه ای که دولت روحانی به مجلس شورای اسالمی ارجاع کرده است همان الیحه اصالحیه قانون کار در دولت 

ت روحانی در ادامه سیاستهای ضد کارگری خود حال دول. است که با مقاومت ما کارگران با شکست مواجه شد  احمدی نژاد

این الیحه بصورت یک شوری به کمیسیون . همان الیحه را در سکوت کامل خبری به مجلس شورای اسالمی برده است

اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و تعداد دیگری از کمیسیونهای آن به عنوان کمیسیونهای فرعی ارجاع شده 

 .است

و برخی دیگر از مواد قانون کار می باشد  40و  97 -99 – 90 – 01 – 7یرات در این الیحه اصالحیه، مربوط به مواد مهمترین تغی

 .آورد  که در صورت تصویب و اجرا شرایط به غایت برده واری را برای طبقه کارگر ایران به همراه خواهد

سال از تصویب آن، شرایط کار و زیست مشقت باری را  97خود قانون کاری است که پس از گذشت   قانون کار موجود بنوبه

برای طبقه کارگر ایران رقم زده است و حال دولت روحانی در تداوم سیاستهای ضد کارگری دولتهای پیشین و بر بستر تحمیل 

اجرای کامل بندهای  قانون کار موجود و… و  40 -90 -01 -7شرایط برده وار بر طبقه کارگر ایران که از طریق عدم اجرای مواد 

سال گذشته محقق شده است، در صدد است با قانونی کردن این شرایط، نیروی کار و هست و  97ضد کارگری آن در طول 

 .را بی قید و شرط در اختیار کارفرمایان و مافیای ثروت و قدرت قرار بدهد  نیست ما

کارگران . صاحبان سرمایه و دولت شان به آسانی پایین برود اما این چیزی نیست که براحتی از حلقوم مافیای ثروت و قدرت و

به شکست   ایران همانگونه که در دوره های پیشین، هر گونه تالش برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار را

 .کشاندند اینبار نیز اجازه این کار را به دولت تدبیر و امید سرمایه داران و مجلس اش نخواهند داد

تحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن سکوت خبری و بی اطالع گذاشتن کارگران از الیحه اصالحیه قانون کار، اعالم میدارد ا

هر گونه تغییری در قانون کار موجود که ما نیز خواهان آن هستیم می باید با توجه به فقر و فالکت و شرایط مشقت بار طبقه 

ما طی روزها و هفته های آینده مفصال به این الیحه . مین یک زندگی انسانی برای آنان صورت بگیردکارگر ایران و در راستای تا

 .و جوانب ضد کارگری آن خواهیم پرداخت

 0931شهریور ماه  09 –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

اختیار مجلس شورای اسالمی  تصویر کامل الیحه اصالحیه قانون کار که از سوی دولت در تیر ماه سالجاری برای تصویب در

 :قرار گرفته است

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5465 

 :گفتگوها-4

 :نوشتاری:الف

 اند مدافعان فقط سفسطه کرده/ الیحه اصالح قانون کار فاقد شروط قانونی است :آذر9

ر حقوق کار با تاکید نادیده گرفته شدن شرایط قانونی تدوین الیحه معیوب اصالح قانون کار می گوید تا این لحظه یک پژوهشگ

 .اند اشخاص مخالف عودت این الیحه به دولت تنها با سفسطه از موضع خود دفاع کرده

میلیون خانوار  09غلی و معاش بیش از الیحه اصالح قانون کار امنیت ش: فرشاد اسماعیلی با اعالم این مطلب، اظهار داشت 

میلیون بیمه شده تامین اجتماعی را به خطر می  41گذاردو  را تحت تاثیر می( میلیون نفر از جمعیت کشور 41معادل )کارگری 

 .اندازد

گرفت و  میان دولت و مجلس با شورای نگهبان وقت صورت 13وی بایادآوری دعوای تاریخی که بر سرتصویب این قانون در سال 

از آنجایی که موارد اختالف آن زمان نهادهای مسئول، : در نهایت به مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد، افزود

اکنون حکم چهار ستون اصلی قانون کار را دارد، مطابق قواعد حقوقی حاکم در کشور تغییر قانون کار به سادگی میسر 

 .نیست

شورای نگهبان قانون   1902نظریه شماره ه   کم طبق دست: مین اجتماعی یادآور شداین کارشناس مسائل حقوق کار و تا

را   مصلحت نظام  تشخیص  مجمع  مصوبه  و فسخ  ، نقض  رد، ابطال  حق  قانونگذاری  از مراجع  یک  اساسی صراحت دارد که هیچ

 .ندارند
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و مجلس   نگهبان  نظر شورای  اختالف  به  مربوط  مصلحت  مجمع  مصوبه  که  مطابق این نظریه در صورتی: اسماعیلی افزود

 .بازنگری را دارد  باشد حق  موجه  تغییر مصلحت  که(  معتدٌّبه)طوالنی   زمان  از گذشت  تنها پس  باشد، مجلس  اسالمی  شورای

  مجمع  ترین مقام رسمی کشور به یعال  از طرف  معضل  عنوان  به  موضوع  هم که  در مواردی: این پژوهشگر حقوق کار ادامه داد

از مقامات عالی کشور و جلب نظر موافق آنها قابلیت   استعالم  باشد، بازهم در صورت  شده  تشخیص مصلحت نظام ارسال

 .را دارد  اسالمی  شورای  مجدد در مجلس  طرح

ام را به دو دسته تقسیم نموده وی با بیان اینکه شورای نگهبان در نظریه فوق قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظ

بین   دسته اول قوانینی که اوال و ذاتا توسط خود مجمع تصویب می شود و دسته دوم از موارد اختالفی: است، تصریح کرد

 .مجلس و شواری نگهبان است که مجمع به عنوان مرجع حل اختالف وارد شده است

  شواری نگهبان برای تصویب هر 1902طبق نظریه : دوم است، تصریح کرداسماعیلی با بیان اینکه قانون کار از قوانین دستِه 

الزم و ضروری تشخیص داده   تغییر مصلحت  معتدٌّبه و شرط  زمان  قانون مغایر با قانون کار فعلی دو شرط اساسی گذشت

 .شده است

گذشت »نون کنونی کار، شرط اول یعنی این پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه حتی اگر با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قا

حتی این مطلب اخیر در : تامین نشده است، افزود« موجه  مصلحت»را فراهم بدانیم، قطعا شرط دوم یعنی « زمان معتدبه

 . نظریه اداره کل تطبیق قوانین و مقررات مجلس به پیوست الیحه ارسالی دولت الصاق و ضمیمه شده است

ش که چه مصلحت موجهی در نادیده گرفته شدن شروط قانونی تدوین الیحه معیوب اصالح قانون اسماعیلی با طرح این پرس

توقع بسیاری متوجه شرایط قانونی   از حقوقدانان مجلس در خصوص جلوگیری از تصویب این قانون: کار وجود دارد، تصریح کرد

 .باشند

مفاد الیحه معیوب اصالح قانون   نون کار در حوزه حقوق عمومی،وی با طرح این دیدگاه که با وجود طبقه بندی الیحه اصالح قا

توان مدعی شد که نویسندگان این الیحه  حتی می: خورد، گفت کار هیچ رنگ و بویی از کوچکترین تکالیف دولت به چشم نمی

 .اند حقوق عمومی ندانسته  به هیچ عنوان خود را متعهد به مراعات قواعد و الفبای

از اساتید حقوقدان مجلس توقع می : که نگاه حقوق خصوصی و قراردادی وارد حقوق کار شده است، تصریح کردوی با بیان این

پیگیرانه تصویب این الیحه را توجیه کنند که حقوق کار ذیل حقوق عمومی است و قرار نیست معیشت کارگران را ذیل   رود که

اراد ساده طرفینی، دست کارفرمایان را برای استثمار میلیون ها کارگر این قرارداد خصوصی ببریم و با تنزل قرارداد کار به یک قر

 .مملکت باز و بازتر کنیم

اسماعیلی با بیان اینکه نباید به بهانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بنیاد و شاکله اصلی حقوق کار را به مسلخ برد، 

هستند متاسفانه   ای اقتصادی به دور خود و تقویت اقتصاد ملیدر دورانی که همه کشورها در حال بستن مرزه: تصریح کرد

عده ایی از اقتصادانان نئولیبرال و سوداگران سودجو در در ایران در صدد دستیابی به سراب دریافت وام از صندوق بین المللی 

 .های حمایتی قانون کار هستند پول، بانک و جهانی به دنبال قلع و قمع حداقل

به هرحال : قوق کار دریافت وام از صندوق بین المللی پول را تنها منجر به مقروض شدن کشور دانست و افزوداین پژوهشگر ح

توجیه تنظیم کنندگان الیحه اصالح قانون کار چه رفع موانع تولید باشد، چه صاف کردن جاده پیوستن به سازمان تجارت جهانی 

 . غیر علمی و هم خالف واقع است  برای جامعه حقوقی همهر دو توجیه برای کارگران غیر قابل باور است و 

الیحه اصالح قانون کار : اسماعیلی با بیان اینکه قانون کار فعلی تنها منافع حداقلی کارگران را لحاظ کرده است، تصریح کرد

رو الیحه اصالح قانون کار  میلیون بیمه شده تامین اجتماعی را به خطر می اندازد از این 41میلیون کارگر و  09معیشت بیش از 

 .مخالف نظر شورای نگهبان و خالف فلسفه تصویب و روح حاکم بر آن است  قطعا

اگر پیگیران تصویب این الیحه : اسماعیلی با بیان اینکه الیحه اصالح قانون کار شان ورود ماهوی به مجلس را ندارد، تصریح کرد

 .باید الیحه را برگردانند  ی برای تصویب این الیحه وجود دارد قانونانتوانند مردم را توجیه کنند که چه مصلحت موجه

نمایندگان مخالف عودت الیحه اصالح : اسماعیلی در عین حال با اشاره به مفسده آور بودن مفاد الیحه اصالح قانون کار، افزود

ه نکرده و تنها از ابزار سفسطه و مغلطه قانون کار هنوز در برابر کارگران و سایر معترضان هیچ منطق قانونی و حقوقی ارائ

 .کنند استفاده می

 آذر9-ایلنا:منبع

 کند وقمع مي نیروي کار را قلع روحانی –الیحه اصالح قانون کار احمدی نژاد  :آذر0

 .هاست به کابوس جامعه کارگري کشور تبديل شده است قانون کار و هزاران اما و اگر درباره تغییر مواد حمايتي آن، مدت

هاي نولیبرالي  مديراني با گرايش. کارآمدن دولت يازدهم، بحث تغییر قانون کار با شدت بیشتري دنبال شد تقريبا از زمان روي

کنند همگان را متقاعد کنند که برخي از مواد قانون کار فعلي، يکي از داليل اصلي رکود تولید و کندشدن چرخ  که تالش مي

قانون کار تغییر کند، چه در انتظار کارگران خواهد بود؟ حسام سالمت، پژوهشگر  در چنین شرايطي، اگر. صنعت است

ها  هاي تاريخي تمايل دولت به واکاوي ريشه. رو وگوي پیش شناس اقتصادي، به مناسبت روز تصويب قانون کار در گفت جامعه

او . و اجتماعي تغییر اين قانون پرداخته است به تغییر قانون کار و داليل اعتراض جامعه کارگري و در نهايت، تبعات اقتصادي

کند و از  وقمع مي اي سروکار داريم که عمال نیروي کار را قلع کند با اليحه معتقد است، ارزيابي مواد اصالحي متقاعدمان مي

 .گذارد حقوق مصرح آن چیزي باقي نمي



اند دستي در اين  به انحای مختلف تالش کردههاي گذشته هم  دولت. بحث تغییر قانون کار، فقط مسئله اين دولت نیست

ها به تغییر مواد حمايتي قانون کار که  طور کلي دلیل تمايل دولت آيد اين است که به قانون ببرند اما سؤالي که پیش مي

 بگیر داشته باشد، چیست؟ هاي حداقل تواند تبعات اجتماعي بسیاري براي گروه بسیاري معتقدند تغییر آن مي

مناقشات از همانجا شروع شد و تا امروز هم . گردد برمي 11هاي دهه  ، موضوع به خود برهه تصويب قانون کار در سالبه نظرم

نويس قانون کار، يکي، دو سال بعد از انقالب در  دانیم که اولین پیش مي. هاي تاريخي ادامه داشته است با فرازونشیب

، نوبت به وزارت کار وقت رسید 10سال . چگاه در صحن مجلس مطرح نشدنوشته شد که البته هی« سازمان تأمین اجتماعي»

نويسي تهیه کند که آن هم به تصويب هیأت وزيران نرسید؛ در نهايت، چند نفر از وزراي کابینه دولت اول میرحسین  تا پیش

تصويب شد اما  11ل به مجلس رفت و سا 14نويس قانون کار شدند که در نهايت، در بهار  موسوي، موظف به تهیه پیش

کاري رويکردهاي سنتي به موضوع تجارت بود و  اي به آن گرفت که عمدتا ناشي از محافظه شوراي نگهبان ايرادات عمده

 –در اينجا، دولت  –هاي يک طرف سوم  آفريني به واسطه الزام –در اينجا کارگر و کارفرما  –پذيرفت رابطه طرفین قرارداد  نمي

 –، شوراي نگهبان نظرش اين بود که دولت نباید در رابطه کارگر و کارفرما دخالت کند و رابطه اين دو را درواقع. محدود شود

از اين حیث، طبعا نظر شوراي نگهبان با عاليق بازار و بخش . باید به توافق طرفین موکول کرد –مثل هر رابطه تجاري ديگر 

جمع شده بودند و از حیث سیاسي، « اتاق بازرگاني ايران»ا در اي بود و مشخص که متشکل از بازاريان سنتي –خصوصي 

گرايانه دولت وقت  همسويي داشت و به اين اعتبار، در برابر رويکرد تنظیم –کردند  را نمايندگي مي  کارانه راستگرايي محافظه

اي ادامه داشت تا جايي که  یجهها بدون حصول به نت مناقشات دولت و شوراي نگهبان بر سر قانون کار تا مدت. گرفت قرار مي

انديشي میان دولت و مجلس از يک  هللا خمیني،مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد تا برحسب مصلحت به فرمان آيت

خوِد . در مجمع تصويب شد 13اليحه در نهايت با تغییراتي چند در آبان . طرف و شوراي نگهبان از طرف ديگر میانجیگري کند

روشني  اي که درباره آن شکل گرفت به کننده اقتصادي تعیین-له تصويب قانون کار و مجادالت سیاسيسا 01همین تاريخ 

تر، حول مناسبات کار و سرمايه در ايران بعد از  گوياي تنشي است که از همان نخست بر سر مسئله کار يا به تعبیر دقیق

گراي دولت او و  رفسنجاني، رويکرد توسعه ي هاشميجمهور انقالب در جريان بوده است؛ اين تنش از آغاز دوره رياست

در محالت کارگرنشین تهران و  79اي که سال  هاي شهري با اعتراض. هاي تعديل ساختاري تشديد شد گرفتن سیاست درپیش

ري گیري مناطق آزاد تجا عالوه بر اين، شکل. مشهد درگرفت، منع هر شکلي از تظاهرات يا اعتصاب کارگري به تصويب رسید

با اين همه، کلیات قانون کار در دولت هاشمي با وجود همه . نیز قانون کار را در اين مناطق کامال از موضوعیت انداخت

ترين اصالحي که در قانون کار ايجاد شد، در  مهم. نخورده ماند هايي که براي دستکاري در مفادش شد؛ در نهايت، دست تالش

نفر کارگر از شمول  01هاي زير  عالي کار طرح معافیت کارگاه به پیشنهاد شوراي 20ر مهر هیأت وزيران د. دولت دوم خاتمي بود

اگرچه قرار بود اين طرح به اصطالح آزمايشي و موقت باشد و فقط براي سه سال اجرا شود ولي . قانون کار را تصويب کرد

موضوعي که در . آيد از قانون کار ايران به حساب ميعمال تا همین امروز بارها تمديد شده است و به اين اعتبار، عمال بخشي 

قانون اساسي در « 44»به واسطه بازنگري اصل  24اي بود که در سال  اي دارد تحول ساختاري کننده بحث ما اهمیت تعیین

ه کاستن از نقش داري در ايران از را اين تحول درواقع، تمهیدي براي بازآرايي مناسبات سرمايه. نظام اقتصادي ايران ايجاد شد

پرداختن به اينکه اصراِر خوِد دولت به پیشبرد پروژه . هاي بازار و بخش خصوصي بود آفريني اقتصادي دولت و گسترش نقش

طلبد ولي اجازه بدهید خیلي گذرا و تیتروار به چهار عاملي که  سازي را چگونه بايد فهمید، مجال مستقل ديگري مي خصوصي

بحران انباشت سرمايه در  -الزامات منطق اقتصاد جهاني؛ دوم -اول: گريزناپذير بدل کردند، اشاره کنم اي ظاهرا آن را به رويه

اي  سازي تنها رويه ضرورت تاريخي بازتوزيع امتیازها اما خصوصي -بحران کارايي اقتصاد دولتي و چهارم -مرزهاي ملي؛ سوم

به موازات اين، . گرفت اش با منطق اقتصاد جهاني انجام مي بايد براي دگرگوني اقتصاد ايران و همنواسازي نبود که 

 .شدند زدايي و آزادسازي هم باید پي گرفته مي هاي مقررات سیاست

هاي نولیبرالي با  رسد سیاست به نظر مي. بريم زدايي و آزادسازي به سر مي با اين توضیحات، درواقع، ما االن در فصل مقررات

عت حداقل در سه سال و چندماهه گذشته روي کاغذ به نتیجه نرسیده است، پس به نظر هدف افزايش تولید و رونق صن

 توان به تغییر قانون کار، خوشبینانه نگاه کرد؟ شما، چطور مي

ترين مصداق سیاست آزادسازي باشد، اصالح قانون کار نیز  هاي انرژي، مهم قیمت حامل« کردن واقعي»ها و  اگر حذف يارانه

زدايي است؛ بنابراين براي فهم اينکه چرا موضوع اصالح قانون کار چنین با جديت دنبال  رين جلوه سیاست مقرراتاحتماال بارزت

اش، باوجود اجرانشدن بسیاري از مواد و تعطیلي بسیاري از مفاد آن، اصراري  شود و نسبت به دستکاري حقوقي مي

داري ايران را بفهمیم که به اتکاي  وِد نظام سرمايهبندي تاريخي خ سیاسي در کار است، بايد اقتضائات بازصورت

آنچه اين روزها از آن به نولیبرالیسم . رود زدايي و آزادسازي پیش مي سازي، مقررات گانه خصوصي هاي سه گذاري سیاست

لیبرالي حاکم که خواهم بگويم به اعتبار منطق اقتصاد نو مي. ها نیست گذاري از اين سیاست کنند، درواقع، چیزي غیر تعبیر مي

شدن رکود اقتصادي در مقیاس جهاني و با شدت بیشتر، در عرصه ملي دسِت باال را گرفته،  و مزمن« پايان رونق»به واسطه 

سازي آن، يک  سازي و موقتي اصالح قانون کار در راستای کاستن از تعهدات کارفرمايان و تسهیل اخراج نیروي کار و تثبیت ارزان

 .ستضرورت اقتصادي ا

گذاري  منطق پسِ پشت اليحه موجود، اين است که براي رشد اقتصادي و تسهیل شرايط کسب و کار و رونق بازار و سرمايه

در اين میان، شکستن سد . هاي نیروهاي کار خالص شد ها و محدودسازي خواهي ها، زياده بايد از شر مزاحمت قبل از هر چیز 

کند، الزامي  کم از حیث صوري و حقوقي، هنوز از کارگر، حداقل در مواردي، حمايت مي قانون کار که اگر نه در عمل ولي دست

ناپذير کار و سرمايه را درک کنیم و توهمي در قبال  بین باشیم، منطق تضاد آشتي بروبرگرد ندارد؛ بنابراين اگر واقع است که 

الیسم است، نداشته باشیم، از اليحه اصالح قانون کار برهه تاريخي معاصرمان که همانا زمانه سیطره ظاهرا بالمعارض نولیبر

دانیم که بخش عمده اليحه مذکور، اگر نه کل آن، در دولت قبلي نوشته شد اما اجل مهلت نداد که  مي. تعجب نخواهیم کرد

که عمال در  همان دولت اليحه را به مجلس بفرستد و قرعه کار به نام دولت يازدهم افتاد و جالب اينجاست که دولت فعلي

قد عملکرد دولت پیش از خودش  رسد و اساسا حقانیت خود را در نفي تمام چیز متفاوت از دولت پیشین به نظر مي همه

رساندن آن از دولت مستعجل دهم پیگیرتر  تصويب تنها هیچ اختالفي با دولت قبلي ندارد بلکه در به داند، در اين يک مورد، نه مي

ها از  دهد؛ اين خود شاهد روشني است بر اين حقیقت که مستقل از اينکه دولت نرفته آن را ادامه مياست و عمال راه رفته و 



. نظر هستند حیث سیاسي چه گرايشي داشته باشند، در پیشبرد کلیات برنامه اقتصادي نولیبرالي با يکديگر همراه و هم

رساند، گوياي چیزي کمتر از اين  لت روحاني دارد به نتیجه مينژاد در اصالح قانون کار را دو اينکه پروژه ناتمام دولت احمدي

نیست که با يک منطق اقتصادي فراسیاسي سروکار داريم که بخش بزرگي از جامعه سیاسي ايران بر سر اجراي آن توافق 

نهايت مجاب اينکه بررسي آن از دستورکار مجلس خارج شود، چنانکه شده است يا حتي دولت در . دارد و اجماع کرده است

ها  هاي فراگیر کارگري آن را از مجلس پس بگیرد، در نهايت، چیزي بیش از تمهید وقت براي افتادن آب دلیل اعتراض شده که به

هايي، پیش گذاشته  کند که اين اليحه بار ديگر، گیرم با جرح و تعديل منطق اقتصادي حاکم ايجاب مي. از آسیاب نخواهد بود

م اين اليحه در هر صورت و تحت هر شرايطي و بنا بر چیزي چون يک تقدير تاريخي، لزوما تصويب خواهم بگوي نمي. شود

و   خواهم بگويم جبهه سرمايه به اعتبار منطق دروني مي. خواهد شد ولی پای عوامل حادث و تصادفي بسیاري در میان است

چه بسا با قدرتي  گردد؛  نیروهاي کار بازميمانده  اش، خیلي زود براي تسخیر همین سنگرهاي باقي اقتضاي تاريخي

 .تشديدشده و هجومي نامنتظره

نفع صنعت و اقتصاد کشور نیست اما مخالفان معتقد هستند وقتي  تولید است و به گويند اين قانون ضد موافقان تغییر قانون مي

بودن کارگر دائم در قانون کار  باوجود مصرحظهور کارگران موقت  مواد حمايتي قانون کار با قید چند تبصره از همان ابتدا به

کردن به نقض حقوق کارگران وجود نخواهد داشت؛ نظر  انجامید، ديگر اگر همین قانون را هم از آنان بگیرند چیزي براي اعتراض

 شما چیست؟

اليحه تا جايي که به توان به روشني پاسخ داد چرا تصويب اين  با نگاهي حتي شتابزده به مواد اليحه اصالح قانون کار مي

کننده خواهد بود و به چیزي کمتر از تشديد اجحاف بر طبقات کارگر منجر  شود، عمیقا نگران منافع نیروهاي کار مربوط مي

قانون « 7»ماده « یک»با حذف تبصره  -الف. کنم ترين اصالحات پیشنهادي خیلي گذرا اشاره مي مهم من فقط به. نخواهد شد

تعیین کند، « حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد»کند  را موظف ميکار فعلي که دولت 

سازي کار  اين ماده پیشنهادي، عمال راه را براي گسترش موقتي. شود شدن خوِد کار موقت فراهم مي شرايط براي دائمي

تر  است شرايط اخراج نیروي کار را از قبل هم سهل اضافه شده« 90»اي که به ماده  گانه بندهاي سه -ب. کند هموار مي

شان از دسترسي به حق سنوات خود  قانون کار در واقع، کارگران را تا زمان بازنشستگي« 94»بازنويسي ماده  -ج. خواهد کرد

بوط موضوع تعیین حداقل دستمزد مر که به« 40»به ماده « شرايط اقتصادي کشور»شدن بند  اضافه -د. کند محروم مي

اندازد و تناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم ساالنه و سبد خانوار را به  شود، عمال کلیت اين ماده را از موضوعیت مي مي

سازي نیروي  با اين اوصاف جديد، ارزان. کند ، مشروط مي«شرايط اقتصادي کشور»غايت مبهم و دلبخواهي، همان  عاملي به

در  -و. اند ، کارگران عمال از دريافت پاداش افزايش تولید محروم شده«47»جديد ماده  در فرم -ه. شود کار باز هم تسهیل مي

پذيري نظام مزدي  اي براي انعطاف وري نیروي کار مشروط شده که در عمل شیوه ، دستمزدها به بهره«42»بازنويسي ماده 

کم برهه ورود نیروي کار جوان به بازار کار ، شرط سن و حداکثر زمان کارورزي، که در حُ «009»در بازنويسي ماده  -ز. است

ارزيابي اين موارد کافي است . شاگردي درآمده است -است، حذف شده و خود کارورزي نیز به کسوت رابطه استاد

گذارد و  کند و از حقوق مصرح آن چیزي باقي نمي وقمع مي اي سروکار داريم که عمال نیروي کار را قلع متقاعدمان کند با اليحه

نفع  گويند که اصالح قانون کار به کند؛ بنابراين مدافعان اليحه درست مي تر مي وضعیت شکننده طبقه کار را باز هم شکننده

مسئله . گذاري و ترغیب کارفرمايان به استخدام نیروي کار است رونق اقتصادي کشور، تسهیل کسب و کار، افزايش سرمايه

 .یست هیچ، بلکه تضادي بنیادي دارداينجاست که نفع ما با نفع آن يکي که ن

که بررسي اليحه مذکور اخیرا از دستور کار کمیسیون اجتماعي مجلس خارج شد، خودش شاهدي است که پیگیري  همین

معناي ختم غائله نیست زيرا اقتضاي منطق نظم اقتصادي  ترديد به اين، بي. تواند مؤثر باشد کارگران در نهايت مي

 .زدايي و خالصي از سد قانوني نیروي کار است تنولیبرالیستي، مقررا

باشد، به اين دلیل ساده که دولت   سنجانه نشیني اخیر صرفا تمهیدي مصلحت شود بدبینانه ادعا کرد اي بسا، عقب حتي مي

بدنام دهند،  اي از جمعیت ايران را تشکیل مي بیند در شرايط حاضر نزد طبقات کارگر و فرودست که بخش گسترده صالح نمي

شود و حمايت احتمالي آنان در انتخابات را از دست بدهد و قافیه را به پوپولیسمي که ممکن است هر آن از راه برسد و با 

کننده  توان نقش تعیین حتي اگر همین باشد نیز باز نمي. مانده قدرت بگیرد، ببازد ها و مطالبات بر زمین بسیج نارضايتي

انديشي و   کم گرفت زيرا اگر اين انتقادات نبود اصال نوبت به مصلحت شد دست  يحهاعتراضات فراگیري را که به ال

هم با حداکثر اجماع و  هاي کارگري، آن گذرانیم همراهي در هر صورت، در شرايطي که از سر مي. رسید سنجي نمي مصلحت

ه طبقه کارگر عمال هیچ متحدی اين امر، در موقعیتي ک. تر است همیاري ممکن، براي نیروهاي کار از نان شب واجب

هاي   هاي سیاسي رسمي کشور، بیشتر يا کمتر، بر سر برنامه استراتژيک در جامعه سیاسي ندارد و همه احزاب و گروه

اي فکر کنند،  هیچ آلترناتیو اقتصادي توانند به شان اساسا نمي نظر دارند و برحسب منافع طبقاتي نولیبرالیسم اقتصادي اتفاق

رسد تشکیل يک همیاري فراگیر ضدهژمونیک از همه نیروهاي اجتماعي مخالف  به نظرم مي. يابد شتري مياهمیت بی

اقتصادي  -تواند هژموني سیاسي هايي که وجود دارد، مي ها و ناتواني سازي، باوجود همه محدوديت هاي نولیبرال سیاست

 .کند لنولیبرالیسم ايراني را به جد به چالش بکشد و دچار اختال  جبهه

 آذر0بخشی ازیک گفتگوی وقایع اتفاقیه بتاریخ

 حقوق کردن کارگران در پس الیحه اصالح قانون کار بی :آبان09

حقوق کردن کارگران و تسلیم آنان مقابل تصمیمات  یک فعال کارگری تاکید دارد آنچه در پس الیحه اصالح قانون کار است بی

 .اقتصادی خانمانسوز است

ها  حقوق کردن کارگران همواره با شدت و حدت مختلفی توسط دولت بی: ه با اعالم این مطلب، اظهار داشتعبدهللا وطن خوا

شد اما حاال کار به جایی رسیده که دولت یازدهم از بیشترین توان برای تعدیل قوانین حمایتی و آمره قانون کار  دنبال می

 .برخوردار شده است



حقوق کردن کارگران در ادامه رویکردهای دیکته  تعدیل قوانین حمایتی یا به عبارت دیگر بی البته پیش زمینه  :وطن خواه افزود

سازی اقتصاد در غبارآلودترین فضای ممکن  شده سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است چراکه خصوصی

های غیر مولد از سوی  نباشت انبوهی از سرمایهشاهد تاراج اموال عمومی از سویی و ایجاد و ا  گیرد و در نتیجه صورت می

 .هستیم دیگر 

نتیجه پیگیری این سیاست چیزی غیر از تعمیق شکاف طبقاتی ونابرخورداری انبوه زحمت کشان ِ : این فعال کارگری ادامه داد

 .نخواهد بود ۱۷شهر وروستا از وظایف حاکمیتی دولت به جهت شانه خالی کردنش از اجرای قانون اساسی به ویژه اصل 

ای در این  کند و بخش دولتی هیچ متولی ندارد چراکه اگر دولت دغدغه هم اکنون بخش خصوصی را دولت اداره می: وی افزود

کرد تا کرامت انسانی کارگران  از فراگیرترین قوانین بعد از قانون اساسی حفاظت می  بخش داشت از قانون کار به عنوان یکی

 .به خطر نیفتد

به زودی دولت : گذران خارجی به هر قیمتی افزود عال کارگری در خصوص چرایی پهن کردن فرش قرمز برای سرمایهاین ف

 .شود که کشور را به کارخانه تولید اجناس ارزان قیمت سایر کشورها تبدیل کرده است متوجه می

 دستی عالقه نشان نخواهند داد از این رو باید گذاری در صنایع باال مدت به سرمایه گذاران خارجی در کوتاه سرمایه: وی افزود

وری و افزایش نارضایتی  متوجه بود که به حراج گذاشتن توان نیروی کار و کاالیی فرض کردن آن تنها به پایین آمدن بهره

 .انجامد محرومان جامعه می

نوین جهانی باید توسعه انسان محور را را ها به جای تبعیت از الگوهای سرمایه داری  دولت: این فعال کارگری در پایان افزود

تواند در  زیرا وقتی نیروی کاری که احساس ناامنی کند از هویت برخوردار نیست و در این حالت نمی  دستور کار قرار بدهند

 .چارچوب الگوهای اجتماعی فعالیت کند

 آبان09-ایلنا:منبع

ترین قانون در چهارچوب مناسبات موجود در جهان  قانون کار، اساسی ترین و بنیادی:جعفر عظیم زاده :آبان4

 معاصر است

 یادداشتهای هفتگی

اینکه میلیونها کارگر در سراسر کشور مشمول قانون کار هستند و میلیونها کارگر دیگر مشمول این قانون نیستند یک واقعیت 

وزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای است، و اینکه حداقل مزد و سایر شرایط زیست معلمان، پرستاران، بازنشستگان، ر

، جدا از هم و جدا از حداقل … خدماتی رفاهی، رانندگان، مستخدمین کشوری و حتی مستخدمین سطوح پایین لشکری و

 .مزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار در شورایعالی کار تعیین می شود، باز هم یک واقعیت است

درصدی های جامعه نیست، چرا که قبل از هر چیزی و بر اساس داده  33منافع ما زحمتکشان و اما این واقعیات بیانگر تضاد 

های کنونی زندگی بشر که خارج از اراده جداگانه ی یکایک ما انسانهاست، همه ی ما در یک جغرافیای سیاسی واحدی به 

مثال به دو برابر افزایش داد ولی مزد بقیه مزد  نام ایران زندگی میکنیم و نمیشود حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را

به عنوان مثال مگر حکومتی میتواند حقوق . بر عکس این مسئله نیز صادق است. بگیران زحمتکش را ثابت نگه داشت

ری و معلمان را به دو برابر افزایش دهد آنوقت مزد کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و اساتید دانشگاه یا مستخدمین کشو

از همین رو هم است که اقلیت حاکم در راس هرم غارت و قدرت . لشکری سطوح پایین، کمی افزایش پیدا کند و یا ثابت بماند

در ایران، در برابر هر گونه امتیاز دهی به معلمان که توانایی امتیاز دهی به آنان را نیز دارد مقاومت میکند چرا که خود به 

الوه بر افزایش حقوق کارگران و همه بخشهای زحمتکش جامعه، حتی باید جیره و مواجب قضات خوبی میداند در اینصورت ع

به این معنا اگر مثال حداقل مزد برای کارگران مشمول قانون کار در سال   .حلقه به گوش و مامورین امنیتی را نیز افزایش دهد

برابر حداقل مزد کنونی تعیین بشود طبیعی است که دیگر  دو  آینده یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار تومان، معادل

هزار یا صد هزار تومان کنونی در روز  11مزد کارگر ساختمانی و یا جوشکار پروژه ای که مشمول قانون کار نیست نمیتواند از 

ارگران مشمول قانون کار، هزار تومان افزایش پیدا کند بلکه به تناسب تعیین همین حداقل مزد دو برابر برای ک 001یا  11به 

همینطور اگر . مزد ما کارگران ساختمانی و پروژه ای نیز به دو برابر و یا نزدیک به این کمیت و کیفیت افزایش پیدا خواهد کرد

حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار در سال آینده به دو برابر افزایش پیدا بکند بدیهی است که حکومتگران مجبور به افزایش 

و دیگر مستخدمین   حقوق معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی

که اکثریت آنها را از طبقه بزرگ ما کارگران استخدام کرده )کشوری و لشکری و حتی قضات حلقه بگوش و مامورین امنیتی

 .، به دو برابر کنونی خواهند بود(اند

حثها درست هستند که درست نیز می باشند در قسمت بعدی این نوشتار در هفته آینده، هدف از طرح این واقعیات اگر این ب

 .را بیشتر با هم در میان خواهیم گذاشت

 !روحانی –گفتگو با پرویز صداقت درباره الیحه اصالح قانون کار احمدی نژاد  :آبان0

اتفاق مهیبی در شرف افتادن است و . صدای خود را به گوش جامعه برسانندکارگران باید از هر ابزاری استفاده کنند که 

های اقالم زندگی خانوار در این  در شرایطی که هزینه. بسیاری از مردم از پیامدهای این اتفاق بر زندگیشان آگاه نیستند

تر  چیزی که سال به سال ارزان های ضروری مانند آموزش و بهداشت، تنها ها افزایش یافته، در شرایط افزایش هزینه سال

به همین دلیل در درجه اول باید به مردم آگاهی رسانی کرد که متوجه باشند دولت چه . شود، دستمزد نیروی کار است می



عالوه بر آن، به اقدامات سازمانیافته نیاز است که بتواند در صورت امکان تصویب این الیحه را . ای را به مجلس برده نوع الیحه

 .وقف کندمت

پرویز صداقت معتقد است الیحه اصالح قانون کار با هدف حذف حمایت های حداقلی ازکارگران و به نفع کارفرمایان تنظیم شده 

 .گذارد و راه را برای استثمار هرچه بیشتر باز می

ی افق پیش روی ، کارشناس اقتصادی دریک گفتگوی تفصیلی که متن کامل آن به شرح ذیل است، به بررس«پرویز صداقت»

است، نخست ارزان سازی  او معتقد است این الیحه بر اساس دو هدف عمده تنظیم شده. پردازد الیحه اصالح قانون کار می

 .سازی گروههای دستمزدبگیر ثبات نیروی کار و دیگر بی

رای دادند و این دولت هم  در شرایطی که جمعیت عظیمی از کارگران به امید تغییراتی که قرار است بیفتد، به این دولت *

ای که در دولت قبل  حال چه تفکری پشت ارسال این الیحه هست؟ الیحه. قبل از انتخابات ادعای حمایت از کارگران را داشت

های  های قانونی حذف شده برای مثال پای خصوصی سازی به عرصه آموزش نوشته شده و در آن بسیاری از حمایت

ای از این الیحه را که نگاه کنیم، در جهت  را به شرایط اقتصادی کشور گره زده، در واقع هر ماده کارآموزی باز شده و یا مزد

منافع کارفرمایان تنظیم شده، بدون هیچ تغییری به مجلس فرستاده شده، سوال اینجاست که چه پشتوانه تفکری پشت این 

 کار هست؟

هیچ جای تعجب ندارد که این دولت الیحه دولت . اند ابهی داشتههادر تقریبا سه دهه گذشته تفکر اقتصادی مش همه دولت-

. در مورد خود الیحه ابتدا صحبت کنیم. قبلی را به رغم همه اختالفاتی که با هم دارند به مجلس ببرد و دنبال تصویب آن باشد

زی هرچه بیشتر نیروی کار و دسته اول تغییرات در جهت ارزان سا: گیرد همه تغییرات الیحه ذیل دردو دسته تغییر جای می

، شاهد حذف تبصره پرداخت مزایا به کارگران قرارداد ۳برای نمونه در ماده . های دستمزدبگیر ثبات سازی گروه دسته دوم بی

هم برای تعیین  ۱۵شوند فقط حق سنوات قائل شده، در ماده  ، برای کارگرانی که اخراج می۶۷در ماده . موقت هستیم

وه بر نرخ تورم و سبد معاش خانوار، شرایط اقتصادی را وارد بازی کرده که شرایط اقتصادی یک اصطالح حداقل دستمزد عال

ها را در سطوح  های مدید دستمزد توان به راحتی برای مدت گنگ و مبهم و تفسیرپذیر است و به بهانه شرایط اقتصادی می

اگر . صادی کشور فقط بر دوش کارگران و دستمزدبگیران باشدتوان پرسید چرا بایستی بار شرایط اقت می. حداقلی حفظ کرد

شرایط اقتصادی را باید در تعیین حداقل دستمزد لحاظ کرد، آیا اگر شرایط اقتصادی کشور، شرایط مساعدتری باشد، آیا نرخ 

دیگر تغییرات در این کند؟ چنان که گفتیم، محور  شود، افزایش پیدا می درصدی که از صاحبان سرمایه گرفته می ۶۱مالیاتی 

های یک و  تبصره ۳دچار تغییر شده و یا در ماده  ۵۰از جمله نحوه فسخ قرارداد در ماده . سازی نیروی کار است ثبات الیحه، بی

سه و چهار حذف شده که در خصوص مکتوب بودن قراردادهای بیش از سی روز، تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت است 

 .که روند فسخ قرارداد را تسهیل کرده است ۶۵و تغییرات ماده 

 کند قانون جدید نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی می

بنابراین جای تعجب ندارد که قانون پیشنهادی دولت . اند های نزدیک به سه دهه گذشته دنبال کرده این دو محور را همه دولت

تکان دهنده دیگری که در این الیحه وجود دارد این است که گویا قانون جدید  نکته. قبلی را دولت جدید در مجلس مطرح کند

از یک طرف با . اند مثال در مورد کارورزی شرط سن را حذف کرده. کند نوعی استثمار قرن نوزدهمی طبقه کارگر را طراحی می

ت ایران در صد سال گذشته زیر سوال این حذف، کار کودکان مجاز شمرده شده و به این ترتیب تمامی دستاوردهای مدنی مل

سال را برداشته و بنابراین بسیاری از نیروی کار در سن کار، به عنوان کارآموز در معرض  ۵۸رود و از طرف دیگر سقف سن  می

 .گیرند استثمار قرار می

اند و این  هشود، بحث نقش تشکل هاست، در قانون کار سه تشکل رسمی تعریف شد بحث دیگری که اینجا مطرح می *

ها هم  ولی در این اصالحیه نقش این تشکل. های روابط کار، حق دخالت دارند ها بر اساس قانون در برخی از حوزه تشکل

های انضباطی را فعال مایشاء در  برای نمونه کمیته. اند های رسمی را هم بر نتابیده کمرنگ شده، یعنی حتی این تشکل

های  بینید، یعنی این تفکری که تشکل این روند را چطور می. اند ها را حذف کرده نقش تشکلاند و  اخراج کارگران قرار داده

 گیرد؟ تابد، از چه منبعی سرچشمه می ها نماینده واقعی کارگران نیستند، برنمی رسمی را هم که به زعم خیلی

ها در  ی نیروی کار مطرح است، اینثبات ساز سازی نیروی کار درمیان است، وقتی بحث بی ببینید وقتی صحبت از ارزان-

هر عاملی که بتواند قدرت چانه زنی طبقه کارگر را افزایش دهد، از جمله . دهد مجموع قدرت چانه زنی کارگران را کاهش می

کند،  ها، از جمله وحدت و همدلی گروههای دستمزدبگیر، همه عواملی هستند که دولت به شدت با آن مقابله می تشکل

س سیاست کلی دولت، سیاست دیگری است و نکته جالب این است که در اینجا دولت حتی حفظ ظاهر هم چون در اسا

در . نکرده، در ظاهر امر، دولت باید تنظیم کننده بازار کار باشد نه اینکه مدافع یک طبقه در بازار کار در برابر سایر طبقات باشد

باید بگوییم اگر نوعی عقالنیت . رمایان در مقابل طبقات مزدبگیر استتنظیم این الیحه، دولت به صراحت مدافع منافع کارف

درازمدت هم وجود داشت، درک این مساله سخت نبود که تصویب و اجرای قوانینی از این دست، مساله بحران اقتصاد ایران را 

 .کند تر می باز هم غامض

 الیحه اصالح قانون کار، قابل اصالح نیست

گویند این الیحه در مجلس به صورت سه جانبه و با دعوت از  این الیحه و تعدادی از نمایندگان مجلس مییک عده از مدافعان  *

الذاته مورد انتقاد است و کارگران با کلیت آن مخالفند،  کنید چنین متنی که فی آیا فکر می. کارگران جرح و تعدیل خواهد شد

همان مجلسی است که چند هفته    این. ه مجلس را هم در نظر بگیریدای مثبت تغییر کند؟ البته پیشین تواند به گونه می

شود، نظرش گسترش بیشتر و بیشتر  تر، وقتی الیحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرف دولت ارسال می قبل

حاال . حمایتی استیعنی تفکر غالب در این مجلس، لزوم خارج کردن هرچه بیشتر کارگران از شمول قوانین . مناطق آزاد است



با این توصیفات، آیا اوال این الیحه این قابلیت را دارد که به سمت مطلوب جرح و تعدیل شود و ثانیا آیا این مجلس فعلی قابلیت 

 این را دارد که متولی این کار باشد؟

باشند، نیازمند وجود موثر  برای اینکه نمایندگان کارگران حضور داشته. به هیچ وجه شرایط جرح و تعدیل مثبت مهیا نیست-

توان از حضور  شوند، چطور می های موجود هم تضعیف می حال در شرایطی که همین تشکل. های کارگری هستیم تشکل

های بسیار سازمانیافته، مستحکم و  اما در برابر نمایندگان کارفرمایان تشکل. موثر نمایندگان کارگران در مجلس سخن گفت

از طرف دیگر این . تر کردن وضعیت طبقه کارگر سوق دهند توانند این الیحه را به سمت هرچه بد قا مینفوذ دارند و اتفا ذی

تفکر پشت این الیحه، . الیحه مطلقا قابلیت اینکه با جرح و تعدیل بتواند به سمت حمایت از حقوق کارگران پیش برود، ندارد

رفرما و بنابراین درصدد است قیمت این کاال را هرچه بیشتر کاهش داند در خدمت حداکثر ساختن سود کا کارگر را کاالیی می

 .این تفکر به طور بنیادی مشکل دارد و به همین دلیل، این الیحه به هیچ وجه قابل اصالح نیست. دهد

ت با وجود در شرایط فعلی این الیحه به مجلس رفته و دول. کنید بینی می بیند؟ آینده را چگونه پیش شما نتایج را چطور می *

ها  کنید چرا که بعضی های این شرایط را چطور ارزیابی می شما آسیب. همه انتقادات کارگران، حاضر به برگرداندن آن نیست

ها در حیطه روابط کار خواهیم  ترین روز هایی از این الیحه تصویب شود، شاهد تیره کنند اگر قرار باشد حتی بخش استدالل می

 .بود

یابد،  شود، قدرت چانه زنی کارگران کاهش می تر می ار باشد این الیحه تصویب شود، شرایط کار وخیمدرست است اگر قر-

های اقتصاد ایران که در رابطه مستقیم با دستمزد  کند و عالوه بر آن آن دسته از بحران شکاف طبقاتی و فقر گسترش پیدا می

ها و خدمات عرضه شده در بازار به شدت  ن تحقق و فروش کاالکارگران هستند از جمله بحران فقر و شکاف طبقاتی و بحرا

 .تشدید خواهد شد

 شود، دستمزد نیروی کار است تر می تنها چیزی که سال به سال ارزان

های ناکافی اعتراض که در اختیار دارند، چطور  نهایت نقش کارگران چیست؟ کارگران با همین ابزارهای حداقلی و ظرفیت  در  *

 مقابل تصویب این الیحه ایستادگی کنند؟ توانند می

اتفاق مهیبی در شرف افتادن است و . کارگران باید از هر ابزاری استفاده کنند که صدای خود را به گوش جامعه برسانند-

ن های اقالم زندگی خانوار در ای در شرایطی که هزینه. بسیاری از مردم از پیامدهای این اتفاق بر زندگیشان آگاه نیستند

تر  های ضروری مانند آموزش و بهداشت، تنها چیزی که سال به سال ارزان ها افزایش یافته، در شرایط افزایش هزینه سال

به همین دلیل در درجه اول باید به مردم آگاهی رسانی کرد که متوجه باشند دولت چه . شود، دستمزد نیروی کار است می

آن، به اقدامات سازمانیافته نیاز است که بتواند در صورت امکان تصویب این الیحه را عالوه بر . ای را به مجلس برده نوع الیحه

 .متوقف کند

میلیون نفر هستند و بنابراین بخش اعظم  ۱۰هایشان حدود  کارگران با خانواده. در پایان یک سوال دارم در ارتباط با دولت *

ی شده، یک ریسک بزرگ را از نظر سیاسی قبول کرده چون یک اینکه دولت وارد این باز. دهند جمعیت کشور را تشکیل می

آیا ورود به این بازی و ارسال . انتخابات پیش رو هست که همین دولت باید بتواند بر جمعیت میلیونی دستمزدبگیر تکیه کند

 .دانید الیحه ناکارآمد اصالح قانون کار را خطای محاسباتی دولت نمی

توان این فعل دولت را خطای محاسباتی یا ریسک در  نتخاباتی در ایران، این نیست و بنابراین نمیهای ا به نظر من قواعد بازی-

اما مساله این است که حال که انتخابات در پیش داریم و بخش عمده رای دهندگان احتمالی نیز دستمزدبگیران . نظر گرفت

نوع لوایحی را پس از انتخاب مجدد همین دولت داشته  برد، باید انتظار چه ای را به مجلس می هستند، دولت چنین الیحه

در آن شرایط، دولت . تر خواهد بود دقیقا در دور بعدی فعالیت دولت کنونی، افق لوایح و تصمیمات بسیار سهمگین. باشیم

 .های ریاضتی فعلی را با شدت بیشتر دنبال خواهند کرد سیاست

گذشته از توسعه و توسعه اقتصادی داشتند، کارگران هیچ جایگاهی در ها حداقل در دو دهه  یعنی با مفهومی که دولت

 های کالن این سیاستگذاران ندارند؟ تصمیم گیری

 .توانند ماشین رای باشند صرفا می

 آبان0-ایلنا:منبع

 !مقابله با الیحه اصالح قانون کار نیازمند اعتراض جدی است :مهر91

و تهاجم دولت به حقوق حداقلی کارگران در قالب الیحه اصالح قانون کار، نیاز به یک فعال مستقل کارگری معتقد است برای لغ

 .همبستگی طبقاتی و اعتراض جمعی است

مهرایلنا،بهرام حسنی نژاد فعال مستقل کارگری با اشاره به الیحه اصالح قانون کار این الیحه را ضدکارگری خواند 91به گزارش

 .هم در دولت فعلی شاهد تهاجم همه جانبه به حقوق کارگران هستیم متاسفانه هم در دولت قبل و: و گفت

ها قصد دارند همه دستاوردهای طبقه کارگر در دهه های  از این تهاجمات همه جانبه آنگونه برمی آید که دولتی: وی افزود

 .گذشته را نابود کنند و منافع خود و حامیان خود را به کرسی بنشانند



-طرح ناکارآمد استاد: دامه با اشاره به تاریخچه تهاجمات گسترده به حقوق حداقلی کارگران افزوداین فعال کارگری در ا

شاگردی، معافیت کارگاههای کوچک از شمول قانون کار و حال تالش برای اصالحات ضدکارگری قانون کار همه در راستای 

 .همین تهاجمات است

المللی و نه با قانون اساسی همخوان نیست و بدیهی  های بین نامه اولهاین الیحه پیشنهادی نه با مق: حسنی نژاد افزود

ها و اتفاقات ضدکارگری در طول تاریخ چند دهه گذشته خواهیم  است که در صورت تصویب آن، شاهد یکی از تلخ ترین جریان

 .بود

های  تشکل: قبال این خطر جدی گفت های رسمی کارگری در این فعال کارگری در ادامه با انتقاد از رویکرد شبه منفعل تشکل

رسمی کارگری بایستی با توان حداکثری در این عرصه وارد شوند و اگر نتوانند در این موضوع بسیار بااهمیت از منافع کارگران 

 .اند در میدان عمل دفاع کنند، نشانه های واضحی از ناکارآمدی به نمایش گذاشته

ف از این الیحه برخورد با نیروی کار است و تنها راه مقابله با آن اعتراضات جمعی واضح است که هد: حسنی نژاد تاکید کرد

 .توان به دولت و یا مجلس خوشبین بود و انتظار داشت از این مسیر برگردند است چرا که در این میانه نمی

خواهند کارگران ایران  است و می عزم واقعی دولت تصویب این الیحه به هر قیمت ممکن: این فعال کارگری در پایان تصریح کرد

های سودجوی چندملیتی کنند، چرا که با این متن پیشنهادی برای آنها فرش قرمز پهن کرده اند که بیایند و  را قربانی شرکت

سودهای کالن ببرند و در عوض فقر و بیچارگی نصیب بیش از پنجاه درصد از جمعیت ایران که متعلق به طبقه کارگر است، 

 .شدخواهد 

 اصالحات متن پیشنهادی ضدکارگری است/ مجلس الیحه اصالح قانون کار را مسترد کند :مهر91

گرچه دولت با ارسال الیحه ناقص و ضدکارگری به مجلس از خود سلب مسئولیت کرده : یک کارشناس حقوقی معتقد است

 .مجلس نیست است، اما این فرافکنی نافی وظایف قانونی و حقوقی نمایندگان 

شروع بررسی الیحه اصالح قانون کار در   مهرایلنا،علیرضا مقدم کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ارتباط با91به گزارش

اصالحات صورت گرفته در متن پیشنهادی دولت، کامال منفی است و هیچ بخش آن با هدف : مجلس از روز سه شنبه گفت

 .بهبود شرایط زیستی کارگران انجام نشده است

قانونگزاران قوه مقننه باید این مساله را در نظربگیرند که اگرچه دولت از خود سلب مسئولیت کرده است اما در : ادامه داد وی

شرایط عام، قانونی کارگشا و راهبردی است که قابلیت اجرایی داشته باشد و بدیهی است در شرایطی که کسانی که قرار 

کارگران، از این الیحه پیشنهادی ناراضی هستند، باید بساط وضع این قانون ناعادالنه  است این قانون بر آنها حاکم شود، یعنی

 .و بررسی آن را کامل برچید

: این وکیل دادگستری در ادامه به وظایف قانونی نمایندگان مجلس در قبال جامعه چند ده میلیونی کارگران اشاره کرد و گفت

ولت مسترد کند، در غیر این صورت باید در خود این توانمندی را ببیند که بتواند اصالحات مجلس باید این الیحه را رد و آن را به د

 .مورد نظر کارگران را اعمال کند

چرا که اگر قرار باشد اصالحات مورد نظر کارگران اعمال شود و این الیحه با نظر شرکای اجتماعی دولت تغییر : مقدم ادامه داد

بر  ن مورد جرح و تعدیل قرار گیرد و اصالح شود و بدیهی است که این کار بسیار سخت و زمانکند، باید تک تک ماده های آ

 .است

شد که  نکته بعدی اینجاست که الزامات برنامه پنجم توسعه بایستی در تدوین الیحه اصالح قانون کار لحاظ می: وی افزود

ا به معنای از حیز انتفاع خارج شدن خروجی این روند بی نشد، و این عدول دولت از اجرای فرامین باالدستی و الزم االجر

 .قانونی است و در نتیجه الیحه پیشنهادی دولت از این حیث هم بی اعتبار است

بهترین راه حل این است که مجلس هم با اتکا به نارضایتی کارگران و هم با : این کارشناس حقوقی در پایان تصریح کرد

 .پوشی کند ه، این الیحه ضدکارگری را به دولت مسترد و از بررسی آن در شرایط فعلی چشماستناد به برنامه پنجم توسع

 31مهر ماه  15سرپیام نشریه کارگری پیام سندیکا شماره :مهر91

اصالح قانون کار ” هر نوشته، اظهار نظر، و رفتاری از دیدگاههای افراد و گروهها نشات می گیرد که تدوین کنندگان به اصطالح 

با نوشتن این الیحه اثبات کردند که اعتقادی به حقوق انسانی و ” اصالح قانون کار“تدوین کنندگان. از این امر مستثنا نیستند ”

چرا که اصالح به معنای ارتقا دادن و پیرایش موارد . حتا قانون اساسی برای اکثریت جامعه ایران یعنی زحمتکشان ندارند

از سوی دولت به مجلس موجبات ارتقا قانون بسوی رفاه زحمتکشان و ” اصالح قانون کار ”  آیا الیحه ارایه شده. منفی است

 پیشرفت امور جامعه است؟

اولین خطای . این قانون با دیدگاه سودجویانه سرمایه داری و قایل نبودن حقوق انسانی برای زحمتکشان نوشته شده است

درصد جامعه  31ده، با زحمتکشانی که زندگیشان به این تغییر بستگی دارد و قانون کار این بو!!!! صورت گرفته در این اصالح 

میلیونی ایران را در بر می گیرد، مشورت ننموده و از آنان نظر نخواسته اند و این شامل خانه کارگر و شوراهای اسالمی  21

 31اعتقادی به مشورت و نظرخواهی از دولت با این عمل نشان داده . چه برسد به سندیکاهای کارگری. کار هم گردیده است

دومین خطا این است که این طرح چرا بصورت مخفیانه طراحی و به مجلس برده شده است؟ مگر می . درصد جامعه ندارد

درصد مردم ایران نامحرم شمرده شده اند؟ سومین خطای صورت گرفته این است که  31خواهید چه کار محرمانه ای بکنید که 

 .ون اساسی و میثاق های بین المللی همچون مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار را نقض کرده استاین طرح، قان



در ( زحمتکشان ) فلسفه قانون کار حمایت از تولیدکنندگان ثروت اجتماع : آنچه در قانون کار از نظر کارگران باید لحاظ شود، اول

فانه تمامی بندهای اصالح قانون کار به نفع صاحبان زر و زور بوده و کارگران از که متاس. مقابل صاحبان قدرت و نفوذ، باید باشد

موضوع : تعیین تکلیف تشکل های مدافع کارگران، سوم : دوم . قوانین حمایتی قانون کار قبلی هم محروم شده اند

موال خود در تامین اجتماعی، نظارت کارگران بر ا: اعتصابات کارگری و شکل های دیگر تجمع، پنجم : دستمزدها، چهارم 

 .امنیت شغلی و بیکار کردن و یا همان اخراج کارگر: ششم 

در این اصالحیه برخالف قانون اساسی نامی از سندیکاهای کارگری که وزیرکار و دیگران هرساله در سازمان بین المللی کار -1

و کوچک می دانند که سندیکاهای کارگری دژ نفوذ ( دولت ) کارفرمایان بزرگ . قول اجرایی شدنش را می دهند، نیامده است

در جایی که کارفرمایان . ناپذیر هرگونه فساد، و تخطی از قانون هستند و بر درست اجرا شدن قانون نظارتی سختگیرانه دارند

ور داشته، دولتی نه تنها تشکل های خود را دارند، بلکه در اتاق های بازرگانی و صنعت معدن هم به موازات وزارتخانه ها حض

حتا تشکل های دولت ساخته هم در این . دولت از فعالیت سندیکاهای کارگری وحشت دارد. در دل دولت عمل می کنند

دولت در کل خواهان برچیده شدن تشکل . که به بیکار شدن کارگران می پردازند ، نقشی ندارند 97و  90قانون به ویژه مواد 

در نبود سندیکاهای کارگری باید . قانون اساسی ندارد 91دولتی است واعتقادی به اصل  های کارگری چه دولتی و چه غیر

 .کارگر ارزان و فاقد هرگونه حقوق انسانی و قانونی مهیا و دراختیارکارفرمایان داخلی و خارجی گذاشته شود

عنی حداقل دستمزد ، دچار تغییرات های کارگران ی ترین و مهمترین دغدغه یکی از اصولی” اصالح قانون کار“ 40در ماده -2

به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل ” شرایط اقتصادی کشور“تعیین دستمزد به عبارت نامفهوم . اساسی شده است

رفع فقر و » قانون اساسی نقض آشکار شده و دولت به  9دستمزد ، ارجاع داده شده است و این به معنی آن است که اصل 

های  گریزی اعتقادی ندارد و این ماده راهی برایقانون« ه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه محرومیت در زمین

 .دولت و کارفرمایان برای تعیین دستمزدی نازل و حقیرانه می گشاید

و تجمع را برای  که حق اعتصاب و راهپیمایی 97به اعتصابت کارگری و هرگونه تجمعی و رعایت اصل ” اصالح قانون کار“در -3

همچنان که در رفتار دولت در این چند سال و دادگستری دیده ایم، قایل به . مردم حقی انسانی شمرده،اشاره نشده است

 .برخورد با کارگران معترض و شکایت کارفرما از کارگران و زندانی نمودن آنان است

 99ن در بیمه های خصوصی بازگذاشته شده است و در ماده این الیحه دست کارفرما برای بیمه نمودن کارگرا 042در ماده -4

کارفرما با بیمه های خصوصی وارد زد و بند شده و با  042چرا؟ با ماده . سازمان تامین اجتماعی به صندوق تبدیل شده است

تامین همچنین باعث تضعیف سازمان . کمترین مبلغ و سطح پوشش کارگران را از ارایه خدمات مطلوب محروم می کند

که در این میان تکلیف . اجتماعی گشته و آن را اول به صندوق و سپس با تصرف اندوخته های کارگران نابود خواهد کرد

دولت در این ماده نشان داده است که اعتقادی به تامین اجتماعی ندارد . اندوخته های پدربزرگ ها و پدران مان نامعلوم است

این درحالی است که کاندیدای ریاست جمهوری . ودی این دستاورد کارگری و انسانی استو همسو با کارفرمایان خواهان ناب

میلیون آمریکایی در طرح بیمه همگانی اوباما سخن گفته و  91کشور آمریکا خانم کلینتون در تبلیغات خود از بیمه نمودن 

 ا تضعیف و نابود کنیمحال در کشور ما با این طرح می خواهیم بیمه های اجتماعی ر. افتخار می کند

به کمیته های انضباطی ارجاع داده شده که کارفرما به بهانه قصور در انجام وظیفه به  97موضوع اخراج کارگران در ماده -5

موضوع امنیت شغلی و بیکار نمودن . راحتی کارگران را اخراج کنند و حتا نقش شوراهای کارگری را هم بی اثر کرده اند

و این درحالی است که . راحتر کرده است. …و نوسازی کارخانه!!! و بند های ز و ح برای کارفرما با توافق  90کارگران را ماده 

 .میلیون شغل ایجاد کرده است 01کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا با افتخار اعالم می کند که اوبامای سرمایه دار 

 .را کودتا علیه کارگران دانسته استاتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران به درستی این الیحه 

ما اعالم می کنیم چنانچه چنین روندی به سمت اجرایی شدن پیش رود، بی تردید پاسخ آن اعتصابات فراگیر کارگری خواهد 

 .بود

 هیات تحریریه پیام سندیکا

 رجای خالی تعقل در الیحه اصالح قانون کا/ دارند W.T.O دولت و مجلس سودای عضویت در :مهر07

یابی به درب باغ سبزی که از سوی سازمان تجارت جهانی  یک فعال کارگری معتقد است تیم اقتصادی دولت در سودای دست

 .گشوده شده، در صدد تحریف حقوق کارگران برآمده است

انی به احتمال قوی دولت و مجلس به شوق پیوستن به سازمان تجارت جه: با اعالم این مطلب گفت خواه  عبداللـه وطن

 .اند، غافل از اینکه گردانندگان این سازمان در قبول عضویت ایران مرددند اینطور برای اصالح قانون کار به صرافت افتاده

های اخیر گروهی از اعضای دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان کنگره آمریکا برمی  اشاره این فعال کارگری به صحبت

 .اند به سازمان تجارت جهانی شده  دولت این کشور با پیوستن ایران گردد که به تازگی خواهان مخالفت

ساله در میان دولتمردان ایران دارد و درست از  91البته رویای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یک عقبه : وی ادامه داد

 .است بیشتر اجرایی شده های پس از جنگ با شدت هرچه دولت  های تعدیل ساختاری توسط همین زمان است که سیاست

ترین وضعیت ممکن تغییر  ترین و سیاه واضح است که در چنین شرایطی حتی اگر قانون کار به مرتجع: این فعال کارگری گفت

های ناشی از گسترش نابرابری و  کند، بازهم کوچکترین تحولی در رونق اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد و فقط بر هزینه

 .انجامد جتماعی در کشورمیهای ا افزایش آسیب



اند و در بهترین حالت  منتقدان قانون کار خواسته و ناخواسته به شفیتگان سرمایه ساالری تبدیل شده: وطن خواه گفت

کنند، خبر  ای که آنرا تبلیغ می آنکه خود بدانند باالی سرقبر خالی گریه و ناله سرداده و از محتوای شوم بسته دربسته بی

 .ندارند

شود، توصیه کرد تا  ه مروجان این اندیشه که به زعم آنها قانون کار مانعی جدی برسر اشتغال و رونق اقتصادی تلقی میوی ب

 .خورده اقتصادی ادامه ندهند هشدار کارگران معترض را جدی تلقی کنند و به تابعیت کورکورانه از الگوهای شکست

باور دارند بهتر است که هرچه زودتر برای استرداد الیحه ضد کارگری اگر دولت و مجلس به عمل عقالنی : وطن خواه افزود

های موجود را  دهد که نارسایی اصالح قانون کار اقدام کنند، زیرا مرور جزء به جزء بندهای درج شده در این الیحه نشان می

کارگری به رسمیت شناخته   زنی گروه شورای سه جانبه حل و فصل کرد که در آن حق چانه  توان بدون تشکیل جلسه نمی

 .شده باشد

برهمین : این فعال کارگری با تاکید بر اینکه اقتصاد سودا محور جهانی همواره در صدد ارزان سازی نیروی کار بوده است، افزود

 .کند های مختلف تعدیل مقررات اشتغال را تحمیل می اساس سازمان تجارت جهانی در مقام پیشبرنده این سیاست به دولت

های متبوعش برای تبدیل وضعیت عضویت ایران از حالت  به همین دلیل است که دولت یازدهم و وزارتخانه: خواه گفت وطن

موقت به دائم، در سه سال گذشته تمام تالش خود را انجام داده است تا با بازنگری در مقررات کار و اشتغال امکان پیشبرد 

 .برنامه تامین امنیت سرمایه را فراهم کند

بعد از   های های دولت دولت بعدی نیز در راستای تکمیل مجموعه تالش  این نگرانی وجود دارد که: این فعال کارگری ادامه داد

جنگ برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی زمینه تضییع گسترده حقوق کارگران را فراهم کند و الباقی کارگران را نیز از 

 .شمول قانون کار خارج کند

سازمان تجارت جهانی در چارچوب تقسیم کار جهانی برای اعضای خود تعیین وظیفه می کند و تاکنون به ایران این : افزود  وی

های نفتی فرانسوی و آلمانی برای مونتاژ خودروهایشان همکاری کند و شاید  مجال را داده است که با خودروسازان و شرکت

جی خوردوساز و نفتی به ایران است که اینطور تالش برای اصالح قانون کار آغاز های خار در همین راستای ورود دوباره شرکت

 .شده است

ها قراردادهای  کارگران شاغل در خودروسازی: این فعال کارگری با اشاره به وضعیت نامطلوب کارگران خودروسازی ها افزود

سهمی از باال رفتن بهره    اند زیرا یافته فقیرتر شده سه ماهه دارند و علی رغم اینکه بهره وری و میزان تولیداتشان افزایش

 .وری به این کارگران اختصاص نیافته است

 مهر07-ایلنا:منبع

 (بخش پایانی)بخش سوم )الیحه اصالحیه قانون کار:جوانمیر مرادی  :مهر1

کارفرمایان که مندرج در قانون کار  الیحه اصالحیه قانون کار، چیزی غیر از ابهام زدائی از مواد و تبصرهای ضد کارگری به نفع

 .موجود است به عالوه افزوده هائی که نیاز امروز کارفرمایان برای چپاول بیشتر از دسترنج کارگران است نمی باشد

 :چکیده وعصاره این الیحه مشتمل است بر

حد و حصر از کارگر با استفاده  حذف کامل امنیت شغلی کارگر و باز گذاشتن دست کارفرما برای استثمار و بهره کشی بی -۵

حق ( با قرارداد کار فاقد تاریخ برای کارهائی که ماهیت غیر دائم دارند و قراردادهای یک ماهه)از قانونی که به این طریق 

 .اعتراض در محاکم و مراجع رسیدگی را از کارگر می گیرد

اربری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بکارگیری تسهیل در امر اخراج های گروهی کارگران به بهانه های تغییر ک -۶

 .تکنولوژی های جدید

خارج کردن سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حتی تعهدات حقیرانه تاکنونی در قبال کارگران شاغل و مستمری بگیران و  -۷

 .مقرری بگیران و جایگزینی سازمان تأمین اجتماعی با صندوق بیمه ای

زیرا سطحی . تأمین اجتماعی ایران هیچ همسوئی و بیان معنی مرتبطی با عنوانی که یدک می کشد نداردهر چند که قانون 

طبقه کارگر به حکومت های سرمایه داری در کشورهای غربی تفهیم   ترین معنای تأمین اجتماعی در دنیای واقعی امروز که

داقل های زندگی برای همه اقراد آماده بکار جامعه اعم از زن کرده اند و حکومت ها ملزم به عملی کردن آن شده اند، تأمین ح

در . و مرد به شرط نداشتن کار مناسب بدون در نظر گرفتن اینکه سابقه پرداخت حق بیمه داشته یا نداشته باشد، است

ا دولتی که به صنایع حالیکه در ایران سازمان تأمین اجتماعی عمال از این قاعده خارج و به مانند هر شرکت بیمه گر خصوصی ی

تولیدی، تجاری، حمل و نقل و یا به افراد حقیقی و حقوقی در ازای دریافت حق بیمه در مواقع بروز حوادث جبران خسارت می 

کند، فقط به کارگر شاغل در ازای دریافت ماهانه حق بیمه اش به او خدمات درمانی می دهد یا فقط به کارگراخراج شده از 

در صورتی که توسط هیئهای تشخیص و حل اختالف به اصطالح بی   که ماهیت مستمر و دائمی دارند مراکز تولیدی ای

بر ) گناهی و بی تقصیریش تأید گردد آن هم به مدت محدود نسبت به سابقه پرداخت حق بیمه، بیمه بیکاری می پردازد

ارگران شاغل در کارگاههای با ماهیت غیر ک ۸۱اساس تفاهمنامه مشترک سازمان تأمین اجتماعی با وزارت کار در سال 

 .(مستمر مانند پروژه های در حال ساخت، در صورت اخراج مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد



مرتبط کردن تعیین میزان دستمزد کارگر به شرایط اقتصادی کشور و میزان بهره وری کارگر در راستای افزایش سود کارفرما   -۱

از آن، به کارفرما اجازه داده می شود پرداخت بخشی از حداقل مزد را مرتبط به میزان بهره وری کارگر و حتی وحشتناک تر 

کند که در این صورت کارفرما هر زمان بخواهد بخش حداقل مزد مرتبط با بهره وری را به بهانه عدم داشتن بهره وری از کارگر 

درصد حداقل مزد در  ۳۰و تحصیل کردگان تحت عنوان دوره کار آموزی با قراردادن سه سال نیروی ارزان جوانان  - ۱. غصب کند

اختیار کارفرمایان و همچنین با رجعت به رابطه قرون وسطائی استاد شاگردی، کارگران به اصطالح فاقد مهارت نیز به طور 

 .مجانی در اختیار کارفرمایان قرار می گیرند

 یحه اصالحیه قانون کار؛هدف دولت از تالش برای به تصویب رساندن ال

شرایط بحران مهلک اقتصادی که دولت هیچ راه حلی برای گذر از آن ، جز بافتن فرش قرمز از طریق چپاول تتمه معیشتی 

کارگران تا زیر پای سرمایه گذاران خارجی پهن کند و همچنین کارفرمایان داخلی را هم با این طعمه چرب برای راه اندازی 

گاههایشان به سر میل بیشتر بیاورد در ذهن نمی پروراند، ارزان سازی نیروی کار به طور جدی در دستورش کارخانه ها و کار

قرار گرفته و تمام توان خود را برای یک تهاجم عیان و تمام عیار به معیشت طبقه کارگر که دیگر بقایش هم مورد تهدید واقع 

 .گردیده، بکار گرفته است

گشایش اقتصادی و رونق کسب و کار و بهتر شدن وضع تولید بواسطه سرازیر شدن سرمایه  دولت روحانی که وعده های

گذاران خارجی بعد از برجامش توخالی در آمدند و اکنون از هر سو و از جمله از جانب رقبایش تحت فشار قرار گرفته ، در تقال 

ترل و مهارشده در آن مهیا باشد، از طرفی رغبت به است تا با ایجاد شرایطی که کار فوق العاده ارزان و کارگران تحت کن

سرمایه گذاری در سرمایه گذاران داخلی و خارجی را باال ببرد و از طرف دیگر شرایط الزم برای جلب رضایت بانک جهانی و 

 .صندوق بین المللی پول به منظور دریافت وامهای مورد نیاز مهیا نماید

 ؛کارگران و الیحه اصالحیه قانون کار

علی رغم اینکه قانون کار موجود خود یک سند کامال ضد کارگری است و ممنوعیت اعتصاب و اعتراض، ممنوعیت ایجاد 

تشکلهای کارگری واقعی و مستقل از دولت، عدم برخورداری از حق داشتن زندگی در حد رفاه، عدم داشتن امنیت شغلی به 

دریافت بیمه بیکاری و غیره از بارزترین و مهم ترین شاخص های آن است، خاطر رواج قراردادهای موقت، محرومیت بیکاران از 

اما تصویب الیحه اصالحیه قانون کار، حمله ای جدید در شرایط امروز به زندگی طبقه کارگر است که باید با تداوم و گسترش 

 .مبارزات و اعتراضات کارگران به شکست کشانده شود

خانواده های کارگری در ایران بیشتر از پیش مورد غارت و چپاول کارفرمایان و صاحبان       با تصویب این الیحه سفره بی رونق

. سرمایه های داخلی و خارجی قرار خواهند گرفت و به معنای واقعی بقاء اکثریت جامعه با تهدید جدی مواجه خواهد شد

رکه قرار است با تصویب آن زندگی دهها میلیون بنابراین بدون تردیدی نیست که الیحه اصالحیه فوق ضد کارگری قانون کا

  انسان را سیاه و دنیایشان را به دوران برده داری به عقب برگرداند، مورد اعتراض وسیع و سراسری واقع خواهد شد و درهم

 .پیچیده خواهد گردید

ل، تباه کردن زندگی و چپاول هست و تقالی جاری مدافعان سرمایه داران و کارفرمایان که با عوامفریبی به بهانه ایجاد اشتغا

نیست کارگران را هدف قرار داده است به نتیجه نخواهد رسید و در صورت اصرار به تصویب آن، جنبش اعتراضی طبقه کارگر 

همچنانکه تا همین حاال هم این جنبش تصویری از . بهای خیلی گزافی را بر روی دست طراحان این یورش خواهد گذاشت

 .پیچاننده خود را در اذهان مدافعان کارفرمایان حک نموده استطوفانی درهم 

بی دلیل نیست با وجود اینکه مدت زیادی ازبیانیه افشاگرانه اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد ارسال الیحه اصالیحه قانون کار 

قبا به اجراء گذاشته شود نمی توسط دولت به مجلس که قرار بوده در سکوت و بی خبری کارگران به تصویب برسد و متعا

مطمئنا جاری شدن بحث بازپس گیری . گذرد، اما بحث بازپس گیری الیحه توسط دولت از مجلس در رسانه ها داغ شده است

الیحه اصالحیه قانون کار انعکاس شکل گیری فضایی از نارضایتی و انزجار در میان کارگران در مراکز مختلف کارگری است که 

طبقه کارگر که امروز خود را . کوتاه زنگ خطر وقوع یک سیل خروشان و غیر قابل کنترل را به صدا در آورده است در همین مدت

می کند، دیری نخواهد پایید که در دفاع از حق زندگی خود     برای مقابله قاطعانه با تصویب الیحه اصالحیه قانون کار آماده

ان یک سند ضد کارگری و تصویب یک قانون کار مدرن که تأمین کننده منافع کارگران خواهان ابطال اصل قانون کار موجود به عنو

 .برای برخورداری از یک زندگی در حد رفاه مطابق با استانداردهای پیشرفته باشد

 اند معاش کارگران را به شرایط اقتصادی پیوند زده :مهر9

بدون در نظر گرفتن ماهیت اجتماعی حداقل مزد تالش دارند تا یک فعال کارگری عقیده دارد نویسندگان الیحه اصالح قانون 

 .افزایش مزد کارگران را به مسائل نامربوط اقتصادی و سیاسی گره بزنند

آنچه برای طبقه کارگر مهم است افزایش   :مهرایلنا،عبدالـله وطن خواه با اعالم این مطلب، اظهار داشت9به گزارش

 .های یک زندگی آبرومندانه است امین هزینهدستمزدهای ناچیز کنونی در جهت ت

ربط اقتصادی و  وی بابیان اینکه تا به امروز کارفرمایان دولتی و خصوصی به عناوین مختلف افزایش مزد را به مسائل مختلف بی

 .ستهای کارگران بوده ا حاصل مجموعه این اقدامات تا به امروز آب رفتن سفره خانوداه: اند؛ افزود سیاسی گره زده

در همین راستاست که امروز در الیحه اصالح قانون کار موضوع افزایش مزد ساالنه کارگران به : این فعال کارگری ادامه داد

 .مسئله نامربوط دیگری مثل شرایط اقتصادی کشور پیوند داده شده است



کارگری که در ساختار معیوب اقتصادی  از: وی بایادآوری اینکه برخورداری از حداقل مزد قانونی یک حق اجتماعی است؛ افزود

توان  های زندگی خود بدست آورد چگونه می برای هزینه  کند تا در ازاء انجام کار روزانه خود درآمد ناچیزی کنونی تالش می

 .وری را داشت توقع بهره

م هستند و در این میان کم نیستند افرادی که حتی بعد از بازنشستگی ناچار به انجام مشاغل دوم و سو: وطنخواه افزود

بسیاری از کارگران بعد از پایان یک روز کاری طاقت فرسا مجبورند تا در سطح شهر مسافر جا به جا کنند و یا به دست 

 .فروشی بپردازند

 .این افراد هرگز در معادالت اقتصادی امروز جامعه سهمی از دست رنج خود نخواهند برد: وی تصریح کرد

قانون کنونی کار که افزایش مزد را به درصد تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری گره زده است،  40ه وی با اشاره به ماد

کارگران همواره از این امر گالیه مندند که مزد به درصد تورم گره خورده است زیر درصد تورم اعالمی توسط بانک : تصریح کرد

 .ان و طبقات محروم ناسازگار استکارگر  های معیشتی مرکزی و حتی مرکز آمار با واقعیت

در چنین شرایط که شفافیت آماری به یک سراب تبدیل شده است، تعیین دستمزد بر اساس شرایط : این فعال کارگری افزود

 .اقتصادی کشور تنها به افزایش نارضایتی جامعه کارگری تبدیل خواهد شد

حال که رئیس دولت یازدهم در کنفرانس خبری اجالس : دی افزودوی با تاکید بر لزوم افزایش دستمزد فارغ از شرایط اقتصا

دهد پس توقعات جامعه کارگری هم برای افزایش مزد و حتی کاهش ساعت  خبر از رشد اقتصادی می  سالیانه سازمان ملل

 .یابد  کار افزایش می

قانون حامی محرومان است اما : فزوداین فعال کارگری به تالش برای حذف ماهیت حمایت کنندگی قانون کار اشاره کرد و ا

خود برای تضعیف قدرت چانه زنی   اند، قصد دارند از قدرت قانون کار بسته  کسانی که کمر به ساقط کردن مواد حمایتی

 .کارگران بهره جویند

د که شرایط الزم دانن کنند و وظیفه دولت می کارگران تحت لوای قانون کار مطالبات خود را پیگیری می: وطنخواه تصریح کرد

 .برای الحاق ایران به معاهدات حقوق بنیادین کار را فراهم کند

هرگونه تالش برای ایجادتغییرات ضد کارگری در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر و :پروین دمحمی :شهریور90

 فالکت بیشتر،با فوران خشم فرو خورده ما کارگران مواجه خواهد شد

ی از آن است که حداقل تا بدینجا دولت دست به یک عقب نشینی ضمنی در مورد الیحه اصالحیه قانون خبرهای منتشره حاک

اما چیزی که در این میان اتفاق افتاده و اتحادیه ازاد کارگران ایران عالوه بر افشاگری در مورد الیحه اصالحیه . کار زده است

که دولت هم در الیحه اصالحیه و هم در چاپ امسال قانون کار، به  دست به افشاگری در مورد آن زده است، این است  دولت،

قانون کار به حساب آورده است تا در  90را جزو ماده ( ز)و ( ح)این قانون دست اندازی کرده و در اقدامی جاعالنه بند  90ماده 

 .دینه کندصورت باز پس گیری الیحه، حداقل این دو بند به غایت ضد کارگری را در این قانون نها

این آن چیزی است که تا کنون و تا دیروز که اتحادیه آزاد کارگران ایران دست به افشاگری در مورد آن زد پنهان و مسکوت مانده 

در این رابطه   بود و تمامی کسانیکه تا به حال در مورد الیحه اصالحیه دولت موضع گیری کرده اند عامدانه یا غیر عامدانه

 .موضعی نگرفته اند

مبحث خاتمه قرارداد اختصاص دارد یکی از جنجال برانگیزترین مواد این قانون است که از اواخر دهه   قانون کار که به 90ماده 

به آن کرد اما هیچگاه موفق به وارد کردن آنها به این ماده ( ز)و ( ح)هشتاد، دولت احمدی نژاد سعی در وارد کردن بندهای 

قانون کار شد، نه در چاپهای آن آمد و نه در مراجع قانونی  90، نه وارد ماده  34دها تا پایان سال نشد و بر این اساس، این بن

 .در رابطه با اخراج کارگران به این بندها استناد شد

ل آن قانون کار در چاپ امسا 90اما به ناگهان دولت تدبیر و امید سرمایه داران با زیرکی تمام، این بندها را جزو بندهای ماده 

  قانون کار بوده اند، با این امید که اگر 90وارد کرد و با آوردن اصالحیه بر روی آنها طوری رفتار نمود که گویا این بندها جزو ماده 

همچون دولت احمدی نژاد بر اثر مبارزات و مقاومت کارگران موفق به تصویب الیحه اصالحی قانون کار نشدند، موفق شده 

ن کار را با تغییرات انجام شده، با دوز و کلک به خورد طبقه کارگر ایران بدهند تا مسئله اخراجهای فله ای قانو 90باشند ماده 

 .کارگران را برای همیشه صورت قانونی دهند

ا به قانون کار ب( ز)  و( ح)تالش برای ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار و اقدام جاعالنه دولت در وارد کردن بندهای 

هدف تسهیل بی سابقه اخراجهای دسته جمعی کارگران، در شرایطی صورت میگیرد که به معنای واقعی کلمه و بی هیچ 

سیاه نمائی، بیکاری میلیونها کارگر و جوان جویای کار بیداد میکند و مسئولین حکومتی خود از وجود این درجه از بیکاری و پیدا 

ا از طرف دیگر بطور ریاکارانه ای شرایط را با دست بردن به معدود حداقلهای موجود در کردن راه حل برای آن صحبت میکنند، ام

آیا این عمل معنایی جز این دارد که این حضرات در . ، برای گسترش لشکر عظیم بیکاران مهیا میکنند90قانون کار و جعل ماده 

آیا . و درماندگی بیش از پیش ما کارگران هستندصدد تامین و تضمین سودهای نجومی برای صاحبان سرمایه به قیمت فقر 

واقعا در این چند دهه گذشته، اینان چیزی بر سر سفره های ما کارگران باقی گذاشته اند که حال در صدد غارت آن بر آمده 

کارگران چنان غرق در غارتگری خود هستند که حتی از فهم این مسئله عاجزند که دیگر در سفره های خالی ما   اینان. اند

 .چیزی برای غارت و چپاولگری باقی نمانده است

قانون کار و تالش برای غارت  90توسط دولت تدبیر و امید سرمایه داران به ماده ( ح)و بویژه بند ( ز)وارد کردن جاعالنه بند 

. باد دهی پایین برود هست و نیست ما کارگران، چیزی نیست که براحتی از حلقوم طراحان و مجریان چنین بندهای خانمان بر



امروزه بنا بر اذعان خود این آقایان، هم بیکاری بیداد میکند و هم حداقل مزد و کل دریافتی یک کارگر سه برابر زیر خط فقر 

آنوقت علیرغم چنین اعترافاتی که بیانگر اوج ستم گری و تحمیل شرایط ضد انسانی بر میلیونها میلیون انسان است . است

ز هم در صدد تحمیل شرایطی به مراتب فالکت بارتر بر طبقه کارگر ایران هستند، شرایطی که بدون تردید با این حضرات با

 .فوران خشم فرو خورده میلیونها کارگر و زحمتکش مواجه خواهد شد

 قانون کارموجود،یوغ سنگین بردگی برگردن طبقه کارگر: جوانمیر مردادی  :شهریور91

 ،تالش دولت برای سفت وسنگین ترکردن همان یوغالیحه اصالیحه قانون کار

 بخش اول

 قانون کارموجود؛

سال است   برای اکثریت کارگران ایران که ازجانب دولتهاودستگاههای آنان بااستناد به مفاد قانون کارموجودنزدیک به چهل

یت معیشت،بیکاری،محرومیت محکوم به زندگی مشقت باردرسطح پنج برابرزیرخط فقرشده اندوهرگونه اعتراضشان به وضع

ازبیمه بیکاری وغیره را با توسل به همین قانون کارسرکوب میکنند،اگرهم حتی قانون کاررا نخوانده باشند به وضوح قابل درک 

است که قانون کارموجود را نمیشود به هیچوجه چیزی غیرازجوازی قانونی برای سرکوب ویک کیفرخواست علیه خود تلقی 

 .کرد

که امروزدراکثرکشورهای جهان به عنوان یک ضرورت برای برقراری یک رابطه ضابطه مند درارتباط باخریدوفروش نیروی قانون کار

کار میان سرمایه داران وکارگران کشورهای تحت حاکمیت نظام سرمایه داری که ضامن تأمین حداقلهای زندگی کارگران 

ط سرمایه داری باشد درآمده است،قبل ازهرچیزحاصل نبردهای درچهارچوب سیستم بهره کشی واستثمارازطبقه کارگرتوس

انقالب صنعتی که باکنارزدن . کارگران باکارفرمایان درطول تاریخ حاکمیت سرمایه داری ازدوران انقالب صنعتی تابه امروزاست

مرکزصنعتی گردید،عمال وپیشه وری خردوپراکنده باعث تجمیع کارگران دربخشهاومراکزمت  سنتهاوروابط تولیدی ارباب رعیتی

شرایط مبارزه دسته جمعی واجتماعی برای بهرهمندی ازامکانات بهتروبرخورداری ازسهم بیشتری ازدسترنج خودرابرای 

یکی ازپیروزیهای طبقه کارگرجهانی تحمیل قانون کاربه سرمایه داری است که تا قبل ازآن سیستم . کارگران فراهم ساخت

،ممنوعیت (ساعت۸)حداقلهای معیشتی،رفاهی،آموزشی،ساعتکارمحدود روزانه استثماروبهره کشی ازپذیرش 

امروزه دولتهای سرمایه داری حاکم به ویژه درغرب درنتیجه . کارکودکان،مزدبرابرزنان بامردان دربرابرکاربرابروغیره سرباززده بود

مطالبات کارگران که دراسنادقوانین کاربه مبارزات طوالنی کارگران جوامع خود ملزم به پذیرش وبرآورده کردن بخشهائی از

هرچند که . صورت قاعده درآمده وبه ثبت رسیده گردیده اند که عدول ازآنهابه راحتی برای نظامهای حاکم میسرنیست

درصورت متحدنبودن صف مبارزات کارگری دربرابرسیستم حاکم،دستآوردهای رسمیت یافته طبقه کارگردرقوانین کارقابل دست 

اتبدیل کردن آن به قانونی کامالضدکارگری وکیفرخواستی علیه کارگران،آنگونه که امروزدرایران شاهد آن هستیم کاری وی

 .خواهدبود

برای تثبیت مطالبات وحقوق مطروحه درجریان انقالب متوقف نگردید وباوجودفضای ۱۳اگرچه مبارزات طبقه کارگربعدازانقالب

ن تشکلهاوشوراهای کارگری تب وتاب حق طلبی وسهم خواهی کارگران سرکوب شدیدوهمچنین مورد یورش قرارگرفت

ازدسترنج خود درمقابل تالش سازمان یافته نظام سرمایه داری برای بازگرداندن سیستم بهره کشی به دوران ارباب رعیتی 

ه یافت واین طبقه قراردهد،همچنان ادام«مزدور»راازادبیات رایج حذف کندوبه جایش واژه «کارگر»کهمیکوشید حتی واژه 

همواره ازحقوق وهویت اجتماعی خود بی وقفه دفاع نموده،اماقانون کارموجود به لحاظ محتوا حاصل مبارزات طبقه کارگرایران 

به تصویب رسیدازلحاظ پذیرش رابطه تولیدی ای که یکطرف آن یک اکثریت قاطع کارگرکه دارای ۲۲این سند که سال. نیست

ه رسمیت شناخته شود،درحالیکه قبل ازآن سیستم حاکم تالش میکرد انکارش کند،برای طبقه کارگر هویت طبقاتی ایکه بایدب

اما طبقه کارگرایران به خاطروجودخفقان وسرکوبهای شدید که اجازه برخورداری ازقدرت کافی . یک دستاورد و پیشروی بود

درنتیجه آن چه که زیرجلد . به پذیرش مطالبات خود نمایدبرای تغییرتوازن قوا به سود خود را نمیداد،نتوانست طبقه حاکم را 

کتاب قانون کار بدون هیچگونه دخالت نمایندگان واقعی کارگران وتنها با نظرومطابق خواست کارفرمایان به تحریردرآمدوبه 

راحت و آشکارا تصویب رسید تماما درضدیت بامنافع طبقه کارگرقرارگرفت به طوری که موادوتبصره های قانون کاریا به ص

درتقابل خواست ومطالبات کارگری هستند ویا با ایجاد ابهامات قابل تفسیرودرزهاومنافذی دربقیه موادوتبصره ها باز هم 

 .درمواقع الزم به سود کارفرمایان قابلیت معناتراشی دارند

 :بخش دوم

 بررسی موادی از قانون کار؛: جوانمیر مرادی 

ه های قانون کار کامال در ضدیت با منافع کارگران حکم در خود دارند، پرداختن به همه آنها شاید از آنجا که تمام مواد و تبصر

طبقه کارگر   در نتیجه دو ماده از قانون کار که در زمره تأثیرگذارترین مواد آن بر زندگی. بیشتر از صد صفحه را در بر گیرد

 :می گردد  هستند، برای بررسی انتخاب

که حداکثر مدت موقت برای کارهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار ( ۵)تبصره  ۳ماده »موادی از قبیل 

که مطابق آن حداقل مزد كارگران را باتوجه  -۵بند  ۱۵ماده »و « .و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

نیز که بر اساس آن  – ۶المي ايران اعالم مي شود تعیین می کند و بند به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اس

حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کارمحول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه 

نمونه هائی از آن « .ن نمایدای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تأمی

مواد درز و منفذ دار قانون کار هستند که برخالف ظاهرشان از درزها و منافذشان تا امروز نهایت درجه نا امنی شغلی و پائین 

 .برای طبقه کارگر بیرون زده است( پنج برابر زیر خط فقر)ترین سطح دستمزد 



رهائی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور حداکثر مدت موقت برای کا ۳ماده  ۵مطابق تبصره 

اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد که عالوه بر اینکه نفس وجود قرارداد موقت به خودی خود امنیت شغلی را 

ر در نظر نگرفته و قراردادهای یک از بین می برد، اما برای این نوع کارها قانون کارهیچ محدودیتی برای حداقل مدت قرارداد کا

ماهه و سفید امضاء که امروز کمترین امنیتی از نظر شغلی برای کارگران را باقی نگذاشته از مصائب اساسی امنیت شغلی 

مراکز صنعتی، عمرانی و غیره در حال )در این نوع کارها که معموال پروژه ای . کارگران و از فواید مهم برای کارفرمایان است

کارفرمایان می توانند با کارگر  ۳هستند، چنانچه مدت ساخت پروژه سالها طول بکشد مطابق این بند از تبصره ماده ( اختس

 ۵همچنین مطابق بنده . قرارداد کار یک ماهه منعقد کنند تا هر زمان که بخواهند بدون هیچ هزینه ای کارگر را اخراج نمایند

اتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود حداقل مزد كارگران باید ب -۱۵ماده 

تعیین گردد که با توجه به عدم ارائه میزان واقعی تورم از جانب مرکز آمار و بانک مرکزی که به عمد و با برنامه بخصوص جهت 

و مطابق . ن سطح دستمزد ایجاد کرده استپائین نگه داشتن سطح دستمزد صورت می گیرد، عمال مفری برای افزایش نداد

همین ماده نیز حداقل مزد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم  ۶بند 

د رفاه و تعیین نکرده که زندگی یک خانواده کارگری در ح)می شود را تأمین نماید، باز هم با رجوع به این بند که سطح زندگی 

سال کذشته  ۷۳و همچنین مشخص نکرده که تعداد متوسط افراد خانواده چند نفر باشد، طی ( یا حتی باالی خط فقر باشد

الزم به یادآوری است که مدتهاست . برابر زیر خط فقر نگه داشته شده است ۱سطح زندگی خانواده های کارگری به میزان 

نفر به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد از جانب مسؤالن و کارشناسان  ۷نفر به  ۱از  زمزمه کاهش تعداد متوسط افرا خانواده

نفر در گرفته  ۱خدوم به کارفرمایان در جریان است و باز هم الزم به ذکر است در حال حاضر که تعداد متوسط خانواده کارگری 

حقوق پدرکارگر که مبلغی ناچیز و تحقیر آمیز فرزند خانواده مشمول دریافت حق عائله مندی به همراه  ۶شده است، فقط 

و بدتر از آن فرزندان چهارم به ( قانون تأمین اجتماعی ۸۲ماده )است خواهند بود و فرزند سوم هیچ حقی دریافت نخواد کرد 

 .باال حتی از دریافت دفترچه بیمه درمانی نیز محروم خواهند بود

کارگر و عالوه بر آن یک   ه هایش به معنای واقعی یک یوغ بردگی بر گردنقانون کار فعلی به اعتبار تک تک مواد و تبصر

در این قانون کار عالوه بر اینکه صراحتا و آشکارا هیچ حق و حقوقی از قبیل حق تشکل، امنیت . کیفرخواست علیه اوست

ران و به طور کلی حق شغلی، دستمزد متناسب با استانداردهای مدرن جهانی، برخورداری از بیمه بیکاری برای بیکا

برخورداری از کلیه امکانات الزم زندگی مرفه و شایسته انسان امروزی برای کارگر در نظر گرفته نشده است ، تعدادی از مواد 

و کیفرخواست هائی علیه کارگران است که مطابق آنها از کمیته های انضباطی   تبصره هایش صراحتا حاوی تهدیدات  و

صدور احکام   ئتهای تشخیص و حل اختالف، دادگاههای جزائی، کیفری و انقالب دستشان کامال برایکارگاه گرفته تا هی

مجازات از جزای نقدی به جرم ایجاد بی نظمی در کارگاه گرفته تا زندان و غیره به جرم اخالل در نظم عمومی، تبلیغ علیه 

کند، اگر کارگر موازین و مقررات کارگاه که توسط کارفرما تعیین  اگر کارگر چنین و چنان. نظام و اقدام علیه امنیت ملی باز است

می گردد را رعایت نکند، اگر غیبت غیر موجه کند، اگر از دستور کارفرما سرپیچی کند، اگر اعتراض و اعتصاب کند و دهها اگر 

ایش در قانون کار در نظر گرفته شده جریمه، اخراج، زندان و غیره بر  دیگر که هر کدام مصداق خطای کارگر خواهند بود، احکام

در حالی که در این قانون، از کارفرما تصویری از شخصیتی مصون از گناه و جرم به نمایش گذاشته شده است، اگر . است

ا حقوق کارگر را ماهها و سالها نپردازد، اگر کارگر را اخراج کند، اگر حق بیمه نپردازد، اگر سنوات، پاداش، حق عیدی و غیره ر

 !باال بکشد هیچ اتهام و مجازاتی برایش در نظر گرفته نشده است

 بخشنامه یا الیحه ؟ کدام یک سیاست واقعی دولت را رقم خواهد زد ؟ :شهریور91

 حسین اکبری

قانون کار به مجلس ” اصالح“پس از حدود دوماه ناامنی و تنش در محیط های کار و تولید به خاطر ارسال الیحه به اصطالح 

رای اسالمی و درگرماگرم مبارزات کارگران و همه تشکل ها اعم از رسمی و مستقل برای باز پس گیری این الیحه در شو

اجتماعی بخشنامه ” وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با عنوان   بخشنامه ای از سوی وزیر آقای ربیعی 94/1/0931تاریخ 

این بخشنامه فارغ از محتوای متفاوت آن با الیحه . لیددر ایلنا منتشر شد امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تو

این بخشنامه که بیشتر به ! ارسالی به مجلس؛ به خاطر زمان انتشار و شکل آن از نظر فعاالن کارگری بسیار تردید آمیز است

کنونی دولت ها در روابط کار دارد و بیانیه می ماند در برگیرنده مفادی است که نشان از اعتراف به سیاست های غلط تا 

خواهان نوعی تنش زدایی در روابط کار است تا از رهگذر اجرای آن سیاست های کالن دولت یازدهم در باره امنیت سرمایه 

 .فراهم گردد  گذاری

ستادی و اجرایی بخشنامه ای به مدیران   هنوز از مجلس بازپس گرفته نشده است و” اصالحی “الیحه   تردید آمیز تر اینکه

ابالغ می گردد که بعضی از معاونت های این وزارت خانه بر درستی ارسال الیحه اصالح قانون کار به مجلس اصرار دارند و 

همچنین از درون مجلس هم مخالفت هایی از سوی رییس کمیسیون اجتماعی در پس گرفتن الیحه توسط دولت اعالم شده 

 . است

واقعی است که هست و موضوع محوری این …… دالیل صدور بخشنامه امنیت شغلی و پرسش جدی اینجاست که اگر 

رواج مقررات زدایی و انعطاف پذیری برای نادیده گرفتن حقوق کار را تشکیل می دهد پس چه اصراری   بخشنامه نادرستی

که هدفی جز مقررات زدایی از روابط   قانون کار از سوی این وزارت خانه به مجلس برود” اصالح“وجود دارد که الیحه ای برای 

تغییرات به قصد مقررات   کار ندارد؟ آقای وزیر کار چه سنخیتی در بخشنامه و الیحه می بیند که به رغم صدور بخشنامه،

 کنار نمی گذارد ؟  “اصالحی “زدایی از قانون کار را با ارایه الیحه 

سود کارگران این کاستی ها برطرف گردد چرا در معرض هجومی قانون کاری که دارای کاستی های جدی است و باید به 

مداوم از سوی آن وزارت خانه قرار گرفته است تا به این وسیله گام به گام از صورت قانونی قابل اجرا به هیبت شیر بی یال و 

 دمی درآید که حتی یک شیوه نامه استاد شاگردی بتواند کلیت قانون را از اعتبار بیندازد ؟

به رغم تاثیرات مخرب معافیت های پی درپی بخش هایی از کارگران از شمول قانون کار چون خروج مناطق آزاد تجاری از  چرا

شمول این قانون، خروج کارگاه های دارنده تا ده کارگر از شمول قانون، ونقض فصل پنجم قانون کار با تصویب شیوه نامه استاد 

وق کار که از قضا از سوی دولت احمدی نژاد تهیه شده است وبرای بار دوم به مجلس شاگردی باز هم الیحه محدود کننده حق

 فرستاده می شود؟



این وزارت خانه بوده اند  41تردید در باره این بخشنامه آنجا پر رنگ تر میشود که فعاالن کارگری شاهد صدور بخشنامه شماره 

اقض آشکار در همزمانی طرح بخشنامه و الیحه با تقدم ارسال الیحه به آیا با وجود این تن. که عمری کمتر از یک هفته نداشت 

مجلس و فرایند های برگشت پذیری پیچیده آن از سوی مجلس به ویژه آنکه از همین حاال مخالفت رییس کمیسیون اجتماعی 

ی اثر بودن آن نخواهد این فرایند را مشکل تر کرده است؛ موجب عقب نشینی و پس گرفتن این بخشنامه و یا در هر حال ب

 شد ؟

این گمانه وجود دارد که صدور این بخشنامه یا به دلیل انتخابات پیش رو است و یا به دلیل ظاهر سازی برای ارائه مستندات 

قانونی با سازمان بین المللی کار است و یا در بهترین حالت برای کاستن از موج اعتراضات فزاینده کارگران تهیه و ابالغ شده 

 چرا روش های تردید آمیز همواره بند ناف اقدامات وزارت تعاون،کار و تامین اجتماعی است؟. ستا

اگر مقررات زدایی از روابط کار موجب . متاسفانه این تناقض و دوگانگی دراعمال مقررات زدایی از سوی دولت نیز دیده میشود 

ادی و ویژه را که یا خروج بخش های وسیع تری از کارگران را ناامنی است چرا دولت الیحه گسترش مناطق آزاد تجاری و اقتص

 از شمول قانون کار را به دنبال خواهد داشت به مجلس فرستاد مجلس هم یک فوریت آن را تصویب کند؟

که موجب صدور این بخشنامه گردیده است را دوباره نگاه   برای درک بهتر موقعیت تردید آمیر کنونی ضروری است دالیلی

 :دو دسته اند  این دالیل از نظربخشنامه. م کنی

گرایش به مقررات زدایی و انعطاف پذیری که عمدتا الزمه کاهش هزینه های تولید و رقابت پذیری در عرصه تجارت ” _یکم 

تا جایی که بدلیل برداشت های نادرست از . جهانی است، ازجمله مولفه های تحوالت ژرف در بازار کار کنونی بوده است

 ”قانون کار، الگوهای استاندارد شغلی، به تدریج در محاق فرو رفته،

انعطاف پذیری و مقررات زدایی به پارادایم غالب توسعه و عدم امنیت شغلی به ویژگی عمده بازارهای کار تبدیل ” _ دوم 

 ” .گردیده است

 :ین آمده استتبعات ناگوار این دالیل و اعمال مقررات زدایی در ایران نیز در بخشنامه چن

 شکنندگی قراردادهای کار _

 فقدان امنیت شغلی  _

 کاهش سطح بهره وری_

 کاهش ضریب رضایت مندی و تعلق سازمانی _

 افزایش تبعیض، نابرابری های درآمدی _

 استرس های شغلی کارگران  _

توجه بیشتر به امنیت شغلی امر لزوم ” : نتیجه حاصل از اعمال مقررات زدایی منجر به این نتیجه گیری شده است که

بر این اساس، . کارگران را با هدف تعادل بخشی و برقراری توازن بین انعطاف پذیری و امنیت شغلی را ضروری می سازد

انعطاف پذیری در راستای صیانت از تولید و امنیت شغلی نیروی کار نه تنها با یکدیگر درتناقض نمی باشند، بلکه درعمل مکمل 

و چارچوب حمایتی موثری را درجهت مقابله با نوسانات بازارکار و چالش های جهانی سازی فراهم خواهد  همدیگر بوده

قانون اساسی نیز بر امنیت شغلی و ارتباط این مفهوم با حق  49و 99ازسوی دیگر، آموزه های قرآنی مصرح دراصول. ساخت

 ” .کار تاکید دارد

نامه هستیم که بررسی هریک از آنها ؛ خود می تواند بیانگر وخامت بیشتر در با این ترتیب ما شاهد احکامی در این بخش

روابط کار موجود و متاسفانه تردید بیشتر و پرسش در باره این موضوع گردد که بخشنامه یا الیحه ؟ کدام سیاست واقعی 

 دولت را رقم خواهد زد ؟

اعمال   ا بیان می کنند که این موضوعات به آفرینش تبعات منفیهر یک از این احکام یازده گانه بخشنامه در خود موضوعاتی ر

 : کرده اند و یا مستقیم یا غیر مستقیم این تبعات را ببار آورده است  مقررات زدایی کمک

تالش و اهتمام جدی در اجرای کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی صادره از سوی معاونت روابط » 1-

این معاونت با هدف رعایت اصل تساوی  9،9و بخشنامه های شماره 92و  91،91بویژه دستورالعمل های شماره، کار، 

 «.دستمزد درقبال کار هم ارزش و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری، بویژه تبعیض های مرتبط با نوع قرارداد استخدامی

بخشنامه ها به کلی تضمین کننده رفع هر گونه نابرابری و آنچه از این حکم برمی آید اینست که این دستور العمل ها و 

 : بابررسی جداگانه هریک گستره این ضمانت ها را دریابیم  تبعیض به ویژه در قرارداد ها هستند

ناشی از اقامه دعاوی مبنی بر سفید امضا بودن قرارداد های کار از سوی کارگران در هیات  91صدور دستور العمل شماره 

اختالف بوده است که اساسا به پدید آمدن شکلی از عدم امنیت شغلی در روابط کار انجامیده است و این های حل 

این بخشنامه به . بخشنامه برای وحدت رویه در هیات های حل اختالف در برابر این دعاوی دستوراتی را صادر کرده است 

 :ن آمده استامضای معاونت روابط کار آقای هفده تن رسیده است در مقدمه آ

احتراما ،با توجه به اینکه از جمله مهمترین دالیل اثبات دعوا در مراجع حل اختالف کار سند است و نظر به ابهامات و رویه “

لذا دستور العمل ذیل برای ایجاد وحدت رویه   های متفاوتی که در این مراجع در خصوص پذیرش اسناد سفید امضاء وجود دارد

 *.”ردددر اجرا ابالغ می گ

سارمان  011قانون کار و ملهم از مقاوله نامه شماره  40و تبصره یک ماده  02در اجرای ماده  91موضوع دستور العمل شماره 

بین المللی کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد و به منظور برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم 

به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مورد پیمانکاران طرف قرارداد با اشخاص حقیقی  ارزش درشرایط یکسان ، ضوابط مربوط

  و به امضای معاون روابط کار  3/01/0939تاریخ صدور هر دو دستور العمل های باال . یا حقوقی را مورد توجه قرارداده است

 **. است

ان می دهد که در اجرای قرارداد های کار در شرکت صادر شده است و نش 9/09/0939که درتاریخ  92دستور العمل شماره 

های پیمانکاری تامین نیروی انشانی قانون کار نقض شده است تاکیدی است بر رعایت تمامی مواد قانون کار در عقد پیمان 

خ برقراری روابط به اعتبار شرایط صدور این دستور العمل ها از سویی و تاری. ها بین سه طرف پیمان دهنده ،پیمان کار و کارگر 

کار خارج از روند معمول آن بین کارفرمای واقعی و کارگران از شروع رواج قرارداد های موقت می توان دریافت که تا چه میزان 

به دیگر سخن فارغ از هرگونه تعهد در اجرای قانون و نقض مقررات،   مقررات کار در باره تعیین دستمزد ها نقض گردیده است

 . رواج داشته و دارد  ک طرفه و سفید امضاقرارداد های ی



به منظور کمک به رشد و توسعه ( سیاست اشتغال)099تالش درجهت تحقق اهداف مندرج در مقاوله نامه شماره»  -2

 «.اقتصادی، حل مساله بیکاری و اشتغال ناقص و اهتمام جدی در راستای تقویت اشتغال کامل و مولد

ین مقاوله نامه پیوسته است و متعهد به اجرای آن است برهمین اساس در بند دوم این به ا 02/9/0910ایران درتاریخ 

 :نیز قلمرو و وظایف و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است در این مقاوله نامه چنین آمده است  بخشنامه

د رسمی در زمینه کمک و مساعدت به اجرای المللی کار تعه با توجه به این که اعالمیه فیالدلفیا برای سازمان بین«

شناسد و این که مقدمه اساسنامه سازمان  کامل و باال بردن سطح زندگی ملل مختلف می های مربوط به ایجاد اشتغال برنامه

 .نظر قرار داده است جلوگیری از بیکاری وتأمین مزد و امرار معاش متناسب را مورد

المللی کار موظف است آثار و نتایج سیاستهای اقتصادی و مالی را  عالمیه فیالدلفیا سازمان بینبا توجه به این که بنا به مفاد ا 

تمام انسانها صرفنظر از  “بررسی کند و این امر باید با توجه به این هدف اساسی که به موجب آن  بر روی سیاست اشتغال

و باید از تأمین اقتصادی و امکانات مساوی برخوردار  معنوی آزاد دارند نژاد معتقدات یا جنسیت خود حق پیشرفت مادی و

 .انجام گیرد” باشند

کند که هر شخص حق داشتن کار و انتخاب آزاد آن را در شرایط  بینی می با توجه به این که اعالمیه جهانی حقوق بشر پیش 

 .باید در برابر بیکاری مورد حمایت قرار گیرد منصفانه و رضایتبخش دارد و

المللی که مستقیماً با سیاست اشتغال ارتباط دارند به  های موجود بین نامه ها و توصیه نامه ظر گرفتن مفاد مقاولهبا در ن 

 0343ای مورخ  نامه مربوط به هدایت حرفه توصیه 0342راجع به ایجاد اداره کاریابی مورخ  نامه نامه و توصیه خصوص مقاوله

نامه راجع به رفع تبعیض در اشتغال و حرفه  نامه و توصیه همچنین مقاوله و 0311خ ای مور نامه مربوط به آموزش حرفه توصیه

 .0312مورخ 

المللی ناظر به تأمین رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر اشتغال کامل و  با توجه به این که مفاد این اسناد باید در سیاست بین 

 .ی را اشغال کندا انتخاب شده باشد جای برجسته مولد اشتغالی که با آزادی

( هشتمین موضوع دستور دوره اجالسیه )پس از اخذ تصمیم نسبت به پذیرش پیشنهادات مختلف مربوط به سیاست اشتغال  

در روز نهم ژوییه یک هزار و نهصد و شصت و . المللی درآید نامه بین این پیشنهادات به شکل یک مقاوله و اخذ تضمین به این که

 .کند تصویب می( 0314)سیاست اشتغال  نامه راجع به را به نام مقاوله نامه زیر چهار مقاوله

 اساسی ترین موارد اجرایی این مقاوله نامه نیز چنین است

تأمین نیازمندیهای مربوط به نیروی انسانی و حل  –به منظور تشویق رشد اقتصادی و باال بردن سطح زندگی  – 0 – 0ماده  

و باید به عنوان یک هدف اساسی سیاست فعالی را در زمینه ایجاد اشتغال کامل و مولد که عض مسأله بیکاری و کم کاری هر

 .با آزادی انتخاب شده باشد اعالم و دنبال نماید

 :این سیاست باید ناظر بر تضمین موارد زیر باشد- 1- 2

 .برای همه اشخاص آماده خدمت و جویای کار امکان اشتغال وجود داشته باشد –الف  

 .کار مورد نظر تا آنجا که ممکن است تولیدکننده باشد –ب 

عقیده سیاسی وابستگی ملی  –مذهب جنس  –رنگ  –آزادی در انتخاب شغل به طوری که هر کارگر بدون توجه به نژاد  –پ 

خود در  امکانات را برای تحصیل تخصص الزم برای داشتن شغل مناسب و استفاده از تخصص و قابلیت و منشاء اجتماعی تمام

 .اختیار داشته باشد

این سیاست باید با توجه به مرحله و سطح پیشرفت اقتصادی و همچنین روابط و محاسبات موجود بین هدفهای  -1- 3

هدفهای اقتصادی و اجتماعی ازطرف دیگر اتخاذ شود و به وسیله روشهایی به مورد اجرا گذاشته  اشتغال از یک طرف و سایر

 «.های ملی باشد یط و هدفشود که منطبق با شرا

متاسفانه در تمامی سال ها ی پس از انقالب این مقاوله نامه رعایت نشده است و این یکی از موارد نقض آشکار تعهدات بین 

بی توجهی به آن از سوی مسووالن از یک سو و نمایندگان کارگران در تشکل های رسمی از   المللی است که از رهگذر

قانون کار از اجرای آن خودداری  40بت به آن به بهانه های گوناگون با وجود نوعی بازتاب آن در ماده سوی دیگر همواره نس

 .شده است

ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق اصالح آیین نامه های موجود، در راستای فراهم » -3

حق تشکل و ) 32و (آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل) 27ه هاینمودن بسترهای الزم به منظور الحاق به مقاوله نام

 «.با هدف ارائه خدمات مهارتی، آموزشی و حقوقی ارزشمند به جامعه کارگری و کارفرمایی( مذاکره جمعی

ر قانون کار از د 32و  27مقاوله نامه های   برابر با امضای تفاهم نامه وزارت کار با شرکای اجتماعی در باره 0919ازپاییز سال 

طریق اصالح فصل ششم این قانون، جمهوری اسالمی پذیرفته است که به این مقاوله نامه ملحق شود متاسفانه این امر به 

گو اینکه این دو مقاوله نامه از مقرراتی است که همه دولت های عضو سازمان بین المللی کار تحت . تعویق افتاده است 

دین الجرم و ناچار از اجرای آنند اما مغایرت های جدی فصل ششم قانون کار با این دو مقاوله نامه عنوان مقاوله نامه های بنیا

مانع از آن شده است تا از راه ایجاد تشکل های کارگری آزاد و مستقل کارگران بتوانند در برابر مقررات زدایی از روابط کار 

مواد قانونی و آیین نامه ها و دستور العمل هایی را که مغایر با  مقاومت کنند و از راه کوشش های دسته جمعی آن دسته از

این مهمترین حلقه در روابط کار است که ناتوانی آن موجب مقررات . حقوق کار شناخته شده است راملغی و یا اصالح کنند

 .زدایی و ستم ناشی از آن به کارگران شده است

آمده  27وجود می افزاید عباراتی است که به منظور الحاق به مقاوله نامه آنچه در مورد بند سوم بخشنامه به تردید های م

چرا دولت این اجازه را به خود داده است و می دهد تا از طریق آیین نامه ها و یا اصالح آنها به سازماندهی و . است 

لمللی است چرا که این مقاوله توانمندسازی تشکل ها بپردازد؟ این اقدام طراحی شده دولت خود نافی مقاوله نامه بین ا

نامه به آزادی ایجاد تشکل رای داده است و هرگونه دخالت دولت در ایجاد و ساماندهی و توانمندی تشکل ها دخالت آشکار 

دخالت گری دولت و . دولت تنها وظیفه دارد که موانع موجود بر سر راه ایجاد این تشکل ها را از میان بردارد. در امور آنهاست 

گسترش مقررات زدایی و   زاب سیاسی و نهاد های قدرت در ایجاد تشکل های کارگری نتیجه ای جز آنچه تاکنون موجباتاح

 ایجاد ناامنی در محیط های کار و تولید و در غلطیدن کارگران به فقر مطلق را فراهم کرده است را ببار نخواهد آورد

با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از  011و توصیه نامه( خاتمه اشتغال)012بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره » -4

 «.کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی



کاربرد دارد و چگونگی خاتمه کار را مقرر می   این مقاوله نامه در مورد کلیه رشته های فعالیت اقتصادی و کلیه نیروهای کار

این مقاوله نامه آنچه در این مقاوله نامه حائز اهمیت است اینکه خاتمه اشتغال نیازمند دلیل موجهی است  4طبق ماده کند 

این مقاوله نامه  1ماده . که در ارتباط با توانایی کارگر یا براساس مقتضیات اجرایی کارگاه،نهاد یا خدمت وجود داشته باشد

 : اشتغال محسوب نمی شودموارد زیر دالیل موجهی برای خاتمه 

عضویت در اتحادیه یا شرکت در فعالیت های اتحادیه ای در خارج از ساعت کاری با موافقت کارفرما در چارچوب ساعت (الف

 کاری

 جویای کار بودن یا فعالیت کردن یا داشتن سابقه فعالیت با عنوان نمایندگان کارگران( ب

ناتی علیه کارفرما مشتمل بر ادعای تجاوز به قوانین و مقررات یا متوسل شدن داشتن سابقه شکایت یا مشارکت در جریا( پ

 یه مقامات صالحیت دار اداری

 نژاد، رنگ، جنسیت، وضعیت تاهل، مسوولیت های خانوادگی، بارداری، مذهب ، عقیده سیاسی، ملیت( ت

 غیبت از کار در ایام مرخصی زایمان( ث

اسطه بیماری یا صدمات دلیل موجهی برای خاتمه اشتغال محسوب نمیشود و غیبت غیبت متوالی به و 1همچنین در ماده 

 .موقت که دارای گواهی پزشکی داشته باشد نیز دلیلی برای خاتمه کار نیست

این مقاوله نامه می گوید نباید به اشتغال یک کارگر خاتمه داد بدون اینکه فرصتی برای دفاع از خود در مقابل ادعای  7ماده 

ت گرفته به دالیل مربوط به عملکرد و شیوه کار پیدا کند مگر اینکه کارفرما نتواند به شکل موجهی که انتظار می رود این صور

 فرصت را فراهم آورد

در ادامه موادی در باره رویه دادخواست علیه خاتمه اشتغال ، عادالنه بودن خاتمه اشتغال ، خاتمه اشتغال بواسطه 

و زیر بنایی که نیازمند اعالم وضعیت ناگزیر این خاتمه به مقامات ملی است در مواد مختلفی مقرر تکنولوژیکی، اقتصادی 

 .گردیده است

بسترسازی جهت الحاق به »با این شرایط یکی از بحران های جدی فسخ قرارداد های یک جانبه موجب گردیده است تا 

 .انده شوداز سوی وزیر کار در بخشنامه گنج″ 012مقاوله نامه شماره 

مندرج درفصل یازدهم قانون کار با هدف تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض 021و072،074اجرای کامل و دقیق مواد » -5

درپرداخت دستمزد، بویژه نابرابری های مزدی مرتبط با نوع قرارداد استخدامی و همچنین تاکید بر اجرای به موقع آرای قطعی 

 «.و الزم اجرای مراجع حل اختالف

بخشنامه که به پیوست می آید نیز از مجموعه مقرراتی است که تا کنون به فراوانی نقض شده اند  1مواد مندرج در بند *

مواردی چون اخراج کارگرانی که داوطلبانه به تشکل های مستقل پیوسته اند و یا کارگرانی که به دالیلی از دریافت مزد برابر 

برای تامینئ شغل ناچار   یا کارگران نوجوان و دانشجو و یا کارگرانی که  اند از جمله زنان کارگرکار برابر محروم شده   در مقابل

 از دریافت مبالغ مزدی کمتر از مزد مصوب شده اند گروه دیگری از موجبات عدم امنیت شغلی را فراهم کرده است

ار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار، از گسترش و تقویت آموزش های فنی حرفه ای با توجه به نیازهای بازارک» -6

به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های کارگران با  (lifelong learning) طریق کاربرد سیستم های یادگیری تمام عمر

 «.تحوالت فنی و اقتصادی بازارکار

در مجموع از قانونی مترقی و ” استاد شاگردی نوین  شیوه نامه“فصل پنجم قانون کار به سبب مقررات زدایی از آن تحت تاثیر 

این فصل شامل همه مواردی است که مستقیما در خدمت . توسعه گرا به فصلی تزیینی در قانون کار تبدیل شده است

جرایی توسعه انسانی قرار می گیرد و موجب رشد توانمندیهای فنی و حرفه ای کارگران متناسب با نیاز های بازار کار قابلیت ا

مواد این فصل کامال در خدمت یادگیری در همه حال خواهد بود و متاسفانه در دولت دهم به کلی از مناسبات و روابط کار . دارد

نادیده گرفته شد و با تصویب شیوه نامه استاد شاگردی و اجرای آن در دولت یازدهم این فصل از قانون هم به تیغ تیز مقررات 

جمله تردید های جدی که به بخشنامه مورد نظر وجود دارد تناقض آشکاری است که در حرف و عمل از . زدایی گرقتار آمد

هجم اعتراضات به طرح استاد شاگردی و حتی بردن . مسوولین وزارت کار به ویژه وزیر مربوطه در این مورد دیده شده است

بی توجهی دستگاه وزارتی به این اعتراضات با شعار شکایت از جانب منتقدین این شیوه نامه به سازمان بین المللی کار و 

گسترش سیستم یادگیری تمام عمر و تقویت آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت افزایی با رعایت سایر بند های این 

  کنند؛بخشنامه و همچنین اختصاص دوره کارورزی بدون مزد و مزایا برای دانشجویان فارغ التحصیلی که به بازار کار ورود می 

بدو ن الغای دستور العمل هایی نظیر طرح ارتجاعی اشتاد شاگردی این بند از . همخوانی ندارد و در تضاد با یکدیگر است

 .بخشنامه هیچگاه اعتبار نخواهد یافت

مینه به منظور تهیه اطالعات جامع آماری در ز (Survey of Working Life) انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی کاری -7»

و سنجش سالیانه سطح انعطاف پذیری کار و امنیت شغلی کارگران در ( انواع قراردادهای موقت)اشکال غیراستاندارد کار 

 «.بازارکار، به منظور برنامه ریزی و سیاست گزاری های مبتنی برپیش بینی

ه به استانداردهای بین المللی و حقوق صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توج -اصالح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری» -8

 «.بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار

درستی و واقعی بودن بخشنامه امنیت   شاید بتوان گفت بند هشتم بخشنامه یکی از مهمترین متر و معیار های سنجش

اری که به بهانه هایی از جمله ایجاد یکم اینکه مناطق آزاد تج  چرا؟ دو دلیل برای این عیار سنجی وجود دارد. شغلی است

اشنتغال بنا گردیدند با استفاده ازمقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد عمال بخش های 

مهمی ازقانون کار از روابط و مناسبات کار دراین مناطق حذف شد وکارگران ضمن از دست دادن بخش قابل توجهی از حقوق 

نی خود به دلیل عقد قرارداد های اسارتبار بدون نظارت و بازرسی کار و بدون داشتن حق تشکل یابی در معرض استثمار قانو

ایجاد مناطق آزاد تجاری “دیگر اینکه دولت یازدهم در جمهوری اسالمی الیحه یک فوریتی . شدید صاحبان سرمایه قرار گرفتند

شبکه اطالع رسانی )بنا به گزارش شانا . تقدیم مجلس می کند 0931هم تیر ماه را در تاریخ چهارد” و ویژه اقتصادی جدید

منطقه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات  ۵۶منطقه آزاد تجاری، صنعتی و  ۳رئیس جمهوری، الیحه ایجاد   (نفت و انرژی

اینچه )شود در استانهای گلستان  یبراساس این الیحه به دولت اجازه داده م  .قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد

، (جاسک)، هرمزگان (بانه، مریوان)، کردستان (سیستان)، سیستان و بلوچستان (اردبیل)، اردبیل (مهران)، ایالم (برون

همچنین . رسد ایجاد کند ، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیئت وزیران می(بوشهر)بوشهر 



، آذربایجان (گچساران)، کهگیلویه و بویراحمد (زنجان)، زنجان (ابرکوه، میبد)، یزد (فسا)ند در استانهای فارس توا دولت می

منطقه ( شاهین شهر)و اصفهان ( تاکستان)، قزوین (خرم آباد)، لرستان (خواف، قوچان)، خراسان رضوی (سرو، ارومیه)غربی 

و مجلس شورای اسالمی در روز شنبه . قه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کندمنط( ساوجبالغ)ویژه اقتصادی و در استان البرز 

در صورت تصویب این الیحه باز هم مقررات اشتغال نیروی . یک فوریتی بودن این الیحه را به تصویب می رساند 91/4/0931

کار دامن می   ز لغو مقرراتوسیعتری ا  گستره  انسانی در روابط و مناسبات مناطق جدید حاکم خواهد شد که این خود به

مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد »تحت عنوان  9/2/0979این مقررات در تاریخ   .زند 

شاکله این مقررات چیزی حتی .تصویب و به تایید رییس جمهور وقت رسیده است « صنعتی جمهوری اسالمی ایران –تجاری 

فصول و مواد بسیاری از قانون کار در این مقررات وجود . قانون کار پیشنهادی دولت به مجلس است” صالحا“کمتر از الیحه 

ندارد عمده ترین موضوع آن براساس توافق و تراضی کارگر و کارفرماست ضمن آنکه به تعریف مزد و ساعت کار پرداخته است 

کارگر و کار فرما می گذارد اما هیچ سخنی در باره حداقل دستمزد در و اضافه کاری و نرخ آنرا هم بهر عهده قرارداد فی مابین 

در تمامی این مقررات کارگران حق داشتن .  در این مقررات از سنوات و پاداش و عیدی خبری نیست. این الیحه وجود ندارد 

حتی درصورتی که رای به بازگشت   در روابط کار درنهایت با توافق کارفرما حاصل میگردد  تشکل صنفی را ندارند و حل اختالف

مرخصی سالیانه در این مقررات به بیست روز کاهش یافته است .کارگر داده شود کارفرما مخیر است از پذیرش آن سر باز زند 

 مقررات بین المللی مانند مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها  .نرخ شب کاری و اضافه کاری نیز با توافق طرفین تعیین میشود . 

 (10ماده )در این مقررات الرم االجرا نیستند و تنها گفته شده است الزم الرعایه هستند 

آیا بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید از آن حد توانمندی و برش و قاطعیت برخوردار است تا بتواند 

لی قانون کار در سراسر ایران عینیت بخشد ؟ آیا با ضمن حذف سیاست های مقررات زدایی به تامین فراگیری و تمام شمو

 این بخشنامه قانون کار می تواند در عمل قانون حمایت از هر کارگر در هر نقطه از ایران باشد؟

نظارت مستمر بازرسان کار برعملکرد شرکت های پیمانکاری، باالخص در زمینه رعایت عدالت مزدی، استقرار مسئولین  -9

 020صالحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین فراهم نمودن بسترهای الزم جهت الحاق به مقاوله نامه شمارهایمنی و تائید 

 (بنگاه های کاریابی خصوصی)

ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت  -10

و توصیه ( کار پاره وقت) 071تمالی ازطریق وضع مقررات و الحاق به مقاوله نامه شماره و جلوگیری از سوء استفاده های اح

باالخص با توجه به تاکید سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی، مبنی  029نامه

 .برتوسعه فعالیت های پاره وقت و مشارکتی

قانون  01و تبصره ماده 7ت قرارداد های کار، در راستای اجرای صحیح و کامل مادهطراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثب -11

 .کار

اولین . هریک ازموارد یازده گانه بخشنامه نیاز به ضمانت های اجرایی دارد تا نشان دهد این بخشنامه برگشت ناپذیر است 

ن کار و الیحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه از ومهمترین شروط برگشت ناپذیری بخشنامه باز پس گیری دوالیحه اصالح قانو

همزمان با اجرای این شروط پذیرش بی قید و شرط و هرچه زودتر مقاوله نامه های بنیادین . مجلس شورای اسالمی است

ی که در این و اجرای بی کم و کاست آنها و پیوستن به مقاوله نامه های  32و  27سازمان بین المللی کار با الویت مقاوله نامه 

 . بخشنامه به آنها اشاره شده است

متر و معیار برای اصالح قانون کار   قانون کار فعلی دارای اشکاالت بسیاری در مقایسه با حقوق کار بین المللی و ملی است

ر عرصه ملی مقایسه آن با حقوق کار بین المللی است که در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار تجلی یافته است و د

به اعتبار این معیار ها الیحه اصالح قانون کار هم . قانون اساسی است   درفصل سوم  متر و معیار حقوق شناخته شده ملت

صادره امنیت شغلی همراه با امنیت   با قانون اساسی و هم با مقاوله نامه های بین المللی در تضاد است و بخشنامه

رویکرد . می تواند زمینه ساز و بستر مناسبی برای اصالح راستین قانون کار را فراهم سازد سرمایه گذاری و تولید تا حدودی 

 واقعی دولت به کدام سو است؟

 :پیوست ها

برداشت های مجاز از مزد 41) -(مزد مساوی در برابر کار مساوی92)متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد  -074ماده 

، برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف یا تادیه ( 40)و تبصره ماده (اع کار اضافی شرایط مجاز ارج 13) -(کارگر

حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر 

 :کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 111تا  911 نفر ، 01برای تا 1-

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 11تا  91نفر ،  01نفر نسبت به مازاد  011برای تا  -2

 . برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر 91تا  01نفر ،  011نفر نسبت به مازاد  011برای باالتر از  -3

 . روز محکوم خواهند شد 021روز تا  30ور به حبس از در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذک

هر کس ، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید ،  -072ماده 

ف قانونی آنها یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظای

برابر حداقل مزد روزانه کارگر  011تا  91جلوگیری نماید ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 

 . روز و یا هر دو محکوم خواهد شد 091روز تا  30در تاریخ صدور حکم یا حبس از 

این قانون از اجرای به ( اره چکونگی اعتراض با آرای هیات تشخیصدر ب 013)کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده  -021ماده 

موقع آرای قطعی و الزم اجرای مراجع حل اختالف این قانون خودداری نمایند ، عالوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط 

 .ند شدبرابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواه 911تا  91و امکانات خاطی به جریمه نقدی از

تنها در نقش کارفرمای بزرگ، بلکه در نقش حامی کارفرمایان بخش  دولت درالیحه اصالح قانون کار نه :شهریور93

 !دولتی ظاهر شده است خصوصی و شبه

اند،  در راستای واکنشی که صاحبان نیروی کار و کارشناسان به آن داشته« اصالح قانون کار»گیری الیحه  های بازپس زمزمه

تنها در نقش کارفرمای بزرگ، بلکه در  شود که برخی کارشناسان تأکید دارند دولت در این الیحه، نه در حالی شنیده می اکنون

دمحم مالجو، اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت . دولتی ظاهر شده است نقش حامی کارفرمایان بخش خصوصی و شبه



ما به جای اینکه موانع سر راه تولید را بردارد، سعی در تضعیف یکی از عامالن خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد؛ ا می

در نوک پیکان . جانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع است تهاجمی همه»: گوید دارد، می( صاحبان نیروی کار)تولید 

تند و در پشتیبانی از منافع کارفرمایان دولتی پشت این تهاجم هس  هاي این تهاجم نیز وزارت کار نشسته؛ اما دستگاه

به گفته او، با این تغییر حقوقی در . «کنند های آتی عمل می دولتی و نیز کارفرمایان خارجی در سال خصوصی و دولتی و شبه

اگر سرمایه خارجی به ایران جلب »: قواعد بازی پیشاپیش شاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم که در شرف وقوع است

آمدن . سرمایه یک رابطه اجتماعی و یک رابطه قدرت است. جایی منابع مالی از بیرون به درون ایران نیست شود، فقط جابه

سرمایه خارجی به اقتصاد ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را رقم خواهد زد 

های تغییر روابط قدرت به زیان طبقات  صحنه. کنیم ی از تئاتری در آینده را تماشا میهای و اکنون پیشاپیش داریم صحنه

ای که در بازار کار  تری که فروشنده نیروی کار خودشان در بازار کار هستند، به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی فرودست

 .«متقاضی نیروی کار هستند

اگر با این گزاره موافقید، . شود معتقدند این الیحه نوعی هجمه به قانون کار محسوب میبسیاری از منتقدان الیحه قانون کار،  

ای است؟ آیا پیشینه داشته و بعد شدت گرفته یا  شود، در چه مرحله ای که به حقوق کارگران وارد می به نظرتان هجمه

 تواند آغاز این هجمه باشد؟ می

فقط در نقش کارفرمای بزرگ ظاهر شده است، بلکه در نقش  این الیحه نه آید دولت در در تأیید صحبت شما، به نظر می

خواهد چرخ تولید در اقتصاد را راه بیندازد، اما  دولت می. شود دولتی نیز ظاهر می حامیان کارفرمایان بخش خصوصی و شبه

لگوی توزیع قدرت سیاسی در سپهر لحاظ نوع ا حال، دولت به درعین. ای مواجه است تولید در اقتصاد ایران با موانع عدیده

سیاست، ناتوان از این است که بخش اعظم موانع تولید در حوزه اقتصاد را که ریشه در نوع روابط اعضای طبقه اقتصادی و 

به بیانی دیگر، دولت مثال در هدایت منابع بانکی به سمت تولید، رفع موانعی که سرمایه . سیاسی فرادست دارد، برطرف کند

در واردات و صادرات برای تولید داخلی پدید آورده، اصالح نظام مالیاتی، اصالح نظام بودجه و غیره ناتوان است، زیرا در تجاری 

در چنین . اند اند و راه را بر هر نوع تغییراتی که به نفع تولید تمام شود، بسته نفعاني ایستاده ها ذی هر کدام از این بخش

های اقتصادی  ای رفع موانع تولید یا، به زبان دیگر، برای افزایش حاشیه سود فعالیتچارچوبی دولت همه بار فشار بر

های تولید که هر قدر هم کم باشند اما هنوز امکان  دولتی را به آن بخش از هزینه های دولتی و خصوصی و شبه بخش

بری  یروی کار و در واقع میزان سهمهای ن کنم، هزینه در صدر این وجهی که اشاره می. کند کمترکردنشان هست، هدایت می

صاحبان نیروی کار در طبقات متوسط، کارگر و تهیدستان شهری، از فرایندهای تولید و توزیع قرار دارند تا از طریق کاهش این 

ه بنابراین نوع تهاجم دولت ب. های اقتصادی است، بیشتر شود ها، روی دیگر سکه که امکان سودآوری برای فعالیت نوع هزینه

در واقع دولت فشار را به سمتی هدایت . کرده است های پس از جنگ از این منطق تبعیت می منافع کارگران در همه سال

های پس از جنگ بنگریم، چیزی که  اگر به سال. کند که امکان مقاومت نهادینه از سمت متضرران وجود نداشته باشد می

ها پس از جنگ تا  کند، در این است که در همه سال های قبلی متفاوت می ترویکرد دولت یازدهم را از جهاتی با رویکرد دول

گرفته از درآمدهای نفتی بود و همین درآمدها این  نشئت ها، منابع اقتصادی در اقتصاد ایران عمدتا  پیش از شروع دوره تحریم

حاال که درآمدهای . متر را کمتر احساس کنندانداختن چرخ تولید ک داد که ضرورت ناگزیر راه تر می های قبل امکان را به دولت

نحوی از انحا از دست اقتصاد ایران ستانده شده، دولت درصدد  انداز افزایش ندارد و این منبع به  نفتی به دالیل مختلف چشم

اجتماعی ترین نیروهای  کشی از ضعیف نوعی بازآرایی نهادی و ساختاری است تا کمبود این منابع را از طریق افزایش بهره

بری  تر است که سرجمع قصد دارد میزان سهم مراتب وسیع بنابراین الیحه قانون کار یکی از اجزای یک مجموعه به. جبران کند

 .های اقتصادی بیشتر داشته باشد صاحبان نیروی کار را کم کند تا روی دیگر سکه، امکان سودآوری برای فعالیت

 به نسبت گذشته افزایش یافته است؟ با این اوصاف شدت هجمه به نیروی کار 

ام به این است که تهاجمی که در  اشاره. اند که افزایش شدت نشان از تحول کیفی دارد بله، شدت و کمیت افزایش پیدا کرده

دلیل کسری درآمدهای ارزی دولت، تحول کیفی در   دو، سه سال اخیر به سمت منافع صاحبان نیروی کار صورت گرفته، به

در استمرار فشارهای قبلی شاهد بازآرایی نهادی . های پس از جنگ برقرار بوده است پدید آورده که در تمام سال ای هجمه

لحاظ حقوقی تغییر پیدا  به بعد، رسما سندی مهم مثل قانون کار به  ٩۲اینکه برای اولین بار از سال . هستیم  گسترده

 .سابق که وجود داشته است کند، تحولی کیفی است در استمرار همان روندهای می

 ریزی دولت برای رسیدن به چه هدفی است؟ برنامه 

بری صاحبان نیروی کار کم شود،  اگر از منظر دولت و مدافعان تغییرات در قانون کار نگاه کنیم، هدف این است که سهم

ها بیشتر شود و از  گذاری مایهدولتی زیاد شود تا سر های دولتی و خصوصی و شبه های اقتصادی در بخش سودآوری فعالیت

 .آفرینی بیشتر شود، چرخ تولید راه بیفتد و گره تولید در اقتصاد ایران باز شود این رهگذر اشتغال

 به نظر شما هدف دولت با این فرایند، تأمین خواهد شد؟ 

گرچه امکان سودآوری برای شود،  استداللم بر این مبناست که گرچه سهم نیروی کار کمتر می. پاسخ من اکیدا منفی است

کند، اما این امر منتهی به تولید و  دولتی افزایش پیدا می های دولتی و شبه کار در بخش خصوصی یا فعالیت و صاحبان کسب

ترین موانع تولید که تاکنون گره تولید در ایران را ایجاد  گذاری بیشتر در بخش مولد نخواهد شد، زیرا کماکان مهم سرمایه

ای از نیروهایی که در  نخست باید دید آیا مجموعه. ، سر جای خود هستند و تغییری در آنها ایجاد نشده استاند کرده

های اقتصادی کنند، این منابع را به  شان را وارد فعالیت  دولتی قرار است منابع اقتصادی های خصوصی و دولتی و شبه بخش

هایی که گرچه برایشان سودآوری بیشتری دارد  برند یا به سمت فعالیت های مولد یعنی تولید کاال و خدمات می سمت فعالیت

ای است که در بخش خصوصی،  افزوده نیست؟ پاسخ من این است که کماکان فضای اقتصادی به گونه اما متضمن تولید ارزش

دولتی  ولتی و شبههای نامولد ببرند و در بخش د کند منابعشان را به سمت بخش وکار حکم می عقالنیت به صاحبان کسب

هایی هدایت  کند منابع را مانند گذشته بیشتر به سمت فعالیت هم نه عقالنیت اقتصادی، بلکه مصالح سیاسی حکم می



مانع دوم . دنبال اهداف دیگری است گویی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی بلکه به کنند که نه در پی انباشت سرمایه یا پاسخ

های مولد برود، از  هایی از منابع اقتصادی ما در قیاس با گذشته بیشتر به سمت فعالیت گر بخشاین است که کماکان حتی ا

. رو هستند شود، تولیدکنندگان داخلی با موانع جدی روبه حیث تحقق تقاضای مؤثر برای کاالها و خدماتی که تولید می

ر بازارهای ملی را به سمت محصوالت و خدمات ترین مانع فرادستی سرمایه تجاری است که تقاضاهای مؤثر داخلی د مهم

کند و در چنین چارچوبی کماکان این گره افزایش تولید یعنی فقدان تقاضای مؤثر در جای  تولیدشده در خارج از ایران هدایت می

مانع سوم نیز این است که هیچ تغییر محسوسی در آن مجموعه از قواعد بازی که تاکنون بیشتر . خودش باقی است

دولتی و دولتی را به  های شبه های اقتصادی در بخش خصوصی و نیز قسمتی از منابع مالی بخش ودهای حاصل از فعالیتس

کرده، ایجاد نشده و کماکان جریان فرار سرمایه و غلبه کارگزاران  سمت خروج از مدار انباشت سرمایه در ایران هدایت می

بری  بنابراین از طریق کاهش سهم. گذاری در اقتصاد ایران برقرار است سرمایه برداری از اقتصاد ایران بر کارگزاران سرمایه

های دولتی،  ای در بخش های توسعه وکار در بخش خصوصی و نیز عامالن فعالیت صاحبان نیروی کار، گرچه صاحبان کسب

ره انباشت سرمایه در کل اقتصاد کنند اما این سودها بیشتر به سمت مدار باالتری در زنجی امکان سودآوری بیشتری پیدا می

شود و با فشار بیشتر بر نیروی کار  بنابراین گره تولید در اقتصاد ایران باز نمی. کند جهانی حرکت و از مرزهای ملی عبور می

دلیل فشار بر نیروی کار، عمال   های جدید در بخش دولتی و خصوصی فراهم نخواهد شد بلکه به گذاری فقط امکان سرمایه نه

ای  در این حالت، نیروی کار از سویی انگیزه. ترین عوامل تولید در اقتصاد ایران را شاهد خواهیم بود شدگی یکی از مهم فلج

های تولیدی ندارد و از سوی دیگر نیز امکان بازتولید اجتماعی خودش را ندارد و در چنین چارچوبی  برای کارکردن در فعالیت

نتیجه نهایی این است که به گمان من، با فشار روی نیروی کار از جمله از طریق . شود سامانه تولید است که متضرر می

های  شود بلکه لطمه بیشتری به فعالیت فقط هدفی که دولت در دستور کار دارد برآورده نمی تغییرات حقوقی در قانون کار نه

زایی و  د و به طریق اولی، فاکتورهای بعدی اشتغالگذاری و انباشت سرمایه در اقتصاد ایران وارد خواهد ش تولیدی و سرمایه

 .نیز آسیب خواهنددید… توزیع درآمد و 

 ای که ارائه شده، با چه رويكردي است؟ به تصور شما الیحه 

. گذاران در این زمینه، نادان نیستند عبارت دیگر طراحان الیحه و مجموعه سیاست به. به گمان من از سر ناآگاهی نیست

های پس از جنگ تاکنون، گرچه قانون کار  تصور من این است که در سال. تر از جهل و نادانی است کننده یار تعیینمنافع، بس

ها، دست کارفرمایان در بخش خصوصی، دولتی و  ای از سیاست دلیل مجموعه  از لحاظ حقوقی تغییر نکرده، اما به ۵۷٩۲سال 

شدت  ها به گذاشت و حق و حقوق نیروی کار در تمام این سال ی کار باز میکشی از نیرو دولتی را تمام و کمال در بهره شبه

اگر امروز شاهدیم تغییر حقوقی از طریق الیحه اصالح قانون کار در شرف وقوع است، به گمانم این بیشتر . تضعیف شده است

نشود و دیپلماسی خارجی مساعد اندازهای جدی مواجه  آتی دارد تا چنانچه روند اجرائی برجام با دست های  نظر به سال

های خارجی به سمت  گذاری برای درجاتی از ادغام در اقتصاد جهانی بتواند استمرار پیدا کند و از این رهگذر چنانچه سرمایه

مدت و درازمدت است تا امکان  گذاران خارجی در افق میان ایران جلب شوند، این تغییر حقوقی برای جلب نظر سرمایه

های اقتصادی در اختیار  زیست در دسترس و ارزان را برای فعالیت  های محیط ز نیروی کار بسیار ارزان و نیز ظرفیتگیری ا بهره

حق و حقوق  آنها در شرایطی که تغییرات حقوقی به وقوع نپیوسته باشد، ولو در عمل نیروی کار بسیار بی . داشته باشند

در چنین چارچوبی به گمانم از حیث . ها در اقتصاد ایران کمتر است اریگذ شان برای کلیدزدن سرمایه شده باشد، انگیزه

فقط در زمینه رابطه کارگر و کارفرما بلکه در ابعاد  گذاری اقتصادی ما نه طور کل نظام سیاست اقتصادی، طراحان الیحه و به

  سی خارجی مساعد بتوانند نظر سرمایهاند که انتظار دارند با دیپلما گذاری کرده مدتی را هدف انداز میان تری، چشم وسیع

به عبارت دیگر ما با این تغییر حقوقی در قواعد بازی پیشاپیش شاهد یک پرده از اپیزودهای آتی هستیم . خارجی را جلب کنند

جایی منابع  ام مشخصا به این است که اگر سرمایه خارجی به ایران جلب شود، فقط جابه اشاره. که در شرف وقوع است

آمدن سرمایه خارجی به اقتصاد . از بیرون به درون ایران نیست، سرمایه یک رابطه اجتماعی و یک رابطه قدرت است مالی

ایران، نوع جدیدی از روابط قدرت بین کارگران با کارفرمایان اعم از داخلی و خارجی را رقم خواهد زد و اکنون پیشاپیش داریم 

تری که فروشنده نیروی  های تغییر روابط قدرت به زیان طبقات فرودست کنیم، صحنه می هایی از تئاتری در آینده را تماشا صحنه

 .کار خودشان در بازار کار هستند و به نفع اقلیت کارفرمای داخلی یا خارجی است که در بازار کار متقاضی نیروی کار هستند

شدت پررنگ شده و دیگر  گرایی به جانبه ولت در سهاگر به الیحه نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید در بخشی از آن حضور د 

. هایی هم حضور پررنگ قوه قضائیه را شاهدیم در بخش. توازنی در تعداد اعضا از سوی کارگران، کارفرمایان و دولت وجود ندارد

 مدت است که به آن اشاره داشتید؟ این به آن معناست که تغییر قانون کار، قدم اول در مسیری میان

ترین  کارگران اصوال کوچک. گرایی در این چارچوب به دست فراموشی سپرده شده است جانبه سه. ا موافق هستمبا شم

تهاجمی . زنند که مستظهر به پشتیبانی دولت هستند حرف اول و آخر را دولت و کارفرمایانی می. حضوری در این بین ندارند

های   در نوک پیکان این تهاجم نیز وزارت کار نشسته اما دستگاه. ستجانبه به منافع صاحبان نیروی کار در حال وقوع ا همه

دولتی و نیز کارفرمایان خارجی  دولتی پشت این تهاجم هستند و در پشتیبانی از منافع کارفرمایان خصوصی و دولتی و شبه

 .کنند های آتی عمل می در سال

 گیرند در پی خواهد داشت؟ قرار میبه نظرتان این امر واکنشی را از سوی افرادی که تحت فشار  

 .بینی کنم توانم پیش بینی است و من نمی سؤال شما معطوف به پیش

های پس از جنگ، در حد اعال  در تمام سال. کنم توانم انجامش بدهم، اشاره می بینی که نمی فقط به عناصری از یک پیش

بنابراین . اند طورکلی نیروی کار موفق بوده وعه کارگران و بههای جمعی در مجم گذاران اقتصادی در ستاندن انواع توان سیاست

بینی  دهد تحوالت آتی را پیش کماکان این به من اجازه نمی. نیروی کار ما از لحاظ ساختاری، امروز توان مقاومت نهادینه ندارد

روی آنها، یعنی کارفرمایان  ه طرف روبهتوانم با قوت بگویم که اگر مجموعه نامتشکل کارگران، جلوی امتیازی را که ب کنم اما می

شود، نگیرند، از حیث معیشتی در شرایط  دولتی در داخل و احتماال کارفرمایان خارجی آتی داده می دولتی و خصوصی و شبه



گردد که در بحث ما  ای از عوامل برمی اینکه آیا توانایی خواهند داشت یا نه، به مجموعه. نامناسبي قرار خواهند گرفت

 .گنجد مین

 راهکار شما در این شرایط چیست؟. رود آفرینی کند اما راه را اشتباه می دولت قصد دارد چرخ تولید را راه بیندازد و اشتغال

اشتباه دولت در این است که یک عامل تولیدی به نام نیروی . گره تولید در اقتصاد ایران باید از طریق رفع موانع تولید باز شود

دولت باید به سمت رفع موانع تولید . های پس از جنگ در این بوده است اشتباه کلیدی همه دولت. داند لید میکار را مانع تو

ای  موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطه. موانع اصلی تولید در اقتصاد ایران در رابطه بین کارگران و کارفرمایان نیست. برود

قتصادی و سیاسی مسلط وجود دارد، یعنی اوال رابطه بین سرمایه مولد و سرمایه است که درون مجموعه نیروهای طبقه ا

ای از بازوهای دولت که برای رشد اقتصادی یا عدالت اجتماعی  نفع سرمایه نامولد است، ثانیا رابطه بین مجموعه نامولد که به

کنند، ثالثا رابطه بین  ز سوی دیگر دنبال میای از بازوهای دولت که اهداف دیگری را ا  کنند، از سویی و مجموعه کار می

اینها یعنی ضرورت مبادرت . گذاران در اقتصاد ملی برداران بر سرمایه سرمایه تجاری و تولیدکنندگان داخلی و رابعا غلبه سرمایه

نکی و فقدان گیری بانک مرکزی و نوع نظارت بر شبکه با های مالی دولت، تغییر جهت به حجم عظیمی از تغییرات در سیاست

هریک از این دهلیزها، میزبان قدرتمندترین نیروهای سیاسی هستند و اگر تاکنون . نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی و غیره

بنابراین رفع موانع تولید در ایران یک اقدام . تغییراتی به وقوع نپیوسته، به دلیل قدرت همین نیروهای سیاسی بوده است

طلبد که در گرو نوعی الگوی جدید در توزیع قدرت سیاسی در عرصه  یمی از اقدامات را میمجموعه عظ. بسیط نیست

ناتوان از تغییر در عرصه سیاست است، تمام فشار را به نیروهایی که نه مانع تولید بلکه   که دولت  در جایی. سیاست است

که من مطلقا مدافعش )دارانه  ر نظام سرمایهنیروی کار حتی در دیدگاهی که طرفدا. کند عامل تولید هستند، منتقل می

تواند متناسب با نیازهای متعارف  است، در ایران امروز در معرض زوال تاریخی قرار گرفته، یعنی نسل کنونی نمی( نیستم

بدنی و غیره نسل آینده را  امروز در زمینه بهداشت، سالمت، آموزش عمومی، آموزش عالی، مسکن، اوقات فراغت، تربیت

یابی کنیم، دلیل آن امتناع یا  سامانه تولید ما در معرض این خطر است و اگر این خطر را ریشه. عنوان نیروی کار تربیت کند هب

کوشند از طریق هدایت فشارها به  ها می ها در حدی از ایجاد تغییر در عرصه سیاست است، ضعفی که دولت ناتوانی دولت

 .کارگران یکی از این نیروها هستند. های جامعه جبران کنند ترین بخش ضعیف

 شهریور92-شرق:منبع

 گریزی افزایش یافته است ولع بخش خصوصی و دولت برای قانون :مرداد94

یک فعال کارگری معتقد است اصالح ضدکارگری قانون کار در شرایطی که این قانون مورد هجوم چند الیه بخش خصوصی و 

 .، نه به صالح دولت است و نه به صالح جامعه کارگریبدنه حامی آن در دولت قرار گرفته است

هایی از قوه مجریه و مقننه  های بخش خصوصی به قانون کار که مورد حمایت بخش عبدااله وطن خواه با اشاره به هجمه

ای بی پایه قانون کار با استدالل ه  در شرایطی که جامعه کارگری انتقادات خودش را به قانون کار دارد،: است، اظهار داشت

 .مورد حمله قرار گرفته است

نفع در اقتصاد رانتی عمال از حیز انتفاع ساقط شده است  هایی ذی اگرچه هم اکنون قانون کار براساس منافع گروه: وی افزود

 .های باقی مانده دفاع کرد اما باید با تمام توان از همین ظرفیت

تعیین دستمزد براساس : قانون کار، اظهار داشت 7و ماده  40ماده  9و  0د این فعال کارگری با اشاره به عدم اجرای ماده بن

های اصلی جامعه کارگری است که عمال اجرای  های سبد مصرفی در کنار تامین امنیت شغلی از خواسته نرخ تورم و هزینه

 .آنها به دلیل فشار و اعمال نفوذ بر زمین مانده است و مورد غفلت واقع شده است

مدیر کل اشتغال وزارت کار در نشست فعاالن بخش   های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و ه با اشاره به صحبتوطن خوا

های معیشتی کارگران و فارغ التحصیالنی که قصد ورود به بازار کار را دارند  با منطق واقعیت  این اظهارات: خصوصی گفت

ول به کار هستند ملزم هستند اظهارات خود را معقوالنه بیان هایی مشغ ناسازگار است و اساسا کسانی که در چنین سمت

 .کنند

طبقه : دانست و افزود« ستیز با طبقه فرودست»و در جهت « آسیب زا»این فعال کارگری این جنس از اظهارت نسنجیده را 

از . ه رانده استهای تعدیل اقتصادی و اثرات منفی فروبارشی آن به شدت ضعیف شده و به حاشی فرودست بر اثر سیاست

زا برای از میان  ها را از این قشر بکند، شاهد هستیم که فشارهای آسیب دولت بیشترین حمایت  این رو در زمانی که باید

 .های قانونی افزایش یافته است بردن اندک حمایت

های  یت در ورطهکند که حمایت دولت از بخش خصوصی برای جلب حما گیری می وی در پایان گفتگوی خود چنین نتیجه

را برای انحصاری کردن اقصاد به « ولع بخش خصوصی»کند، بلکه  حساس اجتماعی و سیاسی نه تنها کمکی به دولت نمی

 .دهد گریزی افزایش می وسیله قانون

 مرداد94-ایلنا:منبع

 !ارزان سازی نیروی کار توسط دولت :مرداد99

 احسان دمحمی، فعال صنفی دانشجویی دانشگاه تهران

حقوق و دستمزد دانشجویان را به خدمت  توانند بدون صرف هزینه برای  کارفرمایان می: نماینده دولت برای مبارزه با بیکاری

 !!.بگیرند



دهد تا از این  کارفرمایان قرار می در اختیار  ، ارتش بیکاران کشور را (که از یاد نخواهیم برد بزرگترین کارفرمای کشور است)دولت

کارگران  کارگران شاغل در کارخانه ها و دیگر کارکنان و  انتخابات کمک کرده باشد و هم به  حامیان اصلی خود در طریق هم به 

 !فشار آورد

جانبه بر نیروی کار و سودآوری بسیار باال در نظام جهانی  در جهت تسلط همه  دولت در تالش برای تغییر دائمی قانون کار 

منافع بیگانه از  بت به فارغ التحصیالن دانشگاهی رسیده است تا با ارزشی پایین و در خدمت به نو این بار . سرمایه داری است

اخیرا . انسان باشیم انباشت سرمایه و نابودی هستی  هستی خود، برای نظام سرمایه داری کار کنند تا بیش از پیش شاهد 

مقابله با  ی  اره استثمار نیروی کار تحصیلکرده در لفافهکارگر مدیر کل توسعه و اشتغال درب در یک نشست دولتی، دمحمرضا 

. موجود در سخنان این فرد مسئول موج می زند زیر ضرب بردن نیروی کار از هر طریق ممکن و . بیکاری نطقی جالب ارائه داد

ساختن  وی انگیزه رزومه : ر بگوییمهای نماینده دولت را بازگو کنیم باید اینطو تر گفته صادقانه تر و  اگر بخواهیم با ادبیاتی واضح

در این میان مقابله با بیکاری را نیز . سرمایه کرد مایه به بند کشیدن آنان در چرخه سود  تحصیلکرده های دانشگاهی را دست

مقابله با بیکاری در زبان نمایندگان طبقه مسلط، ترجمه دیگر . مسئوالن مطرح کرد به عنوان مساله مشترک تمام مردم و 

این بار . خود را حامی فرودستان جا می زند استثمار روز افزون کارگران است که به دروغ با استفاده از عبارت مقابله با بیکاری،  

رسیده است که همزمان با ایجاد اتحادیه های علمی و شرکت های دانش بنیان  نوبت به تحصیلکرده های دانشگاهی 

نشست های دولتی هم مساله  پایگاه های به ظاهر دانشجویی ایجاد کرده اند، در  به وزارت علوم که در دانشگاه وابسته 

 .اقتصادی نظام بررسی و به شور و مشورت گذاشته می شود استفاده تمام و کمال از تحصیلکرده ها در چرخه 

  . خود را حفظ کنیم اری متحدان خود در عرصه های دیگر باید نسبت به این سیاستگزاری ها تمام هشی همه ما دانشجویان و 

نتایج سالها  هست و نیست آنان،  بی شک دانشجویان، کارگران و دیگر اقشار فعال جامعه اجازه نخواهند داد دولت تمام 

در خانواده ها، دانشگاه و محیط کار را با اجرا کردن بی درد سر و آسان  دست و پنجه نرم کردن با فشار معیشتی و آموزشی 

  .به غارت ببرد این طرح ها 

 حقوق معلم و کارگر: منبع

 با لغو حداقل مزد (W.T.O) برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی  تالش :مرداد01

جریان سرمایه داری درحالی به نام دلسوزی برای جویندگان کار قصد زیرپاگذاشتن حداقل : گوید یک فعال کارگری می

 .ای حقوق قانونی کارگران هستیم رد که در حال حاضر سالهاست شاهد اجرای سلیقههای اجتماعی از کارگران را دا حمایت

ماجرای نشستی که هفته گذشته در اتاق بازرگانی ایران برای توجیه نادیده : عبدهللا وطن خواه با اعالم این مطلب گفت

ی اخیری است که از سوی جریان ها گرفته شدن تکلیف قانونی پرداخت حداقل مزد کارگران برگذار شد در راستای تالش

 .آغاز شده است (W.T.O) داری برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی سرمایه

های آزاد سازی در کنار ارزان سازی نیروی کار ممکن  سازمان تنها با سیاست  عضویت در این  :این فعال کارگری تصریح کرد

های مختلف بوده است به منظور الحاق هرچه  نوعی کابینه در سایه دولت شود، از این رو اتاق بازرگانی که تاکنون به می

های اجتماعی از کارگران را روشن کند و با شکسته  سریعتر ایران قصد با سازمان تجارت جهانی چراغ سبز حذف حمایت

 .شدن قیمت عرضه نیروی انسانی در بازار کار نخستین گام را بردارد

در این راه ظاهرا مدیران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز آمادگی کامل خود را برای تشدید  جالب اینجاست که: وی افزود

 .اند شیب سیاست های تعدیل ساختاری اعالم کرده

مدیر کل اشتغال وزارت کار در جلسه فوق است که گفته « دمحمرضا کارگر»های  اشاره آقای وطن خواه به آن بخش از صحبت

دانشگاهی را به صورت رایگان در اختیار کارفرمایان قرار دهد تا این امکان برای آنها   است تا فارغ التحصیالن دولت آماده»بود 

 .«فراهم شود که برای خود رزومه کاری بسازند

افع آنان این فعال کارگری با انتقاد از اینکه کارفرمایان سعی دارند به جامعه کارگری بقبوالنند که اجرای قانون کار برخالف من

کنند کارگران خود خواهانند تا قانون کار برای آنها اجرا نشود اساسا فریب  اینکه کارفرمایان استدالل می: است، تصریح کرد

 .ها است که بر زمین مانده است بزرگی است زیرا ظرفیت های حمایتی قانون کار سال

های معیشتی مشهود و  هنگی سطح دستمزد و واقعیتموقت و سفید امضا، عدم هما  این فعال کارگری رواج قراردادهای

با   تضییع حقوق کارگران: های به زمین مانده قانون کار دانست و افزود را از ظرفیت  های کارگری مغفول ماندن اهمیت تشکل

د و جلسات خواهند که تمام جوانب حقوق کار را زیر پا بگذارن سیاست های مزد ستیزانه و به صورت کلی انسان ستیزانه می

 .شود که بیشتر این جلسات را می توان به شب شعر تشبیه کرد اتاق بازرگانی هم به همین منظور تشکیل می

 مرداد01-ایلنا:منبع

 علیه حقوق کار در ایران  هجوم همه جانبه ، هماهنگ و مستمر :مرداد01

این تاثیرات آمیختگی و در هم تنیدگی . انکار نیست  مبارزه طبقاتی و تاثیرات آن در هرم قدرت و پیرامون آن به هیچ رو قابل 

کلید . ایدئو لوژیک دارد؛ عمدتا اقتصادی است –ماهیت این مبارزه که نمودی سیاسی . آشکار و پنهانی را باعث شده است

به آستانه  به ما کمک می کند تا با گشایش دری" رانت " مبارزه اقتصادی هم با یک موضوع مهم که عبارتست از  شناخت این

   . ایدئولوژیک آن به کنه طبقاتی اش هدایت کند  –ای ورود کنیم تا چشم های ما را از نمایش صورت سیاسی 



و انباشت سرمایه است گرایشاتی گاه در کنار هم   در این مبارزه که موضوع اصلی آن کسب و حفظ قدرت برای ثروت اندوزی

گرایشاتی که کسب ثروت هر چه بیشتر و بی رقیب را از منابع موجود میخواهد . ندو گاه در برابر هم صف آرایی کرده و می کن

اندوزی را  و راه های مال  به ثروت  وتمامی زور خود را در ایجاد فضایی رعب انگیز بکار می گیرد تا بی هیچ مقاومتی دستیابی

به قل و زنجیر می کشد و سانسور و ممنوعیت ها تامین کند در نتیجه هر آنچه را که موجب آگاهی و شعور اجتماعی شود را 

ثروت به ادامه سود بری از هر آنچه قابلیت   که ضمن تمایل به این کسب  گرایش دیگر. را برهر مجاز اجتماعی می گستراند 

تبدیل شدن به ارزش اضافی و انباشت را دارد چشم دوخته است و با شناخت راه های اطمینان بخش تالش می کند به 

قیب میدانِی خود بفهماند که این سرچشمه الیزال ثروت حتی اگر با این شیوه بهره برداری خشگیده نگردد موجبات ر

رویگردانی و شورش های اجتماعی را در پی خواهد داشت پس عاقالنه است تا با بکارگیری شیوه های متداول و مقبول 

ودآوری گردیم و راهی را برگزینیم که امنیت سرمایه در آن نه به زور سرمایه دارانه مانع از خشگیدن احتمالی منابع ثروت و س

  .که با رضایت نسبی برقرار و تامین گردد

آشکارترین آن را می توان در ائتالف های سیاسی در مقاطع انتخابات دوره ای مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری  

مدافعین حقوق کار در   بخش هایی از  بیشتری پیدا می کنند مثالدر این میان رانت های سیاسی کارکرد های بسیار . دید

خانه کارگر و روابط این نهاد با جناحی ازقدرت دربین روحانیون ارشد نظام و احزاب راست و میانه نظیر کارگزاران و حفظ کرسی 

کار و یا سکوت در برابر های مجلس برای خانه کارگری ها بهر قیمت چشم پوشی از تهاجم به فصول و موادی از قانون 

سیاست هایی که به منظور ارزان سازی نیروی کار تبیین و تصویب خواهد شد از یک سو و جذب حمایت نیروهای مخالف 

حقوق بنیادین کار در گرایشاتی که در احزاب و تشکل های کارفرمایی آنها را نمایندگی می کنند از سوی دیگر موجب 

مه آنها در باره لغو مقررات کار و بی اثر کردن قوانین و مقرراتی خواهد شد که قرار بوده هماهنگی و وحدت رویه و عمل ه

 .است چتر حمایتی را باالی سر کارگران بگستراند 

دولتی   به نهادها و ساختار  موقعیت دیگری که موجب پیچیده تر شدن مبارزات طبقاتی و تاثیر آن در هرم قدرت گردیده است

توضیح این موقعیت ساختار دو وزارت خانه ذی ربط را از اهمیت جدی برخوردار است این دو وزارت خانه  بستگی دارد برای

هریک از ادغام چند وزارت خانه و سازمان ها و نهادهای متفاوت و گاه رقیب شکل گرفته اند که تمرکز حاصل از آن زمینه ساز 

. ساختاری و تاثیر آن برنادیده گرفته شدن حقوق کار انجامیده است  ناکارآمدی و فساد و رانت جویی گردیده و به بحران های

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از یک سو و وزارت صنایع و معادن و بازرگانی از سوی دیگر هریک به عرصه ای برای 

ت طلبانه در هر بخش تبدیل شده اند و در دعوای حاصل از تمایالت و گرایشات منفع  کشمکش های سیاسی و رانت خوارانه

دراین جدال و کشمکش بین . از هریک آنها، موجب ظهور تمایالت مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار گردیده و می گردد

رقبای وزارتی بخش هایی که قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتری را نمایندگی می کنند برای دادن سهمی به دیگران از آنان 

را از حوزه اقتدار خود به آنان واگذارند تا آنها نیز میدان های اقتصادی ویژه ای را برای رقبای خود خالی میخواهند تا امتیازاتی 

مثال در وزارت صنایع و معادن و بازرگانی این سرمایه تجاری است که دست باال را دارد و ابزار استیالیش هم به جز . کنند

نهاد هایی چون جامعتین که حوزه اقتدار روحانیون انحصارگر واردات نمایندگان ریز و درشت در مجلس شورای اسالمی و 

کاالهای کلیدی هستند، اتاق صنایع و معادن بازرگانی را به عنوان ستاد اصلی خود در پیشبرد سیاست ها فعال مایشاء 

ای کارگزاران این دولت از این رهگذر نیز آنان برای حمایت از سیاست های دولت یازدهم و حفظ قدرت سیاسی بر. ساخته اند

ارزان سازی نیروی  بویژه رییس جمهور در دور بعدی ریاست جمهوری خواهان امتیازاتی در حوزه بازار کار ومقررات زدایی از آن و

ارزش اضافی و انباشت سرمایه از راه   و معادن را برای ایجاد  صنایع  کار طلب می کنند تا از این طریق سهم جناج ها دراتاق

 .فروشی مواد اولیه آسان سازند خام

سومین موقعیت ایجاد زمینه برای مقررات زدایی از روابط و مناسبات کار هم بستگی به نقش بنیاد ها و بنگاه هاییکه به رغم 

ه استفاده از رانت های دولتی ؛ مدیریتی مستقل از نهاد های دولتی دارند این بنگاه های نیرومند اقتصادی که زیر عنوان خیری

از سویی هیچ گونه کنترل بر . ها فعالیت دارند، حاضر نیستند به هیچیک از تعهدات قانونی خود در برابر دولت عمل کنند

عملکرد اقتصادی آنها وجود ندارد و از سوی دیگر با تکیه بر عناوین و پوشش هایی که برای کسب سود و انباشت سرمایه 

ز آن را مزاحم اهداف سودجویانه خود می دانند و از این رهگذر به لغو قوانین و دارند، هرگونه مقررات کار و حقوق ناشی ا

همت گماشته اند این بنگاه ها که در تمامی این سرزمین حوزه های درآمدی بسیاری دارند اخیرا در به کارگیری   مقررات کار

ت البی های رسمی و غیر رسمی بسیاری را در نیروی کار ارزان و لغو فصول و موادی از قانون کار که برایشان تعهد آور اس

این بنیادها که بخشی از سرمایه آنان را وجوه صدقه ای و بخشی را . دولت و وزارت تعاون،کار و امور اجتماعی فعال کرده اند

ن این از میا. پردازندحتی یک ریال هم از بابت فعالیت های سودآور خود مالیات نمی  هم ردیف بودجه ای تشکیل می دهد

که هرچند نسبت به دیگران از ثروت سرشاری برخوردار نشده اند ( خیریه های نذر اشتغال)بنگاه ها خیریه هایی وجود دارند

تری از سایرین به لغو حقوق کار همت ولی با چشم انداز هایی که برای خود متصور هستند با جدیت و کیفیت مطلوب

بین وزارت خانه ها، ادارات و حتی شهرداری ها و همچنین در میان نمایندگان گری های فعال در  گماشته اند و با البی

 .دهند ای را برای خنثی سازی مقررات و حقوق کار، انجام میکوشش همه جانبه  مجلس

فعالیت این طیف گسترده به هدف ازبین بردن حمایت های قانونی از زندگی کارگران درست از سال های پس از جنگ آغاز 

است و پیرو سیاست های خانمان برانداز تعدیل ساختاری دولت سازندگی اولین اقدامات ریشه ای و پایه ای برای این شده 

منظور به صورتی کامال قانونی کلید خورد ایجاد مناطق آزاد تجاری و تصویب قوانینی برچگونگی اداره این مناطق در اولین گام 

مقررات اشتغال نیروی "ز تصویب آن می گذشت به مسلخ کشانید و به جای آن خود قانون کاری را که کمتر از سه سال ا

در گام بعدی با دور زدن . را قرار داد " صنعتی جمهوری اسالمی ایران -انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری 

دتی پیش رفت که هم اکنون بیش از نوددر قانون کار موضوع قرارداد های موقت را رواج داد این کار نیز با چنان سرعتی و ح

در گام های بعدی کارگران قالیباف و کارگاه های دارنده تا پنج کارگر و سپس . صدقراردادها از دایم به موقت تغییر یافته است

. تکیه زده بود کارگاه های دارنده تا ده کار از شمول قانون کار خارج شدند و این در حالی بود که دولت اصالحات بر اریکه قدرت

اصولگرا آغاز شد که این مرحله از محدود سازی حقوق کار همراه با سرکوب های   فراز های بعدی توسط دولت پوپولیست

وسیع کارگران و سازمان های کارگری همراه بود و در ادامه تا به آنجا پیش رفت که حتی اساسنامه سازمان تامین اجتماعی 



وقت منتصب احمدی نژاد قرار گرفت و قاضی محاکم ضد کارگری این بار با آرامش خیال با و صندوق آن مورد هجوم رییس 

در کنار این غارتگری مجموعه ای از منابع و اموال . هیات امنایی کردن شورای تامین اجتماعی به غارت صندوق پرداخت 

ه بهانه های گوناگون از جمله خصوصی ب( شرکتهای سازمان تامین اجتماعی )سازمان تامین اجتماعی نیز از بدنه شستا

در بعد کالن تری هم سیاست خصوصی سازی به . سازی از این سازمان کنده شد و به امثال بابک زنجانی ها واگذار گردید 

 تعطیلی و تعدیل نیروی واحد های صنعتی گرایید و حاصلی جز بیکار شدن نیروی وسیعی از کارگران را در بر نداشت

از سوی دولت احمدی نژاد، اجازه " شیوه نامه استاد شاگردی نوین "رگران از شمول قانون کار این بار با تصویب ادامه خروج کا

بیگاری افسارگسیخته کارگران را رقم زد و در ادامه این دولت تدبیر و امید بود که طرح آزمایشی دولت پیشین را به اجرا 

غیر از آن نیز بار دیگر . از الیه های هجوم علیه حقوق کار در ایران است  گذاشت و چنانکه امروز شاهدیم این طرج نیز یکی

با همان شیوه ( تولیدی و اقتصادی  -تجاری)پس از بیست و دوسال باز هم الیحه دیگری به عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

جلس گردید و یک فوریت آن جهت بررسی از خورجیِن جورچین دولتی که تدابیرش جز زیان کارگران را در بر ندارد رهسپار م

 .مجلس و تصمصم در باره آن تصویب شد 

اما آخرین تالش ها تا این تاریخ در نشست مشترک دولتی ها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ببار نشسته 

که گویا با انگیزه جلب است در این میان همراهی و مساعدت دولتی ها و مجلسی ها بیانگر وحدت رویه و عملی است 

حمایت تجار ، دالالن پیمانکاری نیروی انسانی و صاحبان سرمایه های خرد و کالن در بخش صنعت و خدمات از انتخابات پیش 

روی ریاست جمهوری و برای تحقق برنامه های این دولت در پیشبرد سیاست هایش شکل گرفته است تا هم منافع دولتیان 

یک دوره چهارساله دیگر تامین شود و هم امتیازاتی این بار از راه حراج نیروی کار نصیب متحدان دولت برای تحکیم پایه های 

باتوجه به دو گزارش از تالش های اخیر می توان عمق و گستره این هماهنگی و استمرار برای حذف حقوق کار از . گردد

 :زندگی کارگران را نشان دهد

در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین : اقتصادی مجلس شورای اسالمی که می گوید  گزارش اول اظهارات رییس کمیسیون

 .مانع تولید و اشتغال در کشور است و براساس اعالم سازمان جهانی کار، سخت ترین قانون کار دنیا متعلق به ایران است

شست مشترک رئیس و اعضای محترم دمحمرضا پورابراهیمی در ن  ۵۷۲۱ مرداد ۵۱ به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و مدیران، صاحب نظران و فعاالن اقتصادی خراسان رضوی که ظهر پنجشنبه در 

های تولید، بیمه و قانون کار در کشور معضالتی است  ظرفیت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد

 .اعث ایجاد وضعیت نامطلوب اقتصادی شده استکه امروزه ب

در حال حاضر قانون کار ایران، بزرگترین مانع تولید و : وضعیت قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و افزود  وی همچنین به موضوع

ثرات وضعی متعلق به ایران است که ا  اشتغال در کشور است براساس اعالم سازمان جهانی کار، سخت ترین قانون کار دنیا

 .آن به وضوح در اقتصاد ایران قابل مشاهده است

ترین  مهم: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ماموریت های کمیسیون اقتصادی در دوره دهم مجلس بیان کرد

 .تماموریت ما، بررسی قوانین قبلی، تبیین قوانین مناسب با شرایط حال حاضر کشور و اجرای آن و نظارت بر اجراس

مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست گذاری « دمحمرضا کارگر» گوید از سویگزارش دوم اما از وعده ارزان سازی نیروی کار می

 .بازار کار به عنوان نماینده دولت طرح گردیده است

حل های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط در م نشست تخصصی نقش سیاست به گزارش خبرنگار ایلنا 

 .اتاق بازرگانی ایران با حضور فعاالن بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی، بدون حضور نمایندگان جامعه کارگری برگزار شد

مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت حضور داشت؛ بر « دمحمرضا کارگر»در این جلسه 

 .وری تاکید کرد طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهرهاشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از 

قانون کار و نبود امنیت شغلی  40ماده 9بدون اینکه به کوچک شدن حجم سبد معاش کارگران در اثر اجرا نشدن بند " کارگر"

وی . وری کارگران تعیین شود س میزان بهرهکار اشاره ای بکند؛ تاکید کرد که مزد باید بر اسا  قانون 7در پی عدم اجرای ماده 

 .تاکید کرد که قانون کار قانون حمایت از کارگر است نه حمایت از کار

هایش با اشاره به وجود تعداد باالی فارغ التحصیالن بیکار خطاب به فعاالن بخش  نماینده دولت در بخش دیگری از صحبت

سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است  خصوصی گفت که دولت آماده است تا پتانسیل ارزان

توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و  که فارغ التحصیالن دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می

 .دستمزد آنها را به خدمت بگیرند 

نیروی کار برای دولت باال است و مشارکت فعاالن بخش خصوصی برای های  هایش تاکید کرد که هزینه  کارگر در پایان صحبت

 ( ۵۷۲۱/۰۱/۵۷  ایلنا)       .ضروری است« سیکل نامطلوب»پایان دادن به این 

بدین ترتیب روشن است که تمامی آنچه به عنوان برنامه اعالم شده در حمایت و صیانت از نیروی کار از سوی وزیر کار در زمان 

عتماد از مجلس و همچنین کلیه شعار های انتخاباتی از سوی رییس جمهوری به سود کارگران به گاه انتخابات نه گرفتن رای ا

تنها به عمل در نخواهد آمد بلکه موقعیتی را رقم زده است تا بر مدار آن حقوق کار ملغی گردد و قوانینی که پاره و اندکی از 

وزارت نشینان امروز به این پتانسیل دست یافته اند که با . رمایه تغییر یابد این حقوق را تامین می کرد به سود صاحبان س

کاالست و " کار: "امروز هم این جسارت را یافته اند که اعالم کنند. قدرت هرچه تمامتر به ارزان سازی نیروی کار همت گمارند

بهره وری نسبت "از بهره وری را که می گوید این تعریف   .هرچه بیشتر مورد بهره برداری قرار گیرد ارزشش باالتر است 



داده ای به نام نیروی کار به حساب می آورند و اساسا و عمداٌ هیچ نقشی   را باعمده کردن ارزش"ستاده ها به داده هاست 

دی مجلس گیرند تا به نتیجه ای برسند که رییس کمیسیون اقتصاو فرایند آن درنظر نمی  را برای سایر عناصر دخیل در تولید

 .رسیده است 

اما در این میان نقش کسانی که سال ها مدعی تنها مدافعین کارگران در ایران بوده اند چیست ؟ حزب اسالمی کار،خانه 

 کارگر و نمایندگانی که خود را منتسب به کارگران می دانند و در راس آنها علیرضا محجوب اکنون در کجای این بازی قرار دارند؟

. د منطقی و تاریخی علیه حقوق کار در ایران را ارزیابی کرد بی آنکه نقش خانه کارگری ها را در آن نادیده گرفتتوان روننمی

همچنان که نمی توان سرکوب دستمزد ها را طی سال های حضور نمایندگان شوراهای اسالمی کار را در تعیین حداقل 

بخش عمده ای از این فرایند همراه با حضور تایید آمیز خانه . ست دستمزد کارگران با سکوت خانه کارگری ها بی رابطه ندان

کارگری ها طی شده است این حضور گاه بسیار فعاالنه و قدرتمندانه بوده است که گویا خانه کارگر به جای دولت مدافع 

وب فعالیت و همچنین سرک 11مانند سرکوب سندیکا ها در اوایل دهه )سرمایه و وزارت خانه متبوعش عمل می کند

و گاه آنقدر منفعالنه که گویا اقدامات علیه کارگران، در ایران نیست بلکه در کشور ( سندیکایی ها در نیمه اول دهه هشتاد

آزارنده از آن جهت که کارگران بسیاری در ایجاد سازمان . امروز هم این سکوت به گونه ای آزارنده ادامه دارد. دیگری است 

م با انتخاب ناگزیر به نمایندگانی رای داده اند که اغلب آنها هم بنا به اجبار قانونی و فراقانونی ناچار های صنفی خود، هنوز ه

در جغرافیای خانه کارگر مانور می کنند و متاثر از سیاست هایی که از سوی این نهاد که خود متاثر از وزیر کار دولت یازدهم 

از آنها ،غالب نمایندگان در ریلی حرکت می کنند که آقای محجوب آنرا  بدیهی است که جز تعداد اندکی. است ؛ هستند 

 چه باید کرد؟. بارگذاری کرده است 

با هر متر و معیاری موقعیت کنونی را بسنجیم ؛ چاره ای جز تکیه به نیروی آگاه و پرتوان کارگرانی که این موقعیت را درک می 

نمایندگان آگاه کارگری را چاره . همه مزد و حقوق بگیران و موقعیت کنونی اند این کارگران پل واسطی بین . کنند وجود ندارد

معلوم نیست چه زمانی آخرین تیر خالص به حقوق ! ای جز روآوردن هر چه بیشتر به کارگران و آگاه کردن آنان متصور نیست 

جمهوری سال آینده تا کسب نتایج  ممکن است رخداد های پیش روی چون انتخابات ریاست! کار درایران شلیک خواهد شد 

برای دادن امتیازات به سسیتم کارفرمایی و سلف خری آرای سازمان   به تاخیر اندازد یا دولت کنونی  این شلیک آخرین را  آن

تحت هر شرایطی آنچه مسلم است این هجوم همه جانبه . ها و احزاب آنان، لغو حقوق کار را به آنان پیشکش کنند

و چنانچه همین اندک حمایت قانونی هم از دست رود برای به دست . ستمر علیه حقوق کار به پیش می تازد،هماهنگ و م

تنها اتحاد و همبستگی همه کارگران آگاه و نمایندگان . آوردن دوباره آن کارگران ناچار هزینه های سنگینی را خواهند پرداخت 

ه ایرانی دارند قادر خواهد بود تا با تالش همبسته و آگاه گرانه خود آنان و روشنفکرانی که دل در گرو طبقه فرودست جامع

 .را دردفاع از داشتن حمایت های قانونی یاری دهند   کارگران و مزد و حقوق بگیران

 طرح اصالحیه مجدد قانون کار در ایران :مرداد1

 صدیق اسماعیلی 

های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقاع  رسی تعمیم معافیتجلسه شورای عالی کار با موضوع بر( تیرماه ۶۶)شنبه  روز سه

از اعضای « دمحم رضا راهداری زاده».های کوچک دارای پنج کارگر و کمتر تشکیل جلسه خواهد داد متبرکه به تمامی کارگاه

شورای عالی کار ای که از سوی دبیرخانه  براساس دستور جلسه: کارگری شورای عالی کار با اعالم این خبر به ایلنا گفت

برای تمامی اعضای این شورای عالی ارسال شده است در جلسه مذکور قرار است عالوه بر موضوع تسری معافیت یاد شده 

های دارای پنج کارگر و کمتر، قرار است به مسئله مشارکت نهادهای صنفی کارگری در اداره محیط ورزشی  به سایر کارگاه

سنجد که در صورت امکان این طرح را تصویب و  در حال حاضر دولت وضعیت را می( ۵.)ودمتعلق به کارگران نیز رسیدگی ش

های طرح ریزی  شاید نیازی به گفتن نباشد که رژیم اسالمی تاریخا نشان داده است، برای عملی ساختن نقشه. اجرا کند

 .نکند، آنگاه گام بعدی را طراحی خواهد کردگذارد و چنانچه اجرای آن برایش دردسر درست  اش، ابتدا آن را به آزمون می شده

مقررات اشتغال مناطق “گذراند، طرح  انزمان که دومین دور ریاست جمهوری خویش را از سر می ۵۷۳۷رفسنجانی در سال 

را ” صنعتی جمهوری اسالمی ایران –آزاد، مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری 

اعتراضات نامنسجم و پراکنده کارگران به این طرح موثر واقع نشد و ( ۶. )منطقه آزاد قشم را سازمان داد ب کرد و متعاقباتصوی

ماحصل این طرح و تصویب آن، محرومیت کارگران این مناطق از شمول همان قانون کار ضد کارگری جمهوری اسالمی بود 

نگی تغییر شرایط کار کارگر، چگونگی اخراج کارگر، نحوه محاسبه سنوات یعنی ممنوعیت فسخ یک طرفه قرارداد کار، چگو

پایان کار، محاسبه سنوات پایان کار کارگرانی که توانایی جسمی و روحی آنها براثر انجام کار مورد توافق آسیب دیده است، 

فی بابت انجام هر ساعت کار درصد مزد اضا ۷٣محاسبه حداقل مزد کارگران، تعیین حداقل ساعت کار روزانه و پرداخت 

 .شبانه، از اختیار کارگران درآمد و به تمامی از قانون کار خارج شدند

اصالحیه قانون کار به نفع طبقه سرمایه دار اما به این بسنده نکردند؛ دولت خاتمی آیین  جناحهای مختلف رژیم اسالمی در

های کوچک کمتر از ده نفر کارگر بر اساس آیین نامه  موجب آن کارگاه قانون کار را به اجرا گذاشت که به ۵۲۵نامه اجرایی ماده 

خاتمی و مجلس ششم او، . قانون کار مصوب هیات وزیران از شمول بعضی از مواد قانون کار محروم شدند ۵۲۵اجرایی ماده 

گسترش قرارداد . کار محروم کرد تمام کارگران کارگاههای قالی بافی و کارگران کارگاه های کمتر از ده نفر را از شمول قانون

 .های سفید امضا و موقت کمتر از سه ماه در این دوره موجب شد تا کارگران بیشتری از شمول قانون کار محروم شوند

اما کابینه های . شدند احمدی نژاد رئیس جمهور شد فقط الیه نازکی از کارگران مشمول قانون کار می ۵۷۸١وقتی در سال 

م بودند همان مواد مورد مخالفت کارفرمایان و صندوق بین المللی پول را با مواد مورد قبول آنها در قانون کار احمدی نژاد مصم

سالی که سرکار بودند، تمام تالش خود را برای متحقق ساختن این  ۸اش در مدت  احمدی نژاد و کابینه. فعلی جایگزین کنند

های  گران و فعالین پیشرو کارگری واقع شد، حتی مورد اعتراض و مخالفت تشکلامر به خرج دادند که نه تنها مورد اعتراض کار



قانون کار در دوران احمدی نژاد به اوج رسید،   اصالحیه. های صنفی نیز قرار گرفت ضد کارگری شوراهای اسالمی کار و انجمن

تغییر قانون کار در تناسب قوای کنونی را اکنون دولت روحانی ادامه این کشمکش سیاسی با کارگران و فعالین کارگری بر سر 

طرح اخیر از جانب شورای عالی کار، شروعی دوباره برای تعرض هر چه بیشتر به قانون کار و به تَبَع آن به . از سر گرفته است

تای جلب اما هر اقدام روحانی ولو اینکه شباهتی هم با اقدامات احمدی نژاد داشته باشد اساساً در راس. توده کارگر است

های دولت  کم کردن هزینه نیروی کار ارزان برای گردش سرمایه آنها از سویی و رضایت سرمایه گذاران خارجی و تأمین

و پیاده کردن سیاست جهانی ریاضت … المللی پول و ها و توقعات بانک جهانی و صندوق بین وهماهنگ شدن با سیاست

اش عمده تاً بخاطر بی  در دوران احمدی نژاد اگرچه اقدامات او و کابینه. ی استاقتصادی و باین ترتیب وصل شدن به بازار جهان

سرمایه داران داخلی از سفره کارگران با مشاغل غیر ایمن بود، اما  حقوق کردن کارگران و ایجاد امکان لفت و لیس بیشتر

در واقع نوعی باجدهی وی از جیب کارگران  هایی که این روزها ازآن صحبت می شود و روحانی به آن نظر مثبتی دارد، معافیت

ها و بنیادهای ریز و درشت و مراجع وصل  های کوچکی است که سرشان به حوزه به مشتی دالل و کارچاق کن مدیرکارگاه

روحانی با این جور . های خارجی روحانی کارشکنی می کنند های جلب سرمایه است و بنا به مصالح شان بر سر راه سیاست

روحانی با هر اقدام کوچک و بزرگش می . های دیگرش را هموار می کند ها راه تعقیب هدف اینگونه سبیل چرب کردن کارها و

المللی پول و سازمان تجارت جهانی هماهنگ کند و در راستای  های بانک جهانی و صندوق بین خواهد خود را با سیاست

 .شان گام بردارد های جهانی پروژه

ادن به ضرورت بحث و برخورد به اصالحیه جدید قانون کار مستقل از موقعیت فعلی جنبش طبقه کارگر، واضح است که توجه د

ایی و ضروری است؛ زیرا سیر واقعی تثبیت و اجرای قانون کار، امروز برای آن دسته که حتی آشنایی اجمالی  به یک معنا پایه

نمایندگان کارگری در تنظیم قانون کار و نیز عدم دخالت جدی فعالین  عدم دخالت دهد که با قانون کار در ایران دارند، نشان می

خالء بسیار بزرگی را برای سازمان دادن یک مبارزه واحد علیه کلیت  رادیکال و پیشرو کارگری در ارائه یک قانون کار مترقی،

ن شوراهای اسالمی کار دیده همین امر سبب شده تا معترضین عمدتا در میا. قانون کار رژیم اسالمی ایجاد کرده است

 –شاید لزومی به یادآوری نباشد که مبارزه برای حفظ هر میزان از حقوق کارگر در قانون کار یک مبارزه سیاسی . شوند

مضافا اینکه؛ اگر یک شرکت و یا سرمایه گذار خارجی بخواهد با . طبقاتی است و می تواند مبارزه کارگری در کل را تقویت کند

 .هایش را دنبال بررسی قانون کار ایران خواهد فرستاد رداد ببندد اول حقوقدانایران قرا

های حاکم بر ایران را  جنبش طبقه کارگر و پیشروان این جنبش، سابقه چندین سال مبارزه علیه کلیت قوانین ضد کارگری رژیم

شکل دادن یک مبارزه طبقاتی علیه قوانین ضد در تاریخ مبارزات جنبش طبقه کارگر، چندین نقطه عطف وجود دارد که در . دارد

اما مبارزات کارگران فرانسه علیه اصالحیه قانون کار الهام بخش و جالب توجه ( ۷)های حاکم، دخیل بوده است  کارگری رژیم

 .است

 سندیکاهای کارگری، قاطعانه  مبارزات کارگران فرانسه علیرغم فشارهای پلیس و رئیس و روسای سوسیال دمکرات

گاه در شرایط های  ها توافق دارند که هیچ ها، سوسیال دمکرات با وصف اینکه سندیکاهای کارگری و در راس آن. رزمند می

حساسی که وضعیت دچار تالطم عظیم اجتماعی و همه جانبه می گردد، به اعتصاب سراسری، کم کاری های عمومی و 

ان کماکان برای لغو قانون کار از طرف دولت باصطالح سوسیالیستی مبارزه ایجاد درگیری در بازار کار روی نیاورند، اما کارگر

گرچه اصالحیه قانون کار در فرانسه . اند کنند و بخشی از سندیکاها را مجبور به مطابعت از رزم طبقاتی خویش نموده می

دگی طبقه کارگر در فرانسه در مبارزه سرانجام به تصویب پارلمان رسید، اما هنوز اعتصابات بصورت پراکنده جریان دارد و رزمن

تواند  مبارزات ارزنده کارگران در فرانسه می. برای تامین حقوق صنفی و سیاسی خود واقعا درس های ارزشمندی در بر دارد

اش قد  ایی گرانبها برای کارگران در ایران باشد که به شکلی منسجم و متحد علیه رژیم اسالمی و قوانین ضد انسانی تجربه

 .علم کنند

 های کوچک که به همه کارگاهپیشنهاد تعمیم معافیت کارفرمایان بقاع متبر :سایت ایلنا (۱

به ) صنعتی جمهوری اسالمی ایران  –مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری  (۶

 ( 79.4.1ow/115304http://rc.majlis.ir/fa/law/sh – 94110انضمام نامه اصالحی شماره 

کارگران شهر سنندج در اول مه یک قطعنامه را در مراسم خواندند و از این طریق خطوط اساسی یک قانون  ۵۷٩۰در دهه  (۷

کارگران و . تدقیق گردید و در مراسمهای اول ماه مه خوانده شد ٩۸و  ٩۳این قطعنامه در سالهای . کار مترقی را تعیین کردند

های اول ماه مه و در اعتراضات و مبارزاتشان بکرات با صدای رسا فریاد  و مطالبات خود را در قطعنامهها  فعالین کارگری خواست

با توجه به این که قانون کار رژیم اسالمی در عمل فسخ شده بود و نیز با در نظر گرفتن سیر واقعی تصویب قوانین کار . اند زده

همه شواهد نشان از آن دارد که نفس طرح و تبلیغ یک قانون کار های مبارزاتی جنبش طبقه کارگر،  در گذشته و سنت

های اقتصادی محافظین سرمایه را  های عینی برای فعالین سوسیالیست و مبارز کارگری در افشای سیاست مترقی، زمینه

الین سوسیالیست و به این اعتبار در کنار مبارزات روزانه کارگران و در مقطع حاضر، بحث و سنجش نظرات فع. کند تسهیل می

 .مبارز کارگری حول یک قانون کار مترقی ضروری است

 ۶۰۵٩جوالی  ۶١

 هجومی چند الیه علیه حقوق کار در ایران :تیر97

 !این بار بخش وسیع تری از کارگران ایران از شمول قانون کار خارج خواهند شد

بودم که از گزارش  «قانون کار به سود کارفرمایان" اصالح"برای   هجومی سه گانه»در تدارک نوشتن بخش دیگری از موضوع 

این بارسیل حادثه سهمناک تر از پیش است گویا دولت یازدهم بیاری . های دیگری در راستای لغو مقررات کار با خبر شدم 

   !مجلس مصصم است تا گروه زیادی از کارگران ایران را از شمول قانون کار خارج کند

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/388690-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/388690-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/115304


ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی "ت که دولت یازدهم در جمهوری اسالمی الیحه یک فوریتی ماجرا از این قرار اس 

شبکه اطالع رسانی نفت و )بنا به گزارش شانا . تقدیم مجلس می کند 0931در تاریخ چهاردهم تیر ماه  را" جدید

قه ویژه اقتصادی را برای طی تشریفات قانونی به منط ۵۶منطقه آزاد تجاری، صنعتی و  ۳رئیس جمهوری، الیحه ایجاد   (انرژی

، ایالم (اینچه برون)شود در استانهای گلستان  براساس این الیحه به دولت اجازه داده می .مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد

، (بوشهر)، بوشهر (جاسک)، هرمزگان (بانه، مریوان)، کردستان (سیستان)، سیستان و بلوچستان (اردبیل)، اردبیل (مهران)

تواند در  همچنین دولت می .رسد ایجاد کند منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیئت وزیران می

، (سرو، ارومیه)، آذربایجان غربی (گچساران)، کهگیلویه و بویراحمد (زنجان)، زنجان (ابرکوه، میبد)، یزد (فسا)استانهای فارس 

منطقه ویژه اقتصادی و در ( شاهین شهر)و اصفهان ( تاکستان)، قزوین (خرم آباد)، لرستان (انخواف، قوچ)خراسان رضوی 

 .منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند( ساوجبالغ)استان البرز 

یک فوریتی بودن این الیحه را به تصویب می رساند بنا به گزارش  91/4/0931مجلس شورای اسالمی در روز شنبه 

منطقه آزاد تجاری، صنعتی ۳ نمایندگان مجلس شورای اسالمی با یک فوریت الیحه دولت برای ایجاد "رخبرگزاری مه"

مطابق این مصوبهکلیات و جزییات الیحه دولت پس از بحث و بررسی بر   .منطقه ویژه اقتصادی در کشور، موافقت کردند ۵۶ و

آمده است « شانا»بر مواردیکه در گزارش   عالوه. هد شدسر الیحه در کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی خوا

 در این الیحه اشاره دارد  خبرگزاری مهر به دوبخش دیگر

اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز در محدوده مصوب هیات وزیران و با تایید ستاد فرماندهی کل قوا به -      0

به جزیره قشم به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن  ۶۵ وسعت

 .ملحق می شود

و مناطق ویژه اقتصادی ۵۷۳۶ مناطق آزاد تجاری صنعتی یاد شده بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب-      9

 .اداره خواهند شد ۵۷۸۱ مصوب

منطقه آزاد تجاری، صنعتی  ۳ ایجاد»ریت الیحه براساس این گزارش در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی یک فو

در دستور کار قرار گرفت که پس از توضیحات اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عال « منطقه ویژه اقتصادی ۵۶ و

ع از رای ممتن ۵۶ رای مخالف و ۵۰۰ رای موافق، ۵۷۰ ی مناطق آزاد و نیز سخنان نماینده مخالف و موافق، نمایندگان با

 .نماینده حاضر با یک فوریت یک الیحه موافقت کردند ۶۱۲ مجموع

کلیات و جزییات الیحه دولت پس از بحث و بررسی بر سر الیحه در کمیسیون اقتصادی، مجددا در صحن علنی بررسی خواهد 

 .شد

  

 خواهد شد چیست؟ اما آنچه از این الیحه نصیب کارگران مناطق آزاد صنعتی و تجاری و مناطق ویژه اقتصادی 

 :آمده است  09در بررسی قانون چگونگی اداره این مناطق در ماده 

مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب  - 09ماده  

 .که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید هایی خواهد بود نامه آیین

 -مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری » تحت عنوان 9/2/0979در تاریخ این مقررات 

 . *تصویب و به تایید رییس جمهور وقت رسیده است « صنعتی جمهوری اسالمی ایران

فصول و مواد بسیاری از . شاکله این مقررات چیزی حتی کمتر از الیحه اصالح قانون کار پیشنهادی دولت به مجلس است

قانون کار در این مقررات وجود ندارد عمده ترین موضوع آن براساس توافق و تراضی کارگر و کارفرماست ضمن آنکه به تعریف 

مزد و ساعت کار پرداخته است و اضافه کاری و نرخ آنرا هم بهر عهده قرارداد فی مابین کارگر و کار فرما می گذارد اما هیچ 

در تمامی .  در این مقررات از سنوات و پاداش و عیدی خبری نیست. اره حداقل دستمزد در این الیحه وجود ندارد سخنی در ب

در روابط کار درنهایت با توافق کارفرما حاصل   این مقررات کارگران حق داشتن تشکل صنفی را ندارند و حل اختالف

مرخصی سالیانه در .د کارفرما مخیر است از پذیرش آن سر باز زند حتی درصورتی که رای به بازگشت کارگر داده شو  میگردد

   .نرخ شب کاری و اضافه کاری نیز با توافق طرفین تعیین میشود . این مقررات به بیست روز کاهش یافته است 

فته شده است الزم مقررات بین المللی مانند مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها در این مقررات الرم االجرا نیستند و تنها گ

 (10ماده )الرعایه هستند 

منطقه ویژه اقتصادی  09صنعتی و _ منطقه تجاری 7بدین ترتیب با گسترش مناطق آزادی و مناطق ویژه عمال قانون کار از 

   خارج خواهد شد

حالی صورت می گیرد  این هجوم چند گانه و چند الیه به قانون کار و حقوق کار شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی در

که کارفرمایان وسرمایه گذاران در این مناطق یا معافیت های تشویقی و ترغیبی دیگری که در قانون چگونگی اداره این مناطق 

 .آمده است روبرو هستند از دریافت زمین و تسهیالت تا معافیت های مالیاتی برای دوره های مقرر در قانون

الیحه ای را   ست های تعدیل اکنون به تعدیل حقوق کار درا یران همت گماشته است و بنا دارددولت یازدهم به تبعیت از سیا

سیاست های انقباضی دولت یازدهم . با مخالفت مجلس روبرو شده است به تصویب رساند 0934که یک بار در پنجم بهمن 

د به شورای عالی کار باز می گردد و از سویی از یک سو طرح استاد شاگردی مجد  در حوزه روابط کار، هر روز بیشتر میشود



مدتهاست بی هیچ توجیه قانونی کارگران  030الیحه به اصطالح اصالحی بر قانون کار تقدیم مجلس میشود و یا به بهانه ماده 

ر ارزان سازی و این همه به خاط. کارگاه های دارنده تا ده نفر را از شمول قانون کار خارج شده اند را بالتکلیف گذاشته است

مناطق آزاد و ویژه به مناطق آزادی استثمارکارگران بدل میشود . هر چه بیشتر نیروی کار کارگران و مزد و حقوق بگیران است 

 .تا سرمایه داران امنیت سرمایه گذاری را به دست آورند 

  

عتی جمهوری اسالمی صن -مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری *

 (49.8.1 - 98115به انضمام نامه اصالحی شماره ) ایران 

 مقررات 

 صنعتی جمهوری -اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری 

 (79.4.1 - 94110اصالحی شماره  به انضمام نامه )اسالمی ایران 

 013 - 0979.19.01 -ک  91ت 33433. - 1373.02.19

 واردات -مراجع اختصاصی  -کار  -تامین اجتماعی  -المللی  امور بین -اتباع خارجه  &

 و صادرات

 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی -ریاست جمهوری  &

 صنعتی جمهوری اسالمی ایران در -اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری  

 نامه موضوع تصویب )به اختیار تفویضی هیأت وزیران با توجه 0979.9.03جلسه مورخ 

 قانون چگونگی اداره( 09)و به استناد ماده ( 0979.9.09ه مورخ  91ت 01199.شماره 

 مقررات اشتغال نیروی - 0979مصوب  -" ایران صنعتی جمهوری اسالمی -مناطق آزاد تجاری 

 نعتی جمهوری اسالمی ایران راص -انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری 

 :نمودند به شرح زیر تصویب

[z]"مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - 

 "صنعتی جمهوری اسالمی ایران

 کلیات -فصل اول  

 های مشروح مربوط به کار های زیر به جای عبارت نامه واژه در این تصویب - 0ماده  

 :درون می

 .کشور جمهوری اسالمی ایران: کشور 

 .صنعتی جمهوری اسالمی ایران -مناطق آزاد تجاری : مناطق 

 .صنعتی -دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری : دبیرخانه 

 .صنعتی -سازمان مناطق آزاد تجاری : سازمان 

 صنعتی در -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  09مقررات موضوع ماده : مقررات 

 .مورد اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی

 کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق به درخواست کارفرما کار: کارگر 

 .کند می

 کند، محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می: کارگاه 

 خدماتی، تجاری، عدنی، ساختمانی، ترابری مسافری،از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، م

 .تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها

 وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموعه آنها که در مقابل انجام کار به کارگر: مزد 

 .شود پرداخت می

 .مجموعه مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل: مزد ثابت 

 .شود ماهانه تعیین و پرداخت شود، حقوق نامیده میهر گاه مزد به طور : حقوق 

 مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار: مدت کار 

 .دهد کارفرما قرار می

 های واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات کلیه کارگران، کارفرمایان و کارگاه - 9ماده  

 .نامه هستند این تصویب

 شخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی وا: تبصره 

 صاحب کار و همسر و ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط نیز کارگران کارگاه

 شود، مشمول مقررات این خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می

 .نامه نخواهند بود تصویب

 نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و ارت بر اجرای مقررات این تصویبنظ - 9ماده  

 بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده کارگران و انجام تعهدات پیش

 .منطقه خواهد بود سازمان

 تواند برای انجام تعهدات کارفرمایان در قبال کارگرانشان سازمان هر منطقه می 

 و در صورت عدم انجام تعهدات یاد شده ازهای الزم را اخذ نماید  ضمانت

 ها اخذ شده، تعهدات کارفرمایان یا آرای مراجع و نامه کارفرمایان از محل ضمانت سوی

 .محاکم قانونی را در مورد کارگران آنها ایفا نماید

 سازمان هر منطقه با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تأمین - 4ماده  

 ورزشی، خدمات اهی مورد نیاز کارگران آن منطقه از قبیل مسکن، تأسیساتامکانات رف



 بهداشتی و درمانی و تسهیالت الزم به منظور تهیه آذوقه و مایحتاج عمومی اقدام خواهد

 و .کرد

 وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی سازمان هر منطقه، واحد کار و خدمات - 1ماده  

 تنظیم امور ناطق آزاد ایجاد خواهد کرد این واحد نسبت بهاشتغال را در هر یک از م

 .بازار کار، نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سار امور اقدام خواهد کرد

 سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیر - 0تبصره  

 .شود کار و امور اجتماعی منصوب می

 ت واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یک بار گزارشسرپرس - 9تبصره  

 .عملکرد این واحد را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید

 نامه بازرسی به عمل های مشمول این تصویب بازرسان کار از کارگاه - 1ماده 

 ایمنی ظت وکارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفا. آورند می

 های مقرر اقدام های قانونی بازرسان کار در فرصت محیط کار کارگران و انجام توصیه

 .نمایند

 قرارداد کار -فصل دوم  

 قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی که به موجب آن کارگر در قبال - 7ماده  

 .دهد انجام می دریافت مزد معین، کاری را برای مدت معین یا نامعین برای کارفرما

 در صورت نامعین بودن مدت کار، با توجه به ماهیت و طبیعت کار، پایان و - 0تبصره  

 .شود خاتمه طرح، پروژه یا فعالیت کارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقی می

 در موادی که کار ماهیتاً دائمی است و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است - 9تبصره  

 .شود قی میقرارداد، دائمی تل

 در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کار معین، هیچ یک از طرفین مجاز - 9تبصره  

 بینی شده در پیش مگر در موارد )نیست به طور یک جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید 

 در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف دیگر(. قرارداد کار

 .نماید طریق مرجع حل اختالف مطالبه خسارتتواند از  می

 ماهیت استمراری کار در دائمی بودن قراردادهایی که دمت معین دارد مؤثر - 2ماده  

 .باشد نمی

 :رعایت شرایط زیر برای صحت قرارداد کار الزامی است - 3ماده  

 .مشروعیت مورد قرارداد -الف  

 .معین بودن موضوع قرارداد -ب 

 .عیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نرعدم ممنو -ج 

 اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطالن آنها در مراجع: تبصره 

 .ذیصالح به اثبات برسد

 :قرارداد کار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر باشد - 01ماده  

 .دار خواهد شد ای که کارگر عهده وظیفهنوع کار، حرفه یا  -الف  

 .حقوق، مزد و مزایا -ب 

 .ها ساعات کار، تعطیالت و مرخصی -ج 

 .محل انجام کار -د  

 .تاریخ انعقاد قرارداد کار -ه 

 .مدت قرارداد کار -و  

 .شود مزایای رفاهی و انگیزشی که به کارگر داده می -ز  

 .نامه به مفاد این تصویب چگونگی حل و فصل اختالفات با توجه -ح 

 .نامه نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد این تصویب -ط 

 دیگر مواردی که با شرایط و اوضاع و احوال، طرفین درج آن را در قرارداد الزم -ی 

 .بدانند

 شود که یک نسخه آن نزد کارگر، یک نسخه قرارداد کار در سه نسخه تنظیم می - 0تبصره  

 .یک نسخه در اختیار سازمان منطقه خواهد بود نزد کارفرما و

 ها را به دو زبان های قرارداد کار مورد نیاز کارگاه سازمان منطقه نمونه - 9تبصره  

 .تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد -که یکی از آنها فارسی خواهد بود  -

 تعیین نماید، درتواند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار  کارفرما می - 00ماده  

 پرداخت آنکه الزام به تواند بدون اخطار قبلی و بی خالل این دوره هر یک از طرفین می

 .خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید

 شود ولی در مورد مدت دوره آزمایشی با توافق دو طرف تعیین و در قرارداد ذکر می 

 .نخواهد بود ارگران ماهر بیش از سه ماهکارگران نیمه ماهر و ساده بیش از یک ماه و ک

 در هر صورت مزد و مزایای ضمن کار کارگری که کار وی حین دوره آزمایش یا پایان آن 

 .یابد باید برای مدتی که به کار اشتغال داشته است پرداخت شود خاتمه می

 ین فقطانعقاد قرارداد آزمایشی بین یک کارگر و یک کارفرما برای یک شغل مع -تبصره  

 .برای یک بار صورت خواهد گرفت

 :یابد قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می - 09ماده  

 .فوت کارگر -الف  



 .بازنشستگی کارگر -ب 

 .ازکارافتادگی کلی کارگر -ج 

 .انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت معین -د  

 .ستپایان کار در قراردادهایی که منوط به کار معین ا -ه 

 فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما و کارگر در مواردی که در قرارداد کار مطابق -و  

 .بینی شده است نامه پیش این تصویب

 .استعفای کارگر -ز  

 نامه انضباطی کار باشد هر گاه اخراج کارگر به دلیل عدم رعایت آیین - 09ماده  

 مرجع .نامه مراجعه نماید تصویب بینی شده در این تواند به مرجع حل اختالف پیش می

 های انضباطی مورد عمل کارگاه تصمیم الزم نامه نامه و آیین مذکور بر اساس این تصویب

 .را اتخاذ خواهد کرد

 بینی آن در قرارداد کار و هر گونه تغییر در شرایط کار منوط به پیش - 04ماده  

 فرما بدون توجه به قراردادهر گاه کار. شرایط و اوضاع و احوال کارگاه خواهد بود

 و عدم جلب و موافقت کارگر شرایط کار را تغییر دهد به نحوی که از لحاظ میزان کار

 اختالف تواند به مرجع حل مزد و یا حیثیت به او لطمه و زبان آورد سازد، کارگر می

 .شکایت کرده و تقاضای خسارت نماید

 شرایط کار -فصل سوم  

 .سال تمام ممنوع است 01دن افراد کمتر از به کار گمار - 01ماده  

 مدت کار روزانه کارگر بر اساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد کار - 01ماده  

 .کرد ساعت در چهار هفته تجاوز نخواهد 071تعیین خواهد شد ولی در هر حال از 

 کاری ر شبو کا( 99)تا ( 1)کار روز کاری است که زمان انجام آن از ساعت  - 07ماده  

 است که بخشی کار مختلط، کاری. باشد می( 1)تا ( 99)است که زمان انجام آن بین ساعت 

 .شود از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می

 یابد، بلکه در کار متناوب، کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی - 02ماده  

 .گیرد ت میساعات معینی از شبانه روز صور

 کار نوبتی، کاری است، که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن - 03ماده  

 .شود در صبح یا عصر یا شب واقع می

 هر گاه به موجب قرارداد منعقده، کار به صورت نوبتی و یا شبکاری انجام - 91ماده  

 کار و توافق کارگرپذیرد مزایای پرداختی به این قبیل کارها بر اساس قرارداد 

 .کارفرما و شرایط و اوضاع و احوال کارگاه تعیین خواهد شد و

 ، مرخصی استحقاقی ساالنه و تعطیالت رسمی(جمعه )استفاده از تعطیل هفتگی  - 90ماده  

 ها به روز مرخصی بر اساس توافق دو طرف خواهد بود و هر گاه با موافقت کارگر این

 اده نشود، مزایای پرداختی بر اساس توافق طرفین که قبالً دیگری منتقل شود و یا استف

 .اتخاذ شده باشد خواهد بود

 نیز جزو( اردیبهشت 00)عالوه بر تعطیالت رسمی کشور، روز جهانی کارگر  - 99ماده  

 .آید تعطیالت رسمی کارگران به حساب می

 ارافتادگی کلیدر صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و ازک - 99ماده  

 وی و در کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به

 .شود اش پرداخت می صورت فوت او به ورثه

 مرخصی استحقاقی ساالنه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعاً بیست روز - 94ماده  

 برای کار کمتر از یکسال، .د شداست، سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواه

 .شود مرخصی مزبور، نسبت به کار انجام یافته، محاسبه می

 (01)ساعت مذکور در ماده ( 071)هر گونه اضافه کار در چهار هفته بیش از  - 91ماده  

 قرارداد کار نامه انجام یابد مستلزم پرداخت مزایایی است که قبالً در این تصویب

 .بینی شده است پیش

 حداقل مزد پرداختی در مناطق، کمتر از حداقل مزد قانونی کشور نخواهد - 91ماده  

 .بود

 گیرد برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می - 97ماده  

 اساس سن، تبعیض در تعیین میزان مزد بر. باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود

 .تقادات سیاسی و مذهبی ممنوع استجنس، نژاد و قومیت و اع

 در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت - 92ماده  

 .معقول باشد شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداختها منصفانه و می

 مرجع حل اختالف -فصل چهارم  

 نامه و قرارداد کار که ررات این تصویبهر گونه اختالف ناشی از اجرای مق - 93ماده  

 .بین کارگر و کارفرما رخ دهد بدواً از طریق سازش حل خواهد شد

 روز از سوی هر یک از طرفین به( 01)هرگاه اختالف از طریق سازش حل نشود، موضوع ظرف  

 .هیأت رسیدگی ارجاع خواهد شد

 :هیأت مذکور در ماده فوق مرکب است از - 91ماده  

 .االختیار وی ربط یا نماینده تام فرمای ذیکار -



 .االختیار وی ربط یا نماینده تام کارگر ذی -

 .نماینده سازمان منطقه -

 هیأت رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایات موظف است به موضوع رسیدگی: تبصره 

 .و نظر خود را اعالم دارد

 روز از تاریخ ابالغ( 01)عتراض ظرف تصمیمات هیأت رسیدگی در صورت عدم ا - 90ماده  

 .االجرا خواهد بود به طرفین الزم

 (01)تواند ظرف  شود می کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می - 99ماده  

 .روز به هیأت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید

 یأت،هر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه تشخیص داده شود ه - 99ماده  

 سال خدمت اخراج وی را تأیید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر

 .روز کارگر را به وی بپردازد( 01)حقوق 

 ، کارفرما را*هر گاه اخراج کارگر از سوی هیأت رسیدگی موجه شناخته شود - 94ماده  

 بپردازد تکلیفی وی رامخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بال

 .روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد( 41)و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق 

 دبیر هیأت دولت عبارت 79.4.1مورخ  94110به موجب نامه اصالحی شماره : پاورقی <<*

 >>.شده است تحریر" موجه شناخته شود "به اشتباه " موجه شناخته نشود"

 بیرخانه شورای عالی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوالد - 91ماده  

 امور نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی وزارت کار و اجتماعی، آیین -اقتصادی 

 های مناطق آزاد قرار اجتماعی و سازمان هر منطقه تهیه و برای اجرا در اختیار سازمان

 .دهد

 نامه انضباطی کار خاص آن قر در منطقه، آیینکارفرمای هر کارگاه مست - 91ماده  

 .کارگاه را تهیه و پس از تأیید سازمان منطقه به مراحل اجرا خواهد نهاد

 .آموزش و کاریابی -فصل پنجم  

 وزارت کار و امور اجتماعی، آمار و اطالعات مورد نیاز مربوط به نیروی - 97ماده  

 واقع در ها و مؤسسات مورد از کارگاه انسانی را با هماهنگی سازمان هر منطقه حسب

 .نمایند مناطق آزاد تهیه می

 سازمان منطقه با صدور مجوز برای مراکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی - 92ماده  

 .در مناطق آزاد خدمات الزم را از این طریق ارائه خواهد داد

 سازمان -امور اجتماعی سازمان منطقه با هماهنگی و همکاری وزارت کار و  - 93ماده  

 مناطق آزاد تجاری قانون چگونگی اداره( 3)و با عنایت به ماده ( ای آموزش فنی و حرفه

 ای در صنعتی متناسب با نیاز بازار کار نسبت به ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه -

 .منطقه اقدام خواهد کرد

 غال و کارفرمایان نسبت بهسازمان منطقه با هماهنگی واحد کار و خدمات اشت - 41ماده  

 اقدام خواهد ای معرفی افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزش فنی و حرفه

 .کرد

 های ضوابط مربوط به اعزام این قبیل افراد برای آموزش و چگونگی تشکیل دوره: تبصره 

 ظیم خواهداشتغال تن آموزشی و غیره از سوی سازمان منطقه با همکاری واحد کار و خدمات

 .شد

 اشتغال اتباع خارجی -فصل ششم  

 االمکان نیروی های واقع در مناطق موظفند حتی کلیه کارفرمایان کارگاه - 40ماده  

 با این حال. کار مورد نیاز خود را از میان کارگران ایرانی تأمین نمایند

 تبعه کشورهایهای متخصصان  ها و مهارت توان از خدمات، تخصص های مذکور می کارگاه در

 .نامه استفاده کرد خارجی تحت شرایط مندرج در این تصویب

 کل شاغالن هر منطقه%( 01)در هر صورت نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد : تبصره 

 .بیشتر باشد

 و تبصره آن به( 40)پروانه اشتغال برای اتباع خارجی با رعایت ماده  - 49ماده  

 منطقه صادر مناطق و توسط واحد کار و خدمات اشتغال درتشخیص و درخواست سازمان 

 .شود می

 ورزند تعهد خواهند کرد اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال می - 49ماده  

 چگونگی انتقال .های خود را آموزش دهند که طی مدت اشتغال، به کارگران ایرانی تخصص

 .مان هر منطقه تعیین خواهد کردتخصص تبعه خارجی به کارگران ایرانی را ساز

 هر کارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته، به - 44ماده  

 ای که قرار دادش پایان پذیرفته هنگام پایان قرارداد کار و همچنین تبعه

 .مراتب را به واحد کار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطالع دهند موظفند

 های مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام، ملیت، تخصص، کارگاه - 41ماده  

 کار و خدمات شغل و مزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به واحد

 .اشتغال سازمان هر منطقه اعالم دارند

 تأمین اجماعی -فصل هشتم  

 ا مشارکت سازمان تأمین اجتماعیسازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأساً یا ب - 41ماده  



 منظور ارائه خدمات به" هایی صندوق یا صندوق "های بیمه نسبت به تأسیس  و یا شرکت

 درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی،

 .ام نمایمقررات در مناطق آزاد اقد فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این

 آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته - 47ماده  

 اند و پرداخته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی

 اند سوابق نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب

 .خود را منتقل سازند توانند سوابق ده و در موارد اشتغال بعدی میآنها محفوظ بو

 های مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسط ضوابط و دستورالعمل: تبصره 

 مناطق آزاد خواهد سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای عالی

 .رسید

 توانند همانند ناطق آزاد به کار اشتغال دارند میاتباع خارجی که در م - 42ماده  

 .اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند

 اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی - 43ماده  

 توجه به به هر حال بیمه اتباع خارجی با. خواهند بود" گر بیمه "مشمول مقررات 

 .ای متقابل انجام پذیرد خواهد بودقرارداده

 های مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی و ضوابط و دستورالعمل - 11ماده  

 ها و سازمان صندوق ها و مقررات حاکم بر آن و روابط نحوه تشکیل صندوق یا صندوق

 خارجی تأمین اجتماعی و یا دیگر شرکتهای بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران

 شورای عالی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه به کشور و سایر مسائل مربوط توسط دبیرخانه

 .و به تأیید شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید

 متفرقه -فصل هشتم  

 المللی کار در مناطق آزاد های سازمان بین نامه ها و توصیه نامه مقاوله - 10ماده  

 .باشد الرعایه می الزم

 گردد ید میتأی 

 رییس جمهور -اکبر هاشمی رفسنجانی  

 .به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است 0979.9.2نامه در تاریخ  این تصویب 

 معاون اول رییس جمهور -حسن حبیبی  

 قانون کار به سود کارفرمایان" اصالح"برای   هجومی سه گانه :تیر90

عین حال هماهنگ برای حذف مقررات کار از زندگی کارگران از سوی دولت به جریان  اخیرا سه موضوع به صورتی جداگانه و در

و اعالم  09/4/0931اصالح قانون کار پیشنهادی دولت دهم به مجلس در تاریخ "الیحه   افتاده است موضوع نخست ارائه دوباره

از سوی " شیوه نامه استاد شاگردی " موضوع دوم طرح دوباره بررسی. وصول این الیحه از سوی هیات رییسه مجلس است 

وزارت کار و دعوت از نمایندگان تشکل های رسمی کارگری وکارفرمایی به نشست مشترک این نمایندگان با نمایندگان 

معاونت های اشتغال،تعاون و روابط کار وزارت تعاون کار وامور اجتماعی است که اولین نشست آن در تاریخ دوشنبه 

های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقاع متبرکه  بررسی تعمیم معافیترت کار برقرار شد و سومین موضوعدر وزا 04/4/0931

(  1395تیرماه 99)شنبه  شورای عالی کار در روز سه  های کوچک دارای پنج کارگر و کمتر تشکیل که جلسه به تمامی کارگاه

   . به آن خواهد پرداخت

تعیین تکلیف شیوه نامه استاد شاگردی در دستور کار معاونت های اشتغال ،تعاون و  شنیده ها حاکی از آنست که موضوع

برخی از استانداران از   شود به دنبال درخواستی ازگفته می. وزارت تعاون کار و امور اجتماعی قرار گرفته است  روابط کار

برای هر واحد صنفی از " شاگرد"ختصاص حداقل یک جمله استاندار آذربایجان شرقی در مورد تداوم اجرای این شیوه نامه و ا

وزارت مربوطه ارسال گردیده که ظاهرا با عدم پاسخگویی این وزارت خانه، درخواست به معاون اول رییس جمهوری ارجاع داده 

بدین . دهندخواهد که با استانداران درخواست کننده همکاری های مقتضی را انجام میشود و آقای جهانگیری از وزارت کار می

شود تا نظرات خود را در این ترتیب از سوی وزارت تعاون،کار و امور اجتماعی از تشکل های کارگری و کارفرمایی خواسته می

 .باره در جلسه ای که به همین منظور تشکیل میگردد بیان کرده تا تصمصم قطعی در باره این دستور العمل گرفته شود

مدت هاست موضوعیت   030ارگاه های دارنده تا پنج کارگر نیز با توجه به نص صریح ماده همچنین موضوع خروج کارگران گ 

به همین خاطر دستور کار جدیدی پیش . شود و دولت باید با آن بطور قطعی تعیین تکلیف کندندارد ولی هر ساله تمدید می

فیت کارگران بقاع متبرکه در کارگاه های کوچک روی شورای عالی کار قرار دارد که عبارتست از تعمیم دادن آیین نامه معا

به استدالل هایی که   چگونگی اجرای موضوع دارنده تا پنج کارگر که آن نیز در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته است و

 .از سوی طراحان آن در شورای عالی کار بیان خواهد شد،بستگی دارد 

ا خواهد برد؟ بسته به آنست که دیدگاه های دولت یازدهم در باره مقررات کار چه اینکه طرح دوباره این موضوعات ره به کج

به سود لغو مقررات کار در دستور دولت های تا کنونی قرارداشته   واقعیت آنست که سال هاست تغییرات در قانون کار  .باشد

رایه شد که تاکنون مسکوت مانده بود اما است و آخرین الیحه تغییرات نیز توسط وزارت کار دولت احمدی نژاد به مجلس ا

دوباره به مجلس ارائه گردیده و از سوی مجلس اعالم وصول " توسعه"باالخره توسط دولت یازدهم با استناد به برنامه پنجم 

مجلس در رفت و آمد است دو  -این اعالم وصول آنهم با توجه به اینکه تصویب برنامه ششم در راهروی دولت. شده است

اول اینکه دولت مصمم است برای جذب سرمایه های خارجی و اعالم و اجرای استاندارد : ورد را به ذهن خواهد آوردبرخ

این تغییرات را به بهانه اجرای برنامه   نامیده میشود؛" مزاحمت های قانونی کسب و کار و تولید"سازی قوانین و رفع آنچه 

به عنوان حامیان برنامه پنجم دولت )بودن حمایت جناح اصولگرا کنونی در مجلس پنجم به جلو اندازد و به این وسیله بادارا 



نیز به دلیل حمایت از دولت رییس جمهور روحانی " اصالح طلبی _اعتدالی"از تصویب آن حمایت کنند و جناح ( اصولگرا ی دهم 

یاسی پیش رو راهدف قرار داده و برخورد دوم هم ضمن توجه به قطعیت تغییرات؛ مسایل س. به تصویب آن سرعت بخشند

برای حفظ آرای احتمالی کارگران در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو برای شانه خالی کردن از فشارهایی که به خاطر 

اجرای برنامه پنجم الیحه اصالح قانون کار را به مجلس ارایه داده است تا با مخالفت هایی که از سوی نمایندگان منتسب به 

ودر راس آن علیرضا محجوب در کمیسیون کارگری مجلس و همچنین واکنش هایی که از سوی تشکل های رسمی گارگران 

صورت می گیرد با هدف خرید زمان تا انجام انتخابات و نتایج حاصل ازآن به بهانه اجرای مفاد برنامه ششم توسعه در باره 

موضوعی که این گمانه در مورد . به دولت بازگردانده شود  دیگربرنامه های کسب و کار و سیاست های ناشی از آن،الیحه بار 

برخورد دوم را تقویت می کند یکی گفتگوی علیرضا محجوب با خبر نگار خانه ملت و دوم نحوه برخورد معاونت های سه گانه 

ا پیشبرد سه جانبه گرایی اشتغال،تعاون و روابط کار در وزارت کار است که برای تعیین تکلیف بر سر موضوعات مورد اختالف ب

این موضوعات، آینده وزیر کار نیز   در نتیجه ی چگونگی پیشبرد. در چهارچوب گفتمانی شورای عالی کار بستگی پیدا می کند

  .در ابقا یا برکناری ازپست وزارتی قابل توجه و درخور تامل است

های مربوط به کارفرمایان مساجد و بقاع  معافیت تعمیم"و طرح " شیوه نامه استاد شاگردی "زمان طرح هم  رمزگشایی

می تواند گمانه دوم را تقویت " اصالح قانون کار "با ارایه الیحه   "های کوچک دارای پنج کارگر و کمتر متبرکه به تمامی کارگاه

ی علی الظاهر بصورت کند که در صورت بازگشت مجدد الیحه به دولت؛ امکان تداوم اجرای دوطرح دیگر با اندکی تغییرات و حت

 .تضمین گردد   طرح آزمایشی دوباره، بی اثر بودن قانون کار در بخش عمده ای از روابط کارگری و کارفرمایی

در هر صورت این موضوع چالش برانگیز زمینه های تغییر و اصالحی از مواد قانون کار را به موضوع مهم روز برای گارگران ایران 

به سیاست های جهانی نئولیبرالیسم درحذف مقررات کار و مخالفت های جدی ناشی از پیشبرد  بدل کرده است و با توجه

 .از جانب کلیه نهاد های گوناگون کارگری را طلب می کند  این سیاست ها ؛ انتظار برخورد مسووالنه

 "استاد شاگردی"نگاهی گذرا به پیشینه 

انونی و ضد کارگری که در دولت احمدی نژاد تصویب و در چهاردهم کارزاری علیه این طرح ضد ق 0939سال  درنیمه دوم  

توسط همان دولت جهت اجرا ابالغ گردیده بود، شروع شد و اعضای کمیته راهبری کارزار علیه طرح استاد 0930شهریور سال 

طرح استاد »برِی کارزار علیه کمیته راه.شاگردی طی نامه ای از وزیر کار دولت یازدهم خواستند تا این طرح را باطل اعالم کند 

و همچنین خواهاِن بررسی موارد به « طرح استاد شاگردی نوین»قید وشرط  مصرانه خواستار ابطال فوری و بی «شاگردی

 .اند؛ شد  کارگیری این طرح و احقاق حقوق همه کسانی که ناگزیر از اجرای این طرح زیان دیده

ای طوماری به حمایت از ابطال شیوه نامه استاد شاگردی از اقدامات کمیته راهبری هزاران کارگر از استان های مختلف با امض

شکایتی ازوزارت کار دولت جمهوری  0939در همین راستا در نیمه اول سال . کارزار علیه طرح استاد شاگردی برخاستند

به دبیر خانه آن " ILO "لمللی کار اسالمی درباره اجرای این طرح از سوی نماینده کارگری حاضر در اجالس سازمان بین ا

پیامد این شکایت تضییقاتی را برای مجمع عالی نمایندگان کارگران فراهم می آورد تا به آنجا که در . سازمان تقدیم میگردد

رییس مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران طی نامه ای به آقای یار احمدی رییس مجمع عالی  0939یکم شهریور ماه 

استرداد ابطال طرح استادشاگردی " مجمع نمایندگی استانی سراسر کشور خواهان 97ینگان و ارسال رونوشت آن برای نما

می شود و این در حالیست که طرح استاد شاگردی در استان های کشور به منظور   "ILO"مورد دعوی در مجامع بین المللی 

ت خورده و نتوانسته است به هیچ یک از اهداف تعریف شده ، دست ارزیابی آزمایشی به کار گرفته شده بود در عمل شکس

با این همه باید پرسید حمایت استانداران از این طرح . یابد وحتی یک مورد هم از بکارگیری موفق این طرح گزارش نشده است

ا این طرح و دستور ضد کارگری و تقاضای آنان برای گسترش این طرح به همه واحد های صنفی نشانه چیست؟ و اساسا آی

العمل های مشابه آن حتی اگر به قصد دور زدن قانون کار تصویب نشده باشند و یا از کانال قانونی توسط مجلس تصویب 

برای یاد . شده باشند؛ جز زیان برای کارگران و به تبع آن برای اقتصاد بیمار و صنایع ورشکسته چیزی را به ارمغان نخواهند آورد

کنون در ارتباط یا این دستور العمل غیر قانونی و ضد کارگری بیان شده است کافیست ادله مخالفین این طرح را آوری آنچه تا 

 :نیز منعکس شده است بخوانیم 0939که در نامه سرگشاده به وزیر کار در مهر ماه 

ت در قبال قانوِن اساسی و قانوِن مصوبِ وزارت کار دولت دهم و هر طرح دیگری که وظایِف دول« طرح استاد شاگردی نوین -( 0

 .کار را نقض کند از اعتبار ساقط و فاقِد وجاهت قانونی است

کم و کاست قانوِن کار است و هرگونه تغییر در قانوِن کار باید طی الیحه پیشنهادی که ضمِن  دولت موظف به اجرای بی -۶

یابد را جهت تصویب به مجلس  عالی کار رسمیت می رعایت سه جانبه گرایی و پس ازموافقِت شرکای اجتماعی در شورای

 .دست زند( تحت هر عنوان)تواند به تصویب مصوبات مغایر با قانون کار و قانون اساسی  دولت نمی. قانون گذار ارائه دهد

ه؛ این موارد حتی در صورت لزوم تصویب هرگونه طرح، آیین نامه اجرایی، اصالحیه، الحاقیه، دستورالعمل، شیوه نامه و غیر -۷

 .باید در چارچوبِ وظایفی که قانون اساسی و قانون کار به عهده دولت گذاشته است اجرا شود

سازمان بین ۵۱۶ و ۵۰۱ های قانوِن اساسی و مغایر با مقاوله نامه ۶۲ و ۶۸ خالِف اصلِ « طرح استاد شاگردی نوین» -۱

این طرح، کاِر بدون مزد را رواج داده و . اجرای آن شده، استالمللی کارکه دولِت جمهوری اسالمی ضمن پذیرش؛ متعهد به 

 .شود که از مصادیقِ آشکاِر کار اجباری است موجب بهره کشی فرد از فرد می

این طرح نقض هرگونه مقررات در روابِط کار و تامین اجتماعی را درباره کارگران در هر شرایط سنی قانونیت بخشیده و  -۱

 .برد های کار و تولید از بین می و ایمنی و بهداشِت کار را در واحداجرای آن امنیت شغلی 

و مبحث (۸۱ الی مادهِ  ۳۲ شرایط کار نوجوانان از ماده)مبحث پنجم از فصل سوم قانون کار « طرح استاد شاگردی نوین» -۲

وصراحت دارد که شاگردان در مدت  را نقض کرده و تاکید (۵۵۸الی ماده ۵۰۳ کارآموز و مراکز کارآموزی از ماده)اول فصل پنجم 

گردد  زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد طرح تصریح می

 طرح مذکور ۱ ماده ۳ بند)



بهانه  داند و به لزوم انعقاد هر گونه قرارداد جامع ومانع بین طرفین را به کلی منتفی می« طرح استاد شاگردی نوین»-7

هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به شاگرد پرداخت ..... »: دارد آموزشی بودن طرح مقرر می

 (طرح ۱ ماده ۵۰ بند)« .شود نمی

فصل پنجم قانون . در تعارض جدی با توسعه گرایی با محوریت توسعه انسانی است« طرح استاد شاگردی»در ابعاد ملی  -۸

امر آموزش و اشتغال توامان و در راستای توسعه انسانی نیروی کار و به منظور اشتغال مولد تدوین و تصویب شده کار 

این قانون؛ وزارت کار مکلف است امکانات آموزشی الزم را در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور  ۵۰۳ برابر ماده .است

بدیهی است که آموزش و اشتغال از . ن دانش فنی کارگران فراهم سازداشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و باال برد

درتصویب واجرای این دستور العمل، ضمن خود مختاری دولت . ترین عناصر زیر ساختی توسعه اجتماعی و اقتصادی است مهم

به سود توسعه خنثی و  گری؛ گرایش قوانین در به کنار نهادن وظایف قانونی و تخطی از قانون اساسی به بهانه کاهش تصدی

 .اثر خواهد شد بی

از آنجا که دولت موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی است و اختیارات قانونی جهت تصویب آیین نامه، 

کند؛ ندارد تصویب و ابالغ این طرح  بخشنامه، اصالحیه، الحاقیه و هرگونه دستورالعمل را جز در مواردی که قانون تعیین می

خارج از اختیارات دولت دهم بوده است و ابطال آن تاکید برقانون مداری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و به !( یوه نامهش)

 .طریق اولی از وظایف دولت کنونی است

 پیشینه طرح خروج کارکران بقاء متبرکه از قانون کار

عام غیر تولیدی است وبراساس آن تمامی افرادی که به هیات وزیران آیین نامه منوط به موسسات وقف  79طبق مصوبه سال 

عنوان خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی مشغول 

تند از خروج کارگران اساسی ترین مفاد این آیین نامه عبا. ای که تاکنون مدام تمدید شده است های پنج ساله رهوکارند برای د

 :این بخش ها از شمول 

 ،(ممنوعیت فسخ یک طرفه قرارداد کار) 91ماده 

 ،(چگونگی تغییر شرایط کار کارگر) 91ماده  

 ،(چگونگی اخراج کارگر) 97ماده

 ،(نحوه محاسبه سنوات پایان کار) 90ماده 

 ،(آنها براثر انجام کار مورد توافق آسیب دیده است محاسبه سنوات پایان کار کارگرانی که توانایی جسمی و روحی)ماده 99 

 ،(محاسبه حداقل مزذکارگران)ماده 40 

 (تعیین حداقل ساعت کار روزانه) 10ماده 

 .اند قانون کار خارج شده( درصد مزد اضافی بابت انجام هرساعت کار شبانه 91پرداخت ) 12وماده 

خیریه نذر "چون (NGO)در پس نام سازمان های به ظاهر مردم نهادی اگر فعالیت های گسترده محافل سرمایه داری پنهان 

و دور زدن قانون به بهانه ایجاد اشتغال برای گروه های محروم و ناتوان را هم در نظر بگیریم   برای لغو مقررات کار" اشتغال 

و این در   ر پیگیری میشودهرچه تمامت  درخواهیم یافت که تغییرات در اساسی ترین مواد حمایتی قانون کار به شدت

حالیست که این مقررات هم تا کنون آنگونه که شایسته است نیز اجرا نشده اند و هریک با اجرای ساست های خاصی از 

جمله خدف قوانین کار در مناطق آزاد تجاری، حذف قراداد های رسمی در کارهایی که جنبه مستمر دارند و رواج قراداد های 

شکل ممکن از جمله رواج قرارداد های سفید امضا و قراردادهایی با مدت کار معین از یکماه تا زیر یک سال، پیمانی به بدترین 

کارگر از  1اجرای مداوم غیر قانونی خروج کارگاه های تا دارنده , قانون کار  40برقراری نظام دستمزدی مغایر با مفاد ماده 

همه و همه تاکنون   که تصویب آن کامال غیر قانونی بوده است" ردی نوین شیوه نامه استاد شاگ" شمول قانون کار واجرای 

" پرداخت های غیر متعارف"و این موضوع با وجود فساد کالن در آنچه گه . موجب به یغما رفتن حقوق کار در ایران بوده است 

اجتماعی کارگران و  –اقتصادی حقوق و مزایای کالن برای مدیران ارشد نشانه های رواج بیعدالتی و تبعیض در زیسته 

 .زحمتکشان است

ضدکارگری استاد شاگردی و زمزمه های بی اثر کردن فصول و مواد بیشماری از قانون کار در روابط   شیوه نامه  طرح دوباره

 1ی دارنده تا بین کارفرمایان و کارگران مانند حدف تعیین حداقل دستمزد و یا حذف مواددیگری از قانون کار در باره کارگاه ها

کارگر در مجموع نشانگر این واقعیت است که چنانچه از سوی کارگران مقابله ای جدی با مواردی از این دست صورت نگیرد در 

 .آینده نزدیک باید شاهد لغو و بی اثر شدن بسیاری از مقررات از روابط کار در ایران باشیم 

و خروج کارگاه های دارنده تا پنج " شیوه نامه استاد شاگردی "یافتن  اصالح قانون کار، تالش برای رسمیت"پذیرش الیحه 

پرسش اساسی از کارگزاران . تدبیری که جز ناامیدی کارگران را در بر نخواهد داشت  کارگر از اساسی ترین مواد قانون کار

ن و مزد وحقوق بگیران و در عین دولت یازدهم و سایر نهاد های ذی نفع اینست که با حذف چتر حمایتی قانون از سر کارگرا

حال جلوگیری از برقراری سازمان های صنفی مستقل و آزاد کارگری در شرایطی که دست سرمایه داران و کارفرمایان برای 

تنظیم هرگونه روابط با کارگران باز است چگونه میخواهد به اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق پذیرفته شده ملی دست 

  زند ؟

 ...ه داردادام



 قانونی به کارگران تحمیل بیش از پیش فقر و بی/ خواهند مقررات حمایتی قانون کار را حذف کنند می :تیر90

بحث خروج کارگاههای کوچک از شمول قانون کار، در جهت حذف مقررات حمایتی قانون کار و : یک فعال کارگری معتقد است

 .شود داران مطرح می به نفع سرمایه

سالها : نفر گفت 1های کوچک زیر  های کارفرمایان بقاع متبرکه به کارگاه وطنخواه در ارتباط با طرح تسری معافیتعبدالـله 

نژاد نیز این طرح در دستور کار قرار گرفت که به دلیل این که در دولت دهم تمدید نشد، وجاهت قانونی  پیش در دوران احمدی

 .ندارد

ال حاضر در بسیاری از کارگاههای کوچک زیر ده نفر شرایط شغلی بسیار نامساعدی حاکم ها در ح با همه این: وی ادامه داد

کارگران کارگاههای کوچک عالوه بر این که در بسیاری از موارد از حداقل دستمزد . شود است و مقررات قانون کار اجرا نمی

 .بهره هستند های رسمی نیز بی لمصوب شورای عالی کار محرومند، از حقوق صنفی حداقلی مانند حق ایجاد تشک

هایی پرسید که رهاورد این راهکارهای بدون خروجی  باید از مسئوالن و پیشنهاددهندگان چنین طرح: وطنخواه ادامه داد

 .شود ها در رونق اشتغال و کارآفرینی منتشر نمی چیست و چرا هیچ آماری از موفقیت این نوع معافیت

قانون کار نظام شاهنشاهی و  99داران و حامیان دولتی آنها احیای ماده  مطلب که هدف سرمایهاین فعال کارگری با بیان این 

داران بین المللی به تامین  برای پذیرفته شدن در سطح جهانی و کسب رضایت سرمایه: تسهیل اخراج کارگران است افزود

 .ی در قانون کار، در جهت رسیدن به همین هدف استها برای اعمال اصالحات ضدکارگر نیروی کار ارزان نیاز است و این تالش

خواهند به کارگران حقنه کنند که  می: وی با تاکید بر این که هدف غایی، حذف قوانین حمایتی از قانون کار است ادامه داد

 .داری جهانی و چشم پوشیدن از حقوق بنیادین صنفی است تنها راه نجات، چشم دوختن به سرمایه

 تیر90-ایلنا:منبع

 ..........درحال تکمیل شدن

 0931ماهدوم آذر

akhbarkargari2468@gmail.com 

 

 

mailto:akhbarkargari2468@gmail.com

