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 تغيير قانون کار
 برای قانونی کردن بی قانونی و تشديد استثمار کارگران

 
هيات وزيران دولت جمهوری اسالمی در 
بيستم خردادماه سال جاری گروه کاری سه     
جانبه ای  متشکل از وزارت خانه های کار و 
اموراجتماعی ، صنايع و معادن ، امور  
اقتصادی و دارايي ، تشکل های کارگری    

و هم چنين تشکل های کارفرمايي را     دولتی 
موظف کرد تا به منظور استفاده از به اصطالح    

بهينه از ظرفيت های موجود قانون کار در « 
آن » جهت انعطاف پذيری روابط و محيط کار 

را مورد بررسی قرار داده و پيشنهادهای   
اصالحی و آئين نامه اجرايي خود را تا شش      

 چرايي تشکيل  .ماه ديگر به دولت ارائه کند
چنين گروه هايي بالفاصله اين پرسش را   
مطرح می سازد که چه تغييراتی قرار است 
انجام شود و اين تغييرات در راستای تامين    
منافع چه کسانی است و چه اهدافی را دنبال       

 می کند؟
تالش برای تغيير قانون کار فعلی شايد عمری    

سابقه . کمتر از خود اين قانون نداشته باشد
آن به دوران احمد توکلی وزير کار جمهوری  

در  .  برمی گردد٦٢-٥٩اسالمی در سال های   
آن دوران تالش برآن بود که قانون کار به    

« شکل و سياق احکام و عقود اسالمی و اصل 
به معنای تلقی کارگر به » تراضی طرفين 
و واگذارکردن کارگر  » اجاره  « عنوان موضوع 

آن تهاجمات به دليل  . به کارفرمای ديگر درآيد
شرايط خاص دوران پس از انقالب ، مبارزه   
گسترده کارگران و فعالين کارگری و نيروهای 
چپ و مترقی از يک سو و درگيری جناح های 
رژيم از سوی ديگر راه به جايي نبرد و عمال  

تالش هاي رژيم که از همان  . شکست خورد
آغاز می کوشيد که نظرات کهنه قرن هيجده و      

ده ميالدی را در ايران امرور به کار گيرد    نوز
و دستاوردهای کارگران را که در طول مبارزه 
با رژيم شاه به دست آورده بودند ، پايمال    

 .نمايد طی سال های بعد هم ادامه يافته است     
بررسی اين که قانون کار فعلی تا چه حد بر    
ضد منافع کارگران است و يا اين که اين قانون      

يند چه شرايط ، تعادل و توازن نتيجه و برآ
کدام نيروهای اجتماعی بوده است فرصت   

 آن چه بيشتر در اين مطلب   . ديگری می طلبد
 

 
مورد تاکيد قرار می گيرد ، تهاجم تازه و  
 گسترده سرمايه داران و دولت نسبت به طبقه  

کارگر و ادعای فريبکارانه و توجيهات 
انون کار گوناگون آنان به عنوان داليل تغيير ق

 .می باشد
اين تهاجم اما چرا در اين لحظه که بر طبق    
آمارهای دولتی شمار رسمی بيکاران حدود 
سه ميليون و دويست هزار و شمار غير    
رسمی آن نزديک به پنج ميليون نفر تخمين 
زده می شود و به داليل مختلف در آينده 
نزديک بيکاری های گسترده تر نيز در راه 

چرا در لحظه ای که اگر   . يرداست انجام می گ  
وزارت » طرح ضربتی اشتغال «به فرض محال 

کار و امور اجتماعی به اجرا درآيد و اعتبار      
 ٢٢٥مورد نياز آن نيز تامين گردد تنها به  

چرا در . هزار فرصت شغلی خواهد انجاميد 
لحظه ای که فقر و بيکاری ، انبوه جمعيت  

 و  کارگران را به زير خط فقر رانده است 
چراهای ديگر ، تغيير قانون کار در دستور  

 . قرار گرفته است
برای وارد شدن به موضوع  توجه کنيم که 
دست اندرکاران رژيم و سرمايه داران در اين 

 :ميان چه می گويند 
مصطفی ضرغامی ، معاون اشتغال وزارت   
امور اقتصاد و دارايي در مورد بيکاری و 

:  می گويد سياست گذاری های کالن اقتصادی 
الزمه رسيدن به نرخ های رشد باالتر و حتی    
دورقمی،خارج شدن از پوسته ساختار سنتی   

يعنی اين که دولت فقط . گذشته و کنونی است
هدايت و نظارت کند و عرصه را برای فعاليت    
 .بخش خصوصی گسترده و گسترده تر سازد

محمد عطارديان ، دبير کانون عالی انجمن های        
کارگر هر زمان : ايان می گويد صنفی کارفرم

بخواهد می تواند از ادامه کار سر باز بزند ولی     
کارفرما برای خالصی از دست کارگری که 
نقشی در توليد ندارد يا بازدهی توليد را کم 

 .می کند بايد از هفت خوان بگذرد 
بيژن بيدآبادی ، کارشناس اقتصادی ، حمايت    

شش قانونی بيش از حد از شاغالن تحت پو
قانون کار را علت رکود توليد در کشور طی 

 .سال های اخير معرفی می کند
 

 
معصومی ، عضو ستاد برنامه ريزی خانه 
صنعت ، قانون کار را فقط به نفع کارگران می 

 در صورتی که قانون کار ،  : داند و می گويد  
قانون حمايت از نيروی کار ، يعنی هم کارگر و 

 .هم کارفرما بايد باشد
رتضی بهشتی ، رئيس کنفدراسيون صنعت  م

بخش خصوصی صنعت بايد   : ايران می گويد 
با خصوصی سازی ، همه جانبه ، قدرتمند و 

کسانی که برای :و می افزايد . تقويت شود 
مساله بيکارشدن کارگران دلسوزی می کنند ،   
دقيقا به بيکارشدن آنان و آشفتگی بازار کار 

 .کمک می کنند
بر اين مساله نيز از اهميت       اشاره و تاکيد  

سه  « بسياری برخوردار است که  گروه کاری  
مسئول بازنگری در قانون کار هياتی » جانبه 

چرا که همگی از موضع  حفظ  . يک طرفه است
« منافع سرمايه داران و بخش خصوصی و

، تالش دارند که قانون کار را به »حذف دولت 
 . زيان باز هم بيشتر کارگران تغيير دهند 

موضوع بازنگری و تغيير قانون کار در 
شرايطی صورت می گيرد که اقتصاد ايران به    
دليل بحران ساختاری عميق دچار رکود در   

در شرايط . توليد و درماندگی شديد است
حاضر بخش زيادی از صنايع و کارخانجات 
توليدی بزرگ کمتر از پنجاه درصد ظرفيت   

 . اسمی خود توليد می کنند
ذرا به ورشکستگی اقتصادی ايران از  نگاهی گ

جمله در صنعت نساجی ، نمونه خوبی برای      
روشن ترساختن اهداف واقعی برای تغيير   

آنانی که داليل . قانون کار خواهد بود
ورشکستگی اقتصاد ايران را پنهان می کنند ،      
برای هجوم و تعرض  به طبقه کارگر ، 
. فريبکارانه قانون کار را نشان می دهند

نعت نساجی که از پرسابقه ترين و ص
بزرگترين صنايع کشور بوده ، دچار آن چنان    

« وضع وخيمی شده است که با ارائه اليحه 
و تصويب آن در  » نوسازی صنايع نساجی 

 قانون کار مجلس در سال هشتاد ، دولت عمال 
طبق اين . را در سطحی وسيع ناديده گرفت

 خانه اليحه هياتی مرکب از نمايندگان وزارت  
های کار ، صنايع و معادن و نماينده سازمان         
 مديريت و برنامه ريزی کشور مامور شدند تا  
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 نيروی مازاد کارخانجات نساجی را بازخريد ،      
 البته مشکل اصلی   . کنند) بخوانيد اخراج ( 

صنايع نساجی در سال جاری مساله چگونگی   
به طوری که از . جذب تسهيالت ارزی است

ميليون دالر از ٥٠٠مبلغ ١٣٨٠زمستان سال 
حساب صندوق ذخيره ارزی با بهره دو 

ست که تا به  اين بهره کمترين رقمی ا( درصد 
حال برای برداشت از اين حساب تعيين شده    

برای اعطای تسهيالت ارزی به اين . ) است
صنعت اختصاص يافته است و هم چنين با       
فشارهای مختلف ، دولت قيمت مواد اوليه 
مصرفی اين صنعت از جمله پنبه را پايين نگاه  

با اين همه تاکنون مبلغ بسيار   . داشته است
رز برداشت شده است و هيچ     اندکی از اين ا  

چشم اندازی از برداشت و به کارگيری اين    
يقينا . نيز وجود ندارد١٣٨١تسهيالت در سال 

اينجا ديگر مساله کارگران و حقوق آن ها هيچ     
نقشی ندارد بلکه علت اصلی عدم توجيه     
اقتصادی و ناتوانی صنايع نساجی برای  
حضور و رقابت در بازارهای خارجی و داخلی  

به عبارت ديگر مشکل اين صنعت عدم   . تاس
سرمايه گذاری مجدد و نوآوری و  

در نتيجه . برخورداری از تکنولوژی جديد است
اين صنعت امروز قابليت رقابت با توليدات    

 .وارداتی را ندارد 
بطور کلی بحران اقتصادی در ايران ، زمينه 
های سرمايه گذاری در صنايع را محدود کرده     

ن عمدتا به سمت سرمايه   و سرمايه دارا
گذاری های کوتاه مدت تمايل دارند و بنابراين  
سرمايه داران حتی با چنين کمک های بی دريغ     
دولت ، به دليل عدم توانايي رقابت با بازارهای       
جهانی و گرايش انتقال سرمايه از صنعت به 
بخش تجارت ، تمايل ندارند در اين عرصه   

ه به تجارت و فعاليت کنند و ترجيح می دهند ک   
 .داللی بپردازند

از جمله عوامل ديگر بحران در اقتصاد ايران ،    
مديريت ضعيف ، مساله شش تا هفت ميليارد 
دالر قاچاق کاال در سال ، رانت خواری و    
درگيری های داخلی جناح های رژيم ، اختالس   
های نجومی ، ماشين آالت فرسوده و    
 تکنولوژی عقب مانده در صنعت ، آموزش و
بازآموزی نيروی کار و تک پايه ای بودن 
اقتصاد ايران را می توان نام برد که ريسک  
سياسی و اقتصادی سرمايه گذاری  های    
بلندمدت را در اقتصاد ايران به شدت باال برده    
و آن را دچار تنگنا و محدوديت و تباهی     

 .ساخته است
 

 :سياست های رژيم 
انون اصوال مساله اخراج کارگران در خود ق 

برای نمونه تبديل قراردادهای . کار نهفته است
استخدام رسمی به استخدام موقت و پيمانی ،   
حتی در واحدهای بزرگ صنعتی از سال   

با بخشنامه ای از سوی وزارت کار به ١٣٧٣
  عالوه بر اين ،  . صورت قانونی اجرا می گردد

با تصويب قانون خارج ١٣٧٨در اسفندماه 
غل دارای پنج نفر و    کردن کارگاه ها و مشا 

کمتر از شمول قانون کار ، شمار زيادی از    
 .کارگران بيکار شدند

هم اکنون نيز به بهانه اصالح قانون کار تالش 
می شود که چند نکته اصولی و مثبتی هم که    
در اين قانون ارتجاعی وجود دارد را حذف 

قانون کار که اخراج کارگر  ٢٧اصل  . کنند 
دودی محدود می سازد توسط کارفرما را تا ح

 .امروز زير ضرب قرار گرفته است
رژيم می کوشد عوام فريبانه قانون کار را 
مانعی برای جلب سرمايه گذاری خارجی و   

بهانه   . داخلی و توليد و اشتغال معرفی کند 
هايي چون فراهم کردن زمينه سرمايه گذاری 
داخلی و خارجی و ايجاد اشتغال ، توجيهات       

 تالش های فريبکارانه ای است    عوام فريبانه و
که در شرايط ورشکستگی ، از هم گسيختگی و 
وابستگی اقتصاد ايران از سوی سرمايه داران     
و دولت در جهت به کارگيری سياست های  
بانک جهانی و صندوق بين المللی پول ، از         
. هستی ساقط کردن طبقه کارگر قرار می گيرد

ام می   اين تهاجمات متاسفانه در شرايطی انج 
گيرد که طبقه کارگر از هيچ تشکل مستقل   

 .سراسری و حتی منطقه ای برخوردار نيست
برای روشن تر شدن قضيه بايد به اين نکته 
توجه کرد که تحت نظر همان گروه کاری سه    
جانبه ای که در باال به آن اشاره شد در حال 

١٩١و١٨٩حاضر کميته کوچک تری نيز مواد 
قع چگونگی خارج شدن قانون کار را که در وا

بخش کشاورزی و کارگاه های زير ده نفر از 
شمول قانون کاراست را مورد بررسی قرار 

عطارديان به خبرنگار ايرنا چنين می     . می دهد
در حال حاضر بحث بر سر اين است     : گويد 

که کارگاه های زير ده نفر و شاغالن در بخش 
کشاورزی از چه موادی از قانون کار معاف 

مهم ترين نکته در اين مورد از نظر ما ،      . دشون
 .بحث اخراج کارگران از اين کارگاه هاست

سمت اصلی سياست رژيم در اين تعرض و  
تهاجم به طبقه کارگر متوجه ضعيف ترين و 
آسيب پذيرترين و غير متشکل ترين بخش   
طبقه کارگر که در کارگاه های کوچک و بخش 

 ترديد  بی. کشاورزی مشغول کارند می باشد  
اين تهاجم در همين حد متوقف نخواهد شد و 
. تعرض های وسيع تری را بايد انتظار داشت

کامال بديهی است که وخامت اوضاع در اين   
بخش تاثيرات خود را در بخش های ديگر و     
حتی در صنايع بزرگ و يا کارخانه هايي با      
تعداد کارگران بيشتر برجای خواهد گذاشت و 

ست که تمام بخش های    به همين دليل هم ه
طبقه کارگر بايد بتوانند متحدانه عليه اين      

 .تهاجمات مبارزه کنند
١٩١با خارج شدن کارگرانی که موضوع مواد 

شامل حال آن ها می شود عالوه بر ١٨٩و
بيکارشدن تعداد بسياری از کارگران عواقب   
خطرناک و محدوديت های فراوانی حتی برای    

 به کار ادامه  کارگرانی که در اين بخش ها
خواهند داد فراهم می گردد که اين محدوديت    

 :ها شامل موارد زير خواهد بود
الزام کارفرما به رعايت پرداخت  -

 .حداقل دستمزد منتفی خواهد شد
اخراج کارگران توسط کارفرمايان   -

بدون هيچ مشکلی و حتی بدون    
مراجعه به وزارت کار صورت می  

 .گيرد
موضوع ( اجبار بيمه کردن کارگران  -

توسط ) قانون کار ١٤٨ماده   
 .کارفرمايان منتفی می شود

رعايت حفاظت فنی و بهداشت محيط  -
کار از سوی کارفرما که نقش 
اساسی در سالمت جسمی و روانی     
کارگر دارد با ابهام جديدی روبرو   

 .می شود
ممنوعيت به کارگيری کودکان که به   -

لحاظ انسانی و اجتماعی از اهميت     
وردار است منتفی می  ويژه ای برخ

 .شود
ميزان مرخصی و تعطيالت هفتگی و  -

ساالنه کارگران و حتی تعطيلی روز 
جمعه موکول به نظر کارفرما می   

 .شود
جلوگيری از تحمل شرايط سخت و  -

زيان آور برای کارگران زن و 
مرخصی های معمولی قانونی مثل  
مرخصی بارداری و زايمان ضمانت  

 .دهداجرايي خود را از دست می 
اين حقيقت چندان پيچيده ای نيست که در   
شرايط پراکندگی کارگران و عالوه بر آن با  
 وجود انبوه بيکارانی که از هيچ حمايت نهادينه   

 ۲۰ادامه در صفحه 


