
    ۲۳ صفحه

وزير کار جمهـوری اسـالمـی        
: اعـالم کـرد       )   صفدر حسينـی     (   
 نـفـر از       ۱۰کارگاه هـای زيـر        “

شموليت قانون کار مستثـنـی مـی         
و در    )  ۸۱حيات نو اسفند (”.  شوند

در يک پيـمـان بـيـن        “: ادامه گفت  
دولت ، کارگران و کـارفـرمـايـان           

 ۵قانون مربوط به کارگاه های زير       
 ۱۹۱نفر تدوين شد و اصالح ماده        

قانون کار نيز نهايي شده اسـت و         
بر اساس اين اصالحـات کـارگـاه         

 نفر نيز از شـمـولـيـت     ۱۰های زير   
 “.   قانون کار مستثنی می شـونـد       

پيش تر وزير کار و مـعـاون وی           
اعـالم  )   محسن خـواجـه نـوری         (   

کرده بودند که بر اساس مصـوبـه      
هيات وزيران کميته سه جانبـه ای        
متشکل از تشکـل هـای کـارگـری          

، کارفرمـايـي و      )   بخوانيد دولتی   (   
نمايندگان دولت ، پس از مطالعه و        
بررسی ظرفيت های مـوجـود در         
قانـون کـار اصـالحـاتـی را در              
محدوده و ظرفيت های قانون فعلی      

وزير کـار    .   کار صورت داده است   
اضافه می کند که آن چـه انـجـام            
گرفته حاصـل تـعـامـل صـحـيـح             
کارگران و کارفرمـايـان اسـت و           
تجمع های کارگری و بستن راه هـا      

 .روش منسوخی است
اگرچه تهاجم رژيم به کارگران      

خارج کردن کارگاه های کمتر از       (   
 نفر از شمول مقـررات قـانـون          ۱۰

در مقايسه با طـرح مصـوب        )   کار  
در مـورد مـعـاف        (   مجلس پنجم    

 نفر از   ۵کردن کارگاه های کمتر از      
  ) ۱۳۷۸اسفند     –شمول قانون کار    

بيانگر ادامه يک سيـاسـت مـعـيـن           
مورد توافق همه جناح هـای رژيـم         
است ولی در مورد اخير از آنجا که       
خود اصالح طلبان اين سياست هـا       
را پيش می برند نـه تـنـهـا چـون              
گذشته نمی توانند جاروجنجال بـه       
پا کنند ، که اگر ما به مجلس و يـا             
دولت برويم با اين طرح ها مخالفت       
می کنيم و يا مانع تصويب ، اجرا و         
اعمال آن خواهيم شد ، بـلـکـه بـا             
عوام فريبی و ابهام پراکنی تـالش        
می کنند بی سروصدا و حتی بدون       

طرح و يا اليحه ای، با بهره گـيـری          
 قـانـون     ۱۹۱از ماده ضدکارگری     

کار و به اصطالح با مصوبه هيـات        
وزيران شمار زيادی از کارگران را     
با ظاهر قانونی و يا اين که اين بـه           
اصطالح اصالحات نتيجه توافق بـا      
کارگران است بيکار ساخته و ايـن        
بيکارسازی را به نـفـع کـارگـران           
تبليغ کرده و موضوع را خـاتـمـه           

وزيـر کـار و       .   يافته اعالن کـنـنـد     
و )   خـواجـه نـوری        (   معاون وی    

ديگر هم فکرانشان از جمله دکـتـر         
معاون امور اشـتـغـال       (   ضرغامی  

) وزارت امور اقتصادی و دارايـي        
هدف اصلی ايـن     “:   اعالم می کنند   

مصوبه و کميته سه جانبه انعطـاف       
پذيرترکردن روابط مـحـيـط کـار          

 “. بوده است
اين اصالحات يـک حـداقـل          “

است و هنوز بايستی تـالش هـای         
. زيادتر و مستمری صورت پذيـرد      

و هم چنين در پـاسـخ بـه ايـن            “
سئوال که کارگران نسبت بـه ايـن         
تغييرات و اصالحات معترض اند ،       

اوال اين اعـتـراضـات       “:   می گويند   
غيرمنطقی است و ثانيا تدوين آئين      
نامه ، حاصل تعامـل و وفـاق در            

و .   نهاد کارگری و کارفرمايي است    
نقش دولت تنها تصويب اين آئـيـن        

در نتيجه کارگـران  .   نامه بوده است  
 “. به چه کسی معترض اند

اين تغييرات و اصـالحـات و          
هـم بـه نـفـع          “آئين نامه های آن     

کارفرمايان و هم به نفع کـارگـران       
ارزش  “چرا که سرانجام     “.   است  

افزوده ايجاد شده مـيـان عـوامـل          
و يا ايـن     “.   توليد ، توزيع می شود    

از نقطه نظـر نـگـاه مـطـلـق              “که  
اقتصادی ، آن چيزی کـه اهـمـيـت         
. دارد ، اصالح ساختار توليد اسـت     

خـواجـه   (   معـاون وزيـر کـار           “
بـرای آن کـه خشـم و            )   نوری   

اعتراض کارگران را برانگيزد مـی       
 ۱۰کارگاه های کمتـر از         “:   گويد  

کارگر از شمول قانون کـار خـارج        
نگرديده بلکه از بـرخـی مـواد آن           

 “و يا اين کـه     “.  مستثنی شده اند 
معافيت کارگران کارگاه های کمتـر      

 نفر از شمـول قـانـون کـار            ۱۰از  
اخاللی در روابط کار بين کارگر و        
کارفرما پديد نمی آورد و کارگـران     
اين واحدها از خدمات بيمه تامـيـن        
اجتماعی برخوردار خواهند بود و      
مسائل مربوط به حفاظت و ايمـنـی        
کارگران نيز رعايت می شود و اين       
کارگران از تـمـام مـزايـايـي کـه             
کارگران ديگر از آن بـهـره مـنـد            

و  “.   هستند ، استفاده خواهند کـرد     
از نقطه نظـر مـواردی        “يا اين که    

نظير حفاظت های فنی ، بـهـداشـت         
محيط کار ، بازرسی و نظارت ها ،     
مسائل تامين اجتماعی ، ممانعت از       
به کارگيری کارگران بـا سـنـيـن           
پايين ، نـحـوه بـرخـورد بـا بـه                
کارگيری کارگران خـارجـی ، کـه         
عمدتا در حيطه نگاه اجتـمـاعـی و          
اخالقی به موضوع قرار می گـيـرد،     
هيچ گونه تفسيری داده نشده است      
و لذا کارگران محترم نبايد نـگـران        

 “. اين مواد باشند
نوشته حاضر بنا ندارد که بـه        
تمام موارد باال بپردازد بلکه هـدف       
پرداختن به نـتـايـج اعـمـال ايـن              
تغييرات واصالحات در قانون کـار      
و بازتاب و تاثير آن بر روابـط و           
مناسبات کار و زندگـی کـارگـران         

اما برخالف ضد و نـقـيـض         .   است
گويي و ابهام پراکنی آقای وزير و        
همکارانشان آن چه رخ داده اصوال      
متوجه روابط کار بيـن کـارگـر و           
کارفرما و تحديد و تضييغ حـقـوق        
کارگران و دقيقا تـهـاجـمـی هـمـه            
جانبه به کارگران و دگرگون کردن      
روابط کار به نفع سرمايه داران و        
قانونی کردن بيکار سازی شـمـار        

 .عظيمی از کارگران است
هرگاه جمله پردازی ها و بعضا      
مبهم گويي های آقای وزير را بـه          
زبان روشن تری بيان کنيـم بـايـد         
خاطر نشان سـاخـت کـه مسـالـه            
انعطاف پذيری در سازمـان دهـی        
نيروی کار و توليد بيش از دو دهه        
پيش در کشورهای سرمايـه داری       
پيشرفته مطرح و جـهـت تـامـيـن            
بيشتر منافع سـرمـايـه داران بـه           
درجات  متفـاوت در کشـورهـای          

امـا  .   مختلف به اجرا درآمده اسـت      
اجرا و اعمال انعطاف پـذيـری در          
کشورهايي مانند ايـران بـه ايـن           
مفهوم است که اصـوال هـرگـونـه          
ضوابط و حق و حقوق کارگران از       
ميان برداشته می شود تا اسـاسـا         
. بی قانونی را جايگزين قانون کننـد      

و به عبارت ديگر مفهوم انـعـطـاف         
پذيرکردن روابط کار به آن معـنـی        
است که در شرايط فعلـی ايـران ،           
سرمايه داران و کارفـرمـايـان بـه          
کمتر از داشتن قدرت بی چـون و          
چرا برای اخراج کارگران بـه حـد          

کارگران .   کمتری رضايت نمی دهند   
انعطاف پذيرتر باشند و فقر و خانه       
خرابی ، بيکاری و اخـراج بـدون           
داشتن حق دفاع از خـود و هـم             

“ دردسر “چنين بدون فراهم کردن     
مراجعه بـه وزارت کـار  بـرای              

سرمايه داران و بدون برخورداری     
از حقوق بيکاری و تامين اجتماعـی       
و پيامدهای اين بيکارسازی هـا و        
خالصه رانده شدن به حاشـيـه را         

حتی تباهـی و نـابـودی         .   برنتابند  
خود و زندگی خـانـواده شـان را           
خيلی سخت نگيرنـد و مـنـعـطـف            

 !برخورد کنند 
کارگران با انعطاف پذيری بـه        
سرمايه داران اجازه دهند که آنـان       
خود را از قيد و بنـد قـانـون کـار           
! کذايي همين رژيم نيز رها کـنـنـد           

کارگران اگر ماه هاست که حـقـوق        
ماهانه خود را دريافت نمی کننـد ،         
انعطاف پذير برخورد کننـد و نـه          
تنها به استثمار شـديـدتـر و بـی             
قانونی و تمايالت فردی سـرمـايـه         
داران مثال درمورد ساعات کـار ،         

بـه  (   پرداخت دستمزد ، ايام تعطيل      
) ميل سرمايه داران و کارفرمايان       

، و يا به کارگيری کودکان و زنـان         
آنان با مزد بسيار کمتر از حـداقـل         
های تعيين شده در قانـون کـار ،           
تمکين کنند و با انعطاف بـرخـورد         
داشته باشند و اصـوال اعـتـراض          

چرا که ايـن بـه اصـطـالح            .   نکنند
اصالحات اوال به نفع آنان اسـت و        
ثانيا حاصـل تـعـامـل و تـوافـق              

آنـان بـا     )   خودخوانده  (   نمايندگان  
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    ۲۴ صفحه

 .سرمايه داران است
البته اين موضوع را بـايـد بـه           
گوش جهانيان و جوامع بين المللـی       
از جمله سازمان بين الملل کار هـم        
رساند که در ايران هم پيمان هـا و     
قراردادهی دسته جمعی و توافقـات      
تشکل های کارگری مـنـعـقـد مـی           

 .گردد
بر خالف نظر آقـای وزيـر و           
معاون و همکارانشان که مـوضـوع       
حفاظت های فنی ، بعداشت محـيـط        

که ايشان آن هـا را بـه           . . . .   کار و 
عرصه اجتماعی و اخالقی سرمايـه      
داران مربوط کـرده اسـت بـايـد            
متذکرشد که اوال حتی در زمـانـی         
که کارگران اگر هم براساس قانون      
کار از اين امـکـانـات بـرخـوردار            
شوند ، چيزی اضـافـه بـر ارزش           
نيروی کار به آنان تعلق نـگـرفـتـه          

به اين دليل که سرمايه داران      .   است
بخشی از ارزش نيروی کار کارگـر    
را به صورت مستقيم بـه عـنـوان           
دستمزد يا حـقـوق بـه وی مـی              
پردازند و بخش ديگر را بـه طـرق          
گوناگون مانـنـد بـرخـورداری از          
تعاونی ها ، بهداشت محيط کـار ،          
پرداخت حق السهم کارفرما بـابـت       
هزينه های تامين اجتماعی ، پاداش      

پرداخت مـی  . . .   و عيدی آخرسال و    
ثانيا حـق بـرخـورداری از          .   کنند

امکانات فوق الذکر بخش کوچـکـی        
از مطالبات و خواست های بـرحـق        
کارگران اسـت کـه در نـتـيـجـه              
مبارزات آنان در ساليان دراز عليه      
. رژيم شاه و شيخ کسب شده است      

و امروز به دليل سرکوب های بـی         
وقفه و عدم برخورداری کـارگـران       
از تشکل های مستقـل و بـحـران           
مزمن اقتصادی و تهاجم و تعـرض       
سرمايه داران و دولت حـامـی آن         
ها، از کارگران سلـب و بـرشـدت           

 .استثمار آنان افزوده شده است
نکته ديگر اين کـه عـلـيـرغـم            
اصرار آقای وزيـر ، نـهـادهـای             
کارگری ای که ايشان بدان اشـاره        
می کند اصوال نمايـنـده کـارگـران          
ايران و تشکل های مستقل کارگری      
نيستند و اعتراض کارگران به ايـن        
تغييرات در قانون کار حق مسلم و    

و بـرخـالف     .   طبيعی آنـان اسـت      
نظرات مقامات رژيم کارگران بايـد      
در تمام اين موارد نه تنهـا نـگـران        
باشند بلکه بايد برای مقابله با ايـن        
سياست هـای ضـدکـارگـری بـه           

در شرايطـی کـه      .   مبارزه برخيزند 
رژيم خواست ها و مـطـالـبـات ،             
اعتراضات و اعتصابات کارگران را    
ســرکــوب ، و هــر روز فــقــر             
روزافزون،  بی قانونی و بيکاری و       
استثمار شديدتر را بـه کـارگـران         
تحميل می کند و بـرای شـنـيـدن            
خواست های آنان گوشـی وجـود        
ندارد، کارگران حق دارنـد و مـی          
بايد برای تحقق مطالبات خود و هم       
چنين برپايي تشکل های مسـتـقـل         

کارگری از روش هـای   
گوناگونی مانند تجـمـع    
های اعتراضی و بستن    
راه های عبور و مرور     
ــن          ــدن اي ــان ــا کش ت
اعـــتـــراضـــات و       

اعتصابات به خارج از کارخانـه و        
جلب حمايت ديـگـر گـروه هـای            

اين روش ها   .   اجتماعی بهره بگيرند  
نه تنها منسوخ نيست بلکه يکـی از         
راه های مبارزه عليـه ايـن رژيـم           

کارگران بايد از همين امـروز  .   است
برای ايجاد تشکل هـای مسـتـقـل           
کارگری تالش بی وقفه ای را بـه           
کار گيرند و با مقاومت و اعتـراض        
در برابر  تهاجمات و تـعـرضـات           
رژيم ، با گسترش مبارزه خـود ،          
رژيم را مجبور به عقـب نشـيـنـی           

و برای اين کار اجـازه هـيـچ          .   کنند
مرجع و مقامـی را هـم احـتـيـاج              

 .ندارند
تنها راه مقابله با سياست هـای       
ضدکارگری ايجـاد تشـکـل هـای          
مستقل کارگری و مبارزه سازمـان      

از .   يافته اين تشکل ها خواهد بـود       
همين امروز بايد عليه اين تغييـرات       
در قانون کار و اجرا و اعمال ايـن          
تهاجم و تعرض و پايـمـال کـردن          

 .حقوق کارگران مبارزه کرد
خارج کردن کارگاه هـای زيـر        

 نفر از شمول قانون کار ، بيانگر  ۱۰
شکست سياست های کليـت رژيـم        
در پاسخ گـويـي بـه مـطـالـبـات               
کارگران و موکدا شکست سياسـت      
های اصالح طلبان و به کـارگـيـری         
سياست های نئولـيـبـرالـی بـانـک           
توسعه جهانی و صـنـدوق بـيـن            

امـروز  .   المللـی پـول مـی بـاشـد           
کارگران در مبارزه جاری خود بـا        
رژيم درمی يابند کـه اصـوال ايـن           
رژيم از پاسخ گويي بـه ابـتـدايـي           
ترين خواست هـای آنـان عـاجـز           

کارگران ضمن مبارزه بـرای     .   است

تشکل های مستقل کارگری تـالش       
می ورزند که ايـن مـانـع اصـلـی             
آزادی ، ترقـی ، دمـوکـراسـی و             
عدالت اجتماعی را از مقابـل خـود         

 .بردارند
اجرا و اعمال ايـن تـغـيـيـرات            
عالوه برآن که تاثيرات مـخـرب ،          
عوارض و لطمات درازمدت بـرای       
کل کارگران ايران به بـار خـواهـد          
آورد در کوتاه مدت نـيـز پـس از            
ــدا             ــدي ــای ش ــده ــی آم ــرا پ اج

ضدکارگری و در جهت    
فرمان روايي بی چـون      
و چرای سرمايه داران     
در تشديد استثـمـار و       
پايمال کـردن حـقـوق        
کــارگــران را خــواهــد     

 .داشت
خـارج   “نگاهی گذرا به قانـون      

 نـفـر از      ۱۰کردن کارگاه های زير     
 :”شمول قانون کار

 و   ۱۰با اجرای اين طرح مواد       
 قانون کار درباره اين کارگاه ها   ۱۲

يعنی کـارفـرمـا      .   اجرا نخواهد شد  
ملزم به رعايت پـرداخـت حـداقـل          
دستمزد تعيين شده توسط شورای     

هم چنـيـن هـيـچ        .   عالی کار نيست  
الزامی به رعايت انعقاد قـرارداد ،         
ساعات کار و تعطيالت و مرخصی      
های منظور شده در قانون کـار را         
نخواهد داشت و هر نـوع تـغـيـيـر            
حقوقی در وضع مالکيـت کـارگـاه         
می تواند سبب لغو قرارداد و نقض       
حقوق کارگران از سوی کـارفـرمـا        

 .گردد
 و   ۱۶بر اساس اين طرح مواد       

 قانون کار که مـواد    ۱۹ و ۱۸ و  ۱۷
مربوط به تعليق قـرارداد کـار در          
صورت بازداشت کارگر که منتهـی      
به محکـومـيـت نشـود و يـا در               
صورت استفاده کارگر از مرخصی     
تحصيلی و يـا مـرخصـی بـدون            
حقوق و يا تعليق قرارداد کـار در          
زمان گذراندن خدمت نظام وظيفه ،      
موثر نخواهد بود و کارفرما مـلـزم        
به رعايت آنها نيـسـت و بسـيـار            
 .ساده حکم اخراج صادر می گردد

 ۳۰ و ۲۹ و ۲۸ و ۲۷ و   ۲۶مواد  
 که مربوط به هر نوع تغـيـيـر        ۳۱و  

عمده در شرايط کار و يـا بـروز            
اختالف ميان کارگر و کارفرما و يا       
قصور از وظائف محوله از سـوی        
کارگر بـاشـد نـيـازی بـه کسـب              
مــوافــقــت کــتــبــی اداره کــار و          

. اموراجتماعی محل نخواهد داشـت    
عالوه بر اين کارفرمايان موظف به      
تشکيل شورای اسالمی کار و يـا         
 .شرايط مربوط به آن نخواهند بود

 کـه    ۵۱ و   ۵۰ و   ۴۹ و   ۴۸مواد  
مربوط به نظام ارزيابی و طـبـقـه           
بندی مشاغل و ساعت کار است از       
اين پس در اين کارگـاه هـا اجـرا            

 . نخواهد شد
بايد تاکـيـد نـمـود کـه مـدت              
مرخصی ساليانه و الزام به ارائه و       
ايجاد تسهيالتـی چـون تـعـاونـی           
مسکن و مصرف و محدوديـت در        
ساعات کار و تعطيلی روز جـمـعـه         
نيز در اين کارگاه ها از ايـن پـس            

 .حذف خواهند شد
عالوه براين با اجرای اين طـرح     

 و   ۶۴ و   ۶۳ و ۶۲ و   ۵۷ و   ۵۶مواد  
 قـانـون کـار کـه           ۷۳ و   ۶۶ و   ۶۵

درباره کار نوبتی و دريافـت فـوق        
العاده نوبت کاری و يـا اضـافـه            
کاری و زمان آن و تـعـطـيـل روز          

 ۳جمعه و برخورداری کارگران از     
روز مرخصی با استفاده از حقـوق       
در موارد ازدواج ، فوت هـمـسـر ،           
پدر و مادر و فرزندان اسـت ، از            

 .شمول اين کارگاه ها خارج می شود
 ۸۲ و     ۸۱ و   ۷۷هم چنين مواد    

که مربوط به انجام آزمايش هـای        
پزشکی برای کارگران به صـورت       
ساليانه و هم چنين سـاعـات کـار         
روزانه کارگران نوجـوان اسـت ،         

 .حذف می گردند
 ۱۵۳ و ۱۵۲ و ۱۵۰ و   ۱۴۹مواد  

 نيز که مربـوط بـه ايـجـاد          ۱۵۴و  
امکانات و تسهيالتی چون سرويس     
های رفت و برگشت و تهيه مـحـل          
های مناسب برای استفاده کارگران     
در رشته های مختلف ورزشـی و        
تشکيل تعاونی های مسـکـن مـی          
باشد ديگر بـه کـارگـران تـعـلـق             

 .نخواهند گرفت
 در مـورد      ۱۷۵ و     ۱۷۳مواد   

اختالفات کارگـر و کـارفـرمـا و            
پرداخت مزد مساوی در برابر کـار       
برابر به زنان و مردان و هم چنيـن         
تضمينی برای جلوگيری از تخـلـف       

 و   ۸۱ و    ۸۰کارفرمايان از بندهای    
 و   ۱۵۲ و     ۱۵۱ و ۱۴۹ و ۹۲ و   ۸۲
 بوده است لـغـو و از          ۱۵۵ و   ۱۵۴

شمول در اين کارگاه ها حذف مـی        
 .گردند

 کميسيون کارگری 
 ۱۳۸۲  
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