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 پيشگفتار

ن شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  و سنديکای کارگراانتشار اطالعيه مشترک 
در اعتراض به ) ١٣٨٩آذر (هيات بازگشايی سنديکای کارگران فلزکار مکانيک 

طرحهای وزارت کار برای تغيير بيشتر قانون کار به ضرر کارگران، يکبار ديگر 
از . مواضع گرايش راست جنبش کارگری در قبال قانون کار را تماما به نمايش گذاشت

تا  57ن جدالهای نظری مهمی که گرايش چپ و راست جنبش کارگری از انقالب ميا
پس از تصويب . کنون با هم داشته اند، قانون کار يکی از خصلت نماترين آنها بوده است

قانون کار گرايش چپ با قاطعيت تمام، قانون کار را برسميت نشناخت و گرايش راست 
اما اکنون که بيش از بيست سال از اجرای . ردبگذا" بوته آزمايش"می خواست آنرا به 

آن گذشته، دفاع گرايش راست از کليت قانون کار و انتقاد به تغييرات مورد نظر 
  . وزارت کار ديگر هيچ توجيهی ندارد

در تمام سالهای مبارزه بر سر قانون کار، گرايش چپ و سوسياليست جنبش کارگری بر 
اری را که صريحا و بدون اما و اگر حق تشکل و اين نکته پای فشرد که هيچ قانون ک

از نظر گرايش سوسياليست . حق اعتصاب را به کارگران ندهد، برسميت نمی شناسد
جنبش کارگری وجود تشکلهای کارگری و حق اعتصاب تنها ضامن اجرايی مفاد قانون 

با  روابط کارگران. کار است و گرنه هيچ تضمينی برای اجرای مفاد آن وجود ندارد
رژيم اسالمی و کارفرماها در بيش از بيست سال پس از تصويب و اجرای قانون کار 
. تنها بر صحت نظرگاههای گرايش چپ و سوسياليست جنبش کارگری صحه می گذارد

مواضع گرايش راست جنبش کارگری در قبال قانون کار که پس از چند دهه مجددا در 
ايی سنديکای فلزکار و مکانيک بيان شده بيانيه سنديکای شرکت واحد و هيات بازگش

ربطی به واقعيت و تجربه مستقيم و دهها ساله کارگران ايران از اجرای قانون کار و 
عليرغم مفاد صريح قانون کار، در دوران . ماهيت رژيم اسالمی و وزارت کار آن ندارد

کارگران کارگر و به پائين، سپس تمام  5خاتمی ابتدا کارگران کارگاههای دارای 
کارگاههای قاليبافی مستقل از تعداد کارگران آن و در پايان نيز تمام کارگران 

بيش از ! کارگر و به پائين را از شمول قانون کار حذف کردند 10کارگاههای دارای 
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بيست سال پس از تصويب قانون کار، هر سال مقامات رژيم اسالمی خط فقر را و آنهم 
ورد قبول کارگران نيست، اعالم کرده اند و در عين هر با معيارهای خود رژيم که م

سال حداقل دستمزد کارگران را عليرغم ماده صريح قانون کار درباره چگونگی تعيين 
از مفاد دوران استخدام . آن، به مراتب حتی از نصف خط فقر پائين تر اعالم کرده اند
استفاده کردند و آنرا به  آزمايشی سه ماهه که تقريبا در تمامی جهان معمول است سوء

کارگران را قبل موعد فرارسيدن زمان استخدام دائمی . روش عمومی استخدام در آوردند
اخراج و مجددا استخدام کردند و بدين ترتيب ميليونها کارگر را سالها بدون هيچ حق و 

فيد حقوقی بکار کشيدند و پا را فراتر گذاشتند و کارگران را با قراردادهايی که به س
.نمونه ها فراوان است. امضا معروف شده ناچار به کار کردند  

جناح سوسياليست جنبش کارگری از همان ابتدا اعالم داشته که برای اجرای هر بند و 
ماده از قانون کار که منفعتی برای کارگران در بر داشته باشد، مبارزه می کند؛ و اعالم 

اشد، حتی اگر ضامن اجرايی نداشته باشد که داشته که هر قانونی که به نفع کارگران ب
قانون کار ايران ندارد، مبارزه کارگران را برخوردار از يک حق بجانبی فوق العاده 

با اين حال عليه هر نوع توهم پراکنی . می کند و در بسيج بيشترين کارگران موثر است
ضامن . است نسبت به ماهيت ضد کارگری و غير قابل قبول قانون کار مبارزه کرده

مادام . قدرت کارگران در تشکل و حق اعتصابشان است. اجرای هر قانونی قدرت است
که کارگران تشکل ندارند و اعتصاب و مبارزه شان قانونی نيست رژيم اسالمی و 

کارفرماها از اجرای مفادی از قانون کار که در يک توازن قوای ديگری ناچار شده 
.  نندبودند بپذيرند، خودداری می ک  

سال است که احمدی نژاد قصد دارد قانون کار را به ضرر بيشتر کارگران  5بيش از 
همانطور که دو رئيس جمهور قبلی، رفسنجانی و خاتمی، هم تغيير قانون . تغيير دهد

منتها هيچ يک از اينها تعجيلی در تغيير . کار به ضرر کارگران در دستورشان بود
نژاد هم ندارد چون مفاد قانون کار و يا هر قانون ديگری قانون کار نداشتند و احمدی 

وقتی . اصوال مانعی بر سر اقداماتی که اينها می خواهند انجام دهند نبوده و نيست
گرايش راست می کوشد مفاد قانون کار را به مقامات رژيم و وزارت ضد کارش 

ارگران سرايت می يادآوری و گوشزد کند، در واقع تالش دارد ساده دلی خود را به ک
دهد؛ گويا همانگونه که دراکوال از صليب می ترسد مقامات رژيم هم از قانون می 

! ترسند و متوقف ميشوند  
مجموعه مطالبی که در اين کتاب آمده مقاالتی است که در مقاطع مختلف مبارزه 

ع اين مجموعه هم تفاوتهای مواض. طوالنی کارگران عليه قانون کار نگاشته شده است
6 

 

گرايش چپ و راست جنبش کارگری در قبال قانون کار را در بر دارد و هم نشان می 
دهد که چگونه کارگران با مبارزه خود رژيم اسالمی را عقب راندند و مانع از آن شدند 

که قانون کاری بر مبانی اسالم را تصويب کند و لذا می تواند برای نسل جوان جنبش 
. کارگری مفيد باشد  
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:گفتگويی با رضا مقدم درباره  

 مبارزه کارگران عليه قانون کار اسالمی
مبارزه کارگران عليه پيش نويس قانون کار اکنون در چه مرحله : کارگر کمونيست

 ايست و به کجا رسيده است؟ 

گران باعث شده که رژيم رسما ميدانيد که اعتراضات وسيع و توده اى کار: رضا مقدم
اسفند بمدت سه روز شوراها و انجمنهاى اسالمى  ١١از تاريخ . اين قانون را پس بگيرد

که تشکل هاى زرد و وابسته به رژيم هستند و بخاطر مهار جنبش فعلى جلو افتاده اند، 
که  اين سمينار اصالحات و پيشنهاداتى بر قانون کار اسالمى مطرح کرد. تشکيل گرديد

رژيم قول داده است با توجه نظرات کارگران و قطعنامه . در قطعنامه آن بيان شده است
همين سمينار، قانون کار جديدى تدوين کند و اکنون ميتوان گفت يک آتش بس موقت بر 

البته اين به معناى قطع مبارزه در اين مدت نيست زيرا . سر قانون کار بوجود آمده است
اهد اعتصابات و اعتراضات کارگرى بر سر خواسته ها و در سه ماه زمستان ش

ولى از هم اکنون روشن است رژيم قصد دارد قانون کار ضد . مطالبات ديگرى بوده ايم
.کارگرى ديگرى با زرق و برق جديد به کارگران تحميل کند  

در اين شکى نيست که رژيم جمهورى اسالمى، مثل هر رژيم سرمايه : کارگر کمونيست
ديگرى براى به انقياد کشيدن هر چه بيشتر طبقه کارگر از هيچ تالشى فرو گذار دارى 

اما نکته اى . نمى کند و قانون کار اين رژيم نيز در نهايت در خدمت همين هدف است
که بايد توضيح داده شود اينست که چرا رژيم جمهورى اسالمى در اين مقطع زمانى 

ا تصويب کند و چه هدف معينى را در اين مشخص سعى کرد که اين قانون ارتجاعى ر
 مرحله تعقيب ميکرد؟ نظر شما در اين باره چيست؟ 

کارگران از همان اواخر دوران شاه و بخصوص از ماههاى دى و بهمن : رضا مقدم
همراه با اعتصابات و اعتراضاتشان هميشه خواستار لغو قانون کار شاهنشاهى  ٥٧سال 

ى با مشارکت و نظارت خود بوده اند و بعد از قيام نيز و تدوين يک قانون کار انقالب
ولى رژيم اسالمى تحت بهانه هاى مختلف از . براى اين خواست به مبارزه ادامه داده اند
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ناشى از انقالب به خواست کارگران تن نداد و کوچکترين " مسائل و گرفتاريهاى"جمله 
ه اى که ما شوراهاى پر قدرتى در دور. تغييرى در قانون کار شاهنشاهى بعمل نياورد

داشتيم، در باره مسائل صنفى، خود تصميم مى گرفتيم و اين تصميمات را راسا عملى 
ساعت کار در هفته  ٤٠ميکرديم، مثال شوراهاى کارگرى بسيارى از کارخانجات قانون 

هنوز  ١٣٦٠خرداد  ٣٠را تصويب کرده بودند و به آن عمل مى کردند، تا مقطع 
اى زيادى وجود داشتند که بنا به تصميم کارگران پنجشنبه و جمعه تعطيل کارخانه ه

 -بنزخاور - ساعت کار ميکردند و در بعضى از کارخانجات نظير سايپا  ٤٠بودند و 
توانست  ١٣٦٠رژيم عاقبت در اواخر سال ... توليدى تهران و  - ايرانا - جنرال موتورز

کار در هفته را ملغى کند و پنجشنبه ها ساعت  ٤٠به زور سر نيزه، دستگيرى و اخراج 
بله، ما کارگران اين قدرت را داشتيم، اما اين قدرت . هم کارگران را به سر کار بفرستد

ما محدود به چهار ديوارى کارخانه بود، سراسرى و متحد نبود و رهبرى واحد نداشت 
آن به رژيم  و اين پراکندگى و تشتت ما را از طرح يک قانون کار انقالبى و تحميل

ميدانيد که هميشه و در مراحل مختلف مبارزه طبقاتى، طبقات سعى ميکنند که . بازداشت
در ايران نيز رژيم اسالمى سرمايه . به شرايط برترشان قانونيت دهند و آنرا تثبيت کنند

که موفق شده بود با سرکوب گام به گام شوراها و با اخراج و دستگيرى تدريجى 
جنبش کارگرى را به عقب براند و دستاوردهاى انقالب و قيام را  رهبران کارگرى،

يکى بعد از ديگرى از طبقه کارگر باز پس بگيرد، با طرح و اعالم قانون کار اسالمى 
سعى کرد تا به اين پيروزى ها و پيشرويهاى طبقه سرمايه دار در مقابله با انقالب و 

در شرايطى که کل سرمايه و رژيم . کندطبقه کارگر قانونيت بدهد و آنرا رسما تثبيت 
اسالميش در موقعيتى ضعيف نسبت به کارگران قرار داشت، ما کارگران بدليل فقدان 

تشکل و بخاطر محروم بودن از رهبرى واحد و سراسرى خود نتوانستيم از اين فرصت 
ندک استفاده کنيم ولى اکنون سرمايه به ما مى آموزد که چگونه بايد هر پيشروى ولو ا

خالصه کنم رژيم اسالمى با طرح و اعالم قانون کار . طبقه خود را تثبيت و تحکيم کنيم
رسميت بخشيدن و قانونى کردن بى : سياه و ارتجاعى خود اين هدف را دنبال ميکند

حقوقى سياسى و اجتماعى، خفقان، فالکت و سطح معيشت نازل تحميل شده به کارگران، 
.ايط استثمار وحشيانه نيروى کاردر يک کالم حفظ و تحکيم شر  

تاکنون کارگزاران رژيم مواضع ضد و نقيضى را در برخورد به :  کارگر کمونيست
دليل اين امر چيست و آيا اصال . مسئله قانون کار و اعتراضات کارگران اتخاذ کرده اند
 همه سردمداران رژيم با تصويب اين قانون موافقند؟
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به لطف اعتراضات و اعتصابات وسيع کارگران، در شرايط حاضر و : رضا مقدم 
! خير  

اجازه بدهيد خالصه اى از جريان تدوين پيش نويس قانون کار اسالمى و پس گرفتن آنرا 
ابتدا وزير کار و يک هيئت از مشاورانش در وزارت . از جانب رژيم برايتان بازگو کنم

ى پيامبرگونه و ضد او هم طبقه معمول با رهنمود ها. کار نزد امامشان ميروند
نوشته شود و مى گويد " باب اجاره"کارگريش تائيد ميکند که قانون کار اسالمى بايد در 

البته مى دانيد . که از نمايندگان خدا روى زمين که همان آيات عظام هستند کمک بگيرند
ه يعنى تبديل کردن کارگران به مال االجاره سرماي" باب اجاره"که نوشتن قانون کار در 

بعد از گرفتن اين رهنمود هيئت کذايى نزد اميد و چشم و چراغ امام و مضحکه . داران
باب "خاص و عام آيت اهللا العظمى منتظرى ميروند و او نيز نوشتن قانون کار در 

را تائيد ميکند و عده اى از دستياران خود و مدرسين حوزه علميه قم را مامور " اجاره
قانون کار دستپخت اين عده در . قانون کار اسالمى را بنويسندميکند تا بهمراه اين هيئت 

تا اين مرحله همه سردمداران و . هيئت دولت تصويب ميشود و به مجلس برده ميشود
زعماى رژيم اسالمى با اين قانون کار موافقند و هيچ ايراد و انتقادى از جانب بااليى ها 

عالم مى کند که اين قانون صد درصد با انتشار پيش نويس وزير کار ا. ابراز نميشود
اما اعتراض کارگران . اسالمى است و هر کس با آن مخالفت کند ملحد و کمونيست است

تنها به مخالفت پيشروان کمونيستشان محدود نمى ماند و اعتراضات وسيع و توده اى 
ت با کارگرى آغاز ميشود و تنها در اين موقع است که سران رژيم شروع به ابراز مخالف

همراه با اوج گرفتن اعتراضات وسيع کارگرى . پيش نويس قانون کار اسالمى مى نمايند
قانونى که حتى اگر در دوران  -نسبت به اين قانون کار ارتجاعى و قرون وسطايى 

بر تعداد زعما و  - !اسپارتاکوس منتشر ميشد قيام بردگان چندين سال جلو مى افتاد
کار نقش نداشتند و از آن بى اطالع بودند و با آن مخالفت  مسئولينى که در تدوين قانون
دفاتر خمينى و منتظرى که هوا را پس ديدند هر کدام ! مى کردند نيز افزوده ميشد

جداگانه اطالعيه دادند و دخالت خود را در تدوين قانون کار منکر شدند و اين عقب 
وزير صنايع و معادن، نشينى مضحک تا آنجا پيش رفت که اکنون موسوى اردبيلى، 

هم به ميدان آمده اند و با اين قانون کار مخالفت ... حجتى کرمانى، مجتهد شبسترى و
گويا اين بار اين قانون صد درصد اسالمى را خدا مستقيما و بى خبر از . ميکنند

!نمايندگان زمينى خود نازل کرده است  
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را دنبال مى کنند؟ اين مخالف خوانها چه ميگويند چه هدفى: کارگر کمونيست  

هرگاه حکم يا قانون اسالمى با اعتراض و مبارزه اى جدى از طرف : رضا مقدم 
کارگران روبرو شود اولين حرفى که آيات عظام و علماى اعالم مى گويند اينست که 

باب اجاره فقه "اين بار نيز وقتى پشتوانه اسالمى قانون کار، يعنى ".اسالم اين نيست"
ا و تائيد فقهاى عاليقدر، در تحميل اين قانون کار اسالمى حامى سرمايه و فتو" اسالمى

را " کيان اسالم"نتيجه اى نبخشيد، اولين تالش آيت اهللا هاى ريز و درشت اين بود که 
اما همينجا بايد به اين . حفظ کنند و آنرا از زير تيغ حمله کارگران نجات دهند

م که اگر آنها هنوز در بکار گرفتن اسالم خدمتگزاران و نوکران سرمايه مقدس بگوي
کامال ماهر نشده اند و گاهى مجبور ميشوند که احکام و قوانين صد درصد اسالمى خود 

را بعنوان احکام صد درصد غير اسالمى پس بگيرند، ما کارگران در اين چند ساله 
اين سالها در . ظرفيت اسالم در خدمت به سرمايه و استثمار را خيلى خوب شناخته ايم

بسيارى از اعتصابات کارگرى را سرکوب کردند، شوراها را منحل کردند، کارگران را 
به گلوله بستند، اخراج، دستگير، زندان، شکنجه و اعدام کردند و تمام اين کارها تحت 

هرگاه کارها بر وفق مراد سرمايه پيش ميرود و کارگران . لواى اسالم صورت گرفت
کيان "ک از حضرات آيت اللله ها و سران رژيم نيازى به حفظ تمکين مى کنند، هيچي

اما وقتى اعتراضات و مبارزات کارگران، منافع سرمايه داران و . نمى بينند" اسالم
را در خطر مى اندازد آنوقت است که حضرات ناگهان بياد مى " کيان اسالم"بهمراه آن 
کار عينا همين اتفاق افتاد و با در مورد قانون !" خدا هم کارگر بوده است"آورند که 

" کيان اسالم"شدت گرفتن مبارزات کارگران تالش نوکران معمم سرمايه براى حفظ 
اما اين تالش تنها به سردمداران و کارگزاران رژيم اسالمى محدود نمانده . آغاز شد

" قانون کار خمينى"است و نيروهاى اپوزيسيون رژيم اسالمى نيز با حمله کردن به 
ولى بايد . را براى استفاده هاى بعدى خود محفوظ نگهدارند" اسالم"ى مى کنند که سع

بگويم هر دو دسته در اشتباه هستند اگر فکر مى کنند مى توانند يک دوره ديگر جنبش 
نقشى که اسالم در اين . کارگرى را به نام اسالم و با استفاده از اسالم سرکوب کنند

ه دارى ايفا کرده است بيشتر از آن آشکار شده که فرصتى دوره در حفظ پايه هاى سرماي
بخش ديگرى از . براى استفاده مجدد سرمايه از اين شيوه ها و شگردها باقى مانده باشد

هستند که ) اکثريت(نيروهايى که با قانون کار مخالفت کردند حزب توده و فدائيان خلق 
ا در چهارچوب قانون اساسى طبق سياست هميشگى خود ميخواهند مبارزه کارگران ر

نگهدارند و مانند هميشه از اعتراضات و اعتصابات و حرکت مستقل کارگران جلوگيرى 
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در کل بايد بگويم که تمام . و با آن مخالفت مى کنند و آنرا تحريک ضد انقالب ميدانند
اينگونه مخالفتها فقط و فقط براى فريب و ايجاد شکاف در بين کارگران و سرکوب و 

.هار اين جنبش استم  

کارگران به کدام موارد و از چه جنبه هايى به پيش نويس قانون کار : کارگر کمونيست
 اسالمى اعتراض دارند و شکل بروز اين اعتراضات چگونه بوده است؟

کارگران بطور گسترده خواهان لغو قانون کار اسالمى و تدوين يک قانون : رضا مقدم
کارگران به کليه بندهاى اين قانون سياه و . شدندکار با نظارت و مشارکت خود 

در اين قانون اسم کارگر برسميت شناخته نشده و بجاى آن از . ارتجاعى اعتراض کردند
در اين قانون کار اسالمى حتى يک کلمه درباره ميزان . استفاده شده است" کارپذير"لفظ 

تمزد يعنى در چه طرح اضافه دس -ميزان حداقل دستمزد  -ساعات کار در هفته 
شرايطى و طبق چه موازينى دستمزدها اضافه ميشود، ميزان مرخصى ساالنه و 

وجود ندارد و همگى اين موارد به ... روزهاى تعطيل، بيمه، طبقه بندى مشاغل و 
کارگران مجامع عمومى بسيارى . توافق فردى کارگر و کارفرما واگذار شده است

در يکى از اين جلسات که در آن وزير . اعتراض کردند تشکيل دادند و به اين قانون کار
چرا در قانون کار : "کار و معاونش حضور داشتند، کارگران از وزير کار مى پرسند

و از ". بيمه در هيچکدام از رساله ها نيست"وزير کار جواب مى دهد که ". بيمه نيست
و تعطيلى و مرخصى  اگر کارگرى با کارفرما بر سر دستمزد: "معاون وزير مى پرسند

برود از بيابان بوته جمع کند و "او جواب ميدهد که " و بيمه به توافق نرسد چه کار کند؟
اين برخوردهاى وقحيانه نوکران سرمايه باعث باال گرفتن بيش از پيش "! بياورد بفروشد

در جلسه ديگرى که در سالن دخانيات و با شرکت . خشم و اعتراض کارگران ميگردد
ى از نمايندگان شوراها و کارگران و با حضور موسوى اردبيلى برگزار شد، بسيار

کارگران ضمن اعتراض به بندهاى مختلف اين قانون و کمبودهاى آن به وزير کار 
بشدت حمله مى کنند و استداللهاى او را براى دفاع از اين قانون حامى سرمايه به باد 

ديد بوده است که موسوى اردبيلى تحت اعتراضات چنان وسيع و ش. انتقاد مى گيرند
فشار کارگران و با استيصال ناگزير به عقب نشينى ميگردد و او هم در حمله به وزير 

کار با کارگران همصدا ميگردد و از کارگران ميخواهد که نظرات خود را تنظيم کنند و 
صحيح اعتصاب در اين شرايط "به دولت بدهند و البته به آنان توصيه مى کند که 

با نمودار شدن اولين . يک نمونه ديگر اعتراض يکپارچه ذوب آهن اصفهان بود"! نيست
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کارگران . نشانه هاى نارضايتى در ذوب آهن معاون نخست وزير به اصفهان ميرود
بند از جمله اضافه دستمزد به نسبت تورم،  به رسميت  ٨ذوب آهن مطالبات خود را در 

مرکزى، لغو قانون کار و چند خواسته رفاهى تنظيم مى شناخته شدن شوراهاى قسمتى و 
هزار نفر آنرا امضا کرده و به معاون نخست  ٢٠کنند و در تومارى با امضاى بيش از 

بطور خالصه بايد بگويم که مبارزه عليه قانون کار اسالمى مبارزه اى . وزير ميدهند
و به کارگاههاى چند وسيع و توده اى است که از مرز صنايع و کارخانه ها گذشته 

کارگرى رسيده است و عمدتا بشکل جمع آورى تومار در کليه کارخانجات، کارگاهها و 
. ديگر بخش هاى کارگرى خود را نشان ميدهد  

قانون کار اسالمى قانون ضد کارگرى و  - ١: محتواى مشترک اين تومارها اين است که
ندگان کارگران بايد در تدوين قانون نماي - ٢بنفع سرمايه داران است و بايد لغو شود، 

حداقل دستمزد، ميزان مرخصى ساالنه و  -  ٣کار مشارکت و دخالت داشته باشند، 
بايد در ... بيمه و تامين اجتماعى و  -ميزان ساعات کار در هفته  - روزهاى تعطيل 

. قانون قيد شود و برسميت شناخته شود  

کارگرى چگونه بود و شوراها و برخورد رژيم به اعتراضات : کارگر کمونيست
 انجمنهاى اسالمى در اين ميان چه نقشى ايفا کردند؟ 

همانطور که قبال اشاره کردم در اوايل اعتراضات کارگران، وزير کار و : رضا مقدم
ولى وقتى اين . مشاورانش بشدت از قانون کار پيشنهادى خود دفاع مى کردند

ى دخالت خود را در تدوين قانون کار انکار اعتراضات دامنه دار شد، خمينى و منتظر
رژيم از وحشت . کردند و عده اى از سران رژيم شروع به مخالفت با اين قانون کردند

عميق شدن اين مبارزه و ممانعت از گسترش آن خود شروع به ساختن تشکل هاى زرد 
دن و ضد کارگرى وابسته به خود کرد و اين تشکلها براى مهار و به انحراف کشي

رژيمى که دستور انحالل شوراها و حتى . مبارزه کارگران شروع به فعاليت کردند
شوراهاى وابسته به خود را داده بود فورا براى کارگران شورا و تشکلهاى منطقه اى 

آنها جلسات و سمينارهاى متعددى . درست کرد... نظير کانون شوراهاى جاده ساوه و
به قانون کار مطرح کردند، مثل سمينار سه روزه  تشکيل دادند و اعتراضات نيم بندى

من به اختصار . بچاپ رسيده است ٦١اسفند  ١٤اين تشکلها که قطعنامه آن در کيهان 
در پيش نويس قانون کار به آينده کارگر توجهى . "قسمتهايى از آن را برايتان ميخوانم
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کارگران باز گذاشته دست کارفرمايان را براى بهره کشى هر چه بيشتر از . نشده است
 -تامين اجتماعى  -طبقه بندى مشاغل  - است و در قانون کار طرح افزايش توليد 

و در مورد اختيارات شوراها آمده ." مرخصى ها و غرامت اخراج گنجانده نشده است
در . تعيين دستمزد شرکت داشته باشند - اخراج  -شوراها بايد در نحوه استخدام "است 

توليد و توزيع و برنامه ريزى، تشويق و تنبيه مشارکت و نظارت کنند  -کنترل قيمت ها 
حداقل مرخصى زنان در دوران بار دارى . و از کلمه کارگر در قانون کار استفاده شود

... و مواردى ديگر" مشخص شود  

تصويب و اعالم چنين قطعنامه هايى از جانب اين تشکلهاى زرد و ضد کارگرى، خود 
اين . ده ميزان فشار و قدرت جنبش کارگری عليه قانون کار استبخوبى نشان دهن
اسالمى ميخواهند با اين قطعنامه ها مانع موضع گيرى آشکارا ضد  - تشکلهاى پليسى 

رژيمى طبقه کارگر شوند و اين مبارزه را در چهارچوب قانون اساسى مهار کنند و به 
. انحراف و تفرقه بکشانند  

چه تغييراتى در شيوه ها و شعارهاى مبارزاتى کارگران  بنظر شما: کارگر کمونيست
 باعث تقويت جنبش اعتراضى آنها خواهد شد؟ 

در پى اعتراضات و مبارزات کارگران رژيم قانون کار را رسما پس گرفته : رضا مقدم
در اين فاصله ما بايد . و قرار است با توجه به نظرات کارگران قانون ديگرى بنويسد

خود را سازمان دهيم و براى دوره بعدى مبارزه . ى خود را از بين ببريمبتوانيم ضعفها
ضعف اساسى جنبش کارگرى عليه قانون کار در اينست که اعالم نکرده . آماده شويم

. است که مشخصا خواستار چه نوع قانون کارى بجاى قانون کار اسالمى است  

نند، اما تصوير و درک کارگران يک صدا قانون کار اسالمى را ضد کارگرى مى دا
کارگران . مشخص و روشنى از قانون کار کارگری که بايد جاى آنرا بگيرد ندارند

ولى اگر از . همگى خواستار آن هستند که ساعت کار بايد در قانون کار قيد شود
 ٤٤روز هفته بايد قيد شود يا  ٥ساعت کار در  ٤٠کارگران بپرسيد در قانون کار 

. نخواهيد شنيدساعت، پاسخ يکسانى   

. کارگران اعالم کرده اند که حداقل دستمزد و شيوه افزايش آن بايد در قانون قيد شود
ولى اگر از کارگران بپرسيم که حداقل دستمزد چقدر بايد باشد و چگونه بايد افزايش پيدا 
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 -کند، نظرات گوناگونى خواهيم شنيد و باالخره در کليه موارد معين سن بازنشستگى 
. کارگران داراى نظرات مشخص و واحدى نيستند... بيمه و -تعطيلى  - ى ساالنه مرخص  

چنين ابهامات و اختالفاتى وجود دارد و اين يک ضعف اساسى است که بايد آنرا بر 
بنابراين در اين فاصله بايد شعارها و مطالبات روشنى را تبليغ و به شعار . طرف کنيم

به روشن ترين و واضح ترين شکل در بخش حداقل  اين مطالبات. کارگران تبديل کنيم
ساعت کار در هفته، اضافه  ٤٠برنامه حزب کمونيست بيان شده است، بخصوص 

دستمزد به نسبت تورم، بيمه بيکارى، صالحيت مجمع عمومى در امر اخراج، آزادى 
 اعتصاب و هرگونه تشکل کارگرى را بايد وسيعا در ميان کارگران تبليغ کنيم و توده

. هاى کارگر را حول اين شعارها بسيج نمائيم  

از سوى ديگر بر قرار کردن ارتباط بين کارگران پيشرويى که براى اين مطالبات 
مبارزه مى کنند، ايجاد کميته هاى مخفى و انقالبى از ميان آنها و دخالت هر چه فعالتر و 

ايه ايجاد تشکيالت توده متشکل تر اين کميته ها در مبارزات قانون کار فعلى مى تواند پ
بطور خالصه بگويم شعار و مطالبات واحد کليد بسيج . اى و واقعى کارگران باشد

. کارگران و ايجاد تشکلهاى واقعى کارگران است  

اول اهميت و جايگاه پخش اخبار در مبارزه : عالوه بر اين، بايد به دو نکته اشاره کنم
کارگران را ارتقا مى دهد و زمينه  پخش اخبار روحيه مبارزاتى. کارگران است

بنابراين خبر رسانى را بايد . هماهنگى در شعارها و شيوه هاى مبارزه را مساعد ميکند
به هر شکل ممکن سازمان دهيم و يکى از طرق آن رساندن اخبار و گزارشات و 

راديو صداى "و " کارگر کمونيست"قطعنامه تجمعات اعتراضى کارگران براى نشريه 
. است" ب ايرانانقال  

نکته دوم اين است که خصوصيت سراسرى اين مبارزه زمينه مساعدى را فراهم آورده 
است تا ما بتوانيم با تالش و فعاليت خستگى ناپذير خود روحيه همبستگى و آگاهى 

طبقاتى، تشکل پذيرى، اعتماد به نفس و ايمان به قدرت و نيروى طبقه کارگر را در 
ما بايد . قه و در وهله بعد به تمام اقشار و طبقات ديگر نشان دهيموهله اول به خود طب

مبارزات کارگران بر عليه قانون کار را در اين جهت و براى رسيدن به اهداف پايه اى 
. نيز هدايت کنيم  



15 
 

بنظر شما رژيم در مقابله با اين جنبش در آينده چه تدابيرى را اتخاذ : کارگر کمونيست
ن براى اينکه از حاال به استقبال مشکالت آينده بروند چه آمادگى خواهد کرد و کارگرا
 هايى بايد کسب کنند؟ 

تا کنون رژيم سعى کرده است تا مبارزه کارگران را مهار کند و نگذارد از : رضا مقدم
در اين مرحله عمدتا بر تشکلهاى زرد و ضد . چهارچوب قانون اساسى خارج شود

يروهاى حزب توده و فدائيان خلق اکثريت استفاده کرده از ن. کارگرى اتکا داشته است
٭ . است و کمتر خشونت بکار برده است  

عکس العمل رژيم اسالمى در مرحله بعد بستگى به اين دارد که چقدر ما توانسته باشيم 
وظايفى را که پاره اى از آن را من در اين مصاحبه مطرح کردم و بخصوص وظايفى 

و همچنين قطعنامه کميته مرکزى اتحاد  ٦مونيست شماره که در سرمقاله کارگر ک
ما اين را مى دانيم . مبارزان کمونيست در رابطه با قانون کار ذکر شده است، انجام دهيم

که در اين فرصت رژيم نيروهايش را سازمان خواهد داد و از هم اکنون خود را براى 
از آن جمله ميتوانيم . نداعتراضات و مبارزات کارگران در مرحله بعد آماده ميک

که (سرکوب نظامى و استفاده از ضعفهاى فعلى کارگران  -دستگيرى فعالين اين جنبش 
ما بايد در کنار انجام . براى ايجاد چند دستگى ميان آنها را نام ببرم) به آنها اشاره کردم

. يموظايفمان در اين مرحله خود را براى ادامه مبارزه در شرايط سخت تر آماده کن
ارتباطات خود را منظم تر و پايدار کنيم تا در آن شرايط . کميته هاى مخفى سازمان دهيم

. غافلگير نشويم و  ادامه کاريمان تضمين شود  

قطعا درباره مبارزه عليه قانون کار اسالمى نکات بسيارى هست که : کارگر کمونيست
مختلف اين مبارزه را ميتوان مطرح کرد و کارگر کمونيست تالش مى کند جنبه هاى 

ضمن تشکر از شما مى خواهيم اگر پيامى براى کارگران داريد يا . مورد بحث قرار دهد
. نکات ديگرى به نظرتان ميرسد، مطرح کنيد  

ما رژيمى را که . پيام من به کارگران اينست که به قدرت خود ايمان بياوريم: رضا مقدم
. ا تهديد و تومار به عقب نشينى وادار کرديممى طلبيد تنها ب" هل من مبارز"چندين سال 

اين نشانه قدرت ماست و اگر اين عقب نشينى رژيم اسالمى موقتى است و ما يورش 
مجدد آنرا پيش بينى مى کنيم به اين علت است که ما شعارهاى واحد و طبقاتى، 

زب تشکيالت توده اى و سراسرى و از همه مهمتر از ستاد رهبرى طبقاتى خود يعنى ح
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با اين همه اين ما هستيم، اين طبقه ماست که در شرايطى که . کمونيست محروم بوديم
تمام طبقات و اقشار معترض و ناراضى ديگر از پا افتاده اند، مهر سکوت بر لب زده 

اند و يا مشغول توطئه و بند و بست براى تصرف قدرت از باال هستند، ما هنوز به 
اين طبقه ماست که هنوز با وجود انحالل . ه پيش ميرويممبارزه مان ادامه ميدهيم و ب

شوراهايش، با وجود اخراج، دستگيرى، زندان و اعدام رهبران و نمايندگانش ساکت و 
. آرام ننشسته است، هنوز از پا نيفتاده است و هرگز از پا نخواهد افتاد  

.پيام من به کارگران اينست که از مصائب و مشکالت نهراسيم  

مبارزه براى رهايى و آزاديمان، شوراهايمان را منحل مى کنند، دوباره آنها را در طول 
. مى سازيم  

در طول اين مبارزه، حوزه هايمان را متالشى مى کنند، چندين برابر آنرا دوباره خواهيم 
.ساخت  

در طول اين مبارزه، رفقا و رهبرانمان را دستگير و شکنجه و اعدام مى کنند، با 
جاى رفقاى مان را پر خواهيم . برابر دوباره رهبرانمان را خواهيم ساختنيرويى چند 

. کرد و نخواهيم گذاشت اين پرچم به زمين بيافتد  

در طول اين مبارزه، شکستهاى زيادى خورده ايم ولى از اين شکستها آبديده شده ايم و 
ام من به پي. درس گرفته ايم و صدها درس ديگر خواهيم گرفت. آبديده تر خواهيم شد

کمونيسم شرايط و . کارگران اينست که علم رهايى خود را که کمونيسم است بياموزند
راه و روش رهايى و آزادى طبقه ما را به خودمان نشان ميدهد و مى آموزد و باالخره 
پيام من به کارگران اينست که به حزب کمونيست ايران بپيوندند، حزبى که مى تواند ما 

حزبى که ما را متحد . خم هاى مبارزه در هر شرايطى رهبرى کند را در تمام پيچ و
خواهد کرد و در سراسر ايران با شعارها، سياستها و تاکتيکهاى واحد نيروى پراکنده ما 

حزبى که تمام اشتباهات چندين ساله ما را . را متحد و متشکل و هزاران برابر ميکند
حزبى که ديگر نه بعنوان يک . مى کند برايمان توضيح ميدهد و از تکرار آن جلوگيرى

آرزو بلکه بعنوان يک واقعيت زنده و دست يافتنى در برابر ماست و زمانى به تولد آن 
. باقى نمانده است  
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. تحت رهبرى و زير پرچم حزب کمونيست ايران ضعفهايمان را بر طرف خواهيم کرد
م کرد و ناقوس مرگ صفوفمان را فشرده تر و متشکل تر خواهي. آگاهتر خواهيم شد

نظام سرمايه دارى را به صدا در خواهيم آورد و بر ويرانه هاى آن جامعه نوينى بر پا 
جامعه سوسياليسم و . جامعه اى که طبقه ما بر آن حکومت خواهد کرد. خواهيم کرد

. به اميد آنروز. ديکتاتورى پرولتاريا  

 -----------------  

زب توده و تاثيراتى که اين امر بر جنبش کارگرى درباره يورش فعلى رژيم به ح - ٭ 
. خواهد گذاشت در مقاله هشدار به کارگران  توضيح داده شده است  

 
 1362، خرداد 8به نقل از کارگر کمونيست، نشريه اتحاد مبارزان کمونيست، شماره 
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 لزوم مبارزه عليه کليت قانون کار جمهوری اسالمی

م رضا مقد  

سران و کارگزاران فعلی جمهوری اسالمی از همان بدو به قدرت رسيدن نيات و اهداف 
آشکارا ضد کارگريشان را با فرستادن بازرگان برای پايان دادن به مبارزات کارگران 

مبارزاتی که کليه حاميان و مزدوران سرمايه طليعه انسجام يک قدرت  –صنعت نفت 
در کنار دستگيری  –خت از آن به وحشت افتاده بودند کارگری را در آن می ديدند و س

آنها . ها و به گلوله بستن کاگران صنعت نفت توسط دولت ازهاری، بعمل در آوردند
اقدامات ضد کارگری خود را با گرفتن اسلحه ها از دست کارگران تکميل کردند و از 

يست را ترور فردای به قدرت رسيدن هر کجا که توانستند کارگران مبارز و کمون
کردند، به گلوله بستند، شوراهای کارگری را منحل و نمايندگانشان را اخراج و دستگير 

کردند، مبارزات کارگران را سرکوب نمودند، قدم به قدم دستاوردهای انقالب را پس 
. گرفتند و کارگران را از سنگرهايی که فتح کرده بودند به عقب راندند  

به اردوگاه انقالب  1360خرداد  30ده و وحشيانه پس از رژيم اسالمی با هجوم گستر
و طبقه کارگر و جنبش کارگری، با انحالل شوراهائی که تا آنزمان به مقاومت در مقابل 

سرمايه ادامه داده بودند، با اعدام دهها هزار نفر از کمونيستها، کارگران مبارز و 
و باالخره با ايجاد گورستانی از  انقالبيون و دستگيری و شکنجه تعداد به مراتب بيشتر

ترس و وحشت و ترور و اختناق به سرمايه و امپرياليسم نشان داد که سرکوب چنينی 
انقالبی تنها از عهده سردمداران اين رژيم و با کمک بی دريغ اسالم ساخته بوده و هست 

جنايتی  و اين مستبدان حيوان صفت می توانند در دفاع از سرمايه و امپرياليسم به هر
. دست بزنند  

بر زمينه چنين شرايطی رژيم اسالمی فرصت را غنيمت شمرد تا با انتشار پيش نويس 
قانون کار و تصويب آن سند بردگی و تسليم کارگران را به سرمايه و امپرياليسم هديه 

سندی که در آن کارگران تنها نيروی کار خود را نمی فروختند بلکه با استناد به . کند
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رژيم اسالمی به . ن اسالم و قرآن، به معنای واقعی کلمه به اجاره داده می شدندقواني
گمان اينکه چون هزاران کارگر مبارز و کمونيست را اخراج، دستگير و اعدام کرده 

است و کارگران حتی از ابتدايی ترين تشکلهای خود محروم هستند، می تواند اين سند 
تنها تعداد معدودی کمونيست با آن "زير کار وقت بردگی کارگران را که بقول توکلی و

، بدون هيچ مقاومتی از طرف کارگران به پيشگاه سرمايه و "مخالفت خواهند کرد
غافل از اينکه طبقه کارگر اگر چه از تشکل های خود محروم است . امپرياليسم تقديم کند

اما آگاهی و تجربه  و بسياری از پيشروان مبارزش اخراج و يا دستگير و اعدام شده اند
پنج سال مبارزه که . پنج سال مبارزه در دل يک انقالب عظيم و خونين را با خود دارد

چه از نظر تعداد اعتصابات، تحصن، راهپيمايی، بدست گرفتن کنترل کارخانه ها و چه 
از نظر تعداد کارگران شرکت کننده در مبارزات، با هيچ دوره ای از حيات مبارزاتی 

. رگر ايران قابل مقايسه نيستطبقه کا  

اعتراضات به پيش نويس قانون کار اسالمی به کارگران کمونيست و مبارز محدود نماند 
قانون کار اسالمی که . و به سرعت وسيعترين بخشهای طبقه کارگر را در بر گرفت

ز تائيد خمينی، منتظری، مدرسين حوزه علميه قم، بسياری از آيت اهللا ها و آخوندهای ري
و درشت ديگر و سماجت های توکلی وزير کار در اسالمی بودن و در دفاع از آنرا 

در اين ميان . بهمراه داشت با اعتراضات و مبارزات وسيع ميليونها کارگر مواجه شد
مزدوران انجمن های اسالمی و خانه کارگر و شوراهای اسالمی با انتقادات خود به 

تا مبارزات کارگران را بر عليه قانون کار اسالمی بخشها و بندهايی از آن سعی کردند 
مبارزه ميليونی کارگران عليه قانون کار اسالمی کليه سران رژيم را . منحرف کنند

وادار کرد تا يک يک چه علنا و چه در خفا از پشتيبانی آن دست بردارند و تائيدات خود 
ف و زبونی کل قانون رژيم اسالمی وادار شد با فضاحت و ضع. را از آن پس بگيرند

کار اسالمی را پس بگيرد و توکلی را بعنوان مظهر سماجت در دفاع از قانون کار 
اسالمی که بيشترين خشم و نفرت کارگران را بر عليه خود برانگيخته بود از کابينه و 
وزارت کار کنار بگذارد و جای او را به جالدی به نام سرحدی زاده زندانبان و عضو 

. ستی زندانها بدهدشورای سرپر  

طبقه کارگر با مبارزات خود عليه قانون کار نشان داد که با وجود انحالل شوراهايش و 
. دستگيری و اعدام رهبران و پيشروانش، هنوز از پا نيفتاده است و از پا نخواهد افتاد

نشان داد که در مقابل نيروی اتحاد و همبستگی طبقاتی و سراسريش هيچ نيرو و رژيمی 

20 
 

امپرياليستی اش يارای  –تی رژيم اسالمی با تمام درنده خوئی و حيوان صفتی بورژوا ح
نشان داد م يتواند رژيم اسالمی را با تمام هياهوی تبليغاتی و . مقاومت و پايداری ندارد

قدرت طلبانه اش که گوش فلک را کر کرده است، حتی با شيوه هائی نظير تهيه طومار 
مبارزه عليه قانون . ب نشينی های فضاحت باری وادار کندو جمع آوری امضا به عق

کار اسالمی اعتماد به نفس و ايمان به قدرت خود، روحيه اتحاد و همبستگی و تشکل 
. پذيری را در ميان کارگران تقويت کرد  

اين پيش . رژيم اسالمی پس از يکسال پيش نويس جديد قانون کار را منتشر کرده است
برق و رنگ و لعابی نسبت به پيش نويس قبلی دارد اما به همان  نويس اگر چه زرق و

رژيم اسالمی که ضرب شست . اندازه ارتجاعی، ضدکارگری و ضد دموکراتيک است
کارگران را چشيده است و اعتراض و مبارزه کارگران بر عليه پيش نويس جديد را هم 

اگر در دوره قبل . ده استحتمی و قطعی می داند اينبار با آمادگی بيشتر وارد ميدان ش
رژيم اسالمی به هيچ وجه انتظار مبارزه و اعتراض وسيع کارگران را نداشت و شايد 
بتوان گفت در برابر اين مبارزات غافلگير شده بود، در طول اين يکساله خود را آماده 

کرده است و قصد دارد برنامه و سياستی را که در دوره قبل از اجرايش ناکام ماند، 
ما بايد تالش کنيم تا اينبار هم برنامه و نقشه های ضدکارگری . نبار به اجرا در آورداي

. رژيم اسالمی با شکست و ناکامی روبرو شود  

در مبارزه دوره قبل هنگامی که رژيم اسالمی با موج اعتراضات و مبارزات وسيع 
تالش کرد تا در کارگران که به هيچ وجه انتظار آن را نداشت روبرو گرديد، مذبوحانه 

گروه اول . بين کارگران تفرقه ايجاد کند و در وهله اول آنها را به دو گروه تقسيم نمايد
که کليت پيش نويس را می پذيرند و در چهارچوب آن انتقاداتی به بعضی از بخشها و 

بندهای آن دارند و گروه دوم که کليت آن را قبول ندارند و هر گونه بحث و پيشنهاد 
رژيم اسالمی قصد داشت انتقادات و . را در چهارچوب پيش نويس رد می کنند اصالحی

اعتراضات گروه اول را به چهارچوب و کانال انتقادات جاسوسان انجمنهای اسالمی، 
تشکلهای زرد و وابسته شوراهای اسالمی و مزدوران خانه کارگر که سر رشته کار 

اطر بخشنامه انحالل کليه شوراهای بدين خ. آنها را در دست خود داشت، هدايت کند
اسالمی را که خود قبال صادر کرده بود، لغو نمود و خود فعاالنه توسط مزدورانش به 

تشکيل شوراهای اسالمی کارخانجات . تشکيل شوراهای اسالمی زرد و وابسته اقدام کرد
اسالمی  جاده ساوه در بحبوحه مبارزات کارگران و انتقاداتشان به پيش نويس قانون کار
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قدم بعدی به راه انداختن دستگاههای . در چهارچوب همين سياست رژيم اسالمی بود
تبليغاتی و همه گونه حمايت دولتی در پشتيبانی از گروه اول بود تا در عين حال با 

گروه دوم را " توطئه گروهکها و کمونيستها نه"و " نظر نمايندگان کارگران آری"ژست 
اما اعتراضات . نويس را با تغييرات اندکی به تصويب برساندنزوی کند و همان پيش م

کارگران که کليت پيش نويس و اساس آن را مورد حمله قرار داده بود اجرای اين طرح 
گروه دوم اگر چه بر سر آلترناتيو قانون کار اسالمی در . رژيم اسالمی را عقيم گذارد

فهای اساسی مبارزه در بوره قبل ميان خود اختالفات زيادی داشتند و اين يکی از ضع
گفتن به کل پيش نويس متحد بودند و اکثريت عظيم کارگران " نه"بود اما در مخالفت و 

. را با خود داشتند  

اکنون نيز رژيم اسالمی که اعتراض و مبارزه کارگران بر عليه پيش نويس جديد را 
سياست تفرقه افکنانه، در  حتمی و قطعی می داند، قصد دارد تا با اتکا به همين شيوه و

. ميان کارگران دو دستگی ايجاد کرده و قانون ضد کارگری خود را به کرسی بنشاند
رژيم اسالمی برای آنکه قدرت مانور بيشتری داشته باشد بر خالف دوره قبل از اين 

آن اعتراف " پاره ای کمبودها و نواقص"پيش نويس دفاع نکرده و خود از همان ابتدا به 
اعتراف رژيم اسالمی به نواقص پيش نويس جديد وسيله ای است در دستان . ده استنمو

پاره ای . رژيم اسالمی تا در مبارزات کارگران شکاف ايجاد کند و تفرقه بيافکند
قبول داريم و از اول خودمان گفته بوديم که پيش نويس "انتقادات سطحی را با گفتن 

گفته و با اين عمل خود دسته ای از مخالفان جواب " جديد نواقص و کمبودهايی دارد
ناپيگير پيش نويس را خاموش کند و يا حداکثر و در نهايت اعتراضات آنان را به 

چهارچوب رسمی و قانونی و کانال انتقادات جاسوسان انجمن های اسالمی، شوراهای 
خيمه اسالمی زرد و وابسته و مزدوران جيره خوار خانه کارگر که مانند عروسکهای 

برگزاری سمينار بررسی پيش . شب بازی سر نخ همه آنان را بدست دارد، هدايت نمايد
نويس جديد با شرکت جاسوسان و مزدوران رژيم و اعتراضات و انتقادات آنان در اين 

. سمينار به پيش نويس جديد، در چهارچوب اين سياست و طرح رژيم اسالمی است
ايجاد شکاف و تفرقه در مبارزات کارگران و در  سياستی که همانطور که گفتيم، هدفش

. ميان طرفداران تغيير و اصالح پيش نويس قانون کار، و مخالفين کليت اين قانون است
هدف رژيم اسالمی حمايت از گروه اول و سرکوب گروه دوم و تصويب اين پيش نويس 

. با اصالحاتی جزئی است  
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ين حوزه علميه قم و ديگر آيت اهللا و رسوايی دفاع و تائيد خمينی، منتظری، مدرس
مالهای ريز و درشت از پيش نويس قبلی باعث شده است اين دسته در اين مرحله به 
شکل محتاطانه و بيشتر در خفا از آن دفاع کنند و مهر تائيد بر اسالمی بودن آنرا به 

رند آنها برای دفاع فعال از اين پيش نويس فرصت کافی دا. فرصت ديگری واگذارند
زيرا اين پيش نويس پس از تصويب هيات وزيران به مجلس شورای اسالمی و سپس به 

در حال حاضر به دولت و وزير کار فرصت داده اند تا . شورای نگهبان خواهد رفت
گروه اول را متشکل کند و سازمان دهد و جنبش اعتراضی کارگران را بيشتر بررسی 

. کند  

پيش نويس قبلی و پيروزی در عقب راندن رژيم اسالمی طبقه کارگر از مبارزه بر عليه 
در اين دوره با روحيه باالتر و اعتماد به نفس بيشتری . تجارب و درسها آموخته است

نسبت به دوره قبل مبارزه خواهد کرد، آگاه تر گرديده، به قدرت متحد و سراسری خود 
دائمی درسها و تجارب  بکوشيم با ياد آوری. واقف تر گشته و با ايمان تر شده است

مبارزه کارگران در دوره قبل، اتحاد و همبستگی و روحيه تشکل پذيری را در ميان 
اعتماد به نفس و ايمان به قدرت خود را در ميان . آنان هر چه بيشتر تقويت کنيم

. کارگران هرچه بيشتر باال ببريم  

ئی از پيش نويس محدود همانطور که در مبارزه دوره قبل اعتراضات کارگران به بندها
نماند و کليت آن را مورد حمله قرار داد و همانطور که در دروه قبل سمسنارها و 

اعتراضات و انتقادات مزدوران خانه کارگرف جاسوسان انجمن های اسالمی و 
شوراهای زرد و وابسته به رژيم اسالمی نتوانست و موفق نشد مبارزه کارگران را 

بايد بکوشيم تا اينبار هم طبقه . وب پيش نويس محدود کندمنحرف کرده و در چهارچ
کارگر با مبارزات خود کليت پيش نويس را جديد را مورد حمله قرار دهد و پيش نويس 
جديد را هم به کنار همان پيش نويس قبلی بعنوان سند ديگری از شکست رژيم اسالمی 

. در مصاف با طبقه کارگر بفرستد  

مطالبات کارگری بخش حداقل برنامه حزب کمونيست و انجام کليه  ما بايد با تبليغ وسيع
وظايفی که قطعنامه دفتر سياسی حزب در رابطه با مبارزات قانون کار بر عهده مان 

 گذاشته است؛ 
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با افشا مزدوران رژيم اسالمی که خود را مخالف پيش نويس نشان ميدهند، با انتقاد به 
خواستار اصالحاتی در اين پيش نويس هستند و با  ناپيگيری آن دسته از کارگرانی که

نشان دادن عواقب تصويب اين پيش نويس اگر چه اصالتی هم در آن شده باشد، وسيع 
. ترين توده های طبقه کارگر را به مبارزه بر عليه کليت اين پيش نويس فرا خوانيم  

مخالف پيش نويس با ايجاد ارتباط مخفی، منظم و مستحکم در بين خود و کارگرانی که 
جديد در کليت آن هستند، هر بيشتر صفوف جنبش راديکال و انقالبی مبارزه عليه پيش 

.نويس جديد قانون کار را تقويت کنيم  

جنبش و مبارزه عليه قانون کار اسالمی اگر بخواهد ضعفهای دوره قبل را نداشته باشد 
بات روشن، با روابط مخفی احتياج به ستون فقراتی منسجم و متشکل، با اهداف و مطال

و منظم و مستحکم و ادامه کار دارد که بتواند در سخت ترين شرايط هم پايدار بماند و 
نيروهای حزبی بايد به چنين ستون فقراتی در جنبش قانون کار . به مبارزه اش ادامه دهد

. تبديل گردند  

1363ارديبهشت   

، 9يست ايران، سال اول، شماره به نقل از نشريه کمونيست، ارگان مرگزی حزب کمون
1363خرداد ماه  20  
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!قانون کار و اتحاد گرايشات درون جنبش کارگری  
 

 رضا مقدم

مبارزه بر سر قانون کار يکی از عرصه های مهم مبارزه طبقاتی بين طبقه کارگر 
هان لغو کارگران ايران خوا 1360قبل از سی خرداد . ايران و رژيم اسالمی بوده است

قانون کار شاهنشاهی و تدوين و تصويب يک قانون کار دموکراتيک توسط نمايندگان 
خود بودند اما فقدان اتحاد و تشکل واحد کارگری مانع از آن شد تا کارگران در تناسب 

در عين . قانون کار مورد نظر خود را به رژيم تحميل کنند 1360قوای طبقاتی قبل از 
ارگران در هر کجا که قدرت و توان داشتند مطالبات مورد نظر اينکه در آن شرايط ک

ساعت کار و دو روز تعطيل متوالی در هفته که در  40. خود را بمورد اجرا گذاشتند
بسياری از کارخانجات و توسط کارگران و عليرغم مخالفت رژيم اسالمی به مورد اجرا 

می پس از هجوم وسيع و وحشيانه رژيم اسال. گذاشته شد تنها يکی از اين نمونه ها بود
مساله  1361، خود در سال 1360خراداد  30به انقالب و جنبش کارگری پس از 

 –قانون کار را بميدان کشيد تا از اين طريق با تصويب آن به بی حقوقی سياسی 
اقتصادی و اجتماعی کارگران که حاصل گورستان ترس و وحشتی بود که رژيم اسالمی 

. ی، شکنجه و کشتار وسيع ايجاد کرده بود، رسميت قانونی دهددر پناه دستگير  

از آن پس تاکنون کارگران به طرق گوناگون با مقاومت و مبارزه خود مانع از تصويب 
خصلت مشترک مقاومت و مبارزه کارگران در . چندين قانون کار رژيم اسالمی شده اند

ری از تصويب قانون کار عرصه قانون کار در طول اين چند ساله از يکسو جلوگي
فقدان يک . پيشنهاد شده و از سوی ديگر نداشتن قانون کار آلترناتيو و اثباتی بوده است

قانون کار آلترناتيو تا بحال مانع از آن شده است تا جنبش کارگری بتواند بطور وسيع و 
 سراسری حول اين موضوع متحد شود و بطور اثباتی برای تحميل آن به رژيم اسالمی

اين در واقع ضعف جنبش کارگری در عرصه مبارزه بر سر قانون کار . مبارزه کند
منافع طبقه کارگر ايجاب می کند که اين ضعف از ميان . بوده و هنوز هم چنين است

اتحاد گرايشات درون جنبش کارگری حول يک قانون کار دموکراتيک و . برداشته شود
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و در پاسخگويی به اين نياز جنبش کارگری  در همين راستا" اليحه کار"مبارزه عليه 
. است  

عالوه بر مبارزه در عرصه قانون کار، مبارزات کارگری در ديگر عرصه ها نيز 
کارخانجات ايران هر روز شاهد اعتراضات و اعتصابات . جريان داشته و دارد

کارگری بر سر مطالباتی از قبيل دستمزد و مزايا، ساعات کار، اخراج، بيکاری، 
طالبات رفاهی، طرح طبقه بندی مشاغل، شرايط ايمنی و بهداشت محيط کار و مبارزه م

مبارزاتی متنوع و گسترده اما پراکنده . عليه مزدوران انجمنها و شوراهای اسالمی است
اعتراضات و . که اکثر قريب به اتفاق آنها در چهارچوب يک کارخانه جريان می يابد

ی فروکش می نمايد و در کارخانه ديگر سر بلند می اعتصابات کارگری در کارخانه ا
بدين ترتيب کارگران هر . کند بدون اينکه ارتباط و پيوندی با يکديگر داشته باشند

کارخانه بدون دخالت و گاهی حتی مطلع شدن ديگر بخشهای کارگران هر يک به تنهايی 
اتمه دادن به چنين الزمه خ. در مقابل سرمايه داران و رژيم اسالمی قرار گرفته اند

وحدت در شعارها گام مقدم هر نوع وحدت . وضعی متحد کردن مبارزات کارگريست
در مبارزه است، شعارهايی که خصلت عمومی و فراگير خواستهای کارگران را در 
زمينه های مختلف بطور مشخص بيان کند و دستيابی به آنرا از نيروی طبقه کارگر 

های واحدی در ميان کارگران، اعتراض در هر کارخانه و تثبيت چنين شعار. طلب نمايد
بر سر هر کدام از اين مصالبات را بصورت يک خواست عمومی و طبقاتی طرح می 

کند، کليه کارگران را به دخالت در تعيين سرنوشت اين مبارزه و همبستگی با آن 
بر عليه اولين همانطور که در عرصه مبارزه . فراميخواند و به ميدان مبارزه ميکشاند
مبارزه کارگران عليه قانون کار اسالمی اساسا . پيش نويس قانون کار اسالمی چنين شد

به اعتبار شعار و خواست واحد کارگران و عليرغم فقدان ابتدايی ترين اشکال 
مبارزه با قانون کار . سازمانيابی و وحدت تشکيالتی، خصلتی سراسری و متحد يافت

مشترکی شد که کارگران هر کارخانه و واحد توليدی را به يکديگر اسالمی زمينه و پايه 
به اين ترتيب اعتراض و مبارزه کارگران در محدوده يک کارخانه محصور . پيوند داد

کارگران هر کارخانه با ورود به عرصه مبارزه عليه . نماند و تمام کشور را فرا گرفت
ه بخشهای طبقه کارگر نيز خود را قانون کاراسالمی پا به عرصه ای گذاشتند که بقي

.مستقيما در آن سهيم و ذينفع می يافتند  

اتحاد گرايشات مختلف درون جنبش کارگری حول يک قانون کار دموکراتيک که در 
واقع اتحاد کارگران حول مطالبات واحد و سراسری است تقريبا تمامی خواستهايی را 

ا نيز شامل ميشود و تحت پوشش قرار که کارگران هر روزه حول آن مبارزه می کنند ر
هر کدام از اين مطالبات خود به بهترين وجه فرموله کننده خواستهائی است که . می دهد

در دل و بر متن چنين اتحادی، . مبارزه جاری کارگران حول آن صورت می گيرد
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برقراری ارتباط ميان کارگران پيشرو، مبارز و رهبران عملی جنبش کارگری برای 
هنگ کردن مبارزات کارگری و خارج ساختن اين مبارزات از محدوده يک هما

کارخانه، برای ايجاد تشکلهای توده ای کارگری، برای بسيج توده های کارگر و 
سازماندهی آنان در راستای مبارزه ای تعرضی بر عليه رژيم اسالمی ديگر کار چندان 

. دشواری نخواهد بود  

کار مورد نظر حزب ما متعلق بگرايش کمونيستی در  مطالبات اساسی و محوری قانون
توده ای . اين مطالبات متعلق به مجاهد، توده ای و اکثريتی نيست. جنبش کارگری است

و اکثريتی ها تا قبل از آنکه به اجبار و بر خالف ميل خود به اپوزيسيون پرتاب شوند 
. اتی مبارزه می کردندخود به لو دادن کارگرانی مشغول بودند که برای چنين مطالب

بعنوان مثال توده ای ها و اکثريتی ها نه تنها مخالفان منفعل آزادی اعتصاب نبودند بلکه 
دست در دست مزدوران انجمن های اسالمی اعتصابات کارگری را توطئه امپرياليستها 
خواندند و فعاالنه در سرکوب اعتصابات کارگری و شناسائی فعالين اعتصابات شرکت 

ساعت  40توده ای ها امروز نيز حتی با خواست . ند و شعار افزايش توليد را دادندنمود
کار در هفته و دو روز تعطيلی مخالفند و مجاهد از کارگران ميخواهد که قبل از 

. اعتصاب از وی اجازه بگيرند  

پرچم مطالبات قانون کار دموکراتيک سالها در دست کارگران کمونيست بوده است و در 
بر اثر پافشاری . ی شرايط و در تقابل با ديگر گرايشات برای آن مبارزه کرده اندتمام

قاطعانه کارگران کمونيست بر سر يک قانون کار دموکراتيک، بخشهای ديگری از 
جنبش کارگری نيز به حقانيت اين مطالبات پی برده و آنرا پذيرفته اند و اکنون ميرود تا 

اين روند يکی از . طبقه کارگر ايران حک شود اين مطالبات بر پرچم مبارزه کل
دستاوردهای گرايش کمونيستی درون جنبش کارگری است که در امر تثبيت هژمونی 

بايد بخوبی از اين . کارگران کمونيست در ميان کل جنبش کارگری نقش ارزنده ای دارد
در تکوين اين امر  دستاورد پاسداری کرد و نبايد اجازه داد که آگاهانه يا نا آگاهانه خللی

.ايجاد گردد  
          

 
به نقل از نشريه کمونيست، ارگان مرکزی حزب کمونيست ايران، سال چهارم، شماره 

 1366، مرداد 32
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 مروری بر سير تصويب قانون کار فعلی
 رضا مقدم 

 مقدمه     :   

هنگامى . اردقانون کارى که اکنون تغيير آن در دستور قرار گرفته دوازده سال قدمت د
به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد هيچ يک  ١٣٦٩که قانون کار فعلى در سال 

از طرفين، نه کارگران و نه سرمايه داران و رژيم حامى آنها موضوع را فيصله يافته 
قانون کار نه حاوى خواستهاى طبقه کارگرى انقالب کرده بود که با . نمى دانستند

ه عقب رانده شده بود و نه مطابق ميل سرمايه داران و سرکوب و دستگيرى و کشتار ب
رژيم هار حامى آنها بود که آمده بودند تا کارى را که رژيم شاه نتوانسته بود تمام کند به 

در واقع رژيم اسالمى انتقام مبارزات کارگران عليه سرمايه داران را مى . اتمام برسانند
تا آنچه در طول انقالب عمال بدست آورده در اين مبارزه کارگران مى کوشيدند . گرفت

ساعت کار و دو روز تعطيل در هفته را  ٤٠بودند و از جمله حق تشکل و اعتصاب، 
و رژيم اسالمى مى کوشيد تا هر چه بيشتر دستاوردهاى کارگران را که با . قانونى کنند

در . سرکوب و کشتار و دستگيرى فعالين جنبش کارگرى بازستانده بود قانونى کند
مبارزه بر سر قانون کار جنبش کارگرى براى قانونى کردن دستاوردهايش در انقالب 

عليه شاه و رژيم اسالمى براى قانونى کردن پيروزيهايش در سرکوب انقالب تالش مى 
. کردند  

باالخره چند ماه قبل تغيير قانون کار پس از سالها بحث بر سر لزوم آن که از دومين 
. ى رفسنجانى آغاز شده بود، عمال در دستور کار دولت گذاشته شددوره رياست جمهور

تشکيل يک هيات سه جانبه، مطابق الگوى سازمان جهانى کار، نمايندگان کارگران و 
کارفرماها و دولت، براى بررسى تغييرات الزم در قانون کار در وهله اول نشان از آن 

ات سازمان جهانى کار را درباره دارد که رژيم اسالمى ميرود تا مالحظات و انتقاد
. قانون کار مد نظر قرار دهد و ملحوظ کند  

. اکنون مبارزه بر سر قانون کار در يک شرايط متفاوت جهانى و داخلى جريان مى يابد
کارگران سهم خويش را . ارجاع کارگران به انقالب و نقش خود در آن بود ٦٠در دهه 
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ى خواستند و ارجاع رژيم ضد انقالبى تازه به از نقش تعيين کننده خود در انقالب م
اکنون هيچ يک ارجاع سابق خود را . قدرت رسيده به اسالم و قوانين عهد بوقى آن بود

هيچ حرفى از مستکبران نيست و براى بى حقوق کارگران ارجاع رژيم اسالمى . ندارند
يليونها بيکار، و در جبهه جنبش کارگرى م. صريحا به منافع و سود سرمايه داران است

کار کردن نزديک به دو ميليون کارگر تحت قراردادهاى موقت، بيش از يک و نيم 
، دستمزدهاى معوقه، بى قانونى کامل بر )البته طبق آمار دولتى(ميليون کودک کارگر 

روابط کارگران و کارفرماها در کارگاههاى پنج نفره و به پائين و کل صنعت قاليبافى، 
ش کارگرى از بسيارى از فعالين چپ و سوسياليست خود بدليل محروم بودن جنب

اخراج، اعدام و تبعيد؛ در يک جنبش کارگرى چنين سرکوب شده و به عقب  دستگيرى،
رانده شده و البته از پا نيفتاده و تسليم نشده است که در مبارزه بر سر قانون کار 

. صداهايى براى ارجاع به مقررات سازمان جهانى کار جلوه اى يافته است  

رگرى بايد تجربيات خود در دهه با اين حال براى مبارزه بر سر قانون کار، جنبش کا
نوشته زير يک بررسى . را که منجر به تصويب قانون کار فعلى شد را بکار ببرد ٦٠

اين نوشته اولين بار در نشريه . از نه سال مبارزه کارگران بر سر قانون کار است
.به چاپ رسيده است ١٣٦٩، بهمن ١٠کارگر امروز، شماره   

 
 2002، سپتامبر و اکتبر  1381، مهر و آبان ،  13، 12به نقل از نشريه بارو  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



29 
 

  
  
  
  

  مروری بر مبارزات نه ساله کارگران
 حول قانون کار اسالمی 

  
  
 

  رضا مقدم 
 
  

 ٧٠سال تصويب شد و از قرار از اول سال  ٩باالخره قانون کار رژيم اسالمى پس از 
 . به اجرا در خواهد آمد

مبارزه با رژيم اسالمى حول قانون کار فرصت يافت که طبقه کارگر ايران طى نه سال 
بر سر يک مجموعه از مطالبات مشخص کارگرى با طبقه سرمايه دار وارد يک مبارزه 

مبارزه اى آشکارا طبقاتى که نتايج آن براى دوره اى و به نوعى رابطه . رو دررو گردد
مبارزه حول قانون کار  .کارگران را بمثابه يک طبقه با طبقه سرمايه دار تعيين کرد

مطالباتى که . بحث بر سر مطالبات کارگرى را تا اعماق طبقه کارگر رسوخ داد
. خواستهاى مبارزات کارگرى در محدوده يک کارخانه، تنها بخش کوچکى از آن بود

اين مبارزه، بخش وسيعى از کارگران را از انديشه به مطالبات و شرايط کار کارخانه 
مى کردند، بدر آورد و اين افق را در مقابل آنها گشود تا به مطالبات  اى که در آن کار

کارگران را . و شرايط کار کل طبقه خود در مقابل کل سرمايه داران هم توجه کنند
عالوه بر سهم خود و کارگران کارخانه خود، نسبت به سهم کل طبقه کارگر از انبوه 

بارزه حول قانون کار، کارگرانى را که تا م. ثروتى که توليد مى کنند، به تعمق واداشت
قبل ازآن تنها در موقعيت تعيين خواستهاى محدود يک اعتصاب و يک مبارزه معين 
بودند، در موقعيتى گذاشت تا بمثابه رهبران و پيشروان طبقه کارگر، مطالبات اساسى 

متى و رشته از اين نظر کمک کرد تا منافع قس. کارگران رابه مثابه يک طبقه بيان کنند
اى براى دوره اى هم که شده جاى مناسب خود را نسبت به کل منافع طبقه کارگر پيدا 

اين مبارزه درک اين امر را که کارگران يک طبقه اند، در مقابل سرمايه داران هم . کند
سرنوشت هستند، و تنها با نيروى سراسرى خويش مى توانند خواستهاى خود را به 

30 
 

مبارزه حول قانون کار جنب و جوشى در ميان . کنند، تقويت کردرژيم اسالمى تحميل 
کارگران ايجاد کرد که نشانه هاى آشکارى از تامل و تفکر کارگران روى مطالبات 

  . عمومى و طبقاتى خويش بود
که اعتراضات کارگران به اولين پيش نويس  ٦١مبارزه حول قانون کار از پائيز سال 

کارگران در . ، دوران پر فراز و نشيبى را طى کردقانون کار اسالمى اوج گرفت
مبارزه بر سر قانون کار چندين بار مزه تلخ شکست را به رژيم چشاندند و وادارش 

وسعت شرکت کارگران در . کردند تا چندين پيش نويس قانون کار خود را پس بگيرد
در همه اين  اعتراض به پيش نويس قانون کارهاى متعددى که رژيم اسالمى ارائه کرد،

هر پيش نويس قانون کار که ضديت آشکارترى با منافع کارگران . سالها يکسان نبود
مسئله قانون کار در اين . داشت، کارگران بيشترى را به ميدان اعتراض عليه آن کشيد

اما . مدت گاه به مهمترين مسئله و مشغله روز کارگران تبديل شد و گاه به حاشيه رفت
مهمترين عرصه هاى رو در رويى آشکار جنبش کارگرى ايران با  در مجموع يکى از
در طى اين هفت سال روزنامه هاى رژيم اسالمى مطالب بسيارى . رژيم اسالمى بود

درباره قانون کار منتشر کردند و سران و ارگانهاى مختلف رژيم نتوانستند از اظهار 
نظرهايى بشدت ضد و نقيض  اظهار. نظر درباره پيش نويسهاى متعدد آن خوددارى کنند

که ناشى از وجود شکاف در ميان سران و دست اندرکاران رژيم در برخورد به قانون 
  . کار و جنبش کارگرى بود

 ٥٧کارگران ايران از همان اواخر دوران شاه و بخصوص از ماههاى دى و بهمن سال 
شاهنشاهى و همراه با اعتصابات و اعتراضات خود بکرات خواستار لغو قانون کار 
بعد از قيام . تدوين يک قانون کار انقالبى با مشارکت و نظارت نمايندگان خويش بودند

در آن دوران رژيم تازه پاگرفته اسالمى . نيز بارها بر اين خواست خود تاکيد کردند ٥٧
ناشى از انقالب، به خواست " مسائل و گرفتاريهاى"تحت بهانه هاى مختلف، و از جمله 

توهم . ن نداد و کوچکترين تغييرى در قانون کار شاهنشاهى بعمل نياوردکارگران ت
کارگران نسبت به پيروزى انقالب سياست صبر و انتظار براى بهبود تدريجى اوضاع 
را به يک امر طبيعى مبدل کرده بود و اين بهانه هاى رژيم اسالمى را در نظر 

  . جلوه مى داد" منطقى"کارگران مجموعا 
ن مسائلى چند کارگران را از طرح يک قانون کار سراسرى، تحميلش به در آن دورا

قانون کارى که بسيارى از مواد آن . رژيم اسالمى و قانونيت دادن به آن، باز داشت
. کارگران داراى شوراهاى پر قدرتى بودند. عمال در کارخانجات به اجرا در آمده بود

تصميم مى گرفتند و آنرا اجرا مى کردند  درباره مسائل کارگران اساسا خود اين شوراها
اما قدرت کارگران و شوراهاى ) ساعت کار و دو روز تعطيل در هفته ٤٠نظير (

کارگرى اساسا محدود به چهار ديوارى کارخانه بود، سراسرى و متحد نبود و رهبرى 
  . واحدى نداشت



31 
 

ن انقالب و رژيم مناسبات ميان کارگران و سرمايه داران را عمال درجه توازن قوا بي
رژيم توان ايستادگى در مقابل شوراهاى کارگرى و اقدامات . اسالمى، تعيين مى کرد

اما توهم به پيروزى انقالب که بر اذهان کارگران حاکم بود، عجز رژيم . آنها را نداشت
را در برخورد به جنبش کارگرى، اساسا به حساب موافقت او با اقدامات شوراهاى 

آنجا که رژيم اسالمى آشکارا عليه کارگران چنگ و دندان نشان . شتکارگرى مى گذا
مى داد به حساب بى اطالعى مسئوالن رژيم از وضع کارگران يا به حساب مخالفت با 

اينها مانع شدند تاکارگران دشمنى و . بعضى از تند رويهاى شوراها گذاشته مى شد
  . اها و اقدامات آنها ببينندمخالفت رژيم تازه به قدرت رسيده اسالمى را با شور

بنابراين در شرايطى که کل سرمايه و رژيم اسالمى حامى آن در برابر کارگران 
موقعيت ضعيفى داشت، کارگران برترى خويش را تثبيت و تحکيم نکردند و به آن 

اما رژيم اسالمى که موفق شده بود با سرکوب گام به گام شوراها و با . قانونيت ندادند
دستگيرى تدريجى رهبران کارگرى، جنبش کارگرى را بعقب براند، بويژه با  اخراج و

براه انداخت، موقعيت را مناسب ديد تا با طرح و  ٦٠کشتارهايى که از تابستان سال 
تصويب قانون کار اسالمى بى حقوقى اقتصادى، سياسى و اجتماعى تحميل شده به 

  . کارگران را قانونى سازد و تثبيت کند
او طبق معمول . توکلى وزير کار وقت و يک هيئت از مشاورانش نزد خمينى رفتندابتدا 

با رهنمودهاى پيامبرگونه و ضد کارگريش، تائيد کرد که قانون کار بر اساس فقه 
منتظرى هم در ديدار با اين هيئت، . نوشته شود" باب اجاره"اسالمى و به اين اعتبار در 

مهر تائيد گذاشت و عده اى از دستياران خويش و " هباب اجار"بر نوشتن قانون کار در 
قانون کار صد در صد . مدرسين حوزه علميه قم را مامور همکارى با اين هيئت کرد

اسالمى دستپخت اين آقايان پس از تصويب در هيئت دولت به مجلس رفت و همزمان 
کار اسالمى تا اينجا همه سردمداران رژيم با اين قانون . بصورت علنى هم منتشر شد

توکلى وزير کار وقت نيز اعالم کرد، اين قانون صد در صد اسالمى است . موافق بودند
  . و هر کس با آن مخالفت کند ملحد و کمونيست است

رژيم اسالمى پنداشت دستگيريهاى وسيع و کشتارهاى دسته جمعى، جنبش کارگرى را 
اما برخالف . ن تحميل کردچنان از پا انداخته است که مى شود هر شرايطى را به آ

اعتراضات . انتظار رژيم، انتشار پيش نويس قانون کار اسالمى طبقه کارگر را تکان داد
کارگران عليه قانون کار اسالمى بسرعت گسترش يافت و حتى کارگاههاى کوچک را 

باز خواست و مواخذه سران رژيم در مجامع عمومى کارگرى و . نيز در بر گرفت
  . ز جمله اشکال عمده اين اعتراضات بودامضاى طومار ا

کارگران بدون اينکه حول يک قانون کار آلترناتيو با هم متحد باشند، در اعتراضات 
گسترده خويش خواهان لغو قانون کار اسالمى و تهيه و تدوين يک قانون کار با نظارت 

خمينى و ، دفاتر ٦١با اوج گيرى اين اعتراضات در پائيز سال . ومشارکت خود شدند
منتظرى طى اطالعيه هايى دخالت خود را در تهيه قانون کار اسالمى رسما انکار و 
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سپس تعداد سران رژيم که منکر سهم و نقش خود در تهيه، تدوين و دفاع . تکذيب کردند
از قانون کار اسالمى بودند، افزايش يافت و تا آنجا پيش رفت که عده اى از سران رژيم 

اينها بسرعت راهى کارخانجات شدند تا استدالالت . لفت برخاستندعلنا با آن به مخا
همقطاران خود را در دفاع از صد در صد اسالمى بودن قانون کار، پس بگيرند و از 

اين روشى بود تا خشم کارگران را . قضا نشان دهند که اسالم طرفدار کارگران است
  . ارگران خارج سازندفرو بنشانند و کل رژيم و خود اسالم را از زير ضرب ک

کليه شوراها حتى شوراهاى وابسته بخود را نيز منحل  ٦٠رژيم که از تابستان سال 
کرده بود، فورا دست بکار ساختن شوراهاى اسالمى شد تا از طريق آنها اعتراضات 

شوراهاى اسالمى انتقادات نيم . کارگران عليه قانون کار اسالمى را مهار و منحرف کند
ره اى از مواد پيش نويس قانون کار کردند تا مبارزات کارگران که کل پيش بندى به پا

رژيم براى آرام کردن کارگران وانمود . نويس را هدف قرار داده بود، منحرف کنند
ساخت که گوش شنوا دارد و انتقاداتى به قانون کار اسالمى را در نشريات بشدت تحت 

  . سانسور خود، درج کرد
ان خلق اکثريت که هنوز با فضاحت کامل از درگاه رژيم اسالمى حزب توده و فدائي

رانده نشده بودند، تمام تالش خويش را بکار گرفتند تا اعتراضات کارگران از 
چهارچوب قانون اساسى خارج نشود، اساسا يک جناح از رژيم را مورد حمله قرار دهد 

هشدار دادند مواظب ضمن آنکه دائما به کارگران . و دامنگير کل حاکميت نگردد
  . باشند" ضد انقالب"تحريکات 

سازمان مجاهدين خلق نگران شد که حمله کارگران به قانون کار اسالمى ديگر چندان 
هدف سازمان مجاهدين در مبارزه کارگران عليه اولين . چيزى از اسالم باقى نگذارد

اينها . ران بودپيش نويس قانون کار اسالمى اساسا نجات اسالم از زير حمالت کارگ
در ابتدا هر قدر سران . کوشش خود را بر اثبات غير اسالمى بودن قانون کار گذاشتند

" خمينى اى"رژيم از اسالمى بودن قانون کار بيشتر دفاع کردند، سازمان مجاهدين بر 
سازمان مجاهدين باالخره هنگاميکه بخشى از سران . بودن آن تاکيد بيشترى گذاشت

المى بودن قانون کار اسالمى با آنها همصدا شدند، آرام گرفت و پس از رژيم در غير اس
  . آن حرف چندانى درباره قانون کار نزد

به اين ترتيب اولين پيش نويس قانون کار اسالمى در مقابل اعتراضات کارگرى دوام 
توکلى وزير کار . پس بگيرد ٦١رژيم اسالمى ناچار شد آنرا در همان سال . نياورد
ه هنوز از اعتراضات کارگرى بر عليه کل پيش نويس درسهاى الزم را نگرفته وقت ک

رئيس جمهور (نزد خامنه اى  ٦١بود، اصالحاتى جزيى در آن وارد کرد و در اسفند ماه 
اما خامنه اى و ديگرانى که مورد . و تعداد ديگرى از سران رژيم اسالمى برد) وقت

ند، ديگر نه جاى او در راس وزارت کار است مشورت توکلى قرار گرفتند به او فهماند
و نه مى توان دچار توهم شد که اين پيش نويس را ولو با اصالحاتى که در آن وارد شده 

تنها پس گرفتن پيش نويس قانون کار نمى توانست خشم . است، به کارگران تحميل کرد
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توکلى . نى مى شدکارگران رافرو نشاند، وزير کار هم بايد در مقابل طبقه کارگر قربا
  . جاى خود را به سرحدى زاده داد

منتشر شد در  ٦٣مبارزه بر عليه دومين پيش نويس قانون کار اسالمى که در بهار سال 
دومين پيش نويس بر خالف قبلى بر اساس فقه اسالمى . شرايط متفاوتى جريان يافت

هنوز ضد کارگرى  .نوشته نشده بود اما همچنان نام اسالمى را با خود يدک مى کشيد
بعالوه در سياست رژيم در . بود اما نسبت به پيش نويس قبلى تغييراتى کرده بود

برخورد به مبارزه حول قانون کار و کال جنبش کارگرى تغييراتى مشاهده شد و آن 
  . نقشى بود که شوراهاى اسالمى در اين فاصله پيدا کرده بودند

انون کار اسالمى دو خواست تقريبا عمومى و اعتراضات کارگران به اولين پيش نويس ق
اولى لغو پيش نويس و پس گرفتن آن از جانب رژيم بود و دومى تهيه و . مشترک داشت

رژيم اسالمى با پس گرفتن قانون کار . تدوين يک قانون کار با مشارکت خود کارگران
گردن  اما. و برکنارى توکلى وزير کار وقت به خواست اول کارگران گردن گذاشت

گذاشتن رژيم به خواست دوم کارگران، همانقدر غير ممکن بود که مخالفت صريح و 
  . آشکار با آن

، رژيم عمال دريافت ٦١در مبارزه حول اولين پيش نويس قانون کار اسالمى در سال 
او عمال فهميد براى مهار و سرکوب طبقه . اتکا به سرکوب صرف چاره کار نيست

را پشت سر گذاشته است، بايد شيوه ها و راههاى ظريف ترى کارگرى که يک انقالب 
رژيم اسالمى روشى در پيش گرفت تا در عين ممانعت از مشارکت . بکار بگيرد

کارگران در تهيه و تدوين قانون کار، ظاهرا بنظر آيد که به اين خواست کارگران گردن 
ات نيم بند آنها به پيش شوراهاى اسالمى به ميدان آورده شدند تا انتقاد. گذاشته است

  . گذاشته شود" مشارکت کارگران در تهيه و تدوين قانون کار"نويس قانون کار، بحساب 
آنها را سازمان داد . از اين دوره، رژيم شوراهاى اسالمى را فعاالنه به خدمت گرفت

 وآماده کرد تا با کمک امکانات و ارگانهاى تبليغاتى که در اختيارشان مى گذارد، جزء
  . مکمل ابزارهاى رژيم اسالمى در مهار و سرکوب جنبش کارگرى گردند

رژيم همزمان با انتشار دومين پيش نويس، سياست خود را در برخورد به نظرات و 
اين مسئله قبل از هر چيز نشان . اعتراضات کارگرى عليه قانون کار اسالمى بيان داشت

ات کارگرى را عليه دومين پيش نويس داد که رژيم بر خالف دوره قبل، انتظار اعتراض
رژيم بر خالف دوره قبل، از پيش نويس خود، تمام و کمال . دارد و غافلگير نخواهد شد

در پيش نويس اعتراف " پاره اى کمبودها و نواقص"خود او از ابتدا به . دفاع نکرد
کل هدف رژيم اسالمى تحميل . کردو خواهان اظهار نظر کارگران براى اصالح آن شد

تحقق اين . پيش نويس به کارگران و قبول پاره اى اصالحات در چهارچوب آن بود
. هدف ايجاد تفرقه در جنبش اعتراضى عليه قانون کار اسالمى را ضرورى مى ساخت

در اين راستا، رژيم اسالمى تالش کرد آن بخش از جنبش کارگرى که عليه کل پيش 
ه اى اصالحات بود، جدا کند، منزوى سازد نويس بود را از بخش ديگرى که بدنبال پار
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کارى که در مبارزه حول اولين پيش . و تحت عناوين و بهانه هاى مختلف سرکوب کند
انتقاد شوراهاى اسالمى به پاره اى از بندهاى قانون کار، . نويس موفق به آن نشده بود

ايش اصالح تالشى بود که اگر نه کامال، بلکه در مجموع، آنها را سخنگوى علنى گر
دفاع پاره . طلب کند و گرايش راديکال را که مخالف کل پيش نويس بود، منزوى سازد

اى از باندها و جناحهاى رژيم از پيش نويس، به شوراهاى اسالمى کمک کرد تا با 
  . به خود بگيرند" مبارزه جويانه اى"و " ظاهر الصالح"ابراز برخى مخالفت ها چهره 

ومين پيش نويس قانون کار اسالمى و سپس سومين پيش نويس آن با وجود اين تدابير، د
رژيم اسالمى ناچار . نيز در مقابل انتقادات و اعتراضات کارگرى تاب چندانى نياورد

اين . اليحه کار در واقع چهارمين پيش نويس قانون کار بود. شد، آنها را نيز پس بگيرد
شيد، در هيئت دولت به تصويب رسيد اليحه که ديگر نام اسالمى را با خود يدک نمى ک

در اليحه کار، نسبت به پيش نويسهاى قبلى، تغييراتى . منتشر شد ٦٥و متن آن در پائيز 
به نفع کارگران بعمل آمد، اما اساسا خصلت ضد کارگرى و ضد دموکراتيک خود را 

در اليحه کار . حفظ کرد و از نظر کارگران راديکال و سوسياليست قابل پذيرش نبود
. اما شوراى نگهبان آنرا مغاير با قانون اساسى و اسالم تشخيص داد. مجلس تصويب شد

. اختالف مجلس و شوراى نگهبان تصويب نهايى اليحه کار را با بن بست روبرو ساخت
اما . که خمينى تعيين کرده بود، واگذار شد" هيئت تشخيص مصلحت"لذا اليحه کار به 

د اليحه کار سر باز زد و دوباره آنرا به توافق شوراى اين هيئت نيز از تصويب يا ر
کميسيون کار مجلس در جلسه با عضوى از شوراى نگهبان . نگهبان و مجلس احاله داد

اليحه کار حاصله به جلسه علنى مجلس . حول تغييراتى در اليحه کار به توافق رسيدند
اورى نمايندگان مجلس و اما شوراى نگهبان، در ميان ناب. برده شد و به تصويب رسيد

شوراهاى اسالمى که کار را تمام شده مى دانستند، باز اليحه کار را مغاير با قانون 
لذا تصويب نهايى اين اليحه بعد از مرگ . اساسى و اسالم دانست و آنرا تصويب نکرد

قانون کار رژيم اسالمى که . احاله شد" شوراى تشخيص مصلحت"خمينى مجددا به 
تشخيص مصلحت به تصويب نهايى رسيد و براى اجرا به دولت واگذار  توسط شوراى

  . شده است، در آخرين مراحل تصويب اين چنين دست به دست شد
با . اليحه کار تغييراتى را در صفوف مبارزه کارگران حول قانون کار بوجود آورد

. ن متحد شدندانتشار اولين پيش نويس قانون کار اسالمى، کارگران در مبارزه عليه کل آ
کارگران قاطعانه خواهان لغو آن بودند، بدون اينکه حول يک طرح قانون کار آلترناتيو 

اعتراضات کارگران رژيم را ناچار از پذيرش تغييراتى در پيش نويسهاى . متحد باشند
عقب نشينى هاى رژيم به مرور بخشهايى از جنبش کارگرى را . متعدد قانون کار کرد
اين همان هدفى . ه قاطعانه عليه کل پيش نويس قانون کار جدا ساختاز صف يک مبارز

يعنى تحميل کل پيش نويس به کارگران و پذيرش اصالحاتى . بود که رژيم بدنبال آن بود
بدين ترتيب در قبال اليحه کار در جنبش کارگرى اساسا سه موضع کامال متمايز . در آن

  . شکل گرفت



35 
 

  گرايش راست  -  ١
ا سردمدارى شوراهاى اسالمى به اليحه کار راضى بود و براى تصويب گرايش راست ب
اينها آن بخش از جنبش کارگرى که انتقادات خود به اليحه کار را آنقدر . آن فعاليت کرد

با اين . اساسى ندانست که به صف مبارزه عليه کل آن بپيوندد، زير پروبال خود گرفتند
جنبش کارگرى مانع از آن شد تا گرايش  حال فشار و نيروى گرايش چپ و راديکال
گرايش راست در انتقاد به اليحه کار حتى . راست بتواند از اليحه کار تماما دفاع کند

بعضا با گرايش چپ همصدا شد تا از دشوارى توجيه فعاليت خود براى تصويب اليحه 
ب کمالى، انتقادات شوراهاى اسالمى به اليحه کار و بطور مثال دفاع جنا. کار بکاهد

، از آزادى اعتصاب و ممنوعيت اخراج )وزير کار فعلى(هنگاميکه نماينده مجلس بود 
اينها انتقادات گرايش چپ به اليحه . کارگران توسط سرمايه داران، در همين راستا بود

کار را بعضا منعکس و بيان کردند تا با دشوارى کمترى بتوانند در مقابل فعاليت ناشى 
از نظر گرايش چپ . ه عليه کل اليحه کار بود، مقاومت و ايستادگى کننداز آن که مبارز

و راديکال به رسميت شناخته نشدن حق اعتصاب و حق تشکل در اليحه کار کافى بود 
بود که نمى " کمبودهايى"اما از نظر گرايش راست اينها . تا آنرا ضد کارگرى بداند

لذا گرايش راست در تبليغات خود . توانست مانع فعاليت براى تصويب کل آن باشد
مواضع ارتجاعى شوراى نگهبان را چنان برجسته کرد تا انتقاد به محتواى خود اليحه 

هدف اين تبليغات القا اين مسئله به کارگران بود که تصويب . کار به حاشيه رانده شود
  . اليحه کار يعنى پيروزى و موفقيت

  ون کار بى تفاوت بودند عده اى که نسبت به مبارزه بر سر قان -  ٢
در نظر اينها از . اينها کارگران را از توجه به مبارزه بر سر قانون کار بر حذر داشتند

مى کرد و " دفع الوقت"مبارزه حول قانون کار چيزى عايد کارگران نمى شد، رژيم 
، توجه به اين مبارزه منحرف کردن کارگران از مسائل اصلى "سر ميدواند"کارگران را 

مبارزات جارى بود و تصويب اليحه کار پايان دوره عوامفريبى و جنجال تبليغاتى  و
  . اينها با مواضعى که داشتند در حاشيه مبارزه حول قانون کار قرار گرفتند. رژيم

  گرايش چپ و راديکال جنبش کارگرى مخالف کل اليحه کار بود  -  ٣

يک و تحميل آن به رژيم براى متحد کردن کارگران حول يک قانون کار دموکرات
نه تنها بعلت مواد ضد . از نظر اينها اليحه کار ضد کارگرى بود. اسالمى مبارزه کرد

کارگرى و حق و حقوق کمى که براى کارگر قائل شده بود، بلکه اساسا به اين دليل که 
قانون کارى . حق کارگران را در ايجاد تشکل و آزادى اعتصاب برسميت نمى شناخت

حق تشکل و آزادى اعتصاب براى کارگر است هيچگونه ضمانت اجرايى ندارد  که فاقد
و مهمتر آنکه حق تشکل و آزادى اعتصاب اهرمهايى را در اختيار . و باالعکس
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کارگران قرار مى دهد که بتوانند به خواستهايى فراتر از آنچه قانون کار تعيين کرده 
  . است، دست يابند

تغييراتى را در صف بندى  ٧٠گذاشته شدن آن از سال  تصويب اليحه کار و به اجرا
سر و صداى شوراهاى اسالمى و . گرايشهاى فعال جنبش کارگرى بوجود خواهد آورد

گرايش راست که قبل از اين براى تصويب اليحه کار بود از اين پس حول اجراى قانون 
نها محدود به عريضه همانگونه که تابحال بوده، نهايت فعاليت اي. کار متمرکز خواهد شد

اين فعاليت در بهترين حالت، اسارت کارگران . نويسى و شکايت از اين و آن خواهد بود
را در تار و پود بوروکراسى دولتى در بر دارد که حاصل آن سرخورده کردن و 

  . فرسوده ساختن کارگران است
کارگرى  از نظر گرايش چپ و راديکال جنبش کارگرى، قانون کار رژيم اسالمى ضد

قانون کار رژيم اسالمى به نسبت اولين پيش نويس آن، به نفع کارگران تغييراتى . است
همه اين تغييرات حاصل مبارزه کارگران و عقب راندن گام به گام رژيم اسالمى . کرد

اما اين تغييرات بحدى نبود که ضد کارگرى بودن قانون کار . از مواضع اوليه اش بود
نابراين قانون کار رژيم اسالمى به هيچ وجه آن قانونى نيست که طبقه ب. را از بين ببرد

گرايش چپ و راديکال . کارگر ايران بتواند آنرا در يک جامعه سرمايه دارى بپذيرد
آنرا نزد کارگران افشا مى سازد . جنبش کارگرى اين قانون کار را برسميت نمى شناسد

  . يک را تبليغ و ترويج مى کندو در مقابل، مطالبات يک قانون کار دموکرات
اجراى قانون کار رژيم اسالمى تاثيرات متفاوتى بر شرايط کار و زندگى کارگران مى 

براى بخشهايى، بويژه کارگرانى که در کارگاههاى کوچک کار مى کنند، منافعى . گذارد
ا در نظر بسيارى از اينها حتى همينکه قانونى بر روابطشان با کارفرماه. دربردارد

در صورتيکه به حق و حقوق بخشهايى از کارگران چيز . است" نعمتى"حاکم باشد 
محسوسى نمى افزايد و از آنچه هم اکنون کارگران بسيارى از بخشهاى صنعتى تر و 

گرايش چپ و راديکال جنبش کارگرى قاطعانه خواستار . پيشرفته تر دارند کمتر است
از قانون کار است که در شرايط فعلى اجراى فورى و بدون کم و کاست آن موادى 

در اين راه و در تقابل با . براى کارگران و يا بخشهايى از کارگران گامى به جلو است
روشهاى گرايش راست و شوراهاى اسالمى، اتکا به بسيج و سازماندهى اعتراض 

ضمن آنکه مثال برسميت شناخته شدن تعيين . مستقيم کارگرى موثرترين شيوه است
ل دستمزد بر اساس معيشت يک خانواده پنج نفرى در قانون کار دست کارگران حداق

چپ و راديکال را دربسيج و سازماندهى توده کارگر براى اجراى کامل آن باز مى 
  . گذارد و به حرکتشان قانونا مشروعيت مى بخشد

با توجه به آنکه اجراى قانون کار رژيم اسالمى در مجموع چيزى عايد کارگران 
خشهاى مهم و اصلى صنعتى کشور نمى سازد، مبارزه اينها اساسا متوجه دستيابى به ب

. حق و حقوقى فراتر از آنچه قانون کار براى کارگران برسميت شناخته است، مى گردد
. اين در واقع چيزى جز به جريان افتادن مکانيسم عادى پيشروى جنبش کارگرى نيست
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ن مطالباتى را فراتر از آنچه بورژوازى براى بخشهاى پيشروتر و متمرکزتر کارگرا
کارگران برسميت شناخته است مطرح مى کنند و با اتکا به قدرت و مبارزه خود بعضا 
به آنها دست مى يابند و راه را براى عموميت يافتن اين خواستها در سطح کل طبقه 

راس اين کارگران راديکال و سوسياليست بايد در مرکز و . کارگر هموار مى کنند
  . مبارزات قرار گيرند

 
  1369، بهمن 10به نقل از نشريه کارگر امروز شماره 
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  بار ديگر قانون کار
 رضا مقدم

دولت خاتمى تهيه طرح تغيير قانون کار را براى ارايه به مجلس در دستور کار خود 
هاشمى رفسنجانى در نماز  ١٣٦٩ديماه يازده سال قبل هنگاميکه در هفتم . گذاشته است

جمعه اعالم کرد که مجمع تشخيص مصلحت نظام باالخره قانون کار را تصويب کرده 
است نه کارگران موضوع را فيصله يافته مى دانستند و نه سرمايه داران و رژيم حامى 

ل قانون کار مصوب نه مطلوب يک طبقه کارگر انقالب ديده بود که تجربه کنتر. آنها
کارخانجات را داشت و نه مطلوب سرمايه داران و رژيم هار حامى آنها بود که با 

کشتار انقالب را سرکوب کرده بودند اما قادر نشدند طى نه سال مقاومت کارگران را 
تصويب قانون . درهم بشکنند و آنچه را که ميخواستند به طبقه کارگر ايران تحميل کنند

بود تا طرفين تجديد قوا کنند و براى تغيير آن به نفع  کار در واقع يک آتش بس رسمى
. خود مجددا آماده شوند  

در مبارزه طبقه کارگر و رژيم اسالمى بر سر قانون کار، رژيم اسالمى تحت فشار 
سه پيش نويس اسالمى خود را  ١٣٦٥تا  ١٣٦١اعتراضات کارگرى ناچار شد از سال 
ن اليحه نيز با آنکه نسبت به پيش نويسهاى قبلى اي. پس بگيرد و اليحه کار را ارائه دهد

به نفع کارگران تغييراتى کرده بود، و از جمله در نام خود ديگر پسوند اسالمى را يدک 
کليت اين اليحه مورد اعتراض گرايش . نمى کشيد، اما همچنان ضد کارگرى بود

ز حق تشکل راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى قرار گرفت، چرا که بيش از هر چي
در مقابل هدف شوراهاى اسالمى . و اعتصاب را براى کارگران برسميت نمى شناخت

قبوالندن کليت قانون کار به کارگران و سوق دادن اعتراضات کارگرى براى تغيير 
. موادى در آن بود  

 از پيش نويس توکلى تا شوراى تشخيص مصلحت 

شرع انور اسالم بود و توسط توکلى اولين پيش نويش قانون کار اسالمى که منطبق با 
نوشته شده بود با چنان مخالفتى " باب اجاره"وزير کار وقت با مشورت آيت اله ها و در 
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از طرف جنبش کارگرى روبرو شد که رژيم اسالمى نه تنها آنرا پس گرفت بلکه ناچار 
 ١٣٦١ئيز از پا. در پيشگاه طبقه کارگر قربانى کند ٦١شد احمد توکلى را نيز در سال 

که اليحه کار منتشر شد کارگران رژيم  ١٣٦٥که پيش نويس اول پس گرفته شد تا پائيز 
اليحه کار يعنى چهارمين . را ناچار کردند تا دو پيش نويس ديگر خود را هم پس بگيرد

پيش نويس پس از تصويب در مجلس از سوى شوراى نگهبان مغاير با شرع و قانون 
به مجلس بازگشت و پس از آن نيز چندين بار بين اين دو  اساسى اعالم شد و مجددا

ارگان دست به دست شد و کل سيستم قانون گذارى جمهورى اسالمى را در بن بست 
. قرار داد  

ايجاد شوراى تشخيص مصلحت راه حل خمينى بود براى پايان دادن به بن بست تصويب 
وسطايى اسالم در قانون کار با  رژيم اسالمى براى پياده کردن قوانين قرون. قانون کار

يک طبقه کارگر که موجوديت و تولد خود را مديون مناسبات مدرن صنعت بورژوايى 
. است روبرو يافت و مصلحت نظام خود را در آن ديد که تسليم طبقه کارگر شود  

قانون کار را عليرغم آنکه شوراى نگهبان  ١٣٦٩شوراى تشخيص مصلحت در ديماه 
شوراى تشخيص مصلحت که با استفاده . ع مى دانست به تصويب رساندآنرا مغاير شر

از اتوريته خمينى تشکيل شده بود و بعدها در قانون اساسى نيز وارد شد و امروز 
وظايفش مجادالت زيادى را برانگيخته، يادگار شکست رژيم اسالمى از طبقه کارگر در 

ز جنبش اصالحات تناقض دو بنى آنچه که امرو. مبارزه بر سر قانون کار اسالمى است
جمهوريت و اسالميت در نظام اسالمى مى نامد، کارگران آنرا در مبارزه بر سر قانون 
کار اسالمى آشکار ساختند و رژيم اسالمى را مجبور کردند تا آنرا به ضرر اسالم حل 

. کند  

 تبصره هاى تصويب نشده رفسنجانى 

ا در آمد و حدود يکسال و نيم بعد در دوران به اجر ١٣٦٩اسفند سال  ١٤قانون کار از 
، اولين اقدام براى تغيير قانون کار توسط ١٣٧٢رياست جمهورى رفسنجانى در سال 

سرمايه داران و رژيم اسالمى با انتشار اليحه پيشنهادى برنامه دوم از جانب سازمان 
حقوق کارگران را اينها قانون کارى را که حتى پايه اى ترين . برنامه و بودجه علنى شد

: اين اليحه آمده بود ٤٨در تبصره . نيز برسميت نمى شناخت را تحمل نمى کردند  

ماه از تاريخ تصويب اين قانون لوايح  ٤دولت موظف است ظرف مدت : الف «
اصالحيه قوانين کار، تامين اجتماعى و تشکيل شوراى اسالمى کار را به نحوى تهيه و 

: ئه نمايد کهبه مجلس شوراى اسالمى ارا  
هرگونه توافق بين کارگر و کارفرما که مقررات بهداشت و حفاظت فنى، بيمه  -       
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اجبارى و موافقت نامه هاى بين المللى کار را نقض نکند محترم شمرده شده و الزم 
. الرعايه گردد  

هزينه هاى مربوط به تامين اجتماعى و امکانات رفاهى، از هزينه هاى حقوق و  -       
دستمزد تفکيک گردد و تامين اجتماعى فراگير توسط دولت و به هزينه مشترک کارگر 

. و کارفرما تامين گردد  
. نظام روزمزدى به سمت نظام کارمزدى سوق داده شود -         
. دخالت مستقيم دولت در روابط کار به حداقل ممکن برسد -         
بخش دولتى به بخش خصوصى و  کليه موانع موجود در راه انتقال کارکنان -       

. بالعکس برطرف گردد  
افزايش و يا کاهش دريافت هاى کارکنان اعم از دولتى و خصوصى بدون قيد و  -       

. محدوديت با باال رفتن و پايين آمدن کارآيى آنان متناسب گردد  
 در تدوين قوانين و مقررات از ورود به جزئيات اجتناب گردد و مطالب صريح، -       

. روشن و غيرقابل تفسير به راى تنظيم گردد  

ماه از تاريخ تصويب اين قانون، قانون استخدام  ٦دولت موظف است ، ظرف مدت : ب
کشورى و ساير قوانين و مقررات خاص مربوط به کارکنان دولت را به نحوى اصالح 

: کند که  
واگذارى به بخش  سازمانهاى دولتى فعاليت هاى اقتصادى خود را که غير قابل -       

خصوصى است از ساير فعاليتهايشان تفکيک کنند و کليه کارکنان اينگونه بنگاهها بلحاظ 
. مقررات استخدامى مشمول قانون کار شوند  

بازخريد کارکنان دولت در صورت تراضى طرفين مستقل از سابقه خدمت امکان  -       
صويب هيات وزيران برسد، کاهش اجبارى کارکنان طى شرايطى که به ت. پذير گردد

. امکان پذير گردد  
در کليه واحدهايى که در دست دولت باقى خواهند ماند فعاليت هاى جنبى به بخش  -       

» .خصوصى و از جمله کارکنانى که همان فعاليت ها را انجام ميدهند واگذار گردد  

کارخانجات را براى تغيير قانون کار جو  ٧٢علنى شدن هدف دولت در آبان سال       
ملتهب کرد، چرا که قبل از هر چيز اخراج وسيع کارگران را در بر داشت و ميرفت تا 

تصويب قانونى در . سيستم دستمزد کشور را از روز مزدى به کارمزدى تغيير دهد
مجلس در مهرماه همين سال، که هرگونه اعتصاب و تظاهرات را ممنوع اعالم کرده 

ين قانون سرپيچى کنند مجازات هاى سنگين پيش بينى کرده بود و براى کسانى که از ا
بعالوه اعتراضات تشکلهاى کارگرى در اروپا و . بود، کارگران را مرعوب نکرد

. آمريکا و کانادا به مصوبه مجلس به يارى کارگران ايران آمد  
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در اين ميان شوراهاى اسالمى اصالح قوانين تشکيل شوراى اسالمى کار بگونه اى که 
را عليه خود يافتند و سريع و سراسيمه " موافقت نامه هاى بين المللى کار را نقض نکند"

در جلسه اعتراض به تغيير قانون . مزاياى وجودى خود را براى کل نظام گوشزد کردند
کار در استاديوم ورزشى معتمدى که توسط شوراهاى اسالمى فراخوان داده شد و 

آرامش حاکم امروز در محيطهاى : "ه گفت کهبرگزار گشت عليرضا محجوب از جمل
کار حاصل مختصر و امکان و آزادى است که نيروهاى مومن و مسلمان دارند و اگر 
." اختيار از دست آنها خارج شود، مشکالت بسيارى گريبانگير اين مجموعه خواهد شد
عليرضا محجوب خواست تغيير قانون تشکيل شوراهاى اسالمى را همصدا شدن با 

فدراسيون اتحاديه هاى آزاد بين المللى دانست که او آنها را وابسته به صهيونيستها کن
. خواند  

موافقت نامه هاى بين "تغيير قانون تشکيل شوراهاى اسالمى از زاويه نقض نکردن 
انحصار خانه کارگر و شوراهاى اسالمى را از بين ميبرد و معنايش اين " المللى کار

اين در . رژيم اسالمى نيز ديگر تنها متولى امور کارگران نيستنداست اينها حتى از نظر 
کنار فروش کارخانجات دولتى، شوراهاى اسالمى و خانه کارگر را از دو متحد خود 

و مديران دولتى در کارخانه ها محروم مى کرد و نزد ) صاحب کارخانه(يعنى دولت 
. کارگران هم هيچگاه پايگاه نداشتند  

در کارخانجات شديد تر از آن بود که دولت رفسنجانى حتى ريسک  جو وسيع اعتراضى
آبان يک  ٢٤حسين کمالى وزير کار وقت سريعا در . مقابله با کارگران را بپذيرد

مصاحبه مطبوعاتى ترتيب داد، کارگران را به آرامش فراخواند و تغيير قانون کار را 
نظام است که متاسفانه در براى ما مسئله اصلى حفظ "وى گفت . منتفى اعالم کرد

." ديدگاههاى اقتصادى يکسرى از افراد اين مسئله جايى ندارد  

 جهت تغييرات مورد نظر دولت خاتمى 

هنوز معلوم نيست که تغييرات مورد نظر دولت خاتمى بطور مشخص کدام يک از 
اما جهت . بخشهاى قانون کار را مد نظر دارد و تا چه حد عميق يا صورى است

تغييرات قانون کار از نظر جنبش اصالحات و . اى عمومى آن قابل پيش بينى استگيريه
بطور مثال -دولت خاتمى بايد بتواند موانع اجراى سياستهاى اقتصادى داخلى دولت 

را بر طرف کند و هم بتواند موانع ادغام اقتصاد ايران را در  -فروش کارخانجات دولتى
. بازار جهانى تسهيل کند  

کارشناسان و سخنگويان کارفرماها يکى از موانع دولت براى فروش به گفته 
معروف . کارخانجات فقدان حق اخراج کارگران توسط کارفرماها نظير زمان شاه است

42 
 

عمومى ترين و  ٣٣لغو ماده . بود ٣٣ترين و منفورترين ماده قانون کار زمان شاه، ماده 
مطابق اين ماده کارفرما در . ب بودوسيع ترين خواست توده هاى کارگر در دوران انقال

نزد بسيارى از . اخراج کارگر با هيچ مانعى روبرو نبود و حق بالمنازع داشت
اکنون . ضد کارگرى بود ٣٣کارگران، قانون کار شاهنشاهى حتى به دليل همين ماده 

على البته تاکنون موانع ناچيز قانون کار ف. هستند ٣٣نيز کارفرماها منتظر بازگشت ماده 
که حق بالمنازع اخراج کارگر توسط کارفرما را محدود کرده است مانع اخراج 

هم اکنون و در فقدان تشکل هاى کارگرى که يکى از وظايف . کارگران نشده است
دائميشان تالش براى اجراى صحيح قوانين کار ميباشد روال کار اکثرا چنين است که 

خراجى پس از کلى دوندگى از دادگاه حکم کارگر ا. کارفرما کارگر را اخراج مى کند
بازگشت به کار مى گيرد اما کارفرما به حکم دادگاه وقعى نمى گذارد و دست کارگر به 

. هيچ جا بند نيست  

يکى از مهمترين اهداف جنبش اصالحات سياسى در عرصه اقتصادى رفع موانع ادغام 
ين سمت گيرى تا آنجا که به موانع ا. سرمايه دارى ايران در سرمايه دارى جهانى است

قانون کار بر مى گردد شامل انتقادات سازمان جهانى کار بعنوان يکى از زير مجموعه 
اين انتقادات جنبه هاى متعددى را در بر مى . هاى سازمان ملل به قانون کار ايران است

. ار استگيرد و اساسا بعلت عدم انطباق آنها با مقاوله هاى بين المللى سازمان جهانى ک
از جمله در مورد تبعيض مذهبى و جنسى، حق تشکل و انحصارى بودن آن نزد خانه 

کارگر، حق اعتصاب رسمى يعنى حق شديدا با قيد و شرط تشکلهاى کارگرى به 
و همچنين فقدان يک نظام سه جانبه . براى فراخوان به اعتصاب" مسئول"اصطالح 

راى حل مسائل بين کارگران و ب) همکارى کارگر و کارفرما و دولت(گرايى 
در نظام سه جانبه گرايى سازمان جهانى کار که ابدى بودن نظام سرمايه . کارفرماها

دارى فرض گرفته شده و دولت نيز در آن مافوق طبقات است، کارفرما يک راى، 
. دولت دو راى و کارگر و مزد بگير هم يک راى دارند  

سازمان جهانى کار " استانداردهاى کار"کميته  آنچه اين احتمال را قوى مى کند تصميم
سال دولت ايران  ١٨پس از " استانداردهاى کار"، کميته ٢٠٠٢روز هفتم ژوئن . است

مقامات سازمان . را از فهرست ناقضين اصول و حقوق بين المللى کار خارج کرد
برد جهانى کار روند همکارى هاى فنى بين اين سازمان و دولت ايران را براى پيش

. را مثبت اعالم کردند" کار، دولت و کارفرما"توسعه در زمينه سياستهاى سه جانبه 
وزارت کار، "متشکل از نمايندگان " کميته سه جانبه ملى"طبق گفته وزير کار يک 

. در حال بررسى و تهيه طرح تغييرات در قانون کار است" کارفرما و کارگر  
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ار در اوضاع متفاوتى از نظر داخلى و بين المللى اقدام دولت خاتمى براى تغيير قانون ک
. صورت ميگيرد و اين اولين مصاف مستقيم جبهه دوم خرداد با طبقه کارگر ايران است
رژيم اسالمى مجددا طبقه کارگر را به مصاف طلبيده است و بحث تغيير قانون کار را 

ه کارگران ايران وجوه گوناگون اين مبارزه اين فرصت را براى طبق. باز کرده است
طبقه کارگر ايران اين امکان . فراهم مى کند تا ماهيت جنبش اصالحات را بهتر بشناسد

اين عرصه مبارزه سراسرى طبقه . را دارد که قانون کار را به نفع خود تغيير هد
کارگران شاغل و بيکار، کارگران . کارگر است و مستقيما مربوط به تک تک کارگران

که از شمول قانون کار بيرون گذاشته شده اند و همه بخشهاى طبقه کارگاههاى کوچک 
کارگر که در چند ساله اخير کمتر اعتراض و مبارزه کرده اند نظير صنايع اتومبيل 

در اين مبارزه نيز نظير موارد قبل رژيم اسالمى . سازى، نفت و پتروشيمى و فوالد
را با خود همراه کند و مانع بسيج خواهد کوشيد تا بخشها و گرايشاتى از طبقه کارگر 

واضح . کل طبقه حول سياستهاى گرايشات راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى شود
است که به دليل اوضاع داخلى و بين المللى متفاوتى که اين مبارزه در آن جريان مى 

ر سر يابد و بويژه با تغيير شرايط مبارزه کارگرى در ايران در چند ساله اخير مبارزه ب
از جمله قدرت تاثير گذارى رژيم . قانون کار بسيار پيچيده تر از دوران قبل است

بر آنها افزايش يافته   اسالمى بر گرايشاتى در جنبش کارگرى و همچنين اعمال هژمونى
همه اينها همکارى و اتحاد ضرورى همه گرايشات درون جنبش کارگرى در . است

بايد اين تغييرات . رى دشوار و پيچيده تبديل کرده استمبارزه بر سر قانون کار را به ام
در دوران مبارزه بر سر قانون کار در . را برسميت شناخت و براى آن راه حلى يافت

. ازاى سياسى در درون طبقه کارگر ايجاد کند به رژيم اسالمى نتوانست هيچ ما ٦٠دهه 
پس . که بودند باقى ماندندشوراهاى اسالمى نزد کارگران همان مزدوران رژيم اسالمى 

از تصويب قانون کار نه تنها گرايشات راست و رفرميست نتوانستند در ميان کل طبقه 
دست باال پيدا کنند، بلکه حقانيت و موقعيت سياسى گرايشات راديکال و سوسياليست 

اگر راديکالها و سوسياليستهاى . اما اينبار چنين نيست. طبقه بيش از پيش افزايش يافت
جنبش کارگرى نتوانند موقعيت را کامال دريابند و اگر آگاهانه و با نقشه در اين مبارزه 

شرکت نکنند، اين مبارزه همچنان پروسه ايجاد و انسجام مابه ازاى سياسى جنبش 
در چنين صورتى در پايان مبارزه بر سر . اصالحات در جنبش کارگرى خواهد بود
ن جنبش کارگرى دستخوش تغييرات بنيادى خواهد قانون کار تناسب قواى گرايشات درو

. اين از تفاوتهاى مبارزه در اين دوره است. شد  

تا آشکار شدن تغييرات مورد نظر دولت خاتمى و بررسى مشخص آنها ايجاد کمپينى 
براى قانون کار به همه کارگران  ٦٠براى انتقال تجربيات مبارزه طبقه کارگر در دهه 

واضح است که در اين مبارزه به هيچ وجه . ى برخوردار استجوان از اهميت بسيار
در اين مبارزه شوراهاى اسالمى براى موجوديت . نبايد قانون کار فعلى مشروعيت بيابد
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خود مبارزه مى کنند اما مى کوشند آنرا دفاع از منافع کارگران جا بزنند تا خود را 
. بايد افشا کرد شوراهاى اسالمى را. بعنوان تشکل کارگرى مطرح کنند  

اتحاديه هاى کارگرى  ٦٠در مبارزه کارگران عليه قانون کار رژيم اسالمى در دهه 
بسيارى در اروپا و آمريکاى شمالى به حمايت از کارگران ايران عليه قانون کار رژيم 

استانداردهاى "با توجه به خارج شدن رژيم اسالمى از فهرست کميته . اسالمى برخاستند
ان جهانى کار و همچنين دست داشتن خود اين سازمان در تغيير قانون کار سازم" کار

ايران، نه تنها موضع متفاوت آنها بسيار محتمل است بلکه حتى از مشاهده کوشش هاى 
ازاى اين جنبش در  به گوناگون آنها در کمک به جنبش اصالحات براى شکل دادن به ما

  .درون جنبش کارگرى ايران نبايد تعجب کرد

مبارزه طبقه کارگر حول قانون کار و مباحث گرايشات مختلف بر سر آن ظرفيت آنرا 
دارد تا در شرايط فعلى طبقه کارگر را نسبت به اهداف جنبش اصالحات آگاه کند و 
همچنين طبقه کارگر را بعنوان يک طبقه و بشکل سراسرى وارد مبارزه کند تا مهر 

.دخود را بر تحوالت آينده ايران بکوب  
  

  2002، ژوئن 1381، تير 9به نقل از نشريه بارو، شماره 
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  قانون کار و احمدی نژاد
  

  رضا مقدم 
  

احمدی نژاد سومين رئيس جمهوری است که تغيير قانون کار را در دستور کار خود 
 و يک سال و نيم پس از 1371قبل از وی رفسنجانی، در تابستان سال . گذاشته است

رئيس جمهور شدنش که همزمان با دومين سال تصويب قانون کار بود و پس از وی 
خاتمی کوشيدند قانون کار را به نفع صاحبان صنايع و سرمايه تغيير دهند و هيچ کدام 

مبارزات کارگران می تواند تالش احمدی نژاد را نيز در تغيير قانون کار . موفق نشدند
قانون کار فعلی از همان ابتدا نيز نه مورد . کند به ضرر کارگران با شکست مواجه

 16تصويب اين قانون کار در . قبول کارگران بود و نه قانون دلخواه صاحبان صنايع
سال قبل و پس از نزديک به نه سال کشکمکش و مبارزه طوالنی بين کارگران و رژيم 

ون کار تاکنون، پس از تصويب قان. اسالمی، در واقع توافق بر سر نوعی آتش بس بود
کارگران هيچگاه در موقعيت برتری قرار نداشتند تا عمال خواستار باز شدن بحث قانون 

اما اکنون هر سه نفری که پس از تصويب قانون کار . کار و تغيير آن به نفع خود شوند
رئيس جمهور شده اند ، کوشيده اند قانون کار را به ضرر کارگران تغيير دهند که 

  .نجانی ناموفق بوده اندخاتمی و رفس
در تمام اين سالها راديکال سوسياليستهای جنبش کارگری کارگران را فراخوانده اند تا 

اين ايستادگی همواره با اندکی پيچيدگی و . در مقابل بدتر شدن قانون کار فعلی بايستند
نرا چرا که بايد عليه بدتر شدن قانون کاری باشند که خود آ. ظرافت همراه بوده است
در صورتيکه مدافعان قانون کار فعلی که شوراهای اسالمی را . ضد کارگری می دانند

شوراهای اسالمی خيلی سر راست با تغيير . هم شامل ميشوند با اين مسئله روبرو نيستند
اما مخالفت ما با بدتر شدن قانون کار همواره . قانون کاری که آنرا قبول دارند مخالفند

. ت که معنای دفاع از اين قانون ضد کارگری را در بر نداشته باشدبگونه ای بوده اس
گرايش راديکال و سوسياليست جنبش کارگری با تغيير قانون کار بمنظور بدتر شدن  آن 
مخالف بوده است و در عين حال کوشيده است تا از هر عمل و بيان نظری که دفاع از 

  .کندقانون کار ضد کارگری فعلی تلقی گردد، اجتناب 
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امر مشترک هر سه رئيس جمهور ايجاد تغييراتی در قانون کار به منظور سهولت در 
به همين دليل همه آنها خواهان تغييراتی در مواد . فروش کارخانجات دولتی بوده است

روش عمومی تقريبا همه . مربوط به حق اخراج کارگران توسط کارفرما بودند و هستند
الزمه اين . شتر، اخراج کارگران بدون کاهش توليد استکارفرماها برای سود آوری بي

کار حق بدون چون و چرای کارفرما در اخراج کارگران است يعنی درست شبيه حقی 
قانون کار شاه، کارفرماها برای  33بنا بر ماده . که کارفرماها در دوران شاه داشتند

منفورترن ماده قانون  33نزد کارگران ماده . اخراج کارگر با هيچ مانعی روبرو نبودند
يک خواست توده ای و عمومی  33به همين دليل، لغو ماده . کار دوران شاه بود

کارگران در دوران انقالب بود و در آن شرايط قانون کار رژيم اسالمی نمی توانست 
مطابق قانون کار فعلی کارفرماها برای اخراج . باشد 33حاوی ماده ای مانند ماده 

آشکار . نع اندکی روبرويند و آن جلب موافقت شوراهای اسالمی استکارگران با ما
تا کنون نتوانسته مانع اخراج کارگران گردد، چرا که اين  27است که اين تبصره ماده 

اما کارفرماها حتی حاضر به تحمل همين مواد . مانع اساسا ايذايی است تا محدود کننده
ق و کامل بر جريان کار نزد کارفرماها يک ايذايی نيز نيستند، زيرا داشتن کنترل مطل

تالش برای کاستن از اين کنترل مطلق همواره خواست کارگران . اصل اساسی است
در . است و اين يکی از موضوعات دائمی مبارزه کارگران و کارفرماها در جهان بوده
ر تمام جهان فقط قدرت کارگری توانسته کارفرماها را وادار کند دخالت کارگران د

  .کنترل بر جريان کار و بطور مثال در استخدام و اخراج بپذيرند
خاتمی خواهان تغيير مواد مربوط به تشکل های کارگری در قانون کار بود و احمدی 

خاتمی . نژاد هم اگر چه نه با هدف خاتمی اما خواهان تغييراتی در همين ماده است
يد تا موانع حقوقی پيوستن ايران بعنوان يکی از نمايندگان جنبش اصالحات سياسی کوش

تا آنجا که به مسائل روابط کار و کارگری . به سازمان تجارت جهانی را بر طرف کند
مربوط ميشود داشتن يک کارنامه مورد قبول نزد سازمان جهانی کار يکی از شروط 

مطابق مقاوله نامه ها و الگوهای سازمان . پيوستن به سازمان تجارت جهانی است
کار، قانون کار ايران چند نقص مهم دارد که يکی از آنها در مورد تشکلهای  جهانی

به همين دليل و با آنکه شوراهای اسالمی و خانه کارگر بخشی از جبهه . کارگری است
دوم خرداد بودند وزير کار خاتمی با سازمان جهانی کار توافقنامه ای امضا کردند که 

کارگر و کارفرما نقش مشورتی می يافتند و راه  مطابق آن شوراهای اسالمی در روابط
برای ايجاد تشکلهايی که از نظر آنها می توانست کارگران را در مقابل کارفرماها و از 

  .جمله هنگام انعقاد قرارداد های دسته جمعی نمايندگی کند، باز ميشد
مواد جهرمی وزير کار فعلی و پادوی جنتی دبير شورای نگهبان نيز خواهان تغيير 

از نظر اينها خانه کارگر و . مربوط به شوراهای اسالمی است اما نه با همان هدف
شوراهای اسالمی که تاکنون از طرف کل رژيم اسالمی متولی امور کارگران بودند 

وزارت . قابل قبول نيستند زيرا به رقيب بزرگشان يعنی رفسنجانی بسيار نزديک هستند
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حزب به ثبت رسيده است و از اين نظر نمی تواند هيچ  کار، خانه کارگر را که بعنوان
کنترلی بر انتخابات و نحوه تعيين مسئوالنش داشته باشند را بهانه کرده تا يا شوراهای 
اسالمی را زا خانه کارگر جدا کند و بر آنها مسلط شود و کال و بطور مثال انجمنهای 

مايندگان شوراهای اسالمی اجازه امسال وزارت کار به ن. اسالمی را جايگزين آنها کند
نداد تا مانند هر سال بعنوان نمايندگان کارگران ايران در کنفرانس ساالنه سازمان جهانی 

کار شرکت کنند بلکه خود وزارت کار راسا تعدادی را تعيين کرد و به اين اجالس 
مضحک اينکه شوراهای اسالمی افرادی را که امسال در اجالس ساالنه . فرستاد

ازمان جهانی کار شرکت کردند را نماينده کارگران ايران ندانستند و به آن اعتراض س
داشتند، گويا سالهای قبل اين نمايندگان کارگران ايران بودند که در اجالس های ساالنه 

  !شرکت می کردند
و پس از آنکه چندين بار بين شورای  1369قانون کار فعلی باالخره در اواسط سال 

جلس شورای اسالمی دست به دست شد، توسط مجمع تشخيص مصلحت به نگهبان و م
اين قانون هيچگاه مورد قبول کارگران ايران قرار نگرفت چرا که حق . تصويب رسيد

از نظر گرايش چپ و . تشکل و اعتصاب را برای کارگران برسميت نمی شناخت
هر قانون  راديکال جنبش کارگری، تشکل کارگری و آزادی اعتصاب ضامن اجرايی

تشکل کارگری و آزادی اعتصاب  اسلحه ای است که بوسيله آن می توان . کاری است
کارفرماها و دولت را وادار کرد تا موادی از قانون کار که به نفع کارگران است را 
. اجرا کنند و در کنار آن مبارزه برای بهبود و تغيير ديگر قوانين کار را نيز ادامه داد

ری و آزادی اعتصاب حتی موادی از قانون کار که ظرفيت حفظ گوشه بدون تشکل کارگ
ای از منفعت کارگران را داشته باشد توسط قدرتهای حاکم عليه کارگران تفسر می گردد 

از اين نظر ماده مربوط به نحوه تعيين حداقل دستمزد . و به ضد خود تبديل ميشود
اقل دستمزد بايد بر اساس معيشت و مطابق قانون کار، حد. ساالنه يک نمونه گويا است

سالی که از  قانون کار اجرا می شود  16طی . رفاه يک خانواده پنج نفری تعيين شود
حتی يکبار هم شورايعالی کار که مسئوليت تعيين حداقل دستمزد را دارد، اين ماده از 

را پذيرفته قانون کار را اجرا نکرده است و شوراهای اسالمی نيز همواره با غر و لند آن
. حداقل دستمزد فعلی بعضا حتی کفاف اجاره خانه بسياری از کارگران را نمی دهد. اند

در صورتيکه اگر کارگران حق تشکل داشتند و متشکل بودند رژيم اسالمی و کارفرماها 
را ناچار می کردند تا مطابق اين ماده از قانون کار، دستمزد کارگران را افزايش دهد 

  .سابی حداقل دستمزد کارگران چندين برابر فعلی می شدکه با هر احت
اجرای قانون کار فعلی از همان ابتدا حق و حقوقی را به آنچه کارگران صنايع بزرگ 

اجرای صحيح و مثبت اين قانون تنها می توانست به . در عمل داشتند، اضافه نمی کرد
ايران پراکنده اند،  بی حقوقی نسبتا کامل کارگران کارگاههای کوچک که در سراسر

موادی نظير بيمه درمانی، بازنشستگی، سی روز مرخصی ساالنه، حداقل  .پايان دهد
ساعت کار در هفته می توانست وضع کارگران کارگاههای کوچک را  44دستمزد و 
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اين . که در عمل هيچ قانونی بر روابطشان با کارفرماها حاکم نبود و نيست را بهبود دهد
کارگر با آنکه از نظر تعداد اکثريت کارگران ايران را تشکيل می دهند بخش از  طبقه 

اما برای دفاع از حق خود قوی نيستند زيرا بدون تشکل در اقصا نقاط کشور و در 
مبارزه برای قانون کار که خود . کارگر پراکنده اند 5کارگاههای کوچک مثال تا 

ش نويس قانون کار اسالمی، کارگران کارگاههای کوچک با امضای تومار عليه پي
. وسيعا در آن شرکت کردند از معدود راههای بهبود اوضاع اين بخش از کارگران بود

 5اما همين را هم با خارج کردن کارگران از شمول قانون کار ابتدا در کارگاههای تا 
 10کارگر و سپس کليه کارگران صنعت قاليبافی و در پايان کارگران کارگاههای تا 

سال اجرای قانون کار تنها بر مواضع جناح چپ جنبش  16. ر عقيم ساختندکارگ
کارگری ايران تاکيد می کند که اين قانون کار را تنها به اين دليل اينکه فاقد حق تشکل 
. و اعتصاب، يعنی تنها ضامن اجرايی قانون کار برای کارگران بود، برسميت نشناخت

کارگر ايران از نظر تعداد، هيچ قانونی حاکم  االن عمال بر روابط کار اکثريت طبقه
نيست و رژيم اسالمی ميليونها کارگر را مانند بردگان بی حقوق در دستان کارفرماها 

است که " باب اجاره"اين در واقع اجرای همان قانون کار اسالمی در . رها کرده است
اما امروز عمال در نتوانست به کارگران ايران تحميل کند  61جناح حاکم فعلی در سال 

حقوق بنيادی و جهانشمول کارگران در اولين پيش نويس قانون کار به . حال اجراست
مطابق اولين پيش نويس قانون کار اسالمی که . توافق کارفرما و کارگر احاله شده بود

نوشته " باب اجاره"در زمان توکلی وزير کار وقت و بر اساس آموزه های اسالم و در 
بطور مثال کارفرما هيچ . ی بايست کارفرماها به هيچ کاری مجبور می شدندشده بود نم

در . الزامی در رعايت حداکثر ساعت کار روزانه و هفتگی و حداقل دستمزد نداشتند
اواخر قرن بيستم، رژيم اسالمی پيش نويس قانون کاری را ارائه داده بود که فاقد کلمه 

ز هيچ نوع بيمه درمانی و بازنشستگی برخوردار بيمه بود و مطابق آن کارگران ايران ا
  .نبودند

اما کينه و نفرت جناح فعلی از طبقه کارگر ايران و قانون کار ريشه های عميق تری 
همانطور که قبال گفته شد اين قانون کار حاصل نزديک به نه سال مبارزه و . دارد

ماست و نه مطلوب درگيری بين کارگران و رژيم اسالمی است اما نه مطلوب کارفر
اما از منظری ديگر اين قانون کار سند شکست بنيادی رژيم اسالمی از طبقه . کارگران

تمامی قوانين ايران بجز قانون کار بر مبانی شرع و اسالم نوشته شده . کارگر نيز هست
طبقه کارگر ايران تنها بخشی از جامعه است که در مقابل يک قانون اسالمی . است

روز شد و رژيم اسالمی را ناچار ساخت تا حتی ساختار سياسی خود را نيز ايستاد و پي
مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظيفه دارد تا قوانين مصوب مجلس . تغيير دهد

. شورای اسالمی را از نظر مطابقت با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد
ت و کل رژيم را به اين نتيجه رساند جنبش کارگری ايران قانون کار اسالمی را نپذيرف

بدنبال رد شدن . که تحميل يک قانون کار اسالمی به طبقه کارگر ايران غير ممکن است
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پيش نويس اول قانون کار اسالمی، پيش نويس دوم با آنکه ضد کارگری بود اما بر 
نيز اساس شرع و قوانين اسالم نوشته نشد و بر خالف پيش نويس اول حتی نام اسالمی 

مبارزات کارگران ايران رژيم اسالمی را ناچار ساخت تا پيش نويس دوم و . نداشت
قانون کار فعلی نسحه تغيير يافته پيش نويس . حتی سوم قانون کار را نيز پس بگيرد

پيش نويس چهارم که نام اليحه کار را بر خود داشت باالخره . چهارم قانون کار است
نگهبان آنرا غير اسالمی ميدانست و از تائيد آن در مجلس تصويب شد اما شورای 

بدين ترتيب کارگران ايران سيستم قانون گذاری رژيم اسالمی را با يک . امتناع ميکرد
برای سران رژيم اسالمی و تمامی متفکران و . بن بست ساختاری بزرگ روبرو ساختند

تصويب کردند  ايدئولوگ هايش به انضمام اعضای مجلس خبرگان که قانون اساسی را
غير قابل تصور بود که نتوانند قوانين اسالمی را به بخشی از جامعه ايران تحميل کنند 

تشکيل مجمع تشخيص . و لذا راه حلی برای چنين شرايطی پيش بينی نکرده بودند
مصلحت برای بررسی و تصويب يک قانون کار غير اسالمی راه حلی بود برای خارج 

بدنبال . نظام اسالمی از بن بستی که در آن قرار داشت کردن سيستم قانون گذاری
مباحث فقهی بسياری که در بين ايدئولوگهای رژيم اسالمی در گرفت، مجمع تشخيص 

مصلحت همان طور که از نامش پيداست ايجاد شد تا اگر مصلحت نظام ايجاب می کرد 
گذارد و آنرا بر يک قانون کار غير اسالمی نيز صحه ب –کما اينکه ايجاب کرد  –

بعدها و با تغيير قانون اساسی، اين ارگان را با افزايش وظايف به قانون . تصويب کند
بدين جهت است که جناح حاکم فعلی که بشدت اسالمگراست و از جمله . اساسی افزودند

جنتی دبير شورای نگهبان که در آن زمان در صف اول دفاع از قانون کار اسالمی 
مد توکلی وزير کار وقت که وزارتش را بخاطر شکست از کارگران بودند و همچنين اح

  .از دست داد، کينه متراکمی دارند
  

  1385 آبان 23
  

  1385آذر  18، شنبه 18به پيش، شماره به نقل از نشريه 
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