




 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ي اصالح قانون کار سرانجام براي بازنویسی از مجلس به دولت فرستاده شده است. کارگران بسیاري الیحه

عدالتی و دادنِ اختیارِ عملِ بیشتر از هاي قبلی قانون کار و گسترش بیشتر ناهمان حداقلنسبت به از بین رفتن 

شتر به حقوق کارگران، اعتراضاتی را سازماندهی کردند. البته وتاز بیپیش به کارفرمایان و قانونی نمودن تاخت

تامین  يبیمهمناطق آزاد تجاري، و ادغام  يکارگران نه تنها به اصالح قانون کار بلکه نسبت به گسترش محدوده

ي این مقاله به حداقلی بودن قانون کار و حتی رعایت اجتماعی در طرح تحول سالمت، نیز معترضند. نویسنده

ایران واقف است. اما از آنجا که نیاز است به تغییراتی که در نشدن همین قانون، در بازار کار جمهوري اسالمی 

ي کارگر و بازنمودن دست کارفرمایان براي استثمار بیشتر راستاي قانونی نمودن اعمال فشار بیشتر به طبقه

ونی نمودن این تغییرات نه تنها براي کارگران کارگران هستند، واکنش در خور نشان داده شود، و نیز چون قان

ي ي مورد به مورد تغییرات در اصالحیهبلکه براي تمامی مزدبگیران تبعات ناگواري دارد، در این مقاله به مطالعه

 ایم.قانون کار پرداخته

تمامی از طرفی دولت یازدهم با وجود اعالم برائت ظاهري از دولت پیشین و مسبب دانستن آن در مورد 

هاي قبلی از ي دولت قبل، که پیرو تمامی دولتدهندههاي اقتصادي نه تنها ادامهمشکالت کشور، در برنامه

هاي تعدیل سیاست"و  "سازيخصوصی"جمهوري اکبر هاشمی رفسنجانی به این سو است. دوران اول ریاست

اقتصاد نئولیبرالی نظام جمهوري اسالمی هاي بازار کار از برنامه "منعطف نمودن"براي به اصطالح  "ساختاري

ها در دولت روحانی نیز اند. براي آنکه نشان دهیم این سیاستهاست در دستور کار قرار گرفتههستند که مدت

هاي کلی نظام هستند، به مطالعه و بررسی کتاب شوند و بنابراین از سیاستهاي پیشین دنبال میمانند دولت

 جلساتی پی در شده نوشته –ي حسن روحانی و جمعی از همکارانش نوشته "ادي ایرانامنیت ملی و نظام اقتص"



 -برگزار شده است 1392تا  1371هاي مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بین سال در که

 ایم.پرداخته

 ي قانون کارو اصالحیه» امنیت ملی و نظام اقتصادي ایران«تر به کتاب نگاهی دقیق -هاي نئولیبرالی سیاست

 "امنیت ملی و نظام اقتصادي ایران"کند با آنچه در کتاب ي اصالح قانون کار دنبال میاهدافی که الیحه

هاي اقتصادي مرکز تحقیقات ي معاونت پژوهشي حسن روحانی و با همکاري محمدباقر نوبخت (با سابقهنوشته

جمهور و رئیس سازمان ، معاون رییس1392تا  1371هاي استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بین سال

، 1395تا مرداد  1392ریزي از مرداد وبرنامهتا اکنون، رییس سازمان مدیریت 1395وبودجه از مرداد سال برنامه

تا اکنون، و عضو حزب عدالت و توسعه)، محمد  1392سخنگوي دولت جمهوري اسالمی ایران شهریور 

، معاونت وزیر بازرگانی 1386تا مهر  1384ي معاونت دبیر شوراي عالی امنیت ملی از مرداد نهاوندیان (با سابقه

ي اسالمی)، محمدحسین مالیري (دبیر مرکز تحقیقات ، عضویت در حزب مؤتلفه1380تا دیماه  1373از خرداد 

گذار و پایه استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت وزیر صنایع و مدیریت سازمان صنایع ملی،

تا اکنون،  1392جمهور از هاي مجلس شوراي اسالمی) و اکبر ترکان (مشاور ارشد رییسمسئول مرکز پژوهش

تا اکنون، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان از بهمن  1392دبیر شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري از 

، و عضویت در حزب 1372تا  1368زیر دفاع از ، و1376تا  1372تاکنون، وزیر راه و ترابري ایران از  1392

 اعتدال و توسعه) آمده است، مطابقت دارد.

هاي اقتصـادي، ي حسن روحانی در پیشگفتار کتاب مزبور، با هدف شناسایی تهدیدها و چالشبنا بر نوشته

 1384تا  1381هاي سیاسـی، فرهنگـی و اجتمـاعی تأثیرگذار بر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران در سال

جلساتی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور محمدباقر نوبخت، محمد 

ي القلم، علی ربیعی (معاون حقوقی و پارلمانی وزیر اطالعات در دورهنهاوندیان، علی الریجـانی، محمود سریع

گردید. بخشی از یري تشـکیل میشهري و علی فالحیان)، علی شمخانی و محمدحسین مالوزارت محمد ري

ي نوار ي امنیت ملی و مسائل اقتصادي بود. آنچه در کتاب آمده، در واقع پیاده شدهاین جلسات پیرامون رابطه

 این جلسات است.

اند و در نوشتن این کتاب به حسن روحانی یاري وجه مشترك کسانی که در این جلسات شرکت داشته

دهی صنعت، بازار و مباحث امنیت ملی است. و البته الزم به ذکر است ین افراد در شکلاند، درگیر بودن ارسانده



اند و قرار است که این جلسات در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده

 تهدیدها، منافع و مصلحت را براي نظام جمهوري اسالمی تشخیص دهند و بررسی کنند.

از دوران -هاي قبلی هاي اقتصادي دولتکننده و سوابقشان و همچنین سیاستهمکاريبا توجه به تیم 

و آمارهایی که در مورد  -رفسنجانی تا دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی جمهوري اکبر هاشمیریاست

 هايآنان موجود است، متوجه این نکته خواهیم شد که دولت فعلی با جدیت زیادي در پی اجراي سیاست

است. در واقع دولت یازدهم از زمان روي کار آمدنش با پیگیري » تعدیل ساختاري«نئولیبرالی موسوم به 

هاي ها، ناتوان نمودن کارگران و اتحادیهکردن یارانه "هدفمند"، "سازيخصوصی"هایی مانند سیاست

، "وپاگیردست"قوانین و مقررات کارگري، اعطاي آزادي و قدرت بیشتر به کارفرمایان در بازار کار با برداشتن 

المللی پول و توافق واشنگتن گام برداشته هاي تعدیل ساختاري بانک جهانی و صندوق بیندر راستاي سیاست

 است.

هایی که براي ي اصالح قانون کار و همخوانی آن با سیاستتر به الیحهخواهیم با نگاهی دقیقدر این مقاله می

و به خصوص در فصل دهم با  "امنیت ملی و نظام اقتصادي ایران"در کتاب  رونق صنعت و کاهش بیکاري

ها و پیشنهاد شده است، بپردازیم. امید است با روشن کردن این شباهت "ملی امنیت و کار بازار اشتغال،"عنوان 

ن سایه افکند، اي که از بعد از دوران جنگ هشت ساله بر نظام اقتصادي ایراهاي نئولیبرالیتطبیق آن با سیاست

هاي گذشته تابع رغم تالش براي فاصله گرفتن از دولت نهم و دهم، همانند دولتنشان دهیم دولت یازدهم علی

کند که هاي کلیِ اقتصاديِ نظام جمهوري اسالمی است. همچنین این بررسی بیش از پیش مشخص میسیاست

هاي پس از جنگ باعث افزایش دولتي ي همهکه در دوره-هاي تعدیل اقتصادي در ایران سیاست

هاي عمیق اجتماعی و حد و حصر و ویرانگر، و بحراني تورم، شکاف طبقاتی، افزایش واردات بیافسارگسیخته

هاي اند. اجراي این سیاستها داوطلبانه انتخاب کردهرا خودِ مسئولین نظام و مشاورین آن -سیاسی شده است

میالدي که به دلیل بدهی از سوي بانک  80ي کشورهاي آمریکاي التین دهه تعدیل ساختاري در ایران برخالف

ي داوطلبانه دارد و دقیقا به همین دلیل بارها مورد المللی پول تحمیل شده بود، کامال جنبهجهانی و صندوق بین

المللی پول طی هیئت اعزامی صندوق بین 93المللی پول قرار گرفته است. براي مثال در سال تشویق صندوق بین

سفري به تهران مقامات ایران را تشویق کرد که مقررات مربوط به نیروي کار را مورد بازبینی قرار دهند و 



این دقیقا همان کاري است که دولت کنونی با  1».هاي غیر دستمزدي را کاهش دهنددشواري قراردادها و هزینه

 کند.آن را پیگیري می با جدیت ي اصالح قانون کارالیحه

، افزایش بیکاري چالشی مهم در امنیت ملی جمهوري "امنیت ملی و نظام اقتصادي ایران"در فصل دهم کتابِ 

در بازار کار تاکید شده است. هر دوي این موارد از  "بخشیتعادل"اسالمی تلقی شده است و بر ضرورت 

اسالمی در مقابل بیکاري چه  توان دریافت که جمهوريجوانب بسیاري قابل تامل هستند. از طرفی می

اي را اتخاذ خواهد کرد و از طرف دیگر براي حل مشکل بیکاري به صورت عمده به رویکردهاي امنیتی

هایی که عموما به معناي حذف نظارت و کند. سیاستبخشی و تعدیل ساختاري اتکا میهاي تعادلسیاست

کارفرما) و -و تقلیل آن به صورتی دوجانبه (دولت کارگري)-کارفرمایی-جانبه (دولتیهاي سهگذاريقانون

پذیري بیشتر نیروي کار و اقداماتی در "انعطاف"طرفِ سومِ صوري (کارگري)، اصالح قانون کار در جهت 

گیري در هاي کارگري و واگذاري تصمیمجهت سهولت اخراج کارگران (تعدیل نیرو)، ضعیف نمودن اتحادیه

ه به شوراهاي سازش کارگر و کارفرمایی (با توجه به این مسئله که کارگر و مورد اختالفاتِ به وجود آمد

تواند به استیفاي حقوقش کارفرما قدرت یکسانی ندارند و کارگر بدون دخالت مستقیم دولت کمتر از پیش می

 بپردازد) هستند.

رخ ا کاهش نایش یي و افزي بیکارراهبردي سه وجهی براي مسئله "امنیت ملی و نظام اقتصادي ایران"در کتاب 

و مورد تر از این دهممبیکاري پیشنهاد شده است. این سه وجه عبارتند از انقباض در عرضه، انبساط در تقاضا و 

). باید کارگران تر بهزدایی و باز کردن دست کارفرما براي اعمال فشار بیش(یا همان مقررات "انعطاف در محیط"

 ت:ه شده اسر ارائبا تکیه بر مطالعاتی مبتنی بر موارد زیاین راهبردها  این مسئله را خاطرنشان کنیم که

 شود.وري موجب افزایش نرخ بیکاري میکاهش بهره

 شود.ها سبب افزایش بیکاري میافزایش مالیات

 شود.هاي کارگري موجب بیکاري میافزایش قدرت اتحادیه

 شود.هاي هنگام اخراج موجب افزایش بیکاري میپرداخت

 شود.زنی آنها موجب افزایش بیکاري میکارگران شاغل و چانه
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 هاي باالي اخراج موجب بیکاري است.هزینه

 ) موجب افزایش بیکاري بوده است.NWLCsهاي غیردستمزدي کارگران (هزینه

 ت.و تعدد آنها در بازار کار موجب بیکاري بوده اس (mandates)وجود قوانین و مقررات سخت 

 بازار کار و سختی قوانین کار موجب بیکاري بوده است. عدم انعطاف

وانع مرداشتن ب"، "هاي کارگريکاهش قدرت اتحادیه"، "گذارانکاهش مالیات بر سرمایه"، "وريارتقا بهره"

 ل اقتصاديتعدی هايهمان سیاست "زدایی در بازار کارمقررات"، و "قانونی و پولی براي تعدیل نیروي انسانی

ش و افزای ي ثروتمنجر به تعرض بیشتر به حقوق کارگران، افزایش شکاف طبقاتی، توزیع ناعادالنه هستند که

 شوند.میهاي اجتماعی بحران

هدف کاهش نیرویی است که متقاضی کار است. دولت از طرفی دیدگاهی کامال  ،در مورد انقباض در عرضه

هاي نئولیبرالی بعد به خاطر اقتصاد رانتی و اتخاذ سیاستمالتوسی داشته و معتقد است مشکل بیکاري در ایران نه 

جمهوري هاشمی رفسنجانی، بلکه به خاطر وزیري میرحسین موسوي) و در آغاز ریاستاز دولت جنگ (نخست

جمعیت رو به افزایش در ایران است. در واقع روحانی و همکارانش در مرکز استراتژیک مجمع تشخیص 

که در دوران پس از جنگ، هایشان را ببندند اند چشمدرك کنند یا به دالیلی خواسته اندنتوانسته مصلحت نظام

ي اقتصاد جهانی شوند، دخالت دولت را در اقتصاد افزون کشورهاي درگیر، براي آنکه بتوانند وارد عرصه

شوند (رجوع  اند ترمیماي که تخریب شدههاي اقتصاديهاي کافی فراهم شود و زیرساختکنند تا آمادگیمی

 2کنید به جدول شاخص دخالت دولت در اقتصاد.

 : شاخص دخالت دولت در اقتصاد1جدول 

 1983سال  1960سال  نام کشور

 38,1% 27,5% آمریکا

 34,8% 18,3% ژاپن

                                                            
 سرنوشت که سري گزارش دو داستان –اي براي نابودي اقتصاد ملی ي بازیگران مقلد و نسخهمقاله -1394بهمن  15سوم،  يرو، شمارهروب ينشریه -2

 آرش عسکري فهلیانی ينوشته – کرد دگرگون را ایران اقتصاد



 48,6% 32,4% آلمان غربی

 51,5% 34,6% فرانسه

 57,4% 30,1% ایتالیا

 46,8% 28,9% کانادا

 48,9% 29,9% نروژ

 66,8% 31,1% سوئد

شود که همگی تنها به کار الپوشانی مشکل از طرفی چهار راهبرد دیگر براي انقباض در عرضه برشمرده می

آیند. در واقع بخشی از این راهکارها بر مبناي تعویق ورود جمعیت جویاي کار به بازار کار هستند. بیکاري می

ي عمومی را براي کاهش نرخ بیکاري ي وظیفهي تحصیلی و وجود دورهفزایش دورهروحانی و مشاورانش ا

ها معضل خروج نیروي متخصص از کشور را راهبردي مثبت براي انقباض کنند. همچنین آنمثبت ارزیابی می

داد به تع "نزدیک"پردازند که در ایران هنوز دانند. از طرف دیگر به غلط به این موضوع میدر عرضه می

مند هستند. بیراه نیست که در مراسم هاي شغلی داخلی در کشور بهرهبیکاران ایرانی، مهاجران خارجی از فرصت

ي کارگر سازمان یافته بود، شعارهایی علیه کارگران خارجی ، در تجمعی که توسط خانه1394روز کارگر سال 

 3به ویژه کارگران افغانستانی شاغل در ایران سر داده شد.

، "به ویژه براي زنان"ي نیرو به بازار کار، خوداشتغالی، حسن روحانی براي کاهش عرضه چنین در کتابهم

تر اینکه خوداشتغالی یا کار در ي کشور الجزایر اشاره شده است. جالب"کار در خانه"مطرح شده و به روش 

ت. این راهکار به خودي خود کرده در ایران پیشنهاد شده اسخانه براي کاهش نرخ بیکاري زنان تحصیل

کنم که اي جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد، اما اینجا اختصارا به این موضوع بسنده میتواند در مقالهمی

هاي ها از عرصهنشین کردن زنان و حذف آنچنینی بیش از پیش در صدد خانهها و راهبردهاي اینسیاست

تواند از کارگر زنی که به چنین کارفرما میر غیررسمی هستند. هماجتماعی و سوق دادن زنان به بازارهاي کا

کار در خانه مشغول است، میزان بسیار بیشتري کار بگیرد. باید به این مسئله نیز پرداخت که اصوال چه کارهایی 

ی توانند زنانی که متخصص هستند را در خانه مشغول کنند. از طرفی اگر منظور از خوداشتغالهستند که می
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المللی پول و بانک جهانی به زنان کشورهاي پیرامونی و کمتر هاي میکروي صندوق بینهایی مشابه وامطرح

ها دقیقا چه هاي چنین راهبردهایی توضیح بخواهیم که این وامیافته است، باید به جد از پیشنهاددهندهتوسعه

کنون به عنوان راهبرد براي مقابله با بیکاري زنان در اند که اسودي براي زنان و اقتصاد کشورهاي پیرامونی داشته

ي توانمندي زنان در ها که به بهانهگونه وامشوند؟ این مسئله امروز کامال روشن شده است. اینایران پیشنهاد می

و شوند گذاري نمیاي و حیاتی سرمایهشوند، به دلیل اینکه در صنایع پایهیافته اعطا میکشورهاي کمترتوسعه

شوند و از آنجایی که قدرت هایی را ندارند صرف تولید کاالهاي اصلی نمیگذارياصوال پتانسیل چنین سرمایه

دهد، در نتیجه این کاالها در بازار باقی مانده، واحدهاي کنندگان کفاف کاالهاي غیراصلی را نمیخرید مصرف

 4ها باقی خواهد ماند.تولیدي ورشکست شده و تنها بدهی آن بر دوش اقتصاد این کشور

ه بیشتر ب هرچزدایی و رفع موانع حقوقی و حتی فرهنگی جهت جذدر قسمت انبساط در تقاضا نیز به مقررات

به  توجه هاي خارجی باگذاريسازي، ایجاد مشوق براي سرمایههاي خارجی و داخلی، خصوصیگذاريسرمایه

ی و یاران یعنی در این قسمت نیز روحانشده است. ها و... اشاره نرخ سود در کشور، هدفمندي یارانه

د. لی ندارنهاي نئولیبراریزان نظام، هیچ راهکار و سیاستی جز همان سیاستگرش و به طور کلی برنامهتدوین

ه نتیجه بسیار هاي مختلفی از صنایع (حتی نفت و گاز هم که ملی شدنشان با مبارزات بسازي در بخشخصوصی

یا  سئولین ومظرهاي اي از اظهارنبهداشت و... گسترده شده است. در اینجا بد نیست به پارهرسیده)، آموزش و 

 ها بپردازیم.سازيها در مورد این خصوصیمشاورین آن

هاي خارجی گفته است: گذارينژاد در مورد خصوصی شدن صنعت نفت و جذب سرمایهبراي مثال موسی غنی

ها را از مملکـت بیرون کنـد و نفت را ملـی کند، همه چیز درسـت خواهـد پنداشـت اگـر انگلیسـیمصـدق می«

کـرد کـه بینی را در خـود ایجـاد میدانسـت چگونـه همه چیـز درسـت خواهد شـد. باید ایـن واقعشـد. امـا نمی

ازار فـروش نفت کجا خواهنـد نفـت را اسـتخراج کننـد یـا بـها را اخـراج کنـد، چـه کسـانی میوقتـی انگلیسی

ي ملی شـدن صنعـت نفت با رسـد مصـدق رفته رفته به ایـن نتیجه رسـیده بـود کـه برنامهبـه نظـر می باشـد.

هـا نخواسـتند طور جلـوه دهـد کـه کار شـدنی بـود امـا خارجیخواسـت اینشکسـت روبرو خواهد شـد. اما می

رسـد کـه او در روزهـاي آخـر، از موفقیت ناامید شده بود و لذا ر میو نگذاشـتند کار سـرانجام گیرد. به نظ
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شـدن بـود. البته همیـن اتفاق هـم افتاد و الملهي سیاسـی خود و بـه اصطالح وجیـهعمدتا در پی نجات وجهه

 5»قهرمان شـد. بایـد به این زرنگـی مصـدق اعتـراف کرد.

ممکن است یک مدرسه حیاط «سازي فضاهاي آموزشی گفت: ارينیز در راستاي تج  وزیر آموزش و پرورش

ي مدرسه به سمت بیرون مغازه از گوشه 4خیلی بزرگی داشته باشد که برِ خیابان هم باشد؛ مثال فرض بفرمایید ما 

احداث کنیم و منافعش را خرج مدرسه کنیم. این یکی از پیشنهادهایی هست که حتی مجلس شوراي اسالمی، 

ي این کار را داده است منتها ما هنوز عملیاتی نکردیم و در حال مطالعه هستیم یعنی هیچ منع قانونی زهبه ما اجا

 6»ندارد.

ن وحانی ایي حسن رنوشته "امنیت ملی و نظام اقتصادي ایران"نهایتا در بخش انعطاف در محیط کار در کتاب 

فزایش ا"اعث دیگر غیرمنعطف است و همین بموضوع مطرح شده است که بازار کار ایران نسبت به کشورهاي 

ین و قوانظیم ریق تنبه بازار کار از ط "بخشیتعادل"خواهد شد. لذا نیاز به ایجاد انعطاف بیشتر و  "بیکاري

ات و هاي کاهش مالیبازار کار و سیاست "زداییمقررات". در واقع در این کتاب از داریم مقررات کار

 دفاع شده است. "سازيخصوصی"

هاي جدید به ینهگذاري با تحمیل هزاجتناب از مخدوش نمودن امنیت سرمایههاي پیشنهادي، راه ازیکی دیگر 

ر در نظینه به کارفرما هاي سنواتی نیروي کار به عنوان تحمیل هزافزایش هزینهاست. بدین ترتیب که  کارفرمایان

 گیري شود.زایش سنوات کارگران جلو، لذا نیاز است که از افگرفته شده

قانون کار آمده است که شوراي عالی کار هر سال موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را  41ي در ماده

 ،شوداعالم می براي نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزي

خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اي باشد تا زندگی یک تعیین کند و حداقل مزد باید به اندازه

شود را تامین نماید. اما در اصالح قانون کار آمده است: شوراي عالی کار موظف است میزان حداقل اعالم می

صالح صالح قانونی تعیین کند. این مراجع ذيبا توجه به درصد تورم اعالمی از سوي مرجع ذيرا مزد کارگران 

ي شوراي عالی شالوده ؟هستند؟ چرا دولت قصد مبهم نمودن این ماده از قانون کار را دارددقیقا چه مراجعی 

جانبه به شورایی دوجانبه سه کار نیز در این اصالحیه تغییر کرده است و عمال از شورایی (حداقل در قانون)
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طرف کارفرمایان و سه  در گذشته سه نماینده از دولت، سه نماینده از -کارفرمایی) تبدیل شده است-ی(دولت

. در اصالح این قانون بود هفت رايحداقل  هر مصوبه نیازمندحضور داشتند و در این شورا کارگران  ينماینده

ان تغییر کرده کارگر يکارفرمایان و سه نماینده يدولت، سه نماینده يساختار شوراي عالی کار به شش نماینده

 ي قانون کار اضافه شده. یکی دیگر از معیارهایی که در اصالحیه-است نیازبه اکثریت آرا  و براي هر مصوبه

خواهد ست که دولت میا است. این همان انعطافی "شرایط اقتصادي کشور"تعیین دستمزد کارگران با توجه به 

و  شوندي شرایط اقتصادي کشور را متحمل میدر بازار کار ایجاد کند. بدین ترتیب کارگران هستند که هزینه

 يتواند ترفند مناسبی براي کاهش دستمزدها و یا جلوگیري از افزایش سالیانهي شرایط اقتصادي کشور میبهانه

 باشد. آن

هاي که باید هزینه به صراحت از این مورد یاد شده "امنیت ملی و نظام اقتصادي ایران"از طرف دیگر در کتاب 

باعث  هازینهکه این ه طور استدالل شدهشود و به غلط این رمایان برداشتهتعدیل نیروي کار از دوش کارف

نیروي کار اقدام نورزند. بدین ترتیب قرار بر این است که عمال کارفرما  کارفرمایان به استخدام شوندمی

اي براي اخراج کارگران متحمل نشود و بتواند بیش از گذشته به استثمار نیروي کار پرداخته و در صورت هزینه

د. در نتیجه کارگران بیش از گذشته از نیروي کار را تعدیل کناي بدون هیچ هزینهو اختالف به راحتی  بروز

 شوند.امنیت شغلی محروم می

کار  يقانون کار به طرق خاتمه 21ي ي قانون کار دقیقا در همین راستا است. مادهدر اصالحیه 21ي تغییر ماده

بر توافق  تواند بناافزوده شده است. اول اینکه قرارداد کار میبه این ماده د پردازد. در اصالحیه سه مورد جدیمی

است کارگران در مقابل کارفرمایان از قدرت بسیار کمتري  بین کارگر و کارفرما خاتمه پیدا کند. بدیهی

ه اضافه شده برخوردارند. در نتیجه این توافق به جز در شرایطِ اندكِ خاص، تحمیلی خواهد بود. بند دیگري ک

کاهش تولید و تغییرات ساختاري که در اثر الزام قوانین و مقررات یا "است. در این بند آمده:  "ح"است بند 

منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از  ،شرایط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوري

شرایط "موضوع مبهم قرار دادن مبنا باشد. این دقیقا همان قرارداد  يتواند دلیلی براي خاتمهمی "کار شود

. در نتیجه است براي رفع موانع تعدیل نیرو همکارانشمورد نظر حسن روحانی و  "اقتصادي، اجتماعی و سیاسی

تواند دستاویزي براي اخراج کارگران باشد و این مسئله در هرگونه تغییر اقتصادي، اجتماعی و سیاسی می

ن کار شکلی کامال قانونی به خود گرفته است. بند دیگري که به این ماده اضافه شده است فسخ اصالح قانو

ها بیشتر از گذشته داند. بدین ترتیب فضاي کارگاهي انضباطی کارگاه قانونی میقرارداد را با تصمیم کمیته



از دست دادن موقعیت در معرض به دلیل هر اعتراضی تري امنیتی خواهد شد و کارگران به صورت عریان

شده در مرکز تحقیقات استراتژیک در راستاي رویکرد امنیتی لحاظتوان گیرند. این را میشان قرار میکاري

مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست که حسن روحانی کتاب خود را با توجه به جلسات تشکیل شده در آنجا 

 .نوشته است

داد ذکر شود به عنوان موردي که باید در قرار ي فسخ قراردادنحوه لزوم وجود شرایط و 10ي چنین در مادههم

 25ي مادهشود. فسخ قرارداد باز می يحذف شده است. بدین ترتیب دست کارفرما در مورد شرایط و نحوه

 پردازد که هیچ یک از طرفین جز در مورد استعفاي کارگر و یا عدم انجام وظیفهبه این مسئله مینیز قانون کار 

توانند قرارداد را به تنهایی فسخ کنند. ي انضباطی کارگاه، نمینامهنب کارگر و یا رعایت ننمودن آییناز جا

ي اصالح قانون کار با حذف کند. در الیحهي این ماده به رسیدگی اختالفات ناشی از این قانون اشاره میتبصره

اخراج مبتنی بر قصور در انجام  صورت صدور رايی براي کارگران در ، دیگر حق اعتراض25 يي مادهتبصره

تواند به دالیلی مانند قصور در انجام وظایف ، کارفرما تنها در صورتی می27ي وظیفه باقی نخواهد ماند. در ماده

را داشته باشد، داد کار را فسخ نماید که نظر مثبت شوراي اسالمی کار ي انضباطی کارگاه قرارنامهآیینو نقض 

تواند تنها با نظر ي قانون کار دیگر نظر شوراي اسالمی کار نیاز نیست و کارفرما میشدهمدل اصالح اما در

 ي انضباطی قرارداد را فسخ کند.کمیته

ي غیرمستمر ، با برداشته شدنِ تعیینِ حداکثر موقت براي کارهایی که جنبهقانون کار 7ي ي مادهدر اصالحیه

ند به شکل کارهایی غیرمستمر درآمده و مطابق کارهاي نتواستمر هم دارند میي مدارند، کارهایی که جنبه

ردادهاي با مدت بیش از کتبی قرا يي سوم این ماده که تهیهها برخورد شود. با حذف تبصرهغیرمستمر با آن

ارفرما هیچ د شد و کنکرد، قراردادهاي شفاهی بیش از پیش رایج خواهسی روز را براي کارفرمایان الزامی می

کارفرما را ملزم  ،ي چهار این مادهاین قراردادها نخواهد داشت. از طرفی تبصره يبراي تهیه ايالزام قانونی

با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایاي قانونی پایان کار به ازاي هرسال یک ماه  کرد به کارگرانِمی

براي پرداخت مزایاي پایان کار  ايارفرمایان هیچ الزام قانونید. با حذف این تبصره ک، پرداخت نمایآخرین مزد

باید هایی که میي به کارفرما اضافه نشده است بلکه هزینهاارند. در اینجا نه تنها هزینهبه کارگران موقتی ند

 کارگر از این حق محروم شده است. و صراحتا ي او برداشته شدهیرد از عهدهکارفرما به عهده بگ

بر قانون کار  قانون کار برخورد امنیتی با مسائل کارگري کامال مشهود است. بنا يیهاصالح 17ي هدر ماد

ي گردند. ولی در اصالحیهکارشان باز توانند بعد از آزادي بهگیرند میشده که محکومیت نمیکارگران توقیف



طرفه قرارداد را فسخ گر، به صورت یکو یا بیشتر کار تواند در صورت بازداشت سه ماهقانون کار، کارفرما می

هاي خود بیشتر از گذشته کند. در نتیجه کارگران بیش از پیش احساس ناامنی خواهند کرد و در برابر خواسته

 شوند.مجبور به سکوت می

طور استدالل شده است که افزایش مستمر سنواتی دستمزد باید خاتمه بیابد و اصوال در کتاب حسن روحانی این

نیروي  "وريبهره"هایی مانند تورم توجه شود. بلکه به جاي آن باید صرفا به راي این افزایش نباید به شاخصب

ي کنونی) است. در با وجود مشکالت عدیدهي تمام عیاري به تعیین دستمزدها (کار اتکا کرد. این خود حمله

 ر گرفته است.ستفاده قرابارها مورد ا "وريارتقا بهره"ي قانون کار اصالحیه

وري نیروي کار بیان شده است. بنا بر ، صریحا مرتبط ساختن درآمد کارگران با بهره48ي ي مادهدر اصالحیه

بندي مشاغل و شامل نظام ارزیابی و طبقه ،هاي جبران خدمتهاي مربوط به نظامتدوین دستورالعمل ،این ماده

طور که توسط شوراي عالی کار تدوین خواهد شد. همان ،نبندي شاغلین و نظام ارزیابی عملکرد کارگراطبقه

ي قانون کار به شورایی دوجانبه پیشتر گفته شد شوراي عالی کار با توجه به تغییر ساختارش در اصالحیه

ي کارگري بیشتر از گذشته حالت کارفرمایی) با نقش پررنگ دولت شباهت دارد و حضور سه نماینده-ی(دولت

، "کشی از کارِ دیگريجلوگیري از بهره"ه است. در این اصالحیه صریحا به جاي تاکید بر صوري به خود گرفت

ي وري نیروي کار عنوان شده است. در تبصرهبندي مشاغل مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهرههدف از طبقه

بندي مشاغل متضمن و طبقه اضافه شده به این ماده، این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است که نظام ارزیابی یکِ

نظام مزدي (بخوانید استثمار بیشتر نیروي کار) و  "پذیريانعطاف"تعیین مزد مشاغل مختلف بوده که با رویکرد 

وري نیروي کار و ارزیابی عملکرد بهره يي دوم نیز صریحا مسئلهارتباط مزد و کارآیی تدوین شود. در تبصره

بندي مشاغل هایی که از قبل طرح طبقهي سوم به کارگاهه است. و در تبصرهبراي تعیین مزد کارگران مطرح شد

و  "ییکارآ"، "مهارت"مد کارگران با جهت مرتبط ساختن درآ که دوباره اند اجازه داده شدهنجام دادهرا ا

 مشاغل با مقررات جدید بپردازند. بنديهاي طبقهنیروي کار به تطبیق طرح "وريبهره"

ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل "توانستند به منظور ، شوراهاي اسالمی کار می135ي در ماده

ي هاي هماهنگی احداث کنند. اما در مدل اصالح شدهکانون "واختیـاراتنظر در چگـونگی اجـراي وظـایف 

 يها و حفظ و توسعهوري و همکاري در پیشرفت امور کارگارهبه منظور ارتقاي بهره"این ماده آمده است: 

مدیریت در واحدهاي با بیش از سی و پنج  يکار، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نماینده

ایجاد وحدت روش و هماهنگی "چرخشی از در این بند  "شود.نفر شاغل به نام شوراي اسالمی کار تشکیل می



که  "کار يحفظ و توسعه"و  "همکاري در پیشرفت امور" و "وريارتقاي بهره"به سوي  "در امور و تبادل نظر

شوراهاي اسالمی کار رخ داده است. از سوي دیگر وظایف  ي حمایت از کارفرمایان را دارد،اما دغدغهتم

تالش در جهت گسترش  اي واحد و پیگیري موارد و نیزهبررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی چنینهم

حقوق قانونی کارکنان واحد است. اما در این اصالحیه، شوراهاي کار موظفند توجه  امکانات رفاهی و حفظ

معطوف کنند. البته این بدان معنا نیست که شوراي  "کار يحفظ و توسعه"و  "وريارتقاي بهره"خود را تنها به 

کرده ران فعالیت میو یا براي دفاع از حقوق کارگ قبلی مدافع حقوق کارگران بودهاسالمی کار در قانون کار 

ي قانون کار چگونه در صدد برداشتن همین موانع پردازیم که اصالحیهاست. در این بررسی تنها به این مورد می

 کوچک قانونی براي تبدیل شوراي اسالمی کار و نظایر آن به نهادهایی براي تضمین منافع کارفرمایان است.

یکی از موانع بازار  ،تراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظامحسن روحانی و همکارانش در مرکز تحقیقات اس

دانند که چه آنان مینند. اگرداکار را وجود قوانین و مقررات پرتفصیل در روابط بین کارگر و کارفرما می

را براي بازار کار  اما این قوانین و شفافیتشانشگیري از تضییع حقوق کارگران است، ي این شفافیت پیانگیزه

بر شرایط مختلف اقتصادي، اجتماعی و جغرافیایی کارفرما باید بتواند  کنند. در نتیجه بناگیر معرفی میوپادست

چنین به جاي وجود مورد استفاده قرار دهد. هم ،مورد نیاز است "وريبهره يارتقا"قوانین را طوري که براي 

جمعی بین سندیکا و اصناف هاي دستهیمان، بهتر است به پ"يناپذیرانعطاف"وانین و مقررات تفصیلی و چنین ق

کارگري با کارفرمایان اتکا شود و بدین ترتیب به بازار کار منعطفی دست یافت! باید به این نکته توجه کرد که 

هاي توان به پیمانسرکوب و امنیتی کردن فضاهاي کارگري چطور می نیز هاي کارگري وبا تضعیف تشکل

(که اصوال قادر به و یا به طور کلی درصدد استیفاي حقوق  صناف کارگريجمعی بین کارفرما و ادسته

شود اتکا کرد؟ آیا این به معناي واسپاري بدون مقرراتی که مانع تضییع حقوق کارگران می ،کارگران نیستند)

 دهند؟ ا بیشتر مورد استثمار قرارکارگران به کارفرمایان نیست تا بتوانند بر مبناي شرایطشان نیروي کار ر

ي کار و امور که در گذشته پس از اعالم کتبی اداره ،هم تغییر عمده در شرایط کار 26 يمادهي اصالحیهدر 

کارفرما وابسته شده است. در واقع این ماده هم براي -در قدم نخست به توافق کارگر ،اجتماعی محل ممکن بود

 دهد.با قدرت بیشتر قرار می ییبرابر کارفرمابیشتر بازار کار، کارگر را مستقیما در  "پذیريانعطاف"

کنند امنیتی حسن روحانی پیشنهاد می-تیم اقتصادي ،جمعیدسته يهاي دوجانبهي بعد با پذیرفتن پیماندر وهله

بینی قضایی و شعب خاص توان با پیشمی ،ها و مراجع اداريبه جاي ارجاع هرگونه موضوع اختالف به هیئت

 ،قانون کار اضافه شده است) در صورت بروز هرگونه اختالف حقوقی يه کار که در اصالحیه(براي مثال دادگا



هاي جمعی قانونی هر یک از طرفین در چارچوب قراردادهاي دوجانبه و یا پیمانحقوق نسبت به استیفاي 

ها، سازي بیمهخصوصیهاي کارگري، امنیتی کردن فضا، بعد از هجوم به اتحادیه امیدوار بود. البته باید پرسید

 هاي تعدیل نیرو، کاهش مجازات براي تخلفات کارفرما، اتکا به ارتقايبندي مشاغل، برداشتن هزینهرتبه

ها مورد دیگر چه حقوق ي دستمزد به جاي افزایش سنواتی دستمزد و دهوري براي محاسبهیی و بهرهکارآ

قابل استیفا  ،تحمیلی توسط کارفرمایان يهاي دوجانبهپیماناي براي کارگران باقی مانده است که بعد از قانونی

 باشد؟

مبناي سازش بین  ، کهي قانون کار به جاي راي مراجع قانونی، راي مراجع حل اختالفاصالحیه 13ي در ماده

 قرار داده شده است. بدین ترتیب مراجع قانونی که به زعم حسن روحانی و همکارانش ،کارگر و کارفرما هستند

-ي قدرت کارگراند و کارگري که در معادلهکنار گذاشته شده ،شوندباعث نامنعطف شدن بازار کار می

 شود.کارفرمایی از قدرت کمتري برخوردار است به کارفرما واگذارده می

شوراي سازش "هاي اسالمی کار که نهادي حکومتی است جاي خود را به ، شورا157ي ماده در اصالحیه

 "شوراي سازش" کارگران و کارفرما جاي خود را بهقانونی  يانجمـن صـنفی کارگران و یا نمایندهو  "کارگاه

اند و این هاي صنفی تضعیف شدههاي کارگري و کارفرمایی داده است. بدین ترتیب انجمنموجود در تشکل

هاي ودند. انجمندر پیش گرفته ب "انعطاف بازار"همان هدفی است که حسن روحانی و تیم همکارش براي 

مکرر نیز براي پیگیري حقوق و  157ي شوند! در مادهصنفی به زعم کارگزاران نظام باعث افزایش بیکاري می

ي دعوي براي چنین براي اقامهشده است. هم محدودیت زمانی سه ساله در نظر گرفته مطالبات کارگران

یخ اخراج اضافه شده است. به عالوه در اصالح االجل پانزده روز از تاربازگشت به کار توسط کارگر ضرب

خواهی از آراي قطعی مراجع حل اختالف ه نام دادگاه کار به منظور فرجامقانون کار از تشکیل دادگاهی ب

تشکیل هیات  يي دادرسی و مقررات مربوط به نحوهنامه. از آنجا که آیین) خبر داده شدهمکرر166ي (ماده

یز در جهت رود که این دادگاه ن، احتمال آن میهنوز مشخص نشدهي این دادگاه عمومی و راي وحدت رویه

مربوط به بازرسی  105ي سازي محیط کار مورد استفاده قرار بگیرد. براي مثال در مادهمنافع کارفرما و منعطف

 یاد شده است. ، از دادگاه کاربراي تشخیص وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه

گونه دخالتی از سوي باید هر ر کتاب حسن روحانی ادعا شده است که براي بهبود وضعیت بازاردر آخر نیز د

حسن روحانی این  يهاي کارگري و کارفرمایی در محیط کار حذف شود. به عقیدهدولت و یا سازمان

محیط  "رامشآ"و  "ثبات"افتد، تنها باعث برهم خوردن ها که براي استیفاي حقوق هر جانبی اتفاق میدخالت



با شدت ایستاد. و از نیز هاي کارگري استیفاي حقوق کارگران توسط سازمان خواهد شد. پس باید در مقابلکار 

در اما  هاي کارفرمایی) پیشنهاد شده،تشکل -هاي کارگرياتحادیه -جانبه (دولتنظارتی سه طرف دیگر اعمال

کارفرمایی بدل شده -یعمال به نهادِ دولت ،آمدب میجانبه به حسااصالحیه شوراي عالی کار، که نهادي سه

 پردازیم.ي قانون کار میاي از دیگر تغییرات در اصالحیهبه پاره است. در ادامه

 

 سازيخصوصی

هاي کردن بیمه "رقابتی"سازي، هاي پیشین در مورد خصوصیدر دولت یازدهم نیز رویکرد کلی دولت

هاي اجتماعی بگیران و تبدیل پوشش بیمهاي مزدفع اجبار از پوشش بیمهر اجتماعی پایه و تامین اجتماعی،

)DBهاي انفرادي () به حسابDCهاي ) در دستور کار قرار دارد. به طور خاص طرح تبدیل پوشش بیمه

پیگیري  دهم مطرح و در دولت یازدهماز طریق گروهی از کارگزاران دولت  هاي انفرادياجتماعی به حساب

هاي دریافتی بابت یک ق بیمهحچقدر از محل نظر از اینکه اجتماعی صرف ) سازمان تامینDBدل (شد. در م

ایط بازنشستگی بشود مزایاي اندوخته شده یا بازدهی و سود داشته، هرگاه او واجد شر فرد تحت پوشش بیمه

بگیر است و ز مستمرياصل بر تامین نیا ،د پرداخت. در واقع در این نوع پوششنشده را به او خواهتعیین

گر اجتماعی متناسب با حق ) سازمان بیمهDCشود. در روش دیگر (اجتماعی لحاظ می-رویکردي اقتصادي

گذاري بر روي آن حق بیمه که در قالب یک حساب گذاري و سپردههاي دریافتی و سود حاصل از سرمایهبیمه

پردازد. در نتیجه در این روش، نیاز گیر میبع شده است، مزایایی را به مستمريانفرادي مجازي تجمی

گذاري، گذاري و سپردههاي حاصل از سرمایهو رقم سود، بازدهی و افزوده ر و تامین آن فرع قضیهبگیمستمري

بگیر است. نتیجتا این روش رویکردي تماما اقتصادي دارد و به همین مزایاي دریافتی مستمري يکنندهتعیین

ايِ اقیانوسیه _ي آسیاالمللی پول و نسخهمللی نظیر بانک جهانی، صندوق بینالقتصادي بینعلت توسط نهادهاي ا

 7.شودبه کشورها توصیه می OECDآن یعنی 

سازمان تامین  تضعیفسازي و ي قانون کار هر دو در راستاي خصوصیاصالحیه 32ي و ماده 22ي ماده

اي دیگري به جز سازمان تامین اجتماعی هاي بیمهند از صندوقتواناجتماعی هستند. از این پس کارفرمایان می

هاي جسمی و فکري ناشی از کارِ کارگر و ي قرارداد کار به خاطر کاهش تواناییبه خاتمه 32ي بهره ببرند. ماده
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 ي کمیسیون پزشکیبر عهده ،کارافتادگی ناشی از کارتشخیص ازپردازد. در قانون کار حقوق این کارگران می

اما در  ،سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراي اسالمی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر بود

تواند شرکت که می ،ربطاي ذيي کمیسیون پزشکی صندوق بیمهقانون کار این تشخیص برعهده يیهاصالح

ي خصوصی هاي بیمهشرکت هاي پزشکیتوانیم از کمیتهگذاشته شده است. چگونه می ،باشد خصوصی بیمه

 انتظار این را داشته باشیم که به چیزي جز سود خود و کارفرمایان اهمیت دهند؟

ین اجتماعی به صورت سازي سازمان تامي دیگري که نقض حقوق اساسی کارگران و در راستاي خصوصیماده

ین ماده آمده است که مکرر است. در ا 24 يقانون کار گنجانده شده است، ماده يیهاصالح مکرر در

ي هاي سپردهموقت (دائم) را به حسابرگران داراي قرارداد موقت یا غیرکارفرمایان موظفند حق سنوات کا"

 ،شودمورد تایید شوراي عالی کار به نام کارگر افتتاح می ها یا موسسات مالی و اعتباريِمدت که نزد بانکبلند

را به صورت ماهانه، فصلی یا ساالنه یا در پایان کار واریز نماید.  تواند حق سنواتواریز کنند. کارفرما می

افتادگی گی یا ازکاراجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشست ينامهشده در آیینبینیارد پیشکارگر جز در مو

 ".مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود

است که کارگران به سنوات کارشان دسترسی ندارند و  افتد اول از همه ایني مکرر اتفاق میآنچه در این ماده

براي  ايکارافتاده یا بازنشسته شوند. دوم هم هیچ ضمانت قانونیبه آن دسترسی خواهند داشت که از تنها زمانی

احتماال باز  ،پرداخت منظم و دقیق سنوات کار براي کارفرمایان در نظر گرفته نشده است. در این مورد هدف

کارفرما و به قول حسن روحانی منعطف نمودن محیط کار است. در آخر هم این حق سنوات  گذاشتن دست

ها یا موسسات مالی و اعتباري مدت نزد بانکي بلندهاي سپردهي شوراي عالی کار به حسابقرار است با تاییدیه

صوصی سرازیر هاي دولتی یا موسسات مالی و اعتباري خریخته شود. یعنی پول کارگران به سمت بانک

نمایندگان دولت در شوراي  هنگفت. يي هیچ خدماتی به کارگران در ازاي این سرمایهشود؛ البته بدون ارائهمی

 ي مالی و اعتباري کسب سود کنند.گري در فرآیند تایید موسسهتوانند با البیعالی کار نیز می

 م. در این ماده صراحتا اینگونه آمده است کهنیز ببینی 107ي توانیم در اصالح مادهرا می "سازيخصوصی"

به سازي نیروي انسانی مورد نیاز بازار کار و براي استقرار نظام جامع دولت مکلف است به منظور توانمند

که به مراکز  111ي اقدام نماید. در ماده "بخش غیردولتی"آموزش مهارت و فناوري نیروي انسانی با مشارکت 

موزي حذف هاي کارآاجتماعی براي تاسیس آموزشگاه مسئولیت وزارت کار و امور کارآموزي اشاره دارد،

 .اندهاي مهارت و فناوري آزاد) واگذار شدهو تمامی مراکز کارآموزي به بخش خصوصی (آموزشگاه شده



 هاي مشمول این قانون مکلفکارگاه که در مورد خدمات رفاهی کارگران است، کارفرمایانِ 148ي در ماده

بودند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کـارگران واحـد خـود اقـدام نمایند. اما در اصالح این 

توانند کارگران واحد خود را مطابق قانون تامین اجتماعی نزد سازمان تامین قانون آمده است که کارفرمایان می

صالح این ماده قدم دیگري در جهت برداشتن موانع بیمه کنند. ا "ايهاي بیمهسایر صندوق"اجتماعی یا 

تواند براي مثال باعث افزایش سهم چنین این تغییر میسازمان تامین اجتماعی است. هم "سازيخصوصی"

توانند اي میهاي بیمهکارگر و کاهش سهم کارفرما و یا دولت در نرخ حق بیمه شود. به عالوه سایر صندوق

 ... ارایه دهند.هاي اجتماعی، درمانی، تکمیلی وهدر مورد بیم تريخدمات به شدت پایین

تخصصی  ي رشد کارهاي علمی، عملی وزمینه تدارك امکانات الزم در ي، وظیفه196ي نهایتا در اصالح ماده

 "اشخاص حقیقی یا حقوقی"کارگران عالوه بر وزرات کار و امور اجتماعی به بخش خصوصی تحت عنوان 

هاي این خدمات آموزشی بخش خصوصی ت و مشخص هم نیست که چه کسی قرار است هزینهواگذار شده اس

اي ي چنین امکانات آموزشیکنندهرا بر عهده بگیرد. آیا قرار است کارگران واحدهاي تولیدي خودشان تامین

 باشند؟

 

 ایجاد ابهام در قوانین

 ،ناشی از تعلیق اختصاص دارد. پس از اصالح قانون کار به تعلیق قرارداد کار و دریافت خسارت 29 يماده

اي از مبهم تواند نمونهتغییر کرده است. این می "مراجع حل اختالف"به عبارت مبهم  "هیات حل اختالف"

 بازار کار مورد نظر حسن روحانی باشد. "انعطاف"نمودن قوانین به منظور بازگذاشتن دست کارفرما و 

ایط مساوي در یک کارگاه انجام ست که براي انجام کار مساوي که در شرقانون کار آمده ا 38ي در ماده

 ، نژاد،بر اساس سن، جنسمزد گیرد باید به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود . تبعیض در تعیین میزان می

کار مساوي در "ي قانون کار به جاي عبارت قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. اما در اصالحیه

 ارزش چیست؟از کار هم گذاشته شده است. در اینجا منظور "ارزشکار هم"عبارت  "شرایط مساوي

برداري از درختان میوه، انواع هاي مربوط به پرورش و بهرهدر بخش کشاورزي، فعالیت 189ي به موجب ماده

ن و طیور، صنعت نوغان، هاي جنگلی و نیز دامداري و تولید و پرورش ماکیاها، مراتع، پاركنباتات، جنگل



تواند به پیشنهاد ها در کشاورزي میپرورش آبزیان و زنبورعسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت

این ماده مشخص نشده است که چه  يشوراي کار از شمول قسمتی از قانون کار معاف گردد. ولی در اصالحیه

مقررات جایگزین قرار است با پیشنهاد شوراي عالی کار  کند، تنهاگیري مینهادي در مورد عدم شمول تصمیم

 به تصویب وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برسد.

 

 هاي کارگريتضعیف تشکل

هاي کارگري اصالح شده است. حسن روحانی البته قوي بودن قانون کار در راستاي تضعیف تشکل 131ي ماده

داند ایفا کنند را مضر می ا حدي نقش حمایتی براي کارگراننند تتواکه می ايهاي کارگريها و تشکلاتحادیه

 بر اساس آنکه پیشتر  131ي شمارد! در نتیجه بیراه نیست که در مادهو یکی از عوامل افزایش بیکاري می

 و کارگران وضع اقتصادي و بهبود و قانونی مشروع منافع و حقوق هاي صنفی به منظور حفظانجمن

 حقوق به منظور حفظتوانند میهاي صنفی انجمن ،اصالح این ماده شدند، اکنون و بعد ازیل میتشککارفرمایان 

بهبود وضع "تشکیل شوند. در نتیجه هرگونه فعالیتی که براي  کارفرمایان و و قانونی کارگران مشروع منافع و

فعالیت این اصناف و  ستا هاي صنفی انجام شود عمال از این ماده حذف شدهتوسط انجمن "اقتصادي کارگران

هاي همین ماده نیز چرخشی از سمت شود. در یکی از تبصرهتنها به حفظ حقوق و منافع فعلی محدود می

هاي صنفی به نمایندگان کارگران کارگاه و مجمع نمایندگان کارگران شده است که باید اثرات آن و انجمن

از اضافه شدن یک هیات نظارتی به میان آمده است ي شش صحبت ي نمایندگی مشخص گردد. در تبصرهنحوه

به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید. این  "پیشنهاد شوراي عالی کار"ي آن با نامهکه آیین

هاي کارگري و کارفرمایی تشکیل هیات نظارت به منظور نظارت بر فعالیت و رسیدگی به تخلفات تشکل

کارگري اضافه شده  هايتر به تشکلسختگیرانه نظارت بیشتر و این تبصره به منظور درسشود. به نظر میمی

 است.

 

 اي از قوانین مربوط به کارگران زنپاره

ست. بسیاري از موادي که در بینی بیشتري او باریکنیازمند ظرافت  مربوطزنان کارگر  بهبررسی موادي که 

شوند زنان بیشتر از بازارهاي آیند در واقع باعث میبه نظر مثبت مین در رابطه با زناي اصالح قانون کار الیحه



نشین شوند. بیراه نیست که یا به طور کلی خانه دهزارهاي کار غیررسمی سوق داده شکار رسمی به سمت با

ن را کارفرمایادر نبود قوانینی که  کند.و اشتغال در خانه صحبت میروحانی خودش هم براي زنان از کار  نحس

کند، هر چقدر قوانین، به اصطالح امتیازات حمایتی خاصی براي  رسمیکار زنان در بازارهاي  استخدامملزم به 

ي کار کارگران زن در نظر بگیرد به این معناست که کارفرما کمتر به استخدام کارگران زن با حقوق مساوي برا

 مساوي مبادرت خواهد ورزید.

ي زنان ممنوع شده است. این بدان معناست تمامی کارگران زنی که در چنین شبانه ، کار75 يبراي مثال در ماده

کارهایی اشتغال دارند، کار خود را از دست خواهند داد. چنین محدودیتی زنان را بیش از پیش به بازارهاي کار 

ج کارگران ، ممنوعیت اخرا77ي سوق خواهد داد. در ماده ،که ساعات کاري مشخصی هم ندارند ،غیررسمی

طور که گفته شد این ماده به ي بارداري تحت هر شرایطی به این ماده اضافه شده است. اما همانزن در دوره

 به ویژهرانده شدن زنان کارگر ( تواند باعث بیرونتواند وضعیت زنان کارگر را بهبود بخشد، بلکه میتنهایی نمی

چرا که کارفرمایی که الزامی در به کارگیري نیروي زن ندارد زنان کارگر متاهل) از بازارهاي کار رسمی شود. 

نشان خواهد داد. در نتیجه  گذشته،حتی نسبت به  ،نسبت به استخدام زنان (به خصوص متاهلین) رغبت کمتري

 وارد شوند. ،که شرایط به شدت بدتري بر آن حاکم است ،رسمیشوند به بازارهاي کار غیربور میاین زنان مج

 

 ي و محدودیت سنی کارآموزانکارآموز

است. این ماده به قوانین کارآموزي  112ي ، مادهر اصالح قانون کار تغییر کردهیکی دیگر از موادي که د

تواند به تمام می ،زمان کارآموزيو شاگردي با برداشتن حداکثر مدت پردازد. در این قانون مناسبات استادمی

تواند به صورت دائمی و تا پایان عمر به صورت یک ا یک کارگر میمدت اشتغال کارگر تسري یابد. نتیجت

تا  15قبل از اصالح صریحا ذکر شده بود که کارآموزان باید سنینی بین  يکارآموز باقی بماند. از طرفی در ماده

به این اي چنین تبصره. همده استسال داشته باشند. این محدودیت سنی نیز در اصالح قانون کار برداشته ش 18

اي و سایر ماده اضافه شده است با این مضمون که: مهارت انجام کار باید به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه

مراجع قانونی برسد، در غیر این صورت تا زمان کسب این تاییدیه که بیشتر از سه سال نباید باشد، کارگر به 

تواند به صورت جزئی اجباري براي به کارگیري شود. بدین ترتیب کارآموزي میصورت کارآموز شناخته می

ي کارآموزي با هاي مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دورهکارگران بدل گردد. نهایتا دستورالعمل



ی کار در قانون کار ست که ماهیت شوراي عالا حیاتی يپیشنهاد شوراي عالی کار خواهد بود. توجه به این نکته

 غییر کرده است.شده تجدید و اصالح

 

 شوراي عالی کار

عالی کار در  تغییر ساختار شوراي اصالح قانون کار اتفاق افتادهترین تغییراتی که در یکی دیگر از مهم

ها و نامهی آئینجمله: تعیین برخي عالی کار وظایف بسیار زیادي منشورا است. 167ي ي مادهاصالحیه

ها و بسیاري هاي تغییر ساختار اقتصادي بنگاهمزد کارگران و تأیید طرحتعیین حداقل سطح دست ها،دستورالعمل

ي ي اهمیت بیش از اندازهدهندهیهی است همین موارد ذکر شده نشاندیگر از وظایف را برعهده دارد. بد

وجود داشت اما با این حال  شدیدي هايختار قدیم قانون کار اگرچه نارساییشوراي عالی کار است. در سا

آمد که در آن سه نماینده از دولت، جانبه به حساب میداقل از لحاظ قانونی) یک نهاد سهوراي عالی کار (حش

گیري نیازمند حداقل هفت راي سه نماینده از کارفرمایان و سه نماینده از کارگران حضور داشتند و براي تصمیم

ي کارگران وجود داشت. ز به یک راي نمایندهبود. با این حساب براي گرفتن تصمیمی علیه کارگران حداقل نیا

در شوراي کار عالی جدید شش نماینده از دولت، سه نماینده از کارفرمایان و سه نماینده از کارگران وجود 

دارد و براي تصویب یک تصمیم تنها نیاز به اکثریت آرا یعنی هفت راي خواهد بود. از آنجا که دولت هیچگاه 

عمال حضور  کند،رفرمایان عمل مییتی نداشته است و بیشتر در جهت تامین منافع کابراي کارگران نقش حما

تصمیمی علیه چرا که براي تصویب هر  ،فایده استبی شده اصالحي کارگران در شوراي عالی کارِنماینده

و کارفرمایان توان آن را به راحتی از میان نُه راي نمایندگان دولت که می نیاز استهفت راي  کارگران تنها

 خود در شوراي عالی کار را کسب کرد. بدین ترتیب کارگران عمال تمام اختیارات خود و قدرت تاثیرگذاري

رخ داده است هیچ لزومی براي برگزاري مرتب جلسات  168ي چنین با تغییراتی که در مادهدهند. همدست می

ي کارگران توانست براي مثال نمایندهه نفر که میشوراي عالی وجود ندارد. در قانون کار قدیمی با تقاضاي س

 داد.بایست تشکیل جلسه میشوراي عالی کار می ،براي بررسی موضوع خاصی باشد

ها، مزد و حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و مدت کار، تعطیالت و مرخصیبه  190ي ماده

ها توسط شوراي عالی کار نامه. اشاره دارد. در این ماده آیین..دمه و مستخدمین منازل، معلولین ودریایی) خ

شوراي عالی کار  "قانونی"شود. در نتیجه تمامی این کارگران و مشاغل در معرض خطر تغییر تصویب می



از ابتدا نیز نقض حقوق بنیادین کارگران بوده است. این قانون به  191ي ست که مادها هستند. البته بدیهی

توانند از شمول بعضی از موقتا می "مصلحت"پردازد که بر حسب اي کوچک کمتر از ده نفر میهکارگاه

مقررات قانون کار مستثنی شوند و شوراي عالی کار باید به تشخیص مصلحت و تدوین موارد و مقررات 

 جایگزین بپردازد.

 

 کاهش مجازات کارفرمایان متخلف

توانیم شاهد قانون کار می ياختصاص دارد. در سرتاسر اصالحیه هاقانون کار به جرایم و مجازات 11فصل 

 10بایست براي تا ، متخلفان (کارفرمایان) می174ي هاي کارفرمایان باشیم. براي مثال در مادهکاهش مجازات

ر مشابه ي تعداد کارگیـک کـارگر را پرداخت نمایند. این مقدار برا يبرابر حداقل مزد روزانه 50تا  20نفر، بین 

هاي کوچکتر یـک کـارگر کاهش یافته است. در نتیجه در واحد يبرابر حداقل مزد روزانه 20تا  10به 

شوند. در تخطی از قانون کار متحمل می يهاي به مراتب کوچکتري را به واسطهکارفرمایان مجازات

ت تکرار تخلف برداشته شده است. روز براي کارفرمایان در صور 120روز تا  91، حبس 175 يي مادهاصالحیه

برابر حداقل مزد  80تا  4برابر به  500تا  200نفر، از  10 ي کارفرماي متخلف براي تا، جریمه176ي اصالح ماده

برابر حداقل مزد  40تا  20برابر به  50تا   20نفر ،  10نفر نسبت به مازاد  100یک کارگر، و براي تا  يروزانه

روز  180تا   91چنین در صورت تکرار تخلف به جاي حبس کاهش یافته است. همي یک کارگر روزانه

 ي نقدي جایگزین شده است.جریمه

کارفرما از موادي از قانون کار به صورت  خطیهاي نقدي در صورت تنیز جریمه 177ي در اصالح ماده

برابر حداقل مزد  600تا  300، نفر 10هاي تا ي نقدي در کارگاهچشمگیري کاهش پیدا کرده است. جریمه

ي یک کارگر کاهش یافته است. برابر حداقل مزد روزانه 150تا  70 این مقدار به ،ي یک کارگر بودروزانه

برابر  70تا  30به  یک کارگري برابر حداقل مزد روزانه 1000تا  500جریمه  ،نفر 100تا  11هاي براي کارگاه

برابر به  1500تا  800نفر به باال، جریمه از  100هاي و براي کارگاهشده  ستهي یک کارگر کاداقل مزد روزانهح

 ،ي یک کارگر کاهش یافته است. مانند مواد مشابه در صورت تکرار تخلفبرابر حداقل مزد روزانه 30تا  15

به اجبار ، که 178ي ي نقدي تغییر کرده است. در مادهروز به جریمه 180روز تا  121ي متخلف از حبس جریمه

برابر  100تا  20این تخلف از  يها اختصاص دارد، جریمهو تهدید براي وادار کردن به عضویت در تشکل



ي نقدي مشابه تخفیف یافته روز و یا هر دو به تنها جریمه 120روز تا  91ي کارگر و حبس از حداقل مزد روزانه

ي بازرسان کار و ردازد که مانع ورود و انجام وظیفهپي کارفرمایان یا کسانی میبه جریمه 179ي است. ماده

ماموران بهداشت کار به کارگاه شوند یا اطالعات و مدارك مورد نیاز را تسلیم بازرسان نکنند، در این مورد 

ي ي نقدي جایگزین شده است. جریمهروز حذف و با جریمه 120روز تا  91هم، مانند موارد پیشین حبس 

 186ي ي کارگر کاهش یافته است. در مادهبرابر حداقل مزد روزانه 100تا  20برابر به  300 تا 100نقدي هم از 

ي کار ندارند یا هم که به کارفرمایانی اختصاص دارد که به استفاده از کارگران کشورهاي خارجی که یا اجازه

 رخرید تخفیف یافته است. دبس قابل د، حبس به حنپردازمی ،ي کارشان مطابقت نداردها با پروانهکار آن

کار  به دادگاههاي کیفري دادگستري خارج و نهایت هم رسیدگی به تمامی این جرایم از صالحیت دادگاه

 واگذار شده است.

بایست در پردازد. در قانون کار این درآمد حاصله مینیز به درآمد حاصل از این جرایم نقدي می 186ي ماده

شد اما در اصالح این ماده این درآمد به عنوان و فرهنگی کارگران خرج می جهت امور رفاهی، آموزشی،

شود و معلوم نیست در چه موردي باید مورد و رفاه اجتماعی محسوب می درآمد اختصاصی وزارت تعاون، کار

 استفاده قرار بگیرد.

 

 سایر قوانین

ي د از مزد کارگر برداشت نماید. در اصالحیهتوانبه مواردي اختصاص دارد که کارفرما می قانون کار 45ي ماده

تواند با اعالم موافقت کتبی کارفرما می ،بر بند جدید قانون کار بند جدیدي به این ماده اضافه شده است. بنا

د صریحا در از مزد او برداشت نماید. این بنکارگر براي کسر حقوق در قبال سایر دیون و تعهدات کارگر 

یافته در بازار کار است. بدین ترتیب کارفرما با دست بردن در این فیدامضاي رواجخدمت قراردادهاي س

 از دستمزد کارگران برداشت نماید.شده "اصالح"بر قانون تواند بناقراردادها می

اي تـشخیص، هکه به نمایندگان کارگران جمهوري اسالمی ایران در سازمان جهانی کار (و هیات 136ي ماده

ل اخـتالف، شوراي عالی تامین اجتماعی شوراي عالی حفاظت فنی و نظایر آن) اشاره دارد به طور اي حـههیات

 کلی در اصالح قانون کار حذف شده است.



ي مسایل ناظر این آموزش در زمینه کارگران اختصاص دارد و در گذشته، که به آموزش 193ي در اصالح ماده

ي روابط کار و حفاظت فنی، ایمنی بهداشت کار بود به  آموزش در زمینهبه روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و 

 باشد. "وريبهره يارتقا"ها باید چرا که اصوال هدف در کارگاه ،و بهداشت کار تغییر کرده است

در قانون کار تالش براي هر چه بیشتر امنیتی کردن و نظامی کردن  194ي رسد هدف از اصالح مادهبه نظر می

ها و حق فسخ قرارداد ها باشد. این مورد با توجه به شوراهاي سازش و انتخاب نمایندگان کارگاهکارگاه فضاي

قبل از  قانونِدهد. در میه دستگیري کارگران معناي بیشتري به صورت یکطرفه از جانب کارفرما بعد از سه ما

واحدهاي خود با نیروي مقاومت  "انآموزش نظامی کارگر"ي د که در زمینهبودنمکلف  کارفرمایان ،اصالح

ي اجرایی این ماده با همکاري نامههاي الزم را مبذول دارند و آیینبسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی همکاري

مشترك وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، تهیه و به تصویب هیات وزیران 

بلکه در خصوص  "آموزش نظامی کارگران"اند نه براي کارفرمایان موظف شده ،رسید. در اصالح این مادهمی

ي نامهسیج مستضعفین همکاري کنند و آیینبا سازمان ب "هاي مقاومت بسیجایجاد، تقویت وپشتیبانی رده"

 راجرایی این ماده با همکاري وزارت کار و امور اجتماعی وسازمان بسیج مستضعفین تدوین و به تصویب وزی

 کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

به منظور تشویق نیروهاي کارگري مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور  قانون کار 195ي ماده

هویت "تاکید بر ،کرد. در اصالح این ماده از قانون کارسال می ياجتماعی را ملزم به انتخاب کارگران نمونه

طور که قانون کار (هماناضافه شده است. در صورتی "از فرهنگ غنی اسالمی گیريبهره"و  "ایرانی اسالمی

طلبی استوار باشد. از طرف دیگر هدف از راز دانسته) نباید برهویتتکه در بندهایی ادیان، جنسیت و نژاد را هم

کار، بسط نیروي  "وريارتقاي بهره"، "اعتالي هویت ایرانی اسالمی"به  "تشویق نیروهاي کارگري مولد"

ست ا در واقع اسم رمزي "وريبهره يارتقا"بنیان تغییر کرده است. رینی، رونق و تشویق تولیدات دانشکارآف

 براي استثمار بیشتر نیروي کار و به حداکثر رساندن سود کارفرمایان.



http://manjanigh.org/
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de
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