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 مهدی سامع
مثـل حـق اعتصـاب و حـق ایجـاد تشـکلهای              ،کارگران و مزدبگیران ایـران    حقوق اساسی   مدافع  قانون کار فعلی    
در   شورای نگهبان و مجلس ارتجـاع     تلف و متعدد بین     های مخ پس از کشمکش  این قانون   . نیست مستقل کارگری 

 یک شیر بـی  که مثل رگری اما همین قانون ضد کا.  به تصویب رسیدمجمع تشخیص مصلحت نظام  در   69سال  
 نفـر از زیـر شـمول        10های زیر   کارگران کارگاه  و   شدخواهد  یکبار دیگر به ضرر کارگران خراطی       است  یال و دم    

 باز  اخراج کارگران ای  ا بر دست کارفرم  هدف از این تغیر این است که         .ایتهای ناچیز این قانون خارج می شوند      حم
   .باشد

بر طبـق مـاده     . ین قانون کار پرداخته است     هم 191به تفسیر ماده    ت خاتمی این با برای این تغیر        وزارت کار دول  
. توان بر حسب مصلحت و به طور موقت از شمول قانون فعلی کـار مسـتثنی کـرد                   میکارگاههای کوچک را     191

ی در یک نشست مطبوعاتی     نوری معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماع          محسن خواجه  دیماه   22روز یکشنبه   
نامه خاصی که به تصـویب        اند، بلکه تحت آیین      نفر از شمول قانون کار خارج نشده       10کارگاههای کمتر از    «: گفت

اظهار امیدواری کرد وی » . قانون کار در مورد این کارگاهها اجرا خواهد شد     191هیات وزیران خواهد رسید، ماده      
 روز آینـده    15 است، بدون تغییر ظـرف        که به تصویب شورای عالی کار رسیده       191نامه اجرایی ماده      آیین« : که

ــد   ــویب برســــــــــــــ ــه تصــــــــــــــ ــران بــــــــــــــ ــات وزیــــــــــــــ  ».در هیــــــــــــــ
 شـمول   ارگاههای کمتر از پـنج نفـر از       خروج ک  نشده بود    »اصالح طلب «چهار سال پیش که مجلس ارتجاع هنوز        

 400  مجلس پنجم رسید و در نتیجه بـیش از           به تصویب  1378اتاق بازرگانی در اسفندماه      کار    با پیشنهاد  قانون
اجعه به مجلـس    بدون مر  »اصالح طلب « دولت   اکنون .هزار نفر از نیروی کار فعال کشور به بیکاری کشانده شدند          

 »عـدل اسـالمی   « بدین ترتیب نظـام      .کنند   درصد کارگران از شمول قانون کار خارج می        90عمال   »اصالح طلب «
گـذاری و     بهبـود وضـعیت سـرمایه     «شاهنشاهی را به بهانـه      » طاغوتی«م   نظا کار قانون   33و  32  مواد والیت فقیه 

نخواهـد  گـذاری و اشـتغال        هیچ تاثیری در بهبود وضعیت سرمایه      در عمل     این اقدام  البته. احیا می کند  » اشتغال
 .  خوران حکومتی از آن سود می برنده فقط تجار سوداگر و رانتداشت، بلک

 و ایجاد یک نظام همه      حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری    حق اعتصاب،   کارگران ایران   خواست اولیه و همگانی     
جانبه تامین اجتمایی  می باشد که هیچکدام از این خواسته ها در قانون کـار جمهـوری اسـالمی منظـور نشـده                        

جـاد یـک نظـام غیـر         دمکراسـی و ای    کارگران ایران برای تحقق این خواستهای بر حق خـود و نیـز             از اینرو . است
 .است به مبارزه خود ادامه می دهند خواست همگانی مردم ایران مذهبی که 

 


