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-ﮐﺎﻇﻢ ﻓﺮجاﻟﻬﯽ

در ﺷﺮاﯾــﻂ ﻣﻮﺟــﻮد و ﻣﺘــﺄﺛﺮ از آزﻣﻨــﺪی و ﻟﮕــﺎم ﮔﺴــﯿﺨﺘﮕﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﻓﻨﺎوری و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرن و ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ,
ﻋﺮﺻﻪای ﻧﻮ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  ۲۹آﺑﺎنﻣﺎه ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر

اﺧﺒﺎر روز

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺘﺄﺛﺮ از آزﻣﻨﺪی و ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺪرن و ﯾﺎﻓﺘﻦ راهﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﺎ
اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ ,ﻋﺮﺻﻪای ﻧﻮ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ و
ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ

ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺻﺤﻨﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد؛
آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ و ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ وﻗﺖ
ﺳﻼﺧﯽ ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻮد .ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪی آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،در ﺳﮑﻮت و ﺧﻠﻮتِ ﭘﺲ از ﺣﻮادث
ﺳﺎلﻫﺎی  ،۱۳۶۰ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻓﻀﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻫﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی آن دوران ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖِ ﮐﺎرﮔﺮان در

آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ و اﺧﺘﻪ ،در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮد.
در ﻏﯿﺎب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ و دﮔﺮﺧﻮاﻫﯽ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﯾﻦ دﺳﺖ و
آن دﺳﺖ ﺷﺪن در ﻣﺠﻠﺲ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺣﺬفِ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ِ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻮی ﭼﭗ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﯽداد ،و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪن اﻧﺪامﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ از اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ِ ﮐﺎﻏﺬﯾﻦ،
ﺑﺎﻻﺧﺮه در واﭘﺴﯿﻦ روزﻫﺎی ﺟﻨﮓ »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ راﻫﯽ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ
رﻓﺖوﺑﺮﮔﺸﺖﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻬﺎد! و در ﻫﺮ رﻓﺖوﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻨﺪه ﺷﺪن
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺑﯽﻣﻘﺪار ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ِ آن.
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ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ )در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎ( ،ﻫﺪف و ﻓﻠﺴﻔﻪی وﺟﻮدی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮف
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ِ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﺗﻌﺎرض )در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ( اﺳﺖ .در
واﻗﻊ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ روح و ﻓﻠﺴﻔﻪی وﺟﻮدی ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪﮐﻠﯽ
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎل و آﯾﻨﺪهی ﺟﻨﺎح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺧﻮد ﯾﺎری اﻫﺎﻟﯽ)!( و دﺧﺎﻟﺖ ارﮐﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﻈﺎم
ﺷﯿﺮی ﭼﻨﺎن ﺑﯽ ﯾﺎل و دم و اﺷﮑﻢ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﺎ
ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﮐﺎﻏﺬی ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و از ﻓﻠﺴﻔﻪی وﺟﻮدی ﺧﻮد ﺗﻬﯽ ﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرِ ﺣﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻠﮑﻪ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﻮد ﺑﺮای
ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ از رواﺑﻂ ﮐﺎر و ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان .اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد و ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ ِ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ آن را ﻣﻘﺪس و ﺑﻬﺎی ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪاﻧﺶ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و در ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﺼﻮﯾﺐ
آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ!

ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن )اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮازن ﻗﻮای ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ِ ﻣﻮﺟﻮد آن زﻣﺎن ﺑﺎ
دﻗﺖ و ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ،در اﺛﺮ دﺳﺖﮐﺎری و ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﻇﺎﻫﺮی ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﮔﺎه ﻣﻐﺸﻮش دارد .اﻣﺎ در واﻗﻊ در زﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ
روزﻧﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺒﯿﻪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮازن ﻗﻮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ِ ﻧﯿﺎز ،ﺟﻨﺎح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه
ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ اﻫﺮمﻫﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ روزﻧﻪﻫﺎ و

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ،ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﻗﺪرت
و ﺳﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.

اﮔﺮ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﻣﺒﺎرزه اش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺎر و زﯾﺴﺖ ،ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد آن ﺑﺎﺷﺪ در ﻋﻤﻞ دﺳﺘﺎورد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺼﯿﺐ او ﻧﻤﯽﺷﻮد و
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﮐﺮﻧﺶ ﮐﻨﺪ .ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﺎرد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﺎرﮔﺮان رﺳﯿﺪه و در
ﻃﻠﺐ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﯾﺎ ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ارادهی ﺟﻤﻌﯽ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﯾﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﺮاردادنِ روزﻧﻪ ﯾﺎ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ،و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ از ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ!

در آﻏﺎز ﻧﻤﻮﻧﻪوار ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه )در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد( اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:

 -۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺢ و ﺷﻔﺎف و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺎده ۷
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص دارد ﭼﻨﺎن
ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ و اﺑﻬﺎﻣﯽ وﺟﻮد دارد )ﯾﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه( ﮐﻪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺧﺎص از آن ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  %۹۰ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ داﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﻣﮑﺎن ارﺗﻘﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎری
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﺴﻔﺎرﯾﻪی ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ از وزارت ﮐﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۷۳اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﺪ و
در ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دادﻧﺎﻣﻪی ﺷﻤﺎرهی  ۱۷۹ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ
اداری و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎرهی  ۳۵۷۲۳وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ.

 -۲ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺰد و ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر
روزاﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ دارد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ ِ
ﻗﺼﻪی ﭘﺮ ﻏﺼﻪی ﻣﺰد و ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﻣﺎدهی  ۴۱و دو
ﺑﻨﺪ ذﯾﻞ آن ﺷﯿﻮهی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد را در ﻇﺎﻫﺮی ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺰد
ﺑﻪ اﯾﻦ روش و ﻫﻢ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺘﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﺮﺟﻊ
و ﻧﻬﺎد ِ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را »ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر« ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی آن )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و دوﻟﺘﯽ ِ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت آن ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رأی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺎرﮔﺮان )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺰد ﻋﺎدﻻﻧﻪ( ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺨﻠﻒ از ﻗﺎﻧﻮن ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .درﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۳۰ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﯽﮔﺬرد ﺣﺘﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺪﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪی ﻣﺎدهی  ۴۱ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﺟﺮا
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺼﻮﯾﺐ،
ﻣﺰد ﻣﺼﻮبِ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ واﻗﻌﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ.

ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرِ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺎﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ ﮐﺎﻻ در واﻗﻊ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .ﺑﺲ ﺷﮕﻔﺖ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ِ ﮐﻼن ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
اﺧﺘﯿﺎر و دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدداری ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮐﺎﻻ )ﺷﯿﺮهی ﺟﺎن ﮐﺎرﮔﺮان(
ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺼﺎب ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪﮔﺎن
و اﻗﺪامﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن ﺑﺎ اﺗﻬﺎمﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻧﻈﻢ و وارد ﮐﺮدن
ﺧﺴﺎرت و ﮔﺎه اﺗﻬﺎمﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺧﺮاج و
ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪی اﺳﻒاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ،و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪی ﺗﺼﻮﯾﺐﺷﺪه ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺐﮐﺎران و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎ و ﮔﺎه ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺰد ﯾﺎ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺰدی ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ و ﻋﺪمﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد ﮐﻪ ﺟﺰو دﯾﻮن ﻣﻤﺘﺎزهی آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و ﺟﺮﯾﻤﻪای
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪوﯾﮋه در دو دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮانِ ﻣﻌﺘﺮض )ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ

اﺗﻬﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﮔﺎه ﺣﺘﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ،ﯾﺎ ﻣﺰدی ﮐﻢﺗﺮ از اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺮارداد ﮐﺎر و ﺗﻮاﻓﻖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ روز ﮐﺎر  ۱۰ﺳﺎﻋﺘﻪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﺎ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﮐﺎرﮔﺮ و اﺛﺒﺎت ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪای ﺑﺮای
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ »ﺗﺄدﯾﻪی ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت« ﻣﺰد ﻣﯽﺷﻮد.

دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﺒﻮد ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی
ﻣﺘﺨﻠﻒ در ﻣﺎدهی  ۵۱ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ) ۸ﺳﺎﻋﺖ روزاﻧﻪ و  ۴۴ﺳﺎﻋﺖ
در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ( ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻟﻮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ »ﺧﻄﺎﮐﺎر«
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ِ ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ و اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﺎ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺟﻠﺐ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ زﻧﺪان
ﻣﯽاﻓﺘﺪ.

 -۳ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻼش آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮاﻧﻪی »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« و
اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﻮارﺳﺎزی راه اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و در
واﻗﻊ ﺧﻠﻊﺳﻼح اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ راه ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪِ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻫﺮ
ﻧﻮع ﺗﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ از اﯾﻦ اﺑﺰار
دﻓﺎع ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در ﺗﻮازن ﻗﻮا
و در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ زﯾﺎن ﻃﺒﻘﻪی
ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه و آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،اﻧﮕﯿﺰه ،اراده و
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﯿﺮوی ِ ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﻞ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ )ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ( ﮐﺎرﮔﺮانِ آﮔﺎه ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻓﺮاروی از ﻗﺎﻧﻮن
ﯾﺎ ﮐﺸﻒ و دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﮑﻮت ،در ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﺪهاﻧﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ» :ﻫﺮآﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻬﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ «.درﺳﺖ
ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ
ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻻزم و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻔﺎد
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺷﻤﺎره  ۸۷ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر )ﺣﺘﺎ ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزهی
ﻗﺒﻠﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،دﺳﺖ ﮐﻢ در آﻏﺎزِ ﮐﺎر ،ﻗﺎﻧﻮن و

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ادارهﻫﺎی ذیرﺑﻂ( ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﮑﻠﯽ را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎک؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﻞ ،ﻫﻮﯾﺖ ،رﺳﻤﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﯽدﻫﺪ و دﯾﮕﺮان را وادار ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش
آن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻤﺎر اﻋﻀﺎی ﻓﻌﺎل و ﭘﺎی ِ ﮐﺎر آﻧﺴﺖ ﻧﻪ
ﺻﺮﻓﺎ رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ِ آن.

 – ۴ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدهی ) ۱۵۷ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺘﺮاض و ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق در ﻫﯿﺄتﻫﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮی در اﯾﻦ
ﻣﺮاﺟﻊ را ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﺎزوﮐﺎری ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ آن ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﻮﻋﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﮐﺮات و
ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﯽرﺳﺪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ! ﻫﺮﭼﻨﺪ در
ﺗﻤﺎم ﭼﻬﻞ و دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺘﺎ در ﺳﯿﺎﻫﺘﺮﯾﻦ روزﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ،
آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ِ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﮐﺎرد را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان
رﺳﺎﻧﺪه ،ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از آﮔﺎﻫﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ از
اﯾﻦ روش و ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد،
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎه،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ دادهاﻧﺪ.

 -۵ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ِ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی از اﯾﻦ دﺳﺖ را در ﻣﺎدهی  ۱۹۱اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﻣﺎدهای ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ از ﺷﻤﻮل ِ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
ﺧﺎرج ﮐﺮد؛ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪی اﯾﻦ »ﻣﺼﻠﺤﺖ« را ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۸۱اﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و
ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی دارﻧﺪهی  ۱۰ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﻢﺗﺮ را از ﺷﻤﻮل ﺣﺪود  ۴۰ﻣﺎدهی
اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﻌﺎف ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻫﯿﺄت در
ﺳﺎل  ۱۳۸۴دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ را ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ
ﺑﺮ اﻫﻞ ﻓﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ِ ﺣﺘﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ

از  ۱۰ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻨﻮز ،ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎرﮔﺎه و ﻫﻢ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روﯾﻪی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ و دور از ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ،ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ از
ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻣﺰد ،ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرِ روزاﻧﻪ و
اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ آنﻗﺪر ﻣﺤﺮوم ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﺷﺎره ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن در ﻃﻠﺐ ﺣﻖ ،اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﺒﺐ اﺧﺮاج ﺑﯽدرﻧﮓ
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﻧﮕﺮدد ﺑﻪﯾﻘﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد
ﮐﺎر او ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ در دوران ﯾﮑﻪﺗﺎزی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﺣﺪ از ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن
ﺣﻘـﻮق ،ﺳـﻠﺐ اﺧﺘﯿـﺎر از ﮐـﺎرﮔﺮان و دﺳـﺖاﻧﺪازی رﺳـﻤﯽ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق ِ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪهی ﮐﺎر ،آزﻣﻨﺪی ﺟﺒﻬﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﺮان را ارﺿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!
ﻟﺬا اﺗﺎق ﻓﮑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و روشﻫﺎی
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ ﮐﺸﻒ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ و راهﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای
ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ از رواﺑﻂ ﮐﺎر ،ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﺎ ﻓﺸﻞ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و
ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯽدﻓﺎع ﮐﺮدن و ارزانﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر،
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﺪﯾﺪ و ﻏﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ:

ﯾﮏ :ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در رأس ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﯾﺠﺎد روﻧﻖ در ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺰک ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ روش
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﯿﺰان آن را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺣﺪاﻗﻠﯽ ،ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮرم ﺑﺮ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ،
ﺑﺮاﺑﺮ داﻧﺴﺖ.

دوم :دﺳﺖاﻧﺪازیﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽای ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان )ﻣﺰد و
ﺣﻘـﻮقﺑﮕﯿﺮان( ،ﭘﺲاﻧـﺪاز و ﭘﺸﺘـﻮاﻧﻪی روزﻫـﺎی ﺑﯿﻤـﺎری و ﺑﯿﮑـﺎری و
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﮏﺗﮏ اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .ﻗﺼﻪی ﭘﺮ ﻏﺼﻪ و
ﭘﯿﺸﯿﻨـﻪدار دﺳـﺖاﻧﺪازیﻫﺎی زورﮔﻮﯾـﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾـﺎﻓﺘﻪی دوﻟـﺖ ﺑـﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻃﻮﻻﻧﯽﺳﺖ و در اﯾﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﺎ
وام دوﻟﺖ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از آن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ
از اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ اراده و
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺣﺘﺎ وﻋﺪهای ﺑﺮای آﯾﻨﺪهای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آنﻫﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش واﻗﻌﯽ روز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﺑﻪ ۲۹۴
ﻫﺰار و  ۴۰۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺳﻒ
ﺑﺎر اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی
 ۸۹ ،۸۷و  ۹۱ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎدهی  ۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم
ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ وزارت رﻓﺎه
و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دل آن ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ وزارتﺧﺎﻧﻪ
درآورد .ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﭼﻨـﺪﺑﺎرهی اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪی ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﺄﻣﯿـﻦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎدهی  ۱۷اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎدهی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣـﻮﺟﺐ ﻗـﺎﻧﻮن ادارهی آن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ رﻋـﺎﯾﺖ ﺳـﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ )ﮐـﺎرﮔﺮ،
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و دوﻟﺖ( و ﻓﺎرغ از ﻣﺎدهی  ۱۷ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺎه
و ﺗﺄﻣﯿــﻦ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺻــﻮرت ﺑﮕﯿــﺮد؛ ﻫﺮﭼﻨــﺪ اﺻﻞ»ﺳــﻪﺟﺎﻧﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ«
ﺑﻪدﻟﯿﻠﻌﺪماﻣﮑﺎن ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ دوﻟﺖ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺣﻀﻮر »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن داده
ﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ
ﺳﺎزوﮐﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و
ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮم :ﺑﻌﺪ از زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﻨﯽ و ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ و ﭘﺲ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮیﻫﺎی اوﻟﯿﻪی
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ،۱۳۶۹در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻬﺮرﯾﻮر  ۱۳۷۲ﻗﺎﻧﻮن »ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
ﺗﺠﺎری -ﺻﻨﻌﺘﯽ« در  ۲۶ﻣﺎده در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ دو
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ در  ۲۱ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۷۲ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ از اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارض دوﻟﺘﯽ ،در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از رواﺑﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت

ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۲۰۲ﻣﺎده( ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رواﺑﻂ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﻫﻔﺖ
و ﻧﻪ ﻧﻔﺮهی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت
ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻫﯿﺄتﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
او ،رﺋﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی او و ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﮔﺮ ِ ﺷﺎﮐﯽ )ﯾﺎ
ﻣﺘﻬﻢ( اﺳﺖ .رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻗﻀﺎوت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎ
»ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد« ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً  ۵۱ﻣﺎده دارد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﻣﺎده از ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی  ۳۰روز ﺑﻪ  ۲۰روز )ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ
و روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ( ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻗﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﺣﺘﺎ از ﻫﻤﺎن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﻞ
و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ،ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن آﺷﮑﺎرﺗﺮ ،ﺑﯿﺶ از دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﯽدﻓﺎع و از ﻫﻤﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد روﻧﻖ در ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻓﺮاﻫﻢ
آﻣﺪن زﻣﯿﻨﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﺗﻌﺠﺐآور و ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪی اﯾﻦ
روﻧﻖ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ دوش ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی
و
»ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« و »ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد«
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮادث ﮐﺎر و دﯾﮕﺮ رﺧﺪادﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی – ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ دو دﻫﻪی
ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪهی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ دردﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاردن ﮐﺎرﮔﺮان ارزان و
ﺑﯽدﻓﺎع ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ اﯾﻦ روﻧﻖ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮ دوش ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ
و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎحﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت آن ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﺳﻮد و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در
ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎرِ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺰدی در رﻧﮓ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ و ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ
ﮐﺎر ،دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک و وﺣﺪت روﯾﻪ دارﻧﺪ .ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
رﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻘﺮ و ﺑﯽ ﺣﻘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮﺟﻮد و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻬﻤﯽ درﺧﻮر در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻗﻌﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮﯾﺰی از ﮐﺴﺐ آﮔﺎﻫﯽ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ِ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺳﺮاﺳﺮی وﯾﮋه
ﺧﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ راﻫﯽ دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎر در راه.

ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﯿﺶروﻧﺪهی اردوی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎر و ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﺳﺮاﺳﺮی را
ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﮐﺎرﮔﺮی ،ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه از
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،در ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮانِ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒِ
ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮری آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ در ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﭘﺮﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آنﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ آﯾﻨﺪهای ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻬﺘﺮ ِ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺘﺄﺛﺮ از آزﻣﻨﺪی و ﻟﮕﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ــﯽ ارزش و
ــﺪﮔﺎن واﻗﻌـ
ــﻠﺐﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـ
ــﺒﺮال ،روﻧﺪﺳـ
ﻧﻮﻟﯿـ
ﻧﺎﺑﺮﺧﻮرداری ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻘﻮط ﭘﺮﺗﺎبﮔﻮﻧﻪی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮودﺳﺖﺗﺮ و اﻋﻤﺎق درهی
ﻓﻘﺮ روﻧﺪی ﻓﺰاﯾﻨﺪه دارد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺻﻔﻮف ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ،ﻣﺤﺮوم و
ﻓﻘﯿﺮﺷﺪه را ﭘﺮﺷﻤﺎرﺗﺮ و ﻣﺘﺮاﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺴﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﻪ
در ﺻﻮرت وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪرن ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ
راهﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﯾﺎ اﯾﺠﺎد
اﺷﮑـﺎل ﻧـﻮﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫـﺎی ﻃﺒﻘـﻪی ﮐـﺎرﮔﺮ ﻋﺮﺻـﻪای ﻧـﻮ در ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

