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رضا مقدم – بیست اکتبر 6102
ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ دولت روﺣﺎنی ﺑﺮاﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻳﮑﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﺿﻊ
ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ و چپ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ را ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ نﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .از ﻣﻴﺎن ﺟﺪالﻬﺎﯼ نﻈﺮﯼ
ﻣﻬﻤی ﮐﻪ ﮔﺮاﻳﺶ چﭗ و راﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ از انﻘﻼب ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ هم داﺷﺘﻪ انﺪ ،ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر
ﻳﮑی از ﺧﺼﻠﺖ نﻤﺎﺗﺮﻳﻦ ﺁنﻬﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻣﺑﺎرزﻩ ﺟنﺑش ﮐﺎرﮔرﯼ اﻳران ﺑﺎ اولﻳن پﻳش نوﻳس
ﻗﺎنون ﮐﺎر اﺳﻼﻣی از پﺎئﻳز  16ﺁغﺎز ﺷد و رژﻳم اﺳﻼﻣی ﺑنﺎچﺎر ﺁنرا پس ﮔرفت .زﻳر فﺷﺎر
اعﺗراﺿﺎت ﮔﺳﺗردﻩ ﮐﺎرﮔران ،رژﻳم اﺳﻼﻣی لواﻳح دوم و ﺳوم را نﻳز پس ﮔرفت .ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر
فعﻠی ﮐﻪ در ﺳﺎل  16در ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﻳص ﻣصﻠﺣت ﺗصوﻳب و از ﺳﺎل  07ﺑﻪ اﺟرا ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷد
چﻬﺎرﻣﻳن الﻳﺣﻪ ﮐﺎر ﺑود .ﮔﺮاﻳﺶ چﭗ ﺟنﺑش ﮐﺎرﮔرﯼ ﺑﺎ ﻗﺎﻃعﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﺎنون ﮐﺎر را رد ﮐرد و
ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ نﺸﻨﺎﺧﺖ و ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ ﺁنﺮا ﺑﻪ "ﺑﻮﺗﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺶ" ﮔذاﺷت .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻴﺴﺖ و پنج
ﺳﺎل از اﺟﺮاﯼ ﺁن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دفﺎع ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ از ﺑﺧﺷﻬﺎﻳی از ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر و انﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﻮرد نﻈﺮ دولت روﺣﺎنی دﻳﮕﺮ هﻳچ ﺗﻮﺟﻴﻬی نﺪارد.
در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻬﺎﯼ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر ،ﮔﺮاﻳﺶ چﭗ و ﺳﻮﺳﻴﺎلﻴﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﺮ اﻳﻦ
نﮑﺘﻪ پﺎﯼ فﺸﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﻳت هر ﻗﺎنﻮن ﮐﺎرﯼ را ﮐﻪ صﺮﻳﺤﺎ و ﺑﺪون اﻣﺎ و اﮔﺮ ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ و ﺣﻖ
اعﺘﺼﺎب را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان نﺪهد ،رد ﻣی ﮐند .از نﻈﺮ ﮔﺮاﻳﺶ چپ و ﺳﻮﺳﻴﺎلﻴﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮﯼ وﺟﻮد ﺗﺸﮑﻠﻬﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و ﺣﻖ اعﺘﺼﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﻳی ﻣﻔﺎد ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر اﺳﺖ و
ﮔﺮنﻪ هﻳچ ﺗﻀﻤﻴﻨی ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ ﻣﻔﺎد ﺁن وﺟﻮد نﺪارد.
ﺑﻴﺴﺖ و پنچ ﺳﺎل اﺟﺮاﯼ ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ صﺤﺖ نﻈﺮﮔﺎهﻬﺎﯼ ﮔﺮاﻳﺶ چﭗ و ﺳﻮﺳﻴﺎلﻴﺴﺖ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ صﺤﻪ ﮔذاﺷت .ﻣﻮاﺿﻊ فعﺎلﻳن ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﻗﺒﺎل طرح
ﺗﻐﻳﻳر ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر ﺗوﺳط دولت روﺣﺎنی ﮐﻪ هنوز ﻣدافﻊ ﻣﻔﺎدﯼ از ﻗﺎنون ﮐﺎر نظﻳر ﻣﺎدﻩ  16اﺳت
رﺑﻄی ﺑﻪ واﻗعﻴﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻳﺳت و پنج ﺳﺎلﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان از اﺟﺮاﯼ ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر و
ﻣﺎهﻳت رژﻳﻢ اﺳﻼﻣی و وزارت ﮐﺎر ﺁن نﺪارد.
عﻠﻴﺮغﻢ ﻣﻔﺎد صﺮﻳح ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر ،در دوران ﺧﺎﺗﻤی اﺑﺘﺪا ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎﯼ داراﯼ  5ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﻪ پﺎئﻴﻦ ،ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎﯼ ﻗﺎلﻴﺒﺎفی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗعﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﺁن و در پﺎﻳﺎن نﻴﺰ
ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎﯼ داراﯼ  67ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ پﺎئﻴﻦ را از ﺷﻤﻮل ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر ﺣﺬف ﮐردند! و
عﻠﻳرغم ﻣﻔﺎد ﻗﺎنون ﮐﺎر ﮐﻪ ﺣل اﺧﺗﻼفﺎت ﮐﺎرﮔر و ﮐﺎرفرﻣﺎ را ﺑﻪ هﻳﺎت هﺎﯼ ﺣل اﺧﺗﻼف اﺣﺎلﻪ
دادﻩ اﺳت ،ﮐﺎرﮔران ﺧﺎﺗون ﺁﺑﺎد را ﮐﻪ ﺗنﻬﺎ ﺧواهﺎن اداﻣﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑودند ،در دورﻩ ﺧﺎﺗﻣی ﺑﻪ
ﮔﻠولﻪ ﺑﺳﺗند و ﮐﺷﺗند .و اﮐنون نﻳز ﺑﻪ ﺑﻬﺎنﻪ ﺷﮑﺎﻳت ﮐﺎرفرﻣﺎهﺎ از ﮐﺎرﮔران ﻣعﺗرض ﺑﻪ ﻗوﻩ
فﺎﺳد ﻗﺿﺎئﻳﻪ ،نﻳروهﺎﯼ اﻣنﻳﺗی و انﺗظﺎﻣی رژﻳم اﺳﻼﻣی ﺑﺎ لﮕدﻣﺎل ﮐردن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺣل اﺧﺗﻼف
ﺑﻳن ﮐﺎرﮔر و ﮐﺎرفرﻣﺎ ،ﻣندرج در ﻗﺎنون ﮐﺎر ،راﺳﺎ ﮐﺎرﮔران ﻣعﺗرض را دﺳﺗﮕﻳر ،زندانی و
ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﻣی ﮐنند.
ﺑﻴﺴﺖ پنج ﺳﺎل پﺲ از اﺟراﯼ ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر ،هر ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﻳﻢ اﺳﻼﻣی ﺧﻂ فﻘﺮ و نرخ ﺗورم
را ،ﺁنﻬﻢ ﺑﺎ ﻣعﻴﺎرهﺎﯼ ﺧﻮد رژﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮐﺎرﮔﺮان نﻴﺴﺖ ،اعﻼم داﺷﺗﻪ انﺪ و در عﻴﻦ هر

ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان را ﺣﺘی از ﻳک ﺳوم ﺧﻂ فﻘﺮ پﺎئﻴﻦ ﺗﺮ ﺗعﻳﻳن ﮐردﻩ اند .از ﻣﻔﺎد
دوران اﺳﺘﺨﺪام ﺁزﻣﺎﻳﺸی ﺳﻪ ﻣﺎهﻪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣی ﺟﻬﺎن ﻣﺗداول اﺳﺖ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدنﺪ
و ﺁنﺮا ﺑﻪ روش عﻤﻮﻣی اﺳﺘﺨﺪام در ﺁوردنﺪ .ﻣطﺎﺑق ﺁﻣﺎر ﺧود رژﻳم اﺳﻼﻣی ﺑﻳش از 67
درصد ﻗراردادهﺎﯼ ﮐﺎرﮔر و ﮐﺎرفرﻣﺎ ﺳﻔﻳد اﻣﺿﺎ و ﻳﺎ ﺑطور دائﻣی ﻣوﻗﺗی اﺳت! اﻳن ﻗراردادهﺎ
ﮐﻪ هر نوع اﻣنﻳت ﺷﻐﻠی را از ﮐﺎرﮔران ﮔرفﺗﻪ ﻣنﺷﺎ ﻣﻬم رواج ﻳک ﻣﺣﺎفظﻪ ﮐﺎرﯼ در ﮐل
ﺟنﺑش ﮐﺎرﮔرﯼ اﺳت اﻣﺎ هنوز نﺗوانﺳﺗﻪ اﻳن ﺟنﺑش را ﺗﺳﻠﻳم ﮐند .اعﺗراﺿﺎت و اعﺗصﺎﺑﺎت
ﮐﺎرﮔرﯼ ﺑﺎ وﺟود ﺧطر از دﺳت دادن ﺷﻐل ،دﺳﺗﮕﻳرﯼ و زندان ﺧﺎﻣوش ﺷدنی نﻳﺳت.
ﺟﻨﺎح چپ و ﺳﻮﺳﻴﺎلﻴﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮﯼ از هﻣﺎن اﺑﺘﺪا اعﻼم داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﯼ هر ﺑﻨﺪ و
ﻣﺎدﻩ از ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﻨﻔعﺘی ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣی ﮐﻨﺪ؛ و اعﻼم
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ هر ﻗﺎنﻮنی ﮐﻪ ﺑﻪ نﻔﻊ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘی اﮔﺮ ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﻳی نﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎنﻮن
ﮐﺎر رژﻳم اﺳﻼﻣی نﺪارد ،ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺎرﮔﺮان را از ﻳک ﺣق ﺑﺟﺎنﺑی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣی ﮐﻨﺪ و در
ﺑﺴﻴج ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل عﻠﻴﻪ هر نﻮع ﺗﻮهم پﺮاﮐﻨی نﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎهﻳت
ﺿﺪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﺿﺎﻣﻦ اﺟﺮاﯼ هر ﻗﺎنﻮنی ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻗﺪرت
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﺸﮑﻞ و ﺣﻖ اعﺘﺼﺎﺑﺸﺎن اﺳت .ﻣﺎدام ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺸﮑﻞ نﺪارنﺪ و اعﺘﺼﺎب و
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺷﺎن غﻳر ﻗﺎنﻮنی اﺳت رژﻳﻢ اﺳﻼﻣی و ﮐﺎرفﺮﻣﺎهﺎ از اﺟﺮاﯼ ﻣﻔﺎدﯼ از ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر ﮐﻪ
در ﻳک ﺗﻮازن ﻗﻮاﯼ دﻳﮕﺮﯼ نﺎچﺎر ﺷﺪﻩ ﺑﻮدنﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮنﺪ ،ﺧﻮددارﯼ ﻣی ﮐﻨﻨﺪ.
 66ﺳﺎل پﻳش اﺣﻤﺪﯼ نﮋاد ﻗﺼﺪ داﺷت ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺿﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻐﻴﻴﺮ دهد.
هﻣﺎنﻄﻮر ﮐﻪ دو رئﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺒﻠی ،رفﺴﻨﺠﺎنی و ﺧﺎﺗﻤی ،هم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر
ﮐﺎرﮔﺮان در دﺳﺘﻮرﺷﺎن ﺑﻮد .رفﺳنﺟﺎنی ،ﺧﺎﺗﻣی و اﺣﻣدﯼ نژاد هﻳچﮑدام ﺗعﺠﻴﻠی در ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر نﺪاﺷﺘﻨﺪ و روﺣﺎنی هم ندارد .زﻳرا ﻣﻔﺎد ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر و ﻳﺎ هر ﻗﺎنﻮن دﻳﮕﺮﯼ اصﻮال
ﻣﺎنعی ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗی ﮐﻪ رژﻳم اﺳﻼﻣی ﻗصد انﺟﺎم ﺁنرا دارد ،نﺒﻮدﻩ و نﻴﺴﺖ .وﻗﺘی فعﺎلﻳن
ﮔﺮاﻳﺶ راﺳﺖ ﻣی ﮐﻮﺷند ،اﺟراﯼ ﻣﻔﺎد ﻗﺎنﻮن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﻳﻢ و وزارت ﺿﺪ ﮐﺎرش
ﻳﺎدﺁورﯼ و ﮔﻮﺷﺰد ﮐنند ،در واﻗﻊ در ﺗﻼش ﺑراﯼ ﺳراﻳت ﺳﺎدﻩ دلی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان هﺳﺗند؛
ﮔﻮﻳﺎ هﻣﺎنﮕونﻪ ﮐﻪ دراﮐﻮال از صﻠﻴﺐ ﻣی ﺗﺮﺳﺪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رژﻳﻢ هم از ﻗﺎنﻮن ﻣی ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻣﻴﺸﻮنﺪ!
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