
 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری! 

 يشود درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر م    -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         

 ٥٣٤١  مهر ٣3جمعه   کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٩٣٤ 

   13٥2اکتبر   1٥

 1٣ صفحه   

 1٢ صفحه  

 11 صفحه   

 ٥٣صفحه 

 13 صفحه   

 ٨ صفحه   

 ٢ صفحه 

 ٣ صفحه  

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه 
الیحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را 

 محکوم می کنیم

بیانیه حزب کمونیست کارگری در مورد الیحه 
 اصالح قانون کار: 

اصالحیه قانون کار باید به زباله دان 
 انداخته شود

میز گرد کارگر کمونیست با حمید تقوایی و شهال دانشفر  در 
 ارتباط با الیحه اصالحیه "قانون کار"  

 چه کسی از اصالح قانون کار سود می برد؟
 ناصر اصغری

 اصالحیه یواشکی،غارت در خفا و استثمار علنی
 یاشار سهندی

 مطلب از شهال دانشفر در باره اصالحیه قانون کار ٥

 ٢ صفحه   

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون الیحه 
 اصالحیه دولت بر روی قانون کار 

 کارگر کمونیست ویژه
 و کلیت این قانون بردگی  علیه الیحه "اصالح قانون کار"

 یادداشت سر دبیر

 جوانمیر مردادی :
 قانون کارموجود،یوغ سنگین بردگی برگردن طبقه کارگر 

 دفاع از قانون کار جمهوری اسالمی به بهانه شرکت درپراتیک اجتماعی
 محمد کاظمی 

حمید تقوائی: قانون کاراسالمی: از 
 ”باب ریاضتکشی“تا ” باب اجاره“

هرگونه تالش برای ایجادتغییرات ضد کارگری ”
در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر و 
فالکت بیشتر،با فوران خشم فرو خورده ما 

 کارگران مواجه خواهد شد 
 پروین محمدی

بیانیه و اطالعیه در ارتباط با الیحه اصالحیه 
 “ قانون گار”

 تجمع کارگری در مقابل مجلس اسالمی در اعتراض به الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار   
 13 صفحه  

 1٩ صفحه   

 1١ صفحه   

 1 صفحه  

 12 صفحه    
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 :  نسان نودینیانرسدبير
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 نارص اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفایه

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکویه
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صالىح
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

حزب کمونیست کارگری همه کارگران را به مقابله فعال و سراسری با اصالحیه قانون کاار کاه تاوطایاه ای 
برای تحمیل ریاضت و مشقت بیشتر به کارگران است فرا میخواند. تغییرات و اصالحاتی که قارار اسات از 
طریق این اصالحیه قانونی شود، ابزارها و اهرمهایی برای سرکوب بیشتر، تحمیل دستمزدهای پایین تار باه 
کارگران و فقر و گرسنگی بیشتر، و تحمیل شرایط سخت تر و مشقت بارتر به کاارگاران اسات. پااسا  ایان 
اصالحیه تاکید صریح و روشن بخشهای وسیع کارگران بر حق اعتصاب و تشکل و افزایش دستمزد به بااالتار 
از خط فقر است. پاس  کارگران به این تقال و تالش حکومت اسالمی، برپایی مجامع عاماومای کاارگاری و  
تاکید بر حقوق پایه ای کارگری است. این تالش و توطیه حکومت را باید در نطفه خفه کرد و کلایات ایان 
اصالحیه را به زباله دان انداخت و راه را برای تحمیل حقوق پایه ای و بایان الامالالای کاارگاری باه ایان 

 حکومت و کنار زدن قوانین ضد کارگریش هموارتر نمود. 

یادداشت 
 سر دبیر

اعتراضات وسیع و گستتترده ای  
برای افزایتش دستتتمتزدهتای بترای  
گرفتن حقوق های پرداخت نشتده  
و علیه اخراج و بتیترتارستازی در  
جریان است. فعالتیتن کتارگتران و  
معلمتان بتیتشتتتر از گترشتتته در  
صحنه سیاست  جتامتعته بتعتنتوان   
سخنتوتویتان جتنتبتش اعتتتراضت   
معلمتان و کتارگتران ابتراز وجتود  
متیترتنتنتد.  جتنتبتش کتارگتتری  
تحوالت مهم  را تجربه میرنتد.  
تالش پیویرانه کارگر کمونیستت  
انعراس و انتشار این اعتتتراضتات  
و ثبت شرایط کنتونت  در تتاریت   
 اعتراض کاران و معلمان است.  

 
کارگر کمونیست نشتریته حتزب    

کمونتیتستت کتارگتری ایتران هتر  
هتتهتتتتته بشتترتتل روتتتیتتن اختتبتتار و  
متتبتتارزات و تتتحتتوالت جتتنتتبتتش  
گارگریی معلمان و جنبش علیته  
بیرتاری را متورد بتررست   ترار  
متتیتتدهتتد. موتتاحتتبتته و متتطتتالتتب  
سخنوویان و فعالیتن متعتلتمتان و  

 کارگران را منتشر میرند.   
 

٧٣٤ در شماره کارگر کمونیست  
) کارگر کمونیست ویتهه کتارزار  
عتلتتیتته احتترتتاع امتنتتیتتتتت  عتتلتتیتته  
فعالین کارگریی معلمان و متردع  

 معترض( را منتشر کردیم. 
کارزار عتلتیته احترتاع امتنتیتتت   
عرصه ای مهم و ضتروری بترای  
فعالین و سخنوویان کتارگتران و  
معلتمتان استت. حتره اتتهتامتات  
امنیت  از پرونده فعالیتن جتنتبتش  
متعتتلتتمتتان و کتارگتتران یتترتت  از  
ختواستتتتهتای پتتایته ای بتود کتته  
اسماعیل عتبتدی بتهتمتراه جتعتهتر  

عظیم زاده در بیانیه مشتتترکشتان  
در روز جتتهتتانتت  کتتارگتتر اعتتالع  
کردند. این خواست برحق و پتایته  
ای متتورد حتتمتتایتتت گستتتتترده  
کارگران در مراکز تولتیتدی  ترار  
گتترفتتت. ستتنتتدیتترتتای کتتارگتتران  
شرکت واحد و نیشرر هتهتت تت ته  
و چندین کانون صنه  متعتلتمتان  
از این خواست حمتایتت کتردنتد و  
تت عتتظتتیتتم زاده    تتت بتتیتتانتتیتته عتتبتتدی ت

 توسط آنها پشتیبان   شد.   
 

لغو اتهاع امنیتتت  یتعتنت  آزادی  
اعتواب و تجمعی آزادی تشرتلی  
آزادی بیان و اعتراض. این یت   
ختتواستتت متتحتتوری در متتبتتارزات  
بخش های مختلف متردع عتلتیته  
فقر و محترومتیتت و بتیتحتقتو ت   
علیه مهتتختوران و جتنتایتتترتاران  
حاکم است. این ختواستتت  استت  
کتته کتتتارگتتران و متتعتتتلتتمتتتانی  
دانشتتجتتویتتان و زنتتان متتعتتتتترضی  
وکتتالی پتتیتتشتترو و فتتعتتالتتیتتن  
گروههای معترض متوستیتقت  و  
کلیه مردع آزادیتختواه را کته بته  
اشتترتتات متتختتتتتلتتف در متتقتتابتتل  
جمهوری اسالم  صتف کشتیتده  
اند متحد و یر ارچه متیترتنتد و  
اعتتتتتراضتتات را بتته هتتم پتتیتتونتتد  

 میدهد. 
 

کارگر کتمتونتیتستت ویتهه عتلتیته  
الیحته ااصتالق  تانتون کتارا  و  
کلیت این  تانتون بتردگت )شتمتاره  

( را به مطالب و  اطتالعتیته  ٧٣٤ 
های  اختواص داده ایتم کته در  
مورد الیحهااصالق  تانتون کتارای  

 منتشر شده اند. 
دولتتت یتتازدهتتم در یتت  ا تتداع  
جعل  بندهای  از ا انون کتارا را  
دستراری و تتغتیتیتر داده استت.  
کارگران و سخنوویتان آنتهتا ایتن  
جعلیتات و ا تداع متزورانته دولتت  

یتازدهتتم و متجتتلت  استالمتت  را  
افشتتا کتتردنتتد. هتتمتتزمتتان ده هتتا  
نتوشتتتته و اطتتالعتیته و فتراختتوان  
خطاب به کارگران عتلتیته الیتحته  
 ااصالق  انون کارا منتشر شدند.  

 
  ٥٣٤١ در بیست و ههتم مهر متاه  

همزمان بتا آاتاز بتررست  الیتحته  
اصالحیته دولتت بتر روی  تانتون  
کار جمع  از کارگران تتهتران بتا  
هماهنو  اتحادیه آزاد کتارگتران  
ایران دست به تتجتمتع در متقتابتل  
مجل  استالمت  زدنتد. در ایتن  

ظتهتر    ٥١ تجمع که تتا ستاعتت  
ادامتته داشتتت کتتارگتتران شتتعتتار  
میدادند: الیحه این دولت بردگت   

معیشتت متنتزلتت حتق    –کارگر  
 ترارداد متو تت    –مسلم ماستت  
اصتالق  تانتون    –بردگ  کارگر  

امتیتد    –کار به نهع سترمتایته دار 
کتارفترمتتاهتا کتتارگتر ختتامتوشتتهی  
  -تدبیر دولتمردان کتارگتر ارزونته  

کتتارفتترمتتایتتان بتتدانتتنتتد کتتارگتتر  
دولتیان بتدانتنتد    –خاموش نمیشه  

 کارگر ارزون نمیشه.  
 

در این شماره ویهه ما تالش کترده  
ایم مجموعه ای از اطتالعتیته و  
مطالب در زمتیتنته اعتتتراض بته  
الیحه  اصالحیه ا تانتون کتارا را  

 منتشر کنیم. 
 

کتارگتتر کتتمتتونتتیتتستت بتتا حتتمتتیتتد  
تقوای  و شهال دانشهر در ارتتبتا   
با الیحه اصالحتیته ا تانتون کتارا  
مواحبه انجاع داده است که نتظتر  
ختتوانتتنتتدگتتان را بتتختتوانتتدن ایتتن  

 مواحبه جلب میرنم.   
 نسان نودینیان 

 ٥٣٤١ مهر    ١٢ 
 ١٢٥٢ اکتبر    ١٢ 
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 ٩ صفحه   

 میز گرد کارگر کمونیست
با حمید تقوایی و شهال دانشفر   

در ارتباط با الیحه اصالحیه 
 "قانون کار"  

دولت یازدهم متختهتیتانته الیتحته    
اصالق  انون کتار را در تتیترمتاه  
سالجاری بته متجتلت  استالمت   
ارسات کرد. فعالیتن کتارگتری و  
از جمله اتتحتادیته آزاد کتارگتران  

شتتهتتریتتور الیتتحتته     ٥١ ایتتران در  
تغییرات در  انون کار را عتلتنت   

 کردند.   
 

کارگر کمونیست بترای بتررست   
بیشتر تغیتیترات ا تانتون کتارا بتا  
حمید تقتوایت  تتتت شتهتال دانشتهتر  
 مواحبه زیر را انجاع داده است. 

 
حااااامااااایاااااد ک.ک؛  

و ٩تقوایی، در دولات 
)احااماادی نااژاد  و ٠١

٠٠اکاااناااون دولااات 
)حسااایااان روحاااانااای  
الیااحااه اصااالح قااانااون 
کار به مجلس اسالمای 
رواناااه شاااده اسااات!   
هدف رژیم اسالمی از 
اصالحیه "قاناون کاار" 

 چی هست؟ 
 

 حمید تقوائی:
ایتتن ااصتتالحتتیتتها هتتا در جتتهتتت    

تحمیل ب  حقو یهای بیتشتتتر بته  
کارگران است. کتل  تانتون کتار  
اسالم  به اتایتت ارتتجتاعت  و  
ضتتد کتتارگتتری استتت و الیتتحتته  
اصتتالق  تتانتتون کتتار هتتم هتتمتتیتتن  
خولت و خوتوصتیتت  را دارد.  
هتتمتته متتیتتدانتتنتتد کتته جتتمتتهتتوری  
اسالم  با ی  بحران متزمتن و  
ورشرستو  ا تتوتادی و بتقتوت  
خود مقامات با افلج ا تتتوتادیا  
روبروست. مساله ای کته امتروز  
به شترتل ورشترتستتتوت  و بتن  

بست ا توادی ختود را نتمتایتش  
میدهد از همان بدو بقدرت رسیتدن  
جمهوری اسالمت  وجتود داشتتته  
است. اولین امانعا ا تتوتادی در  
برابر رژیم استالمت  تتازه بتقتدرت  
رستتیتتده تتتعتترض هتتمتته جتتانتتبتته  
کتارگتتران انتتقتتالبتت  بتتود کتته بتتا  
تشریل گسترده شوراها در طت   
انقالب خواستتتار کتنتتترت متراکتز  
تولیدی بتودنتد و عتمتال کتنتتترت  
بستیتاری از کتارختتانتجتاتتت  کتته  
صاحبان آنها فراری شده بودنتد را  
در دست گرفته بودند. جمتهتوری  
اسالم  شوراها وا ع  را منتحتل  
اعالع کرد و تالش کرد از طتریتق  
ارگانهای سترست ترده ختود نتظتیتر  
شوراهای اسالم  و س   ختانته  
کتتارگتتر  جتتنتتبتتش کتتارگتتری را  
بعقب بنشاند. اولین پتیتش نتویت   
 انون کار که حت  اسم کتارگتر  
را برسمیت نمیشناخت و در بتاب  
اجاره در فقه اسالم  نوشته شتده  
بوداولین تالش حرومت استالمت   
سرمایه برای  انونیت بخشیدن بته  
بیحقو   کامل و حتتت  انترتار  
موجودیت طبقه کارگر بتود. ایتن  
تالش حرومت در اثر مقاومت و  
متتبتتارزه کتتارگتتران بتته شتترتتستتت  
کشیده شتد. بتاب اجتاره را پت   
گترفتتتتتنتتد امتتا مضتتمتتون بتتغتتایتتت  
ارتتتجتتاعتت   تتانتتون کتتار تتتغتتیتتیتتر  
چندان  نررد. به همین دلیتل در  
تماع طتوت حتاکتمتیتت جتمتهتوری  
اسالم   انون کار ی  عترصته  
مقابله و در گیری بین کتارگتران  
و حتترتتومتتت بتتوده استتت. بتتویتتهه  
الیحه های اصالح   تانتون کتار  
که هدف  بجز محدودیت بیتشتتتر  
بتترای کتتارگتتران و  تتتهتتویتت   
اختیارات بیشتر بته کتارفترمتایتان  
نداشته است همتواره بتا اعتتتراض  

وسیع کارگران مواجه شده استت.  
این تقابل بویهه در شترایتط امتروز  
جایواه و اهمیتت ویتهه ای دارد.  
بعد از گرشت بیش از یرتستات از  
برجاع بتر ختاله وعتده هتای داه  
شده اثری از گشایش ا تتتوتادی  
و  بتحترکتت درآمتدن چترختهتای  
زنتتز زده ا تتتتتوتتاد بتت تتشتتم  
نمیخورد. شان نزوت طترق متجتدد  
اصالحیه های  انون کار بوسیتلته  
دولت روحان  جراب کتردن بتازار  
برای سرمایه گتراریتهتا از طتریتق  
تهوی  اختیارات هر چته بتیتشتتتر  
به کارفرمایان در تنظیم  ترار داد  
کتتتاری ا تتتدامتتتات انضتتتبتتتاطتتت ی  
استتتتتختتداع و اختتراجی تتتعتتیتتیتتن  
دستمزدها و ایره و اتیتره استت.  
این به اصطالق اصالحات تتمتامتا  
در خدمت پیتاده کتردن ستیتاستت  
ریاضت کش  ا توادی و نجتات  
ستتترمتتتایتتته داری در ایتتتران از  
ورشرستو  و بن بست  کته بتا  
آن روبروست به  یمت تحمیل فتقتر  
و بیحقو   بیشتتتر بته کتارگتران  
 رار دارد. اما کارگران ختامتوش  
نتتنتتشتتستتتتته انتتد. هتتم اکتتنتتون  
اعتتتتتراضتتات گستتتتترده ای در  
جنبتش کتارگتری در بترابتر ایتن  
الیحه شرل گترفتتته استت. ایتن  
اعتراضات نمیتواند و نباید صترفتا  
اصالحیه  انون کار را هده  ترار  
دهد. باید در برابر کل  انون متار  
ایستتتاد. تتامتیتن ابتتتدائت  تتریتتن  
حقوق کارگران مانند حق تشترتل  
و اعتتتتتوتتابی ارتتتقتتای ستتطتت   
دستتمتزدهتا بترای تتامتیتن یت   
زندگ  منطبق بر استتانتداردهتای  
رفتتاهتت  امتتروزیی  و در یتت   
کالع تامین معتیتشتت و متنتزلتت  
کارگران در گرو ب الش کشیتدن  
 کل  انون کار اسالم  است.   

 
 

ک.ک؛ شاهاال دانشافار 
شماا در شامااره هاای 
مااتااعااددی در مااورد 
اصالحیه های "قااناون 
کار" مطالب ماتاناوعای 
نااوشااتااه ایااد! سااوال 
ک.ک ایاان اساات کااه 
مهمترین تغایایارات در 
الیاااحاااه اصاااالحااایاااه، 
 –  ٧مربوط باه ماواد 

١٧  -١٢  –  ١٠  –  ٠١ 
و بارخای دیاگار  ١٠و 

از مواد قانون کار می 
باشاد. در ماورد ایان 
تااغاایاایاارات باارای مااا 

 بگویید. 
 

 شهال دانشفر:
الیحه ااصتالق  تانتون کتارا در    
بتنتد استت و کتلتیتت آن در    ٦٢ 

جتتهتتت ضتتدکتتارگتتری تتتر کتتردن  
 تتانتتون کتتار و تشتتدیتتد ریتتاضتتت  
ا تتتتتوتتادی بتترگتترده کتتارگتتران و  
امنیتت  کتردن بتیتشتتتر متحتیتط  
های کار و سرکوب اعتتتراضتات  
کارگتران بتا چتمتاق اختراج  ترار  
داد.  هتمتانتطتور کته اشتاره شتد  
رژیم با این کار میروشد متهتری  
بتترای بتتیتترون کشتتیتتدن ختتود از  
ا تواد به گل نشستته اش پتیتدا  
کند. متهتمتتتریتن تتغتیتیترات ایتن  
الیحه در همان بندهایت  استتترته  
شما برشمردید. که در پتاست  بته  
سوات شما سع  میرتنتم آنتهتا را  

 باز کنم.  
 تتانتتون کتتاری در متتورد    ٤ متتاده  

 راردادهای کاری و چوتونتوت   
فس  این  رار دادهاست. در متاده  

الیتتحتته ااصتتالق  تتانتتون کتتارا    ٥ 
  ٤ در متاده    ٧ و  ٣ ی  ٥ تبوره های  

 انون کار حره شتده انتد. حتره  
دستت کتارفترمتایتان را    ٥ تبوره  

بتترای متتو تتتتت  ستتازی هتتر چتته  
بتتیتتشتتتتتر  تتراردادهتتای کتتاری و  
کوتاه تر کتردن زمتان  تراردادهتا   
  ٣ بازتر میرند.  حتره تتبتوتره  

اساسا  وجتود  ترارداد نتوشتتته و  
برد و بته    مرتوب را زیر سوات م  

 راردادهای سهید امضا  انتونتیتت  
  ٧ متت  دهتتد. و حتتره تتتبتتوتتره  

بیرارسازی کتارگتران  تراردادی  
ستتتاده تتتتر متتتیتتتشتتتود. و ایتتتن  
درحالیست که بنا بر آمار دولتتت   

درصتتتتد کتتتتارگتتتتران بتتتتا    ٤١ 
 تتراردادهتتای متتو تتت بتته کتتار  

 اشتغات دارند.  
 
 انتون کتار تتبتوتره    ٥٤ در ماده    

ای اضتتافتته شتتده استتت کتته بتتر  
اساس آن چنان ه تو یف کتارگتر  
منجر به مجازات سه متاه حتبت   
یا بیشتتر از آن بشتود کتارفترمتا  
م  تواند  رارداد کار کتارگتر را  
با پرداخت حتق ستنتوات بته ازای  
هرسات سابتقته کتاری  یت  متاه  
آخرین حقوق فست  نتمتایتد. و در  
صورت مجازات کمتتر از متیتزان  
فوقی کارگر بتدون دریتافتت حتق  
السع  بته کتار ستابتق بتاز مت   
گردد. این تبتوتره رستمتیتت دادن   
بر سرکوب اعتراضات کتارگتری  
و اخراج و محرومیتت اجتتتمتاعت   
کارگران بته ختاطتر متبتارزاتشتان  

 است. 
از ستتوی دیتتوتتر یتت  متتاده  
  ١٥ جنجتالت   تانتون کتار متاده  

است که اساسا به مبحث خاتتمته  
  رارداد یعن  اخراجها اختواص  
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 ١ صفحه 

 
دارد. این ماده از جتمتلته متوادی  
بود که بوورت اضافه کتردن دو  
تبوره در الیحه اصتالحتیته دولتت  
احمدی نهاد بحث های بستیتاری  
را دامن زد. بعد هم کلیت الیتحته  
اصالحات در آن هنواع زیر فشتار  
اعتراضتات کتارگتران عتقتب زده  
  ١٥ شد. بندهای ازا و اقا متاده  

الیتحته    ٧  انون کتار در  متاده  
ااصالق  انون کارا به گتونته ای  
است که تماما در ختدمتت ستاده  
کتتردن بتتیتترتتار ستتازی کتتارگتتران  
تتتحتتت عتتنتتاویتتنتت  چتتون تتتغتتیتتیتتر  
ساختار صتنتایتع در اثتر التزامتات  
 تتانتتون و متتقتتررات یتتا شتترایتتط  
ا توادیی اجتماع  و ستیتاست   
و تغییرات گسترده در فتن آوری  
و تعطیلت  کتارختانتجتات تتوستط  
کتتارفتترمتتایتتان  تترار دارد و بتتا  
واگراری تومیم گیری در متورد  
فس   رار داد بته کتمتیتتته هتای  
انضبتاطت ی چتمتاق اختراج را در  
باالی سر کارگران  رار متیتدهتد.  
این ماده رسمیت دادن بیتشتتتر بته  
اخراجها و تالش  برای امتنتیتتت   
کردن بیشتر متحتیتط هتای کتار  
استتت. بتتدیتتن تتترتتتیتتب استتت کتته  
 تتانتتونی نتتیتتروهتتای ستترکتتوبی  
دستواه  ضائیه همه و همه بطتور  
کتتامتتل در ختتدمتتت دفتتا  از  

 صاحبان سرمایه  رار دارند.  
  ١  انون کار با  ماده    ١٣ ماده    -

ااصالحیه  انون کتارا جتایتوتزیتن  
شده و به موضو  فست   ترار داد   
که در وا ع همان اخراجهاستی بتا  
اتوافق کارگر و کارفترمتاا و یتا  
اتوتتمتتیتتم کتتمتتیتتتتته انضتتبتتاطتت ا  
اختواص دارد. در بند جایتوتزیتن  
شده کارگر از همان چتنتدراتازی  
کتته تتتحتتت عتتنتتوان حتتقتتوق و  
مستتتتتمتتری نتتاشتت  از فتتوتی  
بیراریی تعلیقی از کارافتتادگت    
کتتلتت  و جتتزیتت  ویتتا  متتقتتررات  
حمایت  و شرایط مربو  به آنتهتای   
بته کتلتت  متحتتروع و فتتقتط حتتق  
سنتوات آنتهتم  بته ازای هترستات  

روز    ٣٢ سابقه کتار  بته متیتزان  
 مزد به او تعلق میویرد.  

 
 تتانتون کتتار  متتاده    ١٤ متتاده    -

دیوریست که در اصالحیه  تانتون  

کار تغییر کرده استت. بتر استاس  
  ٥ ایتن الیتحته ی تتبتوتره    ١ ماده  
حره شده و کلیت بتنتد    ١٤ ماده  

در جهت امنیت  کتردن هتر چته  
بتتیتتشتتتتتر متتحتتیتتط هتتای کتتار و  
گتترفتتتتتن چتتمتتاق اختتراج بتتر ستتر  
کارگر و مبارزات کارگری  ترار  
دارد. با ایتن تتغتیتیترات کتمتیتتته  
انضباط  در اخراج کتارگتران تتاع  
االختیار است و حتتت  ختبتری از  
همان هیات های تشخیص و حتل  
و اختاله کرای  شان هم نیستت.   
بنا بر این ماده کارفرما شترتایتت  
میرند و کمیتتته انضتبتاطت  در  
مورد اتخلهات کارگرانا توتمتیتم  
گیری و فرمتان اختراج را صتادر  

 میرند. 
 

ی بتختش متهتم دیتوتر     ٧٥ ماده  -
تغییرات در الیحه ااصتالق  تانتون  
کتتارا استتت. و ایتتن تتتغتتیتتیتترات   
تعرض  است آشترتار بته هتمتیتن  
دستمزدهای چتنتد بتار زیتر ختط  
فتتقتتر کتتارگتتران و زنتتدگتت  و  
  ٥٢ معیتشتت کتارگتر. در متاده  

الیتتحتته ااصتتالق  تتانتتون کتتارا و  
 تانتون    ٧٥ متاده    ١ تغییر در بند  

کار عمال ضرورت تعیین حتدا تل  
متتزد بتته عتتنتتوان یتت  ضتتابتتطتته  
سراسری به کنار متیترود. و ایتن  
یتت  تتتعتترض جتتدی بتته ستتطتت   
دستتتتتمتتزد کتتارگتتران استتت. بتتا  
توویب آن تعیین مزد کارگتر بته  
چانه زنت  فتردی بتا کتارفترمتا  
متتحتتوت متتیتتشتتود و هتتیتت تتوتتونتته  
استاندارد ستراستری بترای متیتزان  
دستتمتزد کتارگتر نتختواهتد بتود.  
بتتعتتالوه اضتتافتته شتتدن متتولتتهتته  
وضتعتیتت ا تتتوتادی کشتور بتته  
عتنتوان متعتیتاری بترای تتعتیتیتتن  
میزان دستتتمتزدهتای بته متعتنتای  
 تانتونتتیتت یتافتتتتن انتتجتمتاد و یتتا  
کاهش دستمزدها تحت عناویتنت   
چون بتحتران ا تتتوتادیی تتحتریتم  
ا توادیی کمبود نتقتدیتنتوت  و  
هزار بهتانته دیتوتر استت. ضتمتن  

الیتحته ااصتالق    ٥٤ اینرته بتنتد  
 انون کارا که تغییتری در متاده  

 تتانتتون کتتار فتتعتتلتت  استتتی    ٧٤ 
افزایش دستمتزد کتارگتران را بته  
افزایش بهره وری گره زده استت.  
بدین ترتیب بحث بر ستر کشتیتدن  

کار بیتشتتتر از گترده کتارگتر و  
انتتتجتتتمتتتاد بتتتیتتتشتتتتتتتر ستتتطتتت   
دستمزدهاست. و در وا ع بحث بتر  
سر کار ارزان و کارگتر ختامتوش  
و به  وت خودشتان ارزان تتر تتمتاع  
کردن نیروی کار بترای سترمتایته  
داران ی به امتیتد جترب سترمتایته  

 های داخل  و خارج  است. 
  ٤٦ و باالخره  اضافه شتدن متاده  

مررر در مورد تتوافتق کتارفترمتا  
با زنان  سرپرست ختانتوار بتر ستر  
دورکتتتاری کتتتارگتتتران زن در  
تمام  ساعات کار هتهتتتوت  و  
یا  سمت  از آن است. ایتن متاده  
در ادامتته ستتیتتاستتت هتتای جتتدا  
سازی جنسیتتت  و ختارج کتردن  
زنان از عرصه فعالیت اجتتمتاعت    
و در عین استهاده از نیتروی کتار  

 ارزان انانست.  
 

 
ک.ک؛ شاهاال دانشاقار  
دولت یازدهم روحانی 
هم در الیحه اصالحیاه 
و هم در چاا  امساال 
"قانون کار"، باه مااده 

ایان قااناون دسات  ١٠
اناادازی کاارده و در 
اقدامی جاعاالناه باناد 
)ح  و )ز  را جاازو 

قانون کار باه  ١٠ماده 
حساب آورده است تاا 
در صااورت باااز پااس 
گیری الیحاه، حاداقال 
این دو بند باه غاایات 
ضااد کااارگااری را در 
ایاان قااانااون نااهااادیاانااه 
کند.مانااساک ماجالاس 
اسالمی هم در این جا 
کنار زده میشود! ایان 
ناااوع جاااعااالااایاااات از 
رسااااااااااوایاااااااااای و 
کالهبرداری هم فراتار 
است! نظار شاماا چای 

 است!
 

 شهال دانشفر: 
علتش هراس حرتومتت از شتدت  
گرفتن اعتراضات کتارگتری در  
تقابل با تعرضاتت  استت کته بته  

استتم ااصتتالق  تتانتتون کتتارا در  
تدارکش هستتتنتد. خوتوصتا بته  
میان آمدن موضتو   تانتون کتاری  
خود بخود بتحتث را بته متوضتو   
زنتتدگتت  و متتعتتیتتشتتت کتتارگتتران  
میرشد و ایتن بترای حترتومتت  
خطر است. دلیلش نیتز اوضتا  پتر  
تتتب و تتتاب جتتنتتبتتش کتتارگتتری  
است. م  بینیم که اعتتتراضتات  
کارگری هر روز گستتترده تتر و  
سازمانیافته تر بته جتلتو متیت یتدی  
کارگران و متعتلتمتان بته عتنتوان  
دونتتیتتروی متتهتتم در جتتامتتعتته بتتا  
کارزارهای مهم  چون اعتتراض  
به زندگ  کردن در زیر خط فتقتر  
و با خواست افزایش دستمزدها بته  
باالی خط فقر و به عنوان اولتیتن  
گاع به ر م سه میلیون و پتانوتد  
هتزار تتومتتان و اعتتتتراض عتتلتیتته  
امنیت  کردن متبتارزات کته در  
وا ع تاکیدی بر خواستهای پتایته  
ای چتتون حتتق تشتترتتلی حتتق  
اعتتتتتوتتابی حتتق آزادی بتتیتتان و  
آزادی های پایه ای در جتامتعته  
استی دارند دوش به دوش هتم بته  
جلو م  آیندی م  بینید کته در  
اعتراضات کتارگتران و متعتلتمتان  
خواستتهتای ستراستری ای چتون  
تتتحتتوتتیتتل رایتتوتتان بتترای هتتمتتهی  
درمان رایوان بترای هتمته و حتق  
مسرن دارد بته جتلتو مت  آیتدی  
روشن است در چنین فضای  بتاز  
شدن بتحتث بتر ستر  تانتون کتاری  
ممرن است در متیتان کتارگتران  
بستتیتتار فتتراتتتر رود و ایتتن بتترای  
حرومت گران تماع میتشتود و از  

 آن وحشت دارد.  
 

در عین حتات در متیتان ختودشتان  
نتتیتتز دعتتوا دارنتتد و از جتتمتتلتته  
شوراهای استالمت  و دارودستتته  
هایشان که در همین ااصتالحتاتا  
زیتتر آب شتتان زده شتتده استتتی  
متتدعتت  هستتتتتنتتدی و ایتتن ختتود  
حتترتتومتتت  را در متتختتمتتوتته  
بیشتری  رار میدهد. از اینتروستت  
که مرتب از این سخن میوتویتنتد  
که این الیحه ممرتن استت پت   
گرفته شود. یا میوویند که ایتن  
الیحته تتوستط دولتت  تبتلت  بته  
مجل  رفته است و متیترتوشتنتد  
به نوع  جاخال  بدهنتد. نترتتته  

ایتنتجتتاستت ایتتنتان کتته متیتتدانتنتتد  
ممرن است مجبور شونتد الیتحته  
کرای  شان را پ  بتوتیترنتدی در  
اوج استیوات دست به جعل  انتون  
زدند. آنها دو بند ز و ق در متاده  

 تتانتتون کتتار را کتته استتاستتا    ١٥ 
بندهای مربو  بته فست   ترارداد  
کارگر و بیرارسازی هاستتی در  
آخرین نسخته چتاپت  ایتن  تانتون   
وارد کردندی تا اگر ناگزیر شتونتد  
الیحه شان را پت  بتوتیترنتدی ایتن  
مواد را به عنوان  تانتون  تلتمتداد  
کتترده و بتته کتتارگتتران تتتحتتمتتیتتل  
کنند. امتا هتمته استنتاد جتعتلت   
بتودن ایتن کتارشتان  را بتر متال  
میرند و کتارگتران هتوشتیتارانته  
دست این دزدان را خواندند و آنترا  

 افشا کردند.  
 

حرومتت  کته از جتلتو بتردن و  
وضتع  توانتتیتنتش وحشتت دارد و  
 انون را جتعتل متیترتنتدی حتات و  
وضتتعتتش روشتتن استتت. و فتترتتر  
نرنم در جای  در دنیا با چتنتیتن  

 پدیده ای روبرو  شوید. 
 

خالصه کالع ایتنترته  الیتحته ا  
اصالق  انون کارا الیحه  تانتونت   
کردن بردگ  بیشتر کتارگتران و  
عقب زدن آنتهتا حتتت  از هتمتیتن  
زندگ  جهتنتمت  ای استت کته  
امروز دارنتد. بتا الیتحته ااصتالق  
 انون کتارا جتمتهتوری استالمت   
برای بته آختر رستانتدن ستیتاستت  
ریاضت ا تتوتادی اش در  تبتات  
کارگران و امنیت  کردن محتیتط  
های کار تتالش متیترتنتد و بته  
راست  به سیم آخر زده است و بتا  
این کار میروشد تا بلره  ختود  
را از منجالب  کته در آن گتیتر  
کتترده بتتیتترون بتترتتشتتد. بتته یتت   
معنای گتزیتنته بتیتشتتتری بترای  
حرومت نمانده استی ا تتتوتادش  
فلج شده استت و متیترتوشتد هتر  
طور که شدهی این سیاستها را بته  
پیش بردی با امید این که بتتتوانتد  
سرمایه داران داخل  و خارج  را  
جرب کند و فرج  حاصل شتود.  
در چنین بتن بستت و متختمتوته  
ایست که حرومت متهتتتضتحتانته  

 دست به جعل  انون میزند.  
 

 ٣ از صفحه        
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ک.ک؛ حمید تاقاوایای 
و شهال دانشافار، شاماا 
اهااداف اصااالحاایااه و  
تااغاایاایاارات در "قااانااون 
کار" را بیان کاردیاد. 
شاماا گاافاتایاد کاه کاال 
"قاناون کاار" بار ضاد 
کارگر اسات.  ایاا باه 
نااظاار شاامااا کااارگااران 
ماایااتااواناانااد کاال ایاان 
"قانون کاار" را کاناار 

 بگذارند! 
 

 شهال دانشفر: 
ترس و وحشتت ختود حترتومتتی  
نشانور  درت کارگران در عتقتب  
زدن این الیحه و هر نو  تتعترضت   
از سوی حرومت بته زنتدگت  و  
معیشتشان است. به گهتته هتا و  
اظهارات ختودشتان د تت کتنتیتد.  
سلمان خدادی رئی  کتمتیتستیتون  
اجتماع  مجل  با بیتان ایتنترته  
رسیدگ  به الیحه اصالق  تانتون  

شتتنتتبتته آاتتاز    کتتار از روز ستته 
شودی فورا متترکتر متیتشتودی    م  

تواند با ارسات یت     که دولت م  
نامه تقاضای استترداد الیتحته را  
ارائه دهد تا بالفاصله بتررست  آن  
از دستور کار ختارج شتود.  تبتال  

تن معاون وزیر کتار    نیز حسن ههده 
در گهتوو با خبرنتوتار متهتری بتا  
گهتن اینره ایتن الیتحته تتوستط  
دولت  تبتل تتهتیته شتده ی اعتالع  
داشت کته توتمتیتمتشتان بتر ایتن  
استتت کتته در صتتورت توتتویتتب  

عال  کاری الیحته اصتالق    شورای 
 تانتتون کتتار را از متجتتلت  پتت   
بویرند. و بعد اضتافته کترد کته  

هتای کتارگتری    نمایندگاناتشرل 
و کارفرمای ا که منظتور هتمتان  
نتتهتتادهتتای دستتت ستتاز دولتتتتت   
هستندی درخواست خود را متبتنت   
بر پت  گترفتتتن الیتحته اصتالق  

عتالت  کتار     انون کار به شتورای 
ارائه دهند تا در صورت توویتبی  
الیحه برای تامین نظر آنان ارجتا   
داده شتتود و در شتتورای عتتالتت   
کار متورد بتررست   ترار گتیترد.  
گوی  دنبات فرصت  هستند کته  
آبرومندانه عقب برتشتنتد. ضتمتن  

اینره رایزنت  هتایشتان بترای بته  
اجتتمتتا  رستتیتتدن بتتا شتتوارهتتای  
اسالم   و دارودستته هتایشتان و  
به بازی بیتشتتتر آنتان پشتت پترده  
جتریتان دارد و جتلتستاتت  را هتتم  

 اعالع کرده اند.   
 

در مقابتل ایتن صتف آرایت  هتای  
کتتارگتتران را متت  بتتیتتنتتیتتم کتته  
محرم ایستاده انتد و متیتوتویتنتد  
این بردگ  را  تبتوت نتمتیترتنتنتد.  
تشرلهتایت  چتون اتتحتادیته آزاد  
کارگران ایرانی سندیرای شرکتت  
واحدی کمیته هتمتاهتنتوت  بترای  
کتمتت  بته ایتتجتاد تشتترتلتتهتتای  
کارگریی و نیز فعالین و چتهتره  
های شنتاختتته شتده  کتارگتری  
چون جتعتهتر عتظتیتم زادهی پترویتن  
محمدیی جوانمیر مترادی عتلتیته  
تعرضات حرومت اسالم  تتحتت  
عنوان ااصالق  انون کارا بتیتانتیته  
داده و اعالع کرده اند که بته ایتن  
توحش و بتردگت  تتن نتختواهتنتد  
داد. در بیانیه هتایشتان اعتتتراض  
بتته الیتتحتته اصتتالحتتیتته دولتتت در  
اشرات تجمعی راه یمائ ی طتومتار  
نویس  و تحون در بترابتر ادارت  
کار سراسر کشور را جتزو حتقتوق  
 انون  و مسلم کارگران دانستتته  
و همه تاکیتداتشتان ایتنتستت کته  
کارگران میتوانند عالوه بر عتقتب  
زدن این الیحه ختواستتتار افتزایتش  
فوری دستمزدهتای بترچتیتده شتدن  
 راردادهای مو تی حتق بترپتایت   
تشرلهای مستتقتل کتارگتری و  
داشتتتتتن یتت  زنتتدگتت  انستتانتت   

 بشوند. 
 

اما خوبستت بتر ایتن نترتتته نتیتز  
تاکید کنم که رابطه کتارگتر بتا  
دولت و کتارفترمتایتان را تتمتامتا  
 انون تعیین نمیرند. کارگران بتا  
متبتارزاتشتان  توانتیتنت  را کتنتار  
میزنند و  توانتیتنت  را تتحتمتیتل  
میرنند. و این یت  وجته متهتم  
از مبارزات کارگری برای بهبتود  
زنتدگتت  و متعتتیتتشتتتتشتتان استتت.  
کارگران در مبارزات وا ع  ختود  
با  انون کار جمتهتوری استالمت   
جنویده اند و علیرام ایتنترته در  
ایتتن  تتانتتون حتتق تشتترتتلی حتتق  
اعتوتاب و بستیتاری از حتقتوق  

پایه ای آنان به رسمیت شتنتاختتته  
نمیشودی توانسته اند  تدع بته  تدع  
در بستتتیتتتاری از عتتترصتته هتتتا  
حرومت را عقب بزنند. تتوانستتته  
اند تشرلهای ختود را بتا  تدرت  
مبارزاتشان شرل داده و تتحتمتیتل  
کنند. تتوانستتته انتد  عتلتیتراتم  
نداشتن حق اعتواب و تجمتعی بتا  
اعتراضاتشان هتر روزه شتانی آنترا  
تحمیل کنند و  علیته تتعترضتات  
حتترتتومتتت بتتایستتتتتنتتد و پتتیتتوتتیتتر  
ختتواستتتتتتتهتتتایشتتتان شتتتودنتتتد. بتتتا  
مبارزاتشان بر سر خواست افزایتش  
دستمزد و تتعتیتیتن متبتلت  بترای  
ستتطتت  دستتتتتمتتزدهتتای عتتمتتال بتت   
اعتتتتتبتتاری شتتورایتتعتتالتت  کتتار و  
کمیته مزد و ایره را اعالع کترده  
اند. و امتروز نتیتز یت  کتارزار  
مهم کتارگتران عتلتیته امتنتیتتت   
کتتردن متتحتتیتتط هتتای کتتار و  
مبارزاتشان استت. بتنتابترایتن ایتن  
جنز مدتهاست که جریتان دارد  
و پتتتیتتتشتتتروی هتتتای جتتتنتتتبتتتش  
کتتارگتتری نشتتان متتیتتدهتتد کتته  
جمهوری اسالمت  بتازنتده استت.  
بویهه امتروز حترتومتت استالمت   
بیش از هر و ت در استتتیتوتات و  
منونه مبارزات کارگران و کتل  
جامعه  رار دارد. بنابراین نه تنتهتا  
متیتتتتتوان الیتتحته ضتتد کتتارگتتری  
جمهوری اسالمت  را عتقتب زدی  
بتتلتترتته متتیتتتتتوان از ایتتن فتترصتتت  
استتتتتهتتاده کتترد و جتتلتتو آمتتد و  
خواستهای سراستری ختود را بته  
ایتن حترتومتت تتحتمتیتل کترد و  
کتتلتتیتتت ایتتن بستتا   تتتوحتتش و  

 بربریت را جارو کرد.    
 
 

 حمید تقوائی:
آن ه طبقته کتارگتر متیتختواهتد    

لتغتو استتت تتمتار و ستیتستتتتم کتتار  
مزدی است یعن  امحتای نتظتاع  
سرمایه داری که  نتیتروی کتار  
را بته یت  کتاال تتبتدیتل کترده  
استتتت. کتتتارگتتتران بتتتا اکتتتنتتتار  
گراشتنا نه تنها  انون کار بلرته  
کل نظاع سرمایه داری میتتوانتنتد  
خود و جامعه را رها کنتنتد. امتا  
بر متن و در کنتار و هتمتستو بتا  
ایتتن گتترایتتش و متتبتتارزه عتتلتتیتته  
سرمایته داریی متبتارزه هتر روزه  

ای بر سر شرایط فتروش نتیتروی  
کتتار بتتیتتن   کتتارگتتران بتتعتتنتتوان  
فروشندگان نیروی کار از یرتستو  
و سترمتایته داران و دولتتتشتان از  
ستتوی دیتتوتتر در جتتریتتان استتت.  
کارگران خواهان ارتتقتای شترایتط  
معیشت ی افزایش دستتتمتزدهتا و  
کتتاهتتش ستتاعتتات کتتاری بتتیتتمتته  
بیراری مره ی بیمه درمانت  و  
از کتتارافتتتتادگتت ی کتتاهتش ستتن  
بتتازنشتتستتتتتوتت ی حتتق تشتترتتل و  
اعتوابی و در ی  کالع بهتبتود  
و ارتقتای شترایتط متعتیتشتتت  و  
حقوق سیاس  و اجتتمتاعت  ختود  
هستند و از سوی دیور سترمتایته  
داران و دولتشان تالش متیترتنتنتد  
ب  تامین  و بتیتحتقتو ت  هتای  
ا تتوتادی و ستیتاست  هتر چته  
بیشتری را به کارگتران تتحتمتیتل  
کتتنتتنتتد. ایتتن یتت  متتقتتابتتلتته و  
کشاکش و مبارزه هتر روزه بتیتن  
دو طبقه اصل  در جامتعته استت  
که نتایج و پیامدهای آن نه تنتهتا  
طبقه کارگر بلره کل جامعته را  
در بر متیتوتیترد. در ایتران و در  
همه جوامع سرمایه داری ارتقتای  
استتتتتانتتداردهتتای زنتتدگتت  بتترای  
اک ریت  تریتب بته اتتهتاق متردعی  
بوثق جنبش اشغات انتود و نته در  
صدیهاای از ختدمتات درمتانت  و  
آموزش پرورش رایوان گرفتته تتا  
آزادیتتهتتای ستتیتتاستت  و متتدنتت ی  
تماما به مبتارزه هتر روزه طتبتقته  
کارگر  گره خورده استت.  تانتون  
کار در وا ع بازتتاب و انتعترتاس  
حقو   این تقابل همیشو  بتیتن  
فتتروشتتنتتدگتتان نتتیتتروی کتتار و  
خریداران آن در جامعته استت کته  
مستقیما بتر  توانتیتن متربتو  بته  
رفتتاه و ختتدمتتات اجتتتتتمتتاعتت   
عموم  و آزادیهتای ستیتاست  و  
متتدنتت  در کتتل جتتامتتعتته تتتاثتتیتتر  

 میورارد.    
 

تا آنجا که بته متبتارزه کتارگتران  
در ایران متربتو  متیتشتود  تانتون  
کار موجود تالش  بترای ایتجتاد  
شتترایتتط اکتتار ارزانی کتتارگتتر  
ختتامتتوشا در ایتتران استتت و بتته  
همین دلیل متداومتا بتا اعتتتراض  
کتتارگتتران متتواجتته بتتوده استتت.  
کارگران در تماع طوت حتاکتمتیتت  

جمهوری اسالمت  هتیت توتاه در  
برابر تحمیتل کتار ارزان ختامتوش  
ننشسته اند و به این معن  پتروژه  
استتالمتت  اکتتار ارزانی کتتارگتتر  
خاموشا به شرست کشیده شتده  
است. امروز جنبش کارگری ایتن  
توان و  تابتلتیتت را دارد کته در  
برابر کل  تانتون کتار بتایستتتد و  
بتترای  تتانتتونتتیتتت بتتختتشتتیتتدن بتته  
خواستهای برحق ختودی از حتقتوق  
ا توادی و معیشت  گرفتتته تتا  
آزادیتتهتتای صتتنتتهتت  و متتدنتت  و  
ستیتتاستت ی متتبتارزه کتتنتتد. امتتروز  
کتتارگتتران در پتتیتتشتتاپتتیتتش صتتف  
مبارزه علیه فتقتر و بتیتحتقتوق و  
ریاضت کشت  ا تتتوتادی  ترار  
گرفته اند و ب الش کشیدن کتل  
 انون کار اسالم  جتز  متهتمت   

 از این مبارزه است.  
 
سوال مشترک؛ از  

حاااادود دو ماااااه 
گااذشااتااه فااعااالاایاات 
افشاااااگاااارانااااه در 
میدیای اجاتامااعای 
علیه دولت یازدهام 
و ارسال الیحاه باه 
مااجاالااس اسااالماای 
گرم اسات، ده هاا 
نااوشااتااه و مااقااالااه 
منتشر شده و رژیام 
اسالمی ادعا کارده 
که این اصالحیه را 
پس کرفته و یا در 
حال بررسی بارای 
پس گرفتان اسات.  
به نظر شماا اداماه 
مبارزه چگونه بایاد 
باااااشااااد. شاااایااااوه 
فعالیت میدانای یاا 
 افشاگری یا هر دو!

 
 شهال دانشفر؛ 

به نظرع با باز شتدن بتحتث  تانتون  
کاری عرصه مهتمت  از نتبترد در  
 مقابل ما باز شده است. در این  

 

 ٩ از صفحه        
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نبرد همانطور که اشاره کتردع نته  
تنها الیحه ااصالق  انون کتارا را  
میشود کنار زدی بلره میتتتوانتیتم  
با خواستهای سراسری متان جتلتو  
بیایتیتم. ایتن نتبترد جتبتهته هتای  
متعددی دارد. بخش  از آن بتاز  
کردن تماع جنبته هتای تتعترضت   
کتته رژیتتم استتالمتت  در پتتوشتتش  
ااصتتالق  تتانتتون کتتارا در پتتیتتش  
گرفته استی را در بر متیتوتیترد.  
بتته ایتتن متتعتتنتتا کتته بتتایتتد تتتمتتاع  
مباح   که در همین میزگترد و  
بحث بر سر این موضو  داریتم را  
بتته متتیتتان کتتارگتتران بتتبتتریتتم. در  
مجتامتع عتمتومت  متان بتر ستر  
کلیت ایتن متوضتو  و راهتهتای  
مقابله با این تعرضتات بته بتحتث  
بنشینیم و تومیتم بتوتیتریتم. ایتن  
گهتمان ها را به متوضتو  بتحتث  
در متتتدیتتتای اجتتتتتتتمتتتاعتتت  و  
گروههای تلوراع تبدیل کتنتیتم و  
بیشترین نیرو را بترای پتیتشتبتردن  
نتبتردی وستیتع و گستتترده گتترد  

 آوریم.  
 

بخش دیور نقش گرایشات راستت  
و سازشوار بعنوان متانتع در ایتن  
جدات و کشاکش هستند. ببیتنتیتد  
کارگران کلیت  انتون کتار رژیتم  
اسالم  و این بستا  بتردگت  و  

توحش را  بوت نتدارنتد. کتارگتران  
حق تشرتلی اعتتتوتابی بترپتایت   
تتجتمتعتات اعتتتراضت  را حتقتوق  
مسلم خود متیتدانتنتد و بترای آن  
مبارزه کرده اند. کارگران به زدن  
انز امنیت  بته اعتتتراضتاتشتان  
در دفتتا  از حتتقتوق پتتایتته ای و  
زندگ  و معیتشتتتشتان اعتتتراض  
دارند و ختواستتتار لتغتو تتمتامت   
پرونده های امنیت  تشریل شتده  
برای فعالین کارگریی متعتلتمتان  
و مردع معترض هستند و متبتارزه  
بتترای داشتتتتتن یتت  زنتتدگتت   
انستتانتت  را حتتق مستتلتتم ختتود  
میداند. در این میان تشترتلتهتای  
دست ساز حرومت  و جتریتانتات  
آبروباخته ای چون خانه کارگر و  
شتتوراهتتای استتالمتت  و راستتت  
حافظ رژیم تالش دارند متبتارزات  
کارگران را به دفا  از  انون کتار  
ضد کتارگتری حتاکتم ختالتصته  
کتتنتتنتتد. جتتریتتانتتات راستتت تتتوده  
ایستتتتتتت  نتتتیتتتز کتتته هتتتمتتته  
آمالشانااصالق وضع متوجتودا در  
چهارچوبه همین نتظتاع جتهتنتمت   
است برهمین طبل میروبنتد و از  
اجرای اصحی   انون کارا ستختن  
میوویند. اما کتارگتران بته کتل  
این توحش و بتردگت  و کتلتیتت  
 انون کار  و بته ااصتالق  تانتون  
کارا که هدفش ضدکارگری تتر  

کردن  وانین موجود استی هر دو  
اعتراض دارند. وجه  دوع نبرد متا  
افشای این جتریتانتات و بته ایتن  
ترتیب کنار زدن آنتان بته عتنتوان  
متتتانتتتع از ستتتر راه متتتبتتتارزات  
کارگری استت. و بتاالختره نتبترد  
میدان  است. تجمعی اعتتتوتابی  
راه یمای  ی تتحتوتن در متقتابتل  
ادارت کار و مجل ی جمتع آوری  
طومارهای اعتتتراضت  ی درستت  
کردن گتروهتهتای متبتارزاتت  در  
تلوراع و براه انداختن این گهتتتمتان  
ها و تتدار  دیتدن اجتتتمتاعتات  
اعتراض  از این طریق و فتراختوان  
دادنی همه و همه اشرات مختتلتف  
اعتراضات میدان  در این عرصته  

 از نبرد ماست.  
 

فتتراختتوان متتا متتبتتارزه متتتتتحتتد و  
ستتراستتری عتتلتتیتته تتتعتترض رژیتتم  
اسالم  و الیحه ضتد کتارگتری  
ااصتتالق  تتانتتون کتتارا استتت. و  
اکنون که ا توادشان چنین فلتج  
شده و از سوختتن بترجتاع و هتمته  
امتتیتتد و تتتدبتتیتترهتتایشتتان ستتختتن  
میوویندی اکنتون کته در هتراس  
از ما مردع چتنتیتن بته جتان هتم  
افتتتاده و دزدی هتا و جتنتایتتات  
یردیور را رو میرنند و اکتنتون  
که جنبش اعتتراضت  کتارگتری  
هر روز ستازمتانتیتافتتته بته جتلتو  

میرودی بهترین فرصتت استت کته  
تعرض رژیم را بتا تتعترض پتاست   
دهیم و حوت خواستهای ستراستری  
مان چون افزایش دستتتمتزدهتا در  
 دع اوت سه میلیون و پانود هتزار  
تومانی بیمه های اجتماع  چتون  
درمان رایوانی تحویل رایتوتان و  
بیمه بیراری برای همه بتیترتاران  
و آزادی تشرلی اعتوابی تجمتع  
و باطل شدن تمام  پرونتده هتای  
تشتترتتیتتل شتتده بتترای کتتارگتترانی  
معلمان و مردع معترض و آزادی  
فوری کارگران زنتدانت  و هتمته  
زندانیان سیاس  گرد آییم و صتف  
اعتراضمان را متتحتد کتنتیتم. بته  
کل این بسا  توحش و بتردگت   

 باید پایان داد. 
 
 

 حمید تقوایی:
متتبتتارزه عتتلتتیتته  تتانتتون کتتار و    

اصالحیه های آن باید به شرتلت   
همه جانبه و فراگیترستازمتان داده  
بشود و به پتیتش بترود. عتاله بتر  
افشاگری و فعالیت میدان  کته  
به آن اشتاره کتردیتدی متقتابتلته بتا  
گرایشات راست و سازش طلتبتانته  
که در  الب مخالهت با اصالحیته  
 انون کار تالش میرنند به کتل  
 انون کار موجود حقانیت بتدهتنتد  
جتز  متتهتمتت  از متتبتتارزه عتتلتتیتته  

اصالحیه ها و کلیت  تانتون کتار  
است. باید به گهتمان وسیعت  در  
رستتانتته هتتای متتتتتعتتاره و در  
مدیای اجتماعت  شترتل داد بتا  
این مضمون که کلیت  انون کتار  
بهمراه اصالحیه اش ارتتجتاعت  و  
ضد کارگری است و بایتد کتنتار  
گراشته بشود. هم اکنون جتنتبتش  
کارگری در رابتطته بتا افتزایتش  
سط  دستمزدهتای حتق تشترتل و  
اعتتتتتراض و اعتتتتتوتتابی اتتیتتر  
امتتنتتیتتتتت  کتتردن اعتتتتتراضتتات  
کارگری و متمتنتوعتیتت پترونتده  
سازیهای امنیت ی بیمه بتیترتاری  
مره ی مقتابتلته بتا  تراردادهتای  
ستتهتتیتتد امضتتا و  تتطتتع دستتت  
پیمانرارهای شترکتت نتمتایتنتدگتان  
وا ع  کارگتران در شتورایتعتالت   
کار و در مراکرات هتر ستالته بتر  
سر تامین حدا ل دستمزد و اتیتره  
و ایتره ختواستتتهتای بترحتقت  را  
مطرق کرده و نهادها و فتعتالتیتن  
کتتارگتتری در  بتتیتتانتتیتته هتتا و  
پالتهرمها و اعتراضات عتمتلت  و  
میدان  پرچم این خواستهتا را بتر  
افراشته اند. این خواستها بایتد در  
 انون کار برسمیت شناخته بشتود  
و رسمیت حقو   پیدا کند. پت   
گرفتن اصالحیه  انون کار اولیتن  

 گاع در این جهت است.   
 

 تجمع کارگری در مقابل مجلس اسالمی در اعتراض به الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار   

 ١ از صفحه        
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باب “تا ” باب اجاره“حمید تقوائی: قانون کاراسالمی: از 
 ”ریاضتکشی

الیحه اصالحیه  تانتون کتار کته  
اختتیتترا از ستتوی دولتتت روحتتانتت   
مطرق شده تالش دیتوتری بترای  
تعرض بیشتر به سط  معیتشتت و  
حقوق پایته ای کتارگتران استت.  
این باصطالق اصالحیه نیز مانتنتد  
بتقتیتته متتواد  تتانتون کتتار تتتمتامتتا  
ضدکارگری است و در ختدمتت  
کارفرماها تدوین شده استت. ایتن  

ای استتت بتتترای  ”  اصتتالحتتیتته “ 

 انونیت دادن به فعتات متایشتائت   
کارفرماها و باز گتراشتتتن بتیتش  
از پیش دست آنها در تعیین زمتان  
 رار داد کاری نقت  و لتغتو  ترار  
داد کاری تعیین دستمزدهای اختراج  
کتتارگتترانی ا تتدامتتات انوتتبتتاطتت   
علیه کارگترانی انتحتالت هتر نتو   
تشرل کارگری و ایره و اتیتره.  
این تغییرات  رار است شترایتط را  
برای جرب سرمایه ها آماده کنتد  

و به چرختهتای زنتز زده و از  
کار افتاده ا تواد ورشترتستتته و  
به گل نشسته جمهوری اسالمت   
تران  بتدهتد. ایتن یت  پتیتش  
شتتتر  بتتترجتتتاع و بتتتازگشتتتائتتت   
ا توادی وعده داه شده  بتوستیتلته  

 دولت روحان  است. 
جمهوری استالمت  اولتیتن  تانتون  
کار را در باب اجتاره نتوشتت. در  
آن زمان به خیات خود میخواستنتد  

با اترا به فقه و شریعه و  وانتیتن  
اسالم  کارگر را بته متو تعتیتت  
اجیر تنزت بدهند و به بتیتحتقتو ت   
کتتارگتتر رستتمتتیتتت بتتبتتختتشتتنتتد.  
اصالحیه اخیر هم همین هتده را  
دنبات میرند. این نوع  احتیتای  
باب اجاره در شرایط بعد از بترجتاع  
است. تنها تتهتاوت در ایتن استت  
که این بار نه از  ترآن و فتقته و  
 وانین اسالم  بلترته از بتانت   

جهان  و نستخته ریتاضتتترتشت   
گرفته اند. امتا  ”  الهاع “ ا توادی  

همان نیروئ  که باب اجاره را بتر  
سرشان خراب کرد این بار نتیتز بتا  
 تتدرت در بتترابتتر کتتارفتترمتتاهتتا و  
دولت اسالمیشان خواهتد ایستتتاد.  
اصالحیه اختیتر  تانتون کتار نتیتز  
سرنوشتت بتهتتتری از بتاب اجتاره  

 نخواهد داشت. 
 

 بیانیه حزب کمونیست کارگری در مورد الیحه اصالح قانون کار: 
 اصالحیه قانون کار باید به زباله دان انداخته شود

در کنار  طع سوبسیدها و یارانه ها ریاضتت  ود  دولت روحان  الیحه اصالق  انون کارش را به مجل  اسالم  داده است تا به توویب برسد. این الیحه میراث دولت احمدی نهاد است که  رار ب 
دارد. جمهوری اسالم  در دوره احمدی  وا   ا توادی شدیدتری را به کارگران و مردع وارد کند و با وارد کردن اشو  مورف ا به جامعهی ا تواد در گل نشسته حرومت اسالم  را به حرکت 

روحان  است که با همان معضل در گل ماندن  لت  نهاد با فضای اعتراض و مقاومت مردع و کارگران مواجه شد و بناچار اصالحیه کرای   انون کارش را نیمه کاره بایوان  کرد. اکنون این دو 
گرسنو  بیشتر و شدیدتر به کارگرانی چاره ای  و    ا تواد در ابعادی شدیدتر و وسیعتر مواجه است و میخواهد با تحمیل ب  حقو   بیشتر به کارگران و تحمیل شرایط برده وار و فقر و بیراری 

ن اصالحیه در صهوه خود حرومت  ها  ای   برای ا توادش بیندیشد. اما میداند که کارگران در برابر این تعرض ک یف ساکت نخواهند نشست و به همین جهت از هم اکنون زمزمه پ  گرفتن 
نیم بند در آنرا باید با اعتراض و مبارزه  ات  شنیده میشود. اما نباید به این زمزمه ها دلخوش کرد. عقب نشین  روشن و صری  از این اصالحیه ضد کارگری و ت  ت  بندهای آن و نه تغییر 

 به حرومت تحمیل کرد.  
 

انین اسالم  و رسمیت بسیج و نهادهای   و    انون کار جمهوری اسالم  ی   انون ضد کارگری است و اصالحیه اخیر  رار است آنرا ضد کارگری تر کند.  انون کار موجود با محوریت شر  و 
ند که خود حاصل عقب نشینت  جتمتهتوری  دان اسالم  نوشته شده و در آن کارگران از هر حق پایه ای م ل حق تشرل و حق اعتواب و حقوق ابتدای  دیور محروع شده اند. این  انون همه می 
مواجه شد و پ  گرفته شد. الیحه اصالحیه  اض  اسالم  از طرق  انون کار دیوری است که بر اساس اباب االجارها نوشته شده بود و حت  اسم کارگر را برسمیت نمیشناخت و با موج  از اعتر 

کند. دولت روحان  میخواهد با این  سد  حرومت روحان  تالش  است برای پ  گرفتن همین عقب نشین  ها با این هده که شاید بتواند شرستهای این حرومت و بحران ا توادی مزمن آنرا  
ا در همین حد ناچیز نوه دارد و به هر بهانه ای مانع  ن ر اصالحیه با وارد کردن مواد و تغییرات ی دست کارفرمایان را در لغو  راردادهای کار و اخراج کارگران کامال باز بوراردی دستمزد کارگرا 

 افزایش آن شودی و کال به کارفرمایان برای کار برده وار کشیدن از گرده کارگران چ  سهید بدهد.  
 

ن خط و سیاست  است که خانه کارگریها و شوراهای  ای   در این میان هستند جریانات  که  میخواهند در برابر الیحه اصالحیه اخیر  انون کاری کارگران را به دفا  از  انون کار کنون  برشانند. 
انون کنون  وارد کند و کارگران در برابر  ر   اسالم  و جریانات توده ایست  آنرا تبلی  میرنند. منطق  که مطرق میرنند ظاهرا ساده است! میوویند دولت میخواهد اصالحات  ضد کارگری د 
ری اسالم  است. چه کارگران پشت  انون  مهو آن باید از  انون کار موجود دفا  کنند! این ی  فریبراری تماع عیار است. کارگر را میخواهند به جنو  برشانند که برنده هر دوسوی آن ج 

 کار کنون  بروند و چه الیحه اصالحیه  انون کار به اجرا گراشته شودی برنده در هردو صورت حرومت اسالم  و کارفرمایان هستند.  
ارها کارگران در اعتوابات و اعتراضاتشان و  و ب کارگران علیه الیحه ضد کارگری  انون کاری و علیه  انون کار حرومت هستند و از حقوق اساس  و پایه ای خود دفا  میرنند. این را بارها  

افزایش دستمزدها در حد زندگ  انسان   و    در بیانیه های تشرلهای مستقل کارگری و در اوت مه ها و بسیاری رویداهای دیور بوضوق اعالع کرده اند. کارگران از حق اعتواب و حق تشرل 
د بلره اهرمهای توطئه گری حرومت  انن دفا  میرنند و باید دفا  کنند. کارگران تشرلهای دست ساز حرومت  نظیر شوراهای اسالم  و خانه کارگر حرومت را بهیچ وجه تشرل خود نمید 

 علیه خود میدانند.  
 

ران است فرا متیتختوانتد. تتغتیتیترات و  ارگ حزب کمونیست کارگری همه کارگران را به مقابله فعات و سراسری با اصالحیه  انون کار که توطئه ای برای تحمیل ریاضت و مشقت بیشتر به ک 
فقر و گرسنو  بیشتری و تحمیل شرایط سخت تر  و    اصالحات  که  رار است از طریق این اصالحیه  انون  شودی ابزارها و اهرمهای  برای سرکوب بیشتری تحمیل دستمزدهای پایین تر به کارگران 

ر از خط فقر است. پاس  کارگران به ایتن  الت و مشقت بارتر به کارگران است. پاس  این اصالحیه تاکید صری  و روشن بخشهای وسیع کارگران بر حق اعتواب و تشرل و افزایش دستمزد به با 
خهه کرد و کلیت این اصالحیه را به  هه  تقال و تالش حرومت اسالم ی برپای  مجامع عموم  کارگری و  تاکید بر حقوق پایه ای کارگری است. این تالش و توطئه حرومت را باید در نط 

   زباله دان انداخت و راه را برای تحمیل حقوق پایه ای و بین الملل  کارگری به این حرومت و کنار زدن  وانین ضد کارگریش هموارتر نمود. 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ١٢٥٢ اکتبر    ٥١ ی  ٥٣٤١ مهر    ١٧ 
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 ٤ صفحه   

 

سه پرسش از جعفر 
عاااااظااااایااااام زاده 
پاایاارامااون الیااحااه 
اصالحیه دولات بار 
 روی قانون کار

 
سایت اتحاد: بدنبات ارستات الیتحته  
اصتتالحتتیتته دولتتت بتته متتجتتلتت   
شورای اسالم  در متورد  تانتون  
کتار در تتتیتتر متاه ستتالتتجتتاری و  
مخه  سازی آن از ستوی دولتت  
و نهادهای دست ساز کتارگتریی  
  ٥١ اتحادیته  آزاد کتارگتران در  

شهریور ماه آنترا بتر روی ستایتت  
اتحاد منتشر کرد. در پ  انتشتار  
این الیحه از سوی اتتحتادیته آزاد  
کارگران ایرانی خبترگتزاری ایتلتنتا  

شتتهتتریتتور متتاه    ٥٧ نتتیتتز آنتترا در  
منتشر نمود و بدنبات آن نهتادهتای  
کارگتری دستت ستاز دولتتت  و  
مستتئتتولتتیتتن  آنتتهتتا ستتعتت  در  
بزرگنمائ  مستائتلت  فترعت  و  
منطبق با متنتافتع ختود در نتقتد  
الیحه اصتالحتیته دولتت بتر روی  
 انون کار کردند. این نرتتته کته  
چتترا عتتلتتیتتراتتم ایتتنتترتته الیتتحتته  
اصالحیه  انون کتار هتمتزمتان بتا  
انتتتتشتتار آن در متتجتتلتت  شتتواری  
استتالمتت  در ستتوع متترداد متتاه  
بتتدستتت ستتران ختتانتته کتتارگتتر  
)متتحتتجتتوب و جتتلتتودار زاده( بتته  
عنوان نماینده در متجتلت  رستیتده  
بود و اینان  تا زمان انتتتشتار ایتن  
الیتتحتته از ستتوی اتتتحتتادیتته آزاد  
کارگتران ایتران سترتوت اختتتیتار  
کردندی بعالوه دالیل تغیتیتر  تانتون  
کاری تحلیل از مواد تغییر یتافتتته  
ی آنی تبعات آنها و چتوتونتوت   
مقابله کارگران با ایجاد تغیتیترات  
ضد کارگری تر در  تانتون کتاری  
مجموعه مسائتلت  هستتتنتد کته  
سایت اتحاد آنها را در  تالتب سته  
پرسش با جعهر عتظتیتم زاده دبتیتر  

اتحادیته آزاد کتارگتران ایتران در  
میان گراشتتته استت کته در دو  
  سمت مجزا منتشر خواهد شد. 

 
پتترستتش اوت: در حتتات حتتاضتتر  
میلیونها کارگر و معلم و پرستار  
و دیور مزد بویران  زحمترتشی  
چه به لحاظ شرایط کار و چته  
به لحاظ معیشت  در وضتعتیتت  
بسیار سخت و مشقت باری  رار  
دارندی با این حات الیحه اصالحیه  
ای که دولت در رابطه با  تانتون   
کار به مجل  داده است معتدود  
حدا لهای  انون  موجود در این  
 انون را به طور کتامتل از بتیتن  
برده است. به نظر شما دلیل ایتن  
امر چیست؟ مور موائب  کته  
امروزه کارگران ایران با آن مواجه  
هستند کم است که حتات دولتت  
در صدد ایجاد تتغتیتیتراتت  ضتد  
 کارگری تر در  انون کار است؟ 

 
ببینیدی نه االن بلره در دولتتهتای  
گترشتتته نتیتز کته بتحتث ایتجتتاد  
تغیتیترات ضتد کتارگتری تتر در  
 تتانتتون کتتار متتطتترق بتتوده استتت  
ضتترورت ایتتجتتاد ایتتن تتتغتتیتتیتترات  
عتتمتتدتتتا در رابتتطتته بتتا تتتولتتیتتد و  
اشتغات زای  متطترق شتده استت.  
همین دوههته پتیتش بتود کته در  
این راستتا متعتاون وزیتر کتار در  
حوزه اشتغات از پروژه ارزن ستازی  
نیروی کار صتحتبتت کترد و در  
ادامه ی فضا سازی برای تغییتر  
 تتتانتتتون کتتتاری متتتحتتتمتتتدرضتتتا  
پورابراهیمت  رئتیت  کتمتیتستیتون  
ا توادی مجل  از  تانتون کتار  
موجود بته عتنتوان ستختت تتریتن  
 انون کار دنیا که به زعم ایشتان  
اصل  ترین مانع تولید و اشتتتغتات  

 استی ناع برد!؟ 
 

در مقدمه خود الیحته اصتالحتیته  
نیز اعتالع شتده استتی دولتت بتا  
رویررد حتمتایتت از تتولتیتدی سته  

جانبه گرائ !؟ و مسائل  از ایتن  
دست ا داع بته ارائته ایتن الیتحته  
کتترده استتت. ایتتن متتقتتدمتته و  
بح های  که حوت وجود موانع در  
 انون کار برای اشتتتغتات زایت  و  
حمایت از تولید متطترق متیتشتودی  
در حالت  استت کته در نتتتیتجته  
سیاستهای ضد کتارگتری چتنتد  
دهتتته گتتترشتتتتتتته و تتتتحتتتمتتتیتتتل  
دستمزدهای  چتنتدیتن بترابتر زیتر  
خط فقر بر کارگران ودیوتر متزد  
بتتوتتیتتران زحتتمتتتتترتتشی ختتود ایتتن  
مسئله یعنت  دستتتمتزدهتای زیتر  
خط فقر )جدای از مستائتل پتایته  
ای تر سیاس  و ا توادی  کته  
حوت اشتتغتات و تتولتیتد متیتتتوانتد  
مطرق باشد( به مانع  در تتولتیتد  
و اشتغات تبدیل شده است. به ایتن  
معنا که و ت  اکت تریتت عتظتیتم  
آحاد ی  جتامتعته دستتتمتزدشتان  
چندین برابر زیر ختط فتقتر بتاشتد  
 درت ختریتد نتیتز در آن جتامتعته  
بشدت رو به کاهش متیتوترارد و  
بازار موره تتحتت تتاثتیتر آن از  
رونق میافتد و طبیع  استت کته  
و تت  بتازار موتره بته چتنتیتن  
وضعیتتت  دچتار بشتود کتاهتش  
تتتولتتیتتد را در پتت  ختتود ایتتجتتاد  
میرند و کاهش تولیدی تعطتیتلت   
کارخانجات و مراکز تولیتدی را.   
تولید زمان  معنا پیتدا متیترتنتد  
کتته بتترای تتتولتتیتتد کتتنتتنتتده بتتازار  
مورف  نیز وجتود داشتتته بتاشتد  
وگرنه هیچ کارفرمای  دست بته  
تتتولتتیتتد نتتمتت  زنتتد کتته صتترفتتا  
تولیدی صورت داده باشتد بتلترته  
تولید میرند کته بتهتروشتد و تتا  
متیتتتتتوانتتد ستتودش را بتتبتترد. ایتتن  
اساس روی آوری بته تتولتیتد در  
سیستتتم سترمتایته داری استت و  

 الایر.  
 

اگر د ت برنیتد هتمته کتارختانته  
داران و صاحتبتان سترمتایته دلتیتل  
اخراج کارگران و خواباندن تتولتیتد  

و تعطتیتلت  کتارختانته هتا را در  
کالع واحدی یت  چتیتز اعتالع  
متتیتترتتنتتنتتد: نتتبتتود نتتقتتدیتتنتتوتت .  
نقدینو  که از آسمان بته جتیتب  
کس  سرازیر نمتیتشتود کته حتات  
ما فرر برنیم آسمان طوفانت  و  
ابری شده است و نقدینو  بترای  
ادامه تولید و اشتتتغتات زایت  بته  
دست دولت و کارفترمتایتان نتمت   
رسد. متحتل تتامتیتن نتقتدیتنتوت   
ی  کارفرما و هر تولید کنتنتده  
ایی فتروش متحتتوتوالت تتولتیتتد  
شتتده اش در بتتازار و بتتازگشتتت  
همراه با سود سترمتایته اش استت  
که او را  تادر بته ختریتد دوبتاره  
مواد اولیه و استخداع نیروی کتار  

 و ادامه تولید میرند. 
 

جدای از این مسئلهی یعن  تاثتیتر  
مستقیم دستمزد زیر خط فتقتر در  
کاهش شدید  درت خرید اک ریتت  
عظیم آحاد جامعه که منتجتر بته  
افتتت بتتازار موتتره و  فتتروش  
محووالت تولیدی  و در نتتیتجته  
کتتاهتتش نتتقتتدیتتنتتوتت  صتتاحتتبتتان  
ستترمتتایتته بتترای از ستتر گتتیتتری  
چرخه تولتیتد متیتشتودی دستتتمتزد  
چند برابر زیر خط فقر بته شترتل  
دیوری نتیتزی یترت  از عتوامتل  
اصل  بیراری میلیونهتا کتارگتر  
و جوان جویای کار است. به ایتن  
معنا که و تتت  دستتتمتزد آنتقتدر  
پتتایتتیتتن استتت کتته متتن کتتارگتتر  

ستاعتت کتار    ٦ ناچارع به جتای  
  ٥٢ التت     ٥١ روزانتته  تتانتتونتت ی  

ساعت کار برنم و من متعتلتم و   
پرستار و... ناچارع بترای گترران  
زندگ  شغل دوع و ستومت  نتیتز  
داشته باشم و یا متن بتازنشتستتته  
بدلیل حقوق بسیار پایین متجتبتورع  
تا آخرین نهستهتایتم در بتازار کتار  
با   بمانمی طتبتیتعت  استت کته   
فتترصتتت اشتتتتتغتتات از متتیتتلتتیتتونتتهتتا  
کارگر بتیترتار و جتوان جتویتای  
کار گرفتته متیتشتود. عتالوه بتر  

اینها یرت  دیتوتر از عتلتل بت   
متتیتتلتت  جتتوانتتان بتته اشتتتتتغتتات  
)درصورت وجود!(ی باز همی همیتن  
دستمزد ناچیتز و بت  افتقت  در  
داشتن شغل  با ثبتات استت کته  
بتتاعتتث متتیتتشتتود جتتوانتتان بتتیتترتتار  
رابت  به داشتن شتغتل نتداشتتته  
باشند و با خانته نشتیتنت ی بتطتور  
گسترده ای به نومیدی و اعتیتاد  
به الرل و متواد متختدر کشتانتده  
شوند. برای اینترته مت  بتیتنتنتد  
مزدی که میدهند کتهتاه خترج  
توی جیب  ماهیانه شتان را نتیتز  
به عتنتوان یت  جتوان نتمتیتدهتد  
کجا که بتوانند با این دستمتزدهتا  
صتتاحتتب ختتانتتواده و زنتتدگتت  و  

 مسرن بشوند.   
 

بنا بر این بایتد بتوتویتم فتریتاد وا  
تتولتتیتدا و وا اشتتتتغتتاال از ستتوی  
برخ  مقامات رسمت  در رابتطته  
با موضتوعتیتت دهت  بته ایتجتاد  
تغیتیترات ضتد کتارگتری تتر در  
 انون کاری اراجیف نازل   بتیتش  

ستتات    ٣٦ نتیتستتتنتد. ایتتنتان طت   
گرشتهی نته تتوانستتته انتد و نته  
خواسته اند تولیتد را بته متوازات  
پیشرفتهای ترتنتولتوژیت  دنتیتا  
ارتقا دهتنتد و نته داتداته شتان  
اشتتتتتغتتات زایتت  و زنتتدگتت  و  
معیشت کارگتران و متعتلتمتان و  
دیور مزد بویران زحمترش بتوده  
است. طتوریترته امتروزه بتا  ترار  
گرفتن مزد میلیونتهتا کتارگتر و  
حقوق بویر زحمترش در منتهت   
الیه مزدی که به یت  کتارگتر  
در برده وارترین شترایتط متیتتتوانتد  
پرداخت شتودی کتل چترخته بتازار  
موتره  و تتتولتتیتتد و بتتازگشتتت  
نقدینو  صاحبان سرمتایته بترای  
ادامه تولید در بن بستت  العتالج  
گرفتار آمده است. به همین دلیتل  
و دالیتل پتایته ای تتر دیتوتریی  
 این  ا تواد یر  از معدود  

 

سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون الیحه اصالحیه دولت بر روی 
 قانون کار 
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  ٨ از صفحه   
کشورهای بسیار ثروتتمتنتد دنتیتای  
در چنان مرحله ای از رکتود و  
فروپاش    رار گرفته استت کته  
دولت روحتانت  از یت  ستو بتا  
عجز و التتتمتاس بت  ستابتقته بته  
سرمایه جتهتانت  بترای سترمتایته  
گراری در ایران و از دیور سو بتا  
گستترش متنتاطتق آزاد و تتالش  
برای سازمانده  بتاالتتریتن درجته  
از بتردگت  کتارگتران )از طتریتق  
تغییر  انون کار(ی درصدد ایتجتاد  
بهشت برین  برای سرمتایته داران  
داخل  و خارج  است تا فترجت   
برای نجات و تتداوع چت تاولتوتری  
چ اولوران  پیدا بشود که هستت  
  ٣٦ و نیست ما کارگران را  در  

سات گرشته بته یتغتمتا بترده انتد.  
بتتمتتانتتد کتته ایتتنتتروزهتتا بتته یتتمتتن  
ایستادگ  و ابراز تنتهتر اکت تریتت  
عتظتیتم متردع ایتران از وضتعتیتتت  
موتتیتتبتتت بتتار متتوجتتودی ابتتعتتاد  
کوچر  از ایتن اتارتتوتریتهتای  
ب  سابقه در تاری  معتاصتر ایتران  
 و جهان در حات روشن شدن است. 

 
 پایان  سمت اوت 

سه پرسش از جتعتهتر عتظتیتم زاده  
پتیتترامتتون ایتجتتاد تتتغتیتتیتترات ضتتد  
  -کتارگتری تتر در  تانتون کتار  

  سمت دوع 
 

توضی : از آنتجتا کته  ترار بتود  
جعهر عتظتیتم زاده در  تالتب سته  
سوات به مسائل مربو  به تتغتیتیتر  
 تتانتتون کتتار پتتاستت  دهتتد و ایتتن  
پاسخها بدلیل اهتمتیتت متوضتو ی  
طوالن  م  باشند لرا جواب ایتن  
سواالت در  سمتتهتای بتیتشتتتری  
منتشر خواهد شتد. هتمتیتنتجتا از  
هموان میخواهیم چنان ه بتدلتیتل   
طوالن  بودن این  سمت و یتا هتر  
دلیل دیوتریی امترتان متطتالتعته  
همه متن را پیدا نمیرننتد حتتتمتا  

را    ١٥ بتختتش متتربتتو  بتته متتاده  
 بخوانند. سایت اتحاد 

 
پرسش دوع:  تحلیل شما از مواد  
تغییر داده شتده در  تانتون کتار  

 چیست؟ 
 

به نظر من  رارداد کار و امتنتیتت  

شغل ی دستمزدی تامین اجتماعت   
و وجود یا عدع وجود تشترتلتهتای  
مستقل کارگری  محور اصتلت   
هر  انون کاری است و بر استاس  
آنهاستت کته متو تعتیتت و ستهتم  
کتارگتر از تتولتیتد ثتروت شترتتل  
میویرد. حات اگر متواد متربتو   
به ایتن مستائتل استاست  در هتر  
 انون کاری  به ضرر یا بته نتهتع  
یتت  زنتتدگتت  انستتانتت  بتترای  
کارگران تنظیم بشتونتد اطتمتیتنتان  
داشته باشید مواد دیور نیز تحتت  
تاثیر آنها ر م خواهتنتد ختورد. بته  
معنای دیتوتری روق حتاکتم بتر  
ی   انون کاری استاستا ختود را  
در ایتتن چتتهتتار متتحتتور اصتتلتت   
متبلور میترتنتد و از ایتنتجتا بته  
سایر مواد نیز کشیده میشود. بته  
همین دلتیتل متن تتمترکتزع را در  
مورد الیحه اصالحتیته دولتتی بتر  
روی این چتهتار متحتور و متواد  
 مربو  به آنها خواهم گراشت. 

 
 تتراردادی ختتاتتتمتته  تترارداد و    -٥ 

 امنیت شغل  
 

همانطور که متیتدانتیتد در  تانتون  
کتتار متتوجتتود متتواد متتربتتو  بتته  
 رارداد و امنیت شغل  بته شتدت  
به ضترر کتارگتران تتنتظتیتم شتده  
است بطتوریترته پت  از گترشتت  

سات از توویتب  تانتون کتاری    ١٤ 
هم اکنون نتزدیت  بته صتدرصتد  
کارگران بتا  تراردادهتای متو تت  

سه ماهه و ستهتیتد    -یرماههی دو 
امضا مشغوت به کتار هستتتنتد و  
عمال میلتیتونتهتا کتارگتر و متزد  
بویری دارای کتمتتتریتن درجته از  
امنیت شغل  نیتز نتمت  بتاشتنتد.  
امتا ایتتنترته چترا عتتلتیتراتتم ایتتن  
وضعیتی هم دولتتهتای  تبتلت  و  
هم دولت روحان  در صتدد حتره  
یا اضافه کردن بندهایت  بته ایتن  
دسته از مواد  انون کار بتوده انتد  
و هستند و ایتن تتغتیتیترات را بتا  
کداع اهداه انجاع میدهند بحت ت   
است که پ  از بررس  یت  بته  
یت  تتغتتیتیترات ایتتجتاد شتده در  
الیتتحتته اصتتالحتتیتته دولتتت روشتتن  
خواهد شد. در الیتحته اصتالحتیته  
دولت در رابطه با  راردادی ختاتتمته  
  ٣٣  رارداد و امنیت شتغتلت ی از  

ماده متربتو  بته ایتن بتختش در  
متتاده آن     ٥١  تتانتتون کتتاری در  

تغییرات جتزئت  و کتلت  ایتجتاد  
شتتده استتت. امتتا عتتمتتده تتتریتتن  

 -٥٢   –  ٤ تتتغتتیتتیتترات در متتواد  
داده شتتده استتت    ١٦ و    ١٤   -١٥ 

 که به ترتیب به آنها م  پردازع. 
 ٤ ماده  

 تانتون    ٤ متن تبوره های متاده  
حتداکت تر متدت    -  ٥ کار: تبوره  

متتو تتت بتترای کتتارهتتایتت  کتته  
طبیعت آنها جنبته اتیتر مستتتمتر  
دارد تتتوستتط وزارت کتتار وامتتور  
اجتماعت  تتهتیته و بته توتویتب  
هیات وزیران خواهد رسید. تبتوتره   

درکارهائ  که طبیعت آنتهتا    -  ١ 
جنبه مستتمتر داردی در صتورتت   
که مدت  در  رارداد ذکتر نشتود  

شتود.    ی  رارداد دائم  تلقت  مت  
 رار دادهتای بتا بتیتش    -٣ تبوره  

از ستت  روز بتتایتتد بتته صتتورت  
کتب  ودر فترع متختوتوص کته  
تتتتوستتتط وزارت کتتتار وامتتتور  
اجتماع  در چهار چوب  توانتیتن  
و متتقتتررات تتتهتتیتته ودر اختتتتتیتتار  
طرفین  رار مت  گتیتردی بتاشتد.  

کارفرمایتان متوظتهتنتد    -٧ تبوره  
به کارگران بتا  تراردادمتو تت بته  
نستبتت متدت کتارکترد متزایتتای  
 انون  پایان کار به ماخر هرستات  
ی  متاه آختریتن متزد پترداختت  

 نمایند. 
 

الیتتحته اصتتالحتتیتته    ٥ متتتتن بتتنتد  
و    ٣   –  ٥ دولت: ا تبوتره هتای  

حره و عنتوان تتبتوتره    ٤ ماده    ٧ 
 به تبوره اصالق میشودا.   ١ 
 

: این تبوتره در در ستات  ٥ تبوره  
در زمتان توتویتب  تانتون    ٥٣٢٦ 

کار که هنوز  راردادهای متو تت  
بتته شتترتتل اتتالتتب  تترارداد کتتار  
تبدیل نشده بودند ناظر بر این بتود  
که کارفرمایان م ال حداکت تر تتا  
سه ماه میتتتوانتنتد بتا کتارگترانی  
 رارداد مو ت منعقد برنتنتد امتا  
پ  از این مدت حتداکت تری هتر  
کارفرمای  م  بایست نسبت بته  
انعقاد  راردادئم بتا کتارگتر ا تداع  
میررد.  امتا هتم زمتان بتا ایتن  
تبورهی تهیه کنندگان  انون کتار  

را نتیتز بتا     ١ در آنزمان تبتوتره  

هده متو تتت  کتردن  تراردادهتا  
طتتراحتت  کتتردنتتد. بتتطتتوریتترتته در  
نتیجه ی آنی امروزه نتزدیت  بته  
صد در صد کارگتران بتا  ترارداد  
مو ت مشغوت برار هستتتنتد. بته  
همین دلیل در شرایط حاضتر کته  
دیور همه  راردادها مو تت  شتده  
اند و این تتبتوتره  متعتطتوه بته  
تعیین مدت حتدا تلت  بترای ایتن  
نو   راردادها نم  باشتد و دستت  
کارفرمایان را بترای بته حتدا تل  
رساندن مدت  رارداد باز گراشتتته  
استی بود و نبود آن تتاثتیتری بته  
حتات متا کتارگتران نتدارد.  امتا  
حره این تبوره در شرایط حاضتر  
در صدد از بیتن بتردن هتر گتونته  
متتوضتتوعتتیتتت دهتت  بتته متتدت  
 راردادهاست که هتمتیتشته متحتل  
کشمرش کارگران از یت  ستو  
و دولت و کارفترمتایتان از ستوی  

 دیور بوده است. 
 

: هر چند که خود متاده  ٣ تبوره  
 انون کار با تتعتریتهت  کته از    ٤ 

 تترارداد کتتار ارائتته کتتردهی هتتم  
 تترارداد کتتتتتبتت  و هتتم  تترارداد  
شهاه  را رسمیت داده استتی بتا  

سال  کته از    ١٤ اینحات در طوت  
توتتویتتب  تتانتتون کتتار متتیتتوتتررد  
 رارداد شهاه  در مقابتل  ترارداد  
کتب  نتتوانستتته استت هتمت تون  
گسترش  رارداد مو ت در مقتابتل  
 رارداد دائم ی به شترتل اصتلت   
 رارداد تبدیتل بشتود. بته هتمتیتن  

)از    ٥٣٦٢ دلیل دولتت در ستات  
طریق توویب ا انون رفتع بترخت   
از موانع تولید و سرمایه گتراری  
صنعتت ا (  بتا اضتافته کتردن  

و تتقتستیتم    ٤ بته متاده    ٣ تبوره  
بندی  راردادهتا بته ست  روزه و  
باالی س  روزهی تتالش کترد در  
 تتتدع اوت در متتتراکتتتزی کتتته  
 راردادهای ست  روزه رواج پتیتدا  
کتترده بتتود  شتتهتتاهتت  ستتازی  
 راردادها را بت  هتیتچ ابتهتامت   
رسمیت دهد و از آنطره از طتریتق  
تقسیم بندی در متدت  تراردادهتا  
و  رسمیت ده  به مدت  ترارداد  
س  روزه در  انون کار و بته ایتن  
معنا عمومیت ده  به آنی پتروژه  
شهاه  ستازی  تراردادهتا را در  
ی  بعد کالن به پیش برد. حتات  

ایتتن پتتروژه ریتتاکتتارانتته پتت  از  
گرشت چندین سات بتا متقتاومتت  
کتتارگتتران و نتتهتتادیتتنتته نشتتدن  
 راردادهتای ست  روزه در جتای  
جای مراکز تولیدی و صتنتعتتت   
کشتتور و از ایتتن متتنتتظتتر عتتدع  
متتوفتتقتتیتتت در رستتمتتیتتت دهتت   
گسترده به  راردادهای شتهتاهت ی   
نه تنها بته اهتداه ختود نترستیتده  
است بلره به متانتعت  جتدی در  
برابر شتهتاهت  ستازی  تراردادهتا  
تبدیل شده است به هتمتیتن دلتیتل  

  ٤ متاده    ٣ دولت با حره تبوتره  
در صدد است تا مانع  شهتاه و  
محرم را از پروژه شهاه  ستازی  

  راردادهای کار بر دارد. 
 

در این رابتطته الزع استت بتوتویتم  
و هتر    ٤ متاده    ٣ حره تتبتوتره  

ا تتداع دیتتوتتری بتترای شتتهتتاهتت   
سازی  تراردادهتا ی فتقتط یت   
تغییتر شترتل و تتغتیتیتر رویته از  
کتبت  شتدن بته شتهتاهت  شتدن  
 راردادها نتیتستت بتلترته چتنتیتن  

 تانتون    ٥٢ رویرردی اساسا ماده  
کار و هر گونه رابطه  انونمنتد را  
نشانته رفتتته استت چترا کته بتا  
  ٥٢ شهاه  شدن  راردادهای متاده  

 تتانتتون کتتار کتته متتعتتطتتوه بتته  
بخش  از  رارداد و در مورد  تیتد  
مشخوات کار از  بیل ستاعتات  
کاری مترخوت  هتای تتعتطتیتالتی  
متزد متتبتنتتا  و...  مت  بتاشتتد  
موضتوعتیتت ختود  را از دستت  
خواهد داد به عتبتارت دیتوتری بتا  
شتهتاهتت  شتدن  تراردادهتا عتمتتال  
نوشته مرتوب و ستنتدی وجتود  
نخواهد داشت تا  ید مشتختوتات  
کار در آن متنتظتور بشتود بتدیتن  
معنا باید بوویم حره این تبتوتره  
که با هده برداشتن یت  متانتع  
جدی در بترابتر شتهتاهت  ستازی  
 تتراردادهتتای ستت  روز بتته بتتاال  
صورت میویردی استاستا نتابتودی  
هر نو   انتونتمتنتدی در ستاعتات  
کاری تتعتطتیتالتی مترخوت  هتای  
متتزد و دیتتوتتر شتترایتتط کتتار  
کارگران و ست تردن آنتهتا بتدستت  
متتتیتتتل و اراده تتتت  تتتت   
کتارفتترمتتایتان را متتد نتتظتتر دارد.  

: با وجتود ایتنترته متاده  ٧ تبوره  
 ١٧ 
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 ٤ از صفحه  

 ٥٥ صفحه  

 
 تتانتتون کتتار نتتاظتتر بتتر پتترداختتت    

مزایای پایان کار به کارگتران بتا  
 تترارداد کتتار متتعتتیتتن یتتا متتدت  
مو ت م  باشد اما علیراتم آنی  
کارفرمایان در بسیاری از متوارد  
در طوت دهته هتای گترشتتته از  
پرداخت متزایتای پتایتان کتار بته  
کارگران  رارداد مو ت بتویتهه در  
کتتارهتتای پتتروژه ای ختتودداری  
میرردند. به همین دلتیتل افتزودن  

 تانتون کتار    ٤ به متاده    ٧ تبوره  
صراحت و  اطعیت بتیتشتتتری در  
مرلف کردن کارفرمتایتان جتهتت  
پرداخت متزایتای پتایتان کتار بته  
کارگتران  ترارداد متو تت ایتجتاد  
کرد. حات حره این تتبتوترهی هتم  
باعث برداشتن تاکتیتد بتیتشتتتر از  
روی مرلف کتردن کتارفترمتایتان  
برای پرداخت مزایای پتایتان کتار  
به کارگران  رارداد مو ت ختواهتد  
شد و همی مهم تر ایتنترتهی حتره  
این تبوره بیانوتر رویترترد دولتت  
در تالش برای تضعیتف و حتره  
پرداخت متزایتای پتایتان کتار بته  
کتتارگتتران  تترارداد متتو تتت متت   
باشد. اهمتیتت ایتجتاد هتر گتونته  
خلل و ابهاع در پترداختت متزایتای  
پایان کتار بته کتارگتران  ترارداد  

متاده    ٧ مو ت که حره تبتوتره  
بیانور آن است زمتانت  روشتن    ٤ 

میشود کته تتوجته کتنتیتم  هتم  
اکتتنتتون نتتزدیتت  بتته صتتدرصتتد   
کتتارگتتران ایتتران بتتا  تتراردادهتتای  
مو ت مشغوت برتارنتد و متعتدود  
 رارداد های دائم  بتا ت  متانتده  
در محیطهای کار با بتازنشتستتته  
شدن این کتارگتران در ستالتهتای  
آینده محو ختواهتد شتد و دیتری  
نخواهد پتائتیتد کته حتتت  یت   
کتتارگتتر  تترارداد دائتتم در ایتتن  
مملرت وجود داشتتته بتاشتد. بته  
این معنای حره این تتبتوتره کته  
معطوه بته اجتبتار کتارفترمتایتان  
برای پرداخت سنوات به کتارگتران  
 رارداد مو ت مت  بتاشتد عتمتال  
شرایط و زمینه هتای مستاعتد و  
الزع را بتتترای عتتتدع پتتترداختتتت  
متتزایتتای پتتایتتان کتتار بتته هتتمتته  
 کارگران ایران ایجاد خواهد کرد. 

 ٥٢ ماده  
 انتون کتار:    ٥٢ متن بند ق ماده  

 اشرایط و نحوه فس   راردادا 
 

الیتتحته اصتتالحتتیتته    ١ متتتتن بتتنتد  
حتره    ٥٢ دولت: ابتنتد ق متاده  

 میشودا 
  ٥٢ حره بند ق از متهتاد متاده  

 انون کار به این معناست کته از  
این پ  کارفرمایتان مترتلتف بته  
 ید شرایط و نحتوه فست   ترارداد  
در  راردادهای کار نم  بتاشتنتد.  
با حره این بتنتد از مشتختوتات  
 رارداد کاری کتارفترمتایتان عتمتال  
 تتادر ختتواهتتنتتد شتتد شتترایتتط و  
چوونتوت  فست   ترارداد را بته  
میل و دلخواه ختود بته کتارگتران  

 تحمیل کنند. 
ختتاتتتمتته  تترار داد    –  ١٥ متتاده  
 کارگر 

متن بنتدهتای )ق( و )ز( متاده  
ی در  تانتون کتار چتال ستات  ١٥ 

تت کتتاهتتش تتتولتتیتتد و  ٥٣٤١  : ق ت
تغییرات ساختاری در اثتر شترایتط  
ا توادیی اجتماع ی سیتاست  و  

آوری    لزوع تغییرات گسترده در فتن 
(  تانتون  ٤ مطابق با مهاد متاده ) 

تنظیم بخش  از مقررات تستهتیتل  
و نوستازی صتنتایتع کشتور. ز ت  
فس   رارداد بته نتحتوی کته در  

بتتتیتتتنتتت     متتتتتتتن  تتترارداد پتتتیتتتش 
 است.   گردیده 

 
الیتتحته اصتتالحتتیتته    ١ متتتتن بتتنتد  

دولت: بندهای )ز( و )ق( متاده  
به شرق زیر اصتالق و متتتون    ١٥ 

زیر به عنوان بند ) ( و تتبتوتره  
بته متاده یتاد شتده اضتافته و    ١ 

عنوان تتبتوتره متاده مترکتور بته  
  -اصتتالق متیتتشتود: ز   ٥ تتبتوتتره  

  -توافق بین کارگر و کارفرمتا ق 
کتتاهتتش تتتولتتیتتد و تتتغتتیتتیتترات  
ساختاری که در اثر الزاع  توانتیتن  
یا شرایط ا توادیی اجتماعت  و  
ستتیتتاستت  و یتتا لتتزوع تتتغتتیتتیتترات  
گسترده در فتنتاوری متنتجتر بته  
تعطیل  تماع و یا بخش  از کتار  

فستت   تترارداد بتتا    -بشتتود.   
تومیم کمیته انضباط  کتارگتاه  

:متوارد مترکتور در    ١ تبوتره    -
بند ز در کتارگتاهتهتای بتیتش از  

نهر کتارگتر بتایتد بته تتایتیتد    ١٢ 
هیاتت  مترکتب از استتتانتدار یتا  
معتاون ویی متدیتر کتل تتعتاونی  

کار و رفاه اجتماع ی مدیتر کتل  
دستتتتتوتتاه صتتادر کتتنتتنتتده متتجتتوز  
کارگراهی نماینتده صتنتدوق بتیتمته  
ای ذیتتتربتتتطی رئتتتیتتت  کتتتل  
دادگستتتتتریی نتتمتتایتتنتتده تشتترتتل  
کارگری حائتز اکت تریتت استتتانی  
نتتمتتایتتنتتده تشتترتتل کتتارفتترمتتائتت   
استانی نماینده کارگران کارگاه و  
کارفرما یا نماینده تتاع االختتتیتار  
وی برسد. چنان ه به تشتختیتص  
هیات مرکور تماع یا بتختشت  از  
کار تعطیل شود به همتان نستبتت  

 مشموت بیمه بیراری میشود. 
 

در این الیتحته بترای اولتیتن بتاری  
وجود بندهای )ز(  و  )ق(  در  

 انون کار فرض گرفتته    ١٥ ماده  
شده است و الیحه طوری تتنتظتیتم  
شده است که گویتا ایتن بتنتدهتای  

م  باشنتد    ١٥ جزو بندهای ماده  
و حات دولت اصالحتیته ای را بتر  
آنها وارد کرده استت. بته هتمتیتن  
دلیل من تعمدا روی نتقتد الیتحته  
اصتتالحتتیتته دولتتت در متتورد ایتتن  
بندها نمیروع چرا که وجتود آنتهتا  

 تانتون کتار را بته     ١٥ در ماده  
دالیل زیری ستنتد ستازی و یت   
جعل دالرارانته از ستوی دولتت  

این بندهتا در ا تانتون    -٥ میدانم:  
رفتع بترخت  از متوانتع تتولتیتد و  
سترمتایتته گتتراری صتنتتعتتتت ا بتتا  
استناد به ا انون تنظیم بخشت  از  
مقررات تسهیل و نوسازی صنایتع  

موتوب     ٥٣٦٢ کشورا ادر سات  
 انون کتار    ١٥ و  رار بود به ماده  

اضافه شود اما بتا اعتتتراضتاتت   
کتته از ستتوی کتتارگتتران در آن  
تاری  انجاع شد این بندها به متاده  

  -١  انون کار اضافه نشتدنتد    ١٥ 
شاهد این مدعا الیحه اصتالحتیته  
دولتتت احتتمتتدی نتتهاد  بتتر روی  
 انون کار در شتهتریتور متاه ستات  

است که در آن پتیتشتنتهتاد    ٥٣٤٢ 
اضافه شدن بندهای )ق( و )ز(  

 تانتون کتار را داده    ١٥ به ماده  
است. به این معنا کته اگتر ایتن  

موتوب و    ٥٣٦٢ بندها در ستات  
به  انون کار وارد شده اند استاستا  
این چه حرمت  است کته دولتت  
احمدی نهاد در الیحته اصتالحتیته  

  ٥٣٤٢ اش در شتتهتتریتتور متتاه  
پیشنهاد اضافه شدن آنها به متاده  

 انون کار را مطرق میترتنتد.    ١٥ 
این بندها در چاپهتای  تانتون    -٣ 

کار تا پایان سات گترشتتته وجتود  
ندارد و فقط در چال امستات در  

 ید شده و در پتانتوشتت    ١٥ ماده  
التحتا ت     ١ و    ٥ آن آمده است: ا 
در  انون رفتع بترخت     ٤١١١٥٣٦٢ 

از موانع تولید و سرمایه گتراری  
صنعت ا . حات ستوات ایتن استت  

ستات پتیتش    ٤ چنان ه این بندها  
مووب شده اند پ  چرا در ایتن  

سات در چاپهتای  تانتون کتار     ٤ 
متهتم تتر ایتنترتهی    -٧ نیامده اند  

سات پیتش بته    ٤ اگر این بندها از  
 انون کار اضتافته شتده    ١٥ ماده  

اند پ  چترا حتتت  یت  متورد  
استتنتاد بته آنتهتا در هتیتئتتتهتای  
تشختیتص و حتل اختتتاله و یتا  
دیوان عدالت اداری وجود ندارد و  
پرونده اخراج هیچ کارگری و یتا  
کارگران  در هیچ جای ایران بتا  
استناد به این بتنتدهتا در متراجتع  
 تتانتتونتت  متتورد رستتیتتدگتت   تترار  
نورفته است. این در حال  استت  

ستات هتزاران    ٤ که در طتوت ایتن  
اعتتتتتراض و شتترتتایتتت در متتورد  
اختتراج کتتارگتتران بتتدلتتیتتل اعتتالع  
کتتاهتتش تتتولتتیتتد و تتتغتتیتتیتترات  
ستتاختتتتتاری متترتتتبتتط بتتا شتترایتتط  
ا تتتتتوتتادی و ستتیتتاستت  و.. از  
سوی کارفرمایان رخ داده استت  
اما هی ی  از این شرایتتتهتا و  
اعتراضات با استناد به این بندهتا  
مورد رسیدگ   رار نورفته انتد.   

گرشتتته از هتمته ایتنتهتای در    -١ 
متتقتتدمتته ا تتانتتون رفتتع بتترختت  از  
موانع تولیتد و سترمتایته گتراری  
صنعت ا آمده است: امتجتلت  بتا  
اجرای آزمایش  ایتن  تانتون  بته  
مدت پتنتج ستات متوافتقتت کترده  
استا  و از آنجتا کته متدت ایتن  

بته ایتن    ٥٣٤٥ پنج سات از ستات  
ستتو بتته اتتتمتتاع رستتیتتده استتت و  
مووبه ای نیز از سوی متجتلت   
برای دائتمت  شتدن ا تانتون رفتع  
بتترختت  متتوانتتع تتتولتتیتتد ستترمتتایتته  
گراری صنعت ا وجود نتدارد لترا  
فرض گرفتن وجود بندهای )ق(  

 انون کتار در    ١٥ و )ز( در ماده  
الیحه اصالحیه دولت ی  تقتلتب  
آشرار و جتعتل ستنتد بترای جتا  
انداختن این بتنتدهتای بته اتایتت  

ضتتد کتتارگتتری در  تتانتتون کتتار  
جالب است بدانیتم عتالوه    -٢ است. 

بر اینره چهار ستات استت زمتان  
اجتترای آزمتتایشتت  ا تتانتتون رفتتع  
برخ  متوانتع تتولتیتد و سترمتایته  
گراریا به پایان رسیده و مجلت   
نیز ا دام  برای دائم  کردن آن  
انجاع نداده است استنادی هم کته  
در این  تانتون بترای تتدویتن بتنتد  
)ق( صورت گرفتهی مستتتنتد بته  

 انون تنتظتیتم بتختشت  از    ٤ ماده  
مقررات تسهیل و نوسازی صنایتع  
کشور به شرق زیر شده استت: اق  
تت کتتاهتتش تتتولتتیتتد و تتتغتتیتتیتترات   ت
ستتتاختتتتتتتاری در اثتتتر شتتترایتتتط  
ا توادیی اجتماع ی سیتاست  و  

آوری    لزوع تغییرات گسترده در فتن 
(  تانتون  ٤ مطابق با مهاد متاده ) 

تنظیم بخش  از مقررات تستهتیتل  
و نوسازی صتنتایتع کشتورا. الزع  

ا انون تنظتیتم     ٤ است بدانیم ماده  
بتختتشتت  از متتقتررات تستتهتتیتتل و  
نتتوستتازی صتتنتتایتتع کشتتورا متت   
گوید: این  انون تا پایتان بترنتامته  
سوع توسعه ا توادی اجتتتمتاعت   
و فرهنو  جتمتهتوری استالمت   
 ابلیت اجرایت  دارد. حتات دولتت  
روحان  میخواهد بندهای  را کته  
هی واه به  انون کار وارد نشتده  
اند و عمر مستندات شان نیز  از  
 بیل ا انتون تتنتظتیتم بتختشت  از  
مقررات تسهیل و نوسازی صنایتع  
کشورا و ا انون رفع برخ  موانتع  
تتتولتتیتتد و ستترمتتایتته گتتراریا   
سالهاست به پایان رسیده استت بته  
عتتنتتوان بتتختتشتت  از بتتنتتدهتتای  

 تانتون    ١٥ موجتود!!؟؟ در متاده  
کار به خورد ما کتارگتران بتدهتد  
تا آنها را با ایتن حتقته بتازی در  

  انون کار نهادینه برند. 
 

بنا بر این  کتامتال واضت  استت  
که این بندها علیرام توویتب آن  
در ا انون رفع برخ  موانع تتولتیتد  
و ستترمتایتته گتتراری صتتنتعتتتتت ای  
)ضمن اینره تاریت  اجترای ختود  
این  انون نیتز  بته اتتمتاع رستیتده  
است( هتیت توتاه در  تانتون کتار  
اعمات نشده اند و لرا باید بتوتویتم  
دولت روحان  در ی  سنتاریتوی  
از پیش طتراحت  شتده از طتریتق  
 خوانش این دو بند به عنوان ب 
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 ٥3 از صفحه   

 ٥1 صفحه  

 
ندهای موجود در  انون کتاری در  
  ١٥ صدد است تا آنها را در متاده  

جا بیاندازد. اینان خود بته ختوبت   
میدانند کته توتویتب و عتمتلت   
شدن الیحه اصالحیه دولت ی کتار  
چندان راحت  نیست و چته بستا  
که به احتمتات  تریتب بته یتقتیتنی  
هم ون دولت احمدی نهاد نتاچتار  
به عقب نشتیتنت  از آن ختواهتنتد  
شد. به همین دلیل بتا تتوستل بته  
جتتعتتل و ستتنتتاریتتویتت  از پتتیتتش  
طراح  شدهی در صددند چنانت ته  
موفق به توویب الیحه اصالحیته  
 انون کار نشدند این بندها را بته  
شرل دال کارانه ای وارد متاده  

بترتنتنتد. بته نتظتر متن کتل    ١٥ 
داستتتتتان هشتتتتتاد و چتتهتتار متتاده  
 انون کار که در الیحه اصالحیته  
دولت متورد تتغتیتیترات جتزئت  و  
کل  وا ع شده اند و خودشان نتیتز  
نی  میدانند که  ابتل توتویتب  
و اجرا نیستی این استت کته ایتن  
دو بند را بت  ستر و صتدا و بته  
عنوان اصل بندهتای متوجتود در  

 انون کار جا بیتانتدازنتد.    ١٥ ماده  
البته این بحث به این معنا نیستت  
که متا در متقتابتل کتل الیتحته  
اصالحیه دست بته افشتاگتری و  
مبارزه نزنتیتمی متا بتا تتمتاع تتوان  
اینرار را خواهیتم کترد و ختوبی  
 ابل پیش بینت  نتیتز هستت کته  
دولت نسبت به الیتحته اصتالحتیته  
ناچار به عتقتب نشتیتنت  ختواهتد  
شتتد. لتترا متتا کتتارگتتران بتتایتتد  
همزمان با تالش و متبتارزه بترای  
وادار کتتردن دولتتت بتته عتتقتتب  
نشین  در مورد الیحه اصالحیتهی  
فتتریتتادمتتان را در متتورد داتتل  
کاری اش برای جا انداختتتن ایتن  

 تانتون کتار    ١٥ دو بند در متاده  
که همیشه متورد اعتتتراض متان  

به ایتن ستو    ٥٣٦٢ بوده و از سات  
کس  جرات وارد کتردن آنتهتا بته  
 انون کار را به ختود نتداده استت  
باال ببریم و اجازه ندهیم این بار بتا  
ی  سناریوی از پتیتش طتراحت   
شده براحت  این دو بتنتد را وارد  

 انون کار برنتنتد.  در    ١٥ ماده  
ایتن راستتتتا بتتایتتد بتته هتر شتترتتل  
ممرنی سندسازی دولت از طریتق  
آوردن این بندها در چتال امستات  

 انون کار و در الیحته اصتالحتیته  
را افشتتا و آن را بشتتدت متتورد  
اعتراض  رار داد و خواهتان جتمتع  
آوری چال امسات  انون کتار از  

 بازار شد. 
 
 ١٦ و    ١٤ مواد    
 

در الیحه اصالحتیته دولتتی متاده  
معطتوه بته رستیتدگت  بته     ١٤ 

تخلهات کارگران و تتایتیتد اختراج   
آنها تتوستط کتمتیتتته انضتبتاطت   
  ١٤ است در حال  کته در متاده  

 انون کار مسئولیت رسیدگ  بته  
اینوونه مسائل و اخراج کتارگتران  
از این متنتظتر بتر عتهتده تشترتل  
  ١٦ موجود م  باشتد. در متاده  

نیز در  انون کار در متورد اختراج  
نماینده های کارگران به موضتو   
ا تترارداد کتتارا اشتتاره ای نشتتده  
است و ایندسته از کارگتران بتدون  
رای هیئتهای تشتختیتص و حتل  
اختاله نمیتوانند توسط کارفرمتا  
اختتراج بشتتونتتد. امتتا در الیتتحتته  
اصالحیه دولت اختراج ایتن  تبتیتل  
کارگران به امتدت  تراردادا آنتهتا  
گره زده شده است. به ایتن متعتنتا  
که کارفرمتا متیتتتوانتد نتمتایتنتده  
های کارگران را به مح  اتتمتاع  
 ترارداد و بتتدون متتراجتعتته بتته آرا  
هیئتهای تشخیص و حل اختتاله  

 اخراج برند. 
 
 ادامه دارد  –پایان  سمت دوع    
 
الیحه اصالحتیته    ٧   متن ماده    

دولت احتمتدی نتهاد بته نتقتل از  
ستترویتت     –ختتبتترگتتزاری فتتارس  

شتهتتریتور متتاه    ٥٤   -ا تتتتوتادی  
 ٥٦٤١٤٥ کد خبر   – ٥٣٤٢ 

 
متون زیر به عنوان بتنتدهتای    -٧  

اضافته و    ١٥ زی قی و   به ماده  
شماره تتبتوتره متاده مترکتور بته  

بته    ١ اصالق و تتبتوتره    ٥ تبوره  
 شود:   شرق زیر اضافه م  

 
ز ت کاهتش تتولتیتد و تتغتیتیترات    

ساختتتاری کته در اثتر التزامتات  
 تتانتتون و متتقتتررات یتتا شتترایتتط  
ا توادیی اجتماع  و ستیتاست   
یتتا لتتزوع تتتغتتیتتیتترات گستتتتترده در  

آوری منجر به تعطیل  تمتاع و    فن 
 یا بخش  از کار شود. 

 
تت تتتوافتتق بتتیتتن کتتارگتتر و     ق ت

 کارفرما 
 
  تت فست   ترارداد بتا توتمتیتم    

 کمیته انضباط  کارگاه 
 
ت موارد مرکور در بتنتد    ١ تبوره    

نهتر    ١٢ های بیش از    ز در کارگاه 
کارگر بایتد بته تتایتیتد اکت تریتت  
هیاتت  مترکتب از استتتانتدار یتا  
معتاون ویی متدیتر کتل کتار و  
امور اجتماع ی مدیرکل دستتوتاه  
صتتادر کتتنتتنتتده متتجتتوز اصتتلتت   
کتتارگتتاهی متتدیتترکتتل تتتامتتیتتن  
اجتتتتتتتمتتتاعتتت ی ریتتتیتتت  کتتتل  
دادگستتتتتریی نتتمتتایتتنتتده تشتترتتل  
کارگری حائتز اکت تریتت استتتانی  
نتتمتتایتتنتتده تشتترتتل کتتارفتترمتتایتت   
استانی نماینده کارگران کارگاه و  
کارفرما یا نماینده تتاع االختتتیتار  
وی برسد. چنان ه به تشتختیتص  
هیات مرکور تماع یا بتختشت  از  
کار تعطیل شود به همتان نستبتت  
مشموت ختاتتمته کتار و متقتررات  

 شود.   بیمه بیراری م  
 
 

سه پرسش از جتعتهتر عتظتیتم زاده  
پیرامون الیحه اصالحیه دولتت بتر  

  سمت سوع   -روی  انون کار  
 
 دستمزد    -١ 
 

در متتواد متتربتتو  بتته دستتتتتمتتزدی  
دولت در الیحه اصالحتیته اش بتا  
ایجاد تغییرات عمده ای در متاده  

و در ترتمتیتل آن بتا ایتجتاد     ٧٥ 
  ٧٦ و    ٧٤ تتغتیتیتتراتت  در متتواد  

 انون کار تالش کترده استت هتم  
دستمزد چندین برابر زیر خط فتقتر  
را با عتمتق و دامتنته بتیتشتتتری   
صورت  انون  بدهتد و هتم  تادر  
به انجماد کامل حدا تل متزد بته  
بهانه شترایتط ا تتتوتادی کشتور  
بشود. این ماده از  انون کار جتزو  
معدود مواد این  انون استت کته  
در صتتورت اجتترا متتیتتتتتوانستتت  
حدا ل  از ی  زندگ  بتختور و  
نمیر را بترای کتارگتران تتامتیتن  

کند. اما دولتهتای متختتتلتف در  
سالت  کته از توتویتب    ١٤ طوت  

 انون کار میوتررد بتا اتترتا بته  
ستتترکتتتوب و مستتتلتتتط کتتتردن  
تشتتترتتتلتتتهتتتای دستتتت ستتتاز در  
محیطهتای کتار و متمتانتعتت از  
ایتتجتتاد تشتترتتلتتهتتای مستتتتتقتتل  
کارگریی موفق  به عدع اجترای  
چنین بندهای  از  تانتون کتار و  
اجرای ب  کتم و کتاستت متواد  
ضتتد کتتارگتتری آن شتتده انتتد  
بطوریره هتیت توتاه ایتن متواد و  

 انون کار را اجترا    ٧٥ بویهه ماده  
نررده اند و حات از طتریتق الیتحته  
اصتتالحتتیتته در صتتدد  تتانتتونتت  و  
نتتهتتادیتتنتته کتتردن تتتمتتامتت  آن  
چیزهای  هستند که در نتتتیتجته  
اعمات سیاست سرکتوب و اتارت  
دسترنج ما کتارگتران متوفتق بته  
پتیتاده کتتردن آنتهتتا شتده انتد. بتته  
همین دلیل در الیتحته اصتالحتیته  
تمام   انون شرن  هتای ختود  

 تانتون کتار    ٧٥ در دور زدن ماده  
را لحاظ کرده اند و عتالوه بتر آن  
شرایط  را ر م زده اند که تعیتیتن  
حدا ل مزد کارگران تحتت هتیتچ  
ضابطه ایی اال منافتع متطتلتق و  
عزع و اراده دولت و کتارفترمتایتان  
  ٧٥  رار نویرد. نواه  به متاده  

 انتون کتار و الیتحته اصتالحتیته  
دولت بر روی این ماده ب  هتیتچ  
استدالت خاص  موید این نترتات   

 است. 
 

 ٧٥ ماده  
 

 تتانتتون کتتار: شتتورای    ٧٥ متتاده  
عال  كتار هتمته ستالته متوظتف  
است میزان حدا ل متزد كتارگتران  
را برای نقا  مختلف كشور و یتا  
صتنتتایتع متختتتتلتتف بتتا تتتوجته بتته  
   -٥ معیارهای ذیل تعیین نمتایتد:  

حدا ل مزد كارگران با تتوجته بته  
درصد تورم  كه از طتره بتانت   
مركزی جمهوری استالمت  ایتران  

حتدا تل    -١ اعالع م  شتود.    
متتزد بتتدون آن كتته مشتتختتوتتات  
جستتمتت  و روحتت  كتتارگتتران و  
ویهگ  های كار محتوت شتده را  
مورد تتوجته  ترار دهتد بتایتد بته  
اندازه ای بتاشتد تتا زنتدگت  یت   
خانواده ی كه تتعتداد متتتوستط آن  

توسط مراجع رسمت  اعتالع مت   
شود را تامین نماید .     تبتوتره 

كارفرمایان متوظتهتنتد كته در     -
ازای انجاع كار در ساعات تعیتیتن  
شده  انون  بته هتیتچ كتارگتری  
كمتر از حدا ل مزد تتعتیتیتن شتده  
جتتدیتتد پتترداختتت نتتنتتمتتایتتنتتد و در  
صورت تخلف ضامن تادیه متابته  
التتتتتهتتاوت متتزد پتترداختتت شتتده و  
 حدا ل مزد جدید م  باشند . 

 
  ٧٥ الیحه اصالحیه دولتت: متاده  

به شرق زیر اصالق و متن زیر بته  
به متاده مترکتور    ١ عنوان تبوره  

اضافه و عنوان تبتوتره یتاد شتده  
به تبوره ی  اصتالق متیتشتود:  

میزان حدا ل مزد کتارگتران    -الف 
و تغییرات سایر سطوق متزدی بتا  
توجه به شرایط ومعیارهای ذیتل:  

درصد تورع اعالم  از ستوی    -٥ 
  -١ مرجع ذی صالق  انون       

تامتیتن حتدا تل متعتیتشتت یت   
ختتانتتواده کتته تتتعتتداد متتتتتوستتط  
اعضای آن توسط مراجع رستمت   
  -٣ ذی صالق اعالع میشود     

 شرایط ا توادی کشور 
 
حتتدا تتل متتزد کتتار آمتتوزان    -ب 

(  ٥٥١ موضو  بنتد )ب( متاده ) 
 این  انون 

 
حتتدا تتل کتتمتت  هتتزیتتنتته    -ج 

کارورزان فارغ التحوتیتل متراکتز  
 آموزش عال  

 
حدا ل متزد کتارگتران    -١ تبوره  

با  ترارداد متو تت تتا ده درصتد  
بیشتر از حتدا تل متزد کتارگتران  
دارای  رارداد دائتم حستب متورد  

 م  باشد. 
 

بند )الف( الیحه اصالحیه دولتت:  
 تتیتتد اتتتغتتیتتیتترات ستتایتتر ستتطتتوق  
متتزدیا در ایتتن بتتنتتد بتته ایتتن  
معناستت کته هتمت تون ستالتیتان  
گرشتهی م ال اگر حدا ل متزد را  
بتته  تتوت ختتودشتتان بتترای حتتدا تتل  

درصتتد افتتزایتتش    ١٢ بتتوتتیتتران   
میدهند  ادر به افزایش کتمتتتری  
از متتتزد بتتترای آنتتتدستتتتتتته از  
 کارگران  بشوند که دریافت   
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  ٥٥ از صفحه        
شان کم و بیش باالتتر از حتدا تل  
مزد م  باشد. معتنتای عتمتلت   
چنین رویرردی در تعیتیتن متزدی  
رانده شدن بیش از پتیتش دریتافتت  
کنندگان باالی حتدا تل متزد بته  
صف دریافت کتنتنتدگتان حتدا تل  
مزد چندین بترابتر زیتر ختط فتقتر  

 است. 
 

( الیحته اصتالحتیته  ٥   -بند )الف  
دولت: در این بند آن مترجتع ذی  
صالح  را که  رار استت درصتد  
تورع سالیانه را اعتالع کتنتد  تلتم  
گرفته اند تا در تتعتیتیتن حتدا تل  
مزد بر اساس تورع سالتیتانته  تادر  
به استنتاد  بته آمتار امترجتعت ا  
بشوند که مطابق متیتل دولتت و  
کارفرمایان ا داع به تعیین متیتزان  
تورع سالتیتانته متیترتنتد. ایتن در  

متاده    ٥ حال  است که در بتنتد  
 انون کار این مرجع از هتمتان    ٧٥ 

اوت بانت  مترکتزی اعتالع شتده  
 است. 

 
( الیحته اصتالحتیته  ١   -بند )الف  

دولت: در این بندی جتمتلته زیتر از  
 انون کتار حتره    ٧٥ ماده    ١ بند  

شده است: حتدا تل متزد بتدون آن  
كه مشخوات جستمت  و روحت   
كتتارگتتران و ویتتهگتت  هتتای كتتار  
محوت شده را متورد تتوجته  ترار  
دهد باید به انتدازه ای بتاشتد تتا  
زندگ  ی  خانتواده ی كته تتعتداد  
متوسط آن توسط مراجتع رستمت   
اعالع م  شود را تامیتن نتمتایتدا  
و به جای آنی این جمله  نشتستتته  
است: اتامیتن حتدا تل متعتیتشتت  
ی  خانواده که تعتداد متتتوستط  
اعضای آن توسط مراجع رستمت   

 ذی صالق اعالع میشودا 
 

(  ١   –همانطوریره در بند )التف  
الیحه اصتالحتیته دولتت مشتاهتده  
میشود  ید بسیار مهم ابایدا کته  
معطتوه بته تتاکتیتد بتر تتامتیتن  
زندگ  ی  ختانتواده کتارگتری  
م  باشد و هم نین ایتن نترتتته  

که حدا ل مزد م  بایست بتدون  
توجته بته مشتختوتات روحت  و  
جسم  کارگتر و ویتهگت  کتار  
  ١ محوت شده تعیین بشود از بتنتد  

 انتون کتار حتره شتده    ٧٥ ماده  
  ١ اند. حره این دو نرته از بتنتد  

ی از ی  طره تاکیتد و  ٧٥ ماده  
اجباری را که در کلمه ابایتدا آن  
نههته است از روی دوش دولتت  
برای تعیین حتدا تل متزدی کته  
زندگ  ی  ختانتواده کتارگتری  
را تامین کتنتد بتر متیتدارد و از  
سوی دیور حره اتعیین حتدا تل  
مزد بدون تتوجته بته مشتختوتات  
روحتت  و جستتمتت  کتتارگتتر و  
ویهگ  کار محوت شتدهای عتمتال  
ضرورت تعیتیتن حتدا تل متزد بته  
عنوان ی  ضابطه و  انونمتنتدی  
برای تامین حدا ل  از معتاش را  
بتتترای عتتتمتتتوع کتتتارگتتتران از  
موضوعیت میاندازد. لرا با توجته  
به نرات دیوری نیتز کته مت تال  

در متورد    ٧٤ در تغییترات متاده  
گره زدن مزد به میزان بهتره وری  
کارگر وجود دارد و هم نتیتن در  

کته ضترورت    ٧٦ تغییرات متاده  
ایتتن تتتغتتیتتیتترات متتعتتطتتوه بتته   
ااستقرار متنتاستبتات صتحتیت  در  
زمیتنته متزدا اعتالع شتده استتی  
میتوان ب  هیچ ابهام  دریتافتت  
که دولت با هده س ردن اختتتیتار  
مطلق تعیین حدا ل مزد به متیتل  
و اراده ت  ت  کتارفترمتایتانی  
دست به تتغتیتیتراتت  استاست  در  
مواد مربو  به دستمزد کتارگتران  
زده استت و از ستوی دیتوتر بتا  

( تتحتت  ٣   –آوردن بتنتد  )التف  
عنوان اشرایط ا توتادی کشتورا   
متیتت  آختر را بتتر تتتابتتوت طتتبتتقتته  

 کارگر ایران کوبیده است.   
 

( الیتحته اصتالحتیته  ٣   -بند )الف 
( را  ١   –دولت: اگر بتنتد )التف  

مد نظر  رار بدهیم از بتنتد )التف  
( یعن  اشرایتط ا تتتوتادی  ٣   –

کشورا این نتیجه حاصل میتشتود  
که علیرام اینترته بتا تتوجته بته  

(ی اختیار تعییتن متزد  ١ -بند )الف 

آنهم به صورت چندیتن بترابتر زیتر  
ختتط فتتقتتر در دستتت دولتتت و  
کارفرمایان  رار میویردی آنتان در  
عین حات متیتتتوانتنتد در شترایتط  
ویهه و بحران ا توادیی حتتت  از  
پرداخت این دستتمتزد چتنتد بترابتر  
زیر خط فتقتر نتیتز شتانته ختالت   
کنند و بتا استتتنتاد بته اشترایتط  
ا توادی کشورا هر متبتلتغت  را  
که ا تضا  متنتافتع اتارتتوترانته  
شان بود به کتارگتران بتدهتنتد یتا  
ندهند. به معنتای دیتوتری بتنتد  

( در الیتتحتته اصتتالحتتیتته  ١ -)التتف 
دولت ناظر بر ت بتیتت و تتحتمتیتل  
بیش از پیش دستمزدهای چندیتن  
برابر زیر خط فقر و س ردن اختتیتار  
تعیین مزد بتدستت متیتل و اراده  
ت  ت  کارفترمتایتان استت و  

( نتاظتر بتر انتجتمتاد  ٣ -بند )التف 
کامل حدا ل مزد و حت  پتایتیتن  
آوردن همین دستمزدهای چتنتدیتن  
برابر زیر خط فقر به بهانته بتحتران  

 ا توادی م  باشد. 
 

  ١ بندهای )ب(ی)ج( و تتبتوتره  
الیحه اصالحیه دولت: این بتنتدهتا  
بشدت مغشوش هستند و متعتلتوع  
نیست حدا ل مزد کتار آمتوزان و  
حدا ل کمت  هتزیتنته کتارورزان  
فارغ التحتوتیتل متراکتز آمتوزش  
عال  چوونه تعیین ختواهتد شتد  
چتترا کتته هتتیتتچ صتتحتتبتتتتت  از  
چوونوت  تتعتیتیتن آنتهتا نترترده  

کته    ١ است. هم تنتیتن تتبتوتره  
ناظر بر ده درصد دستمزد بتیتشتتتر  
برای کارگران  رارداد متو تت در  
برابر کارگران  ترارداد دائتم مت   
بتتاشتتد یتت  فتترافتترتتنتت  بتترای  
تحمیق کارگران  رارداد مو تت و  

درصد کتارگتران    ٤١ به عبارت    
 ایران است. 

 
یتت  جتتمتتعتتبتتنتتدی ختتالتتصتته از  
سرنوشت تعییتن حتدا تل متزد در  

 الیحه اصالحیه دولت: 
 
دولت با برداشتن  یتد ابتایتدا    -٥  

و حره اتعیین حدا ل متزد بتدون  

توجه به مشتختوتات جستمت  و  
روح  و ویهگ  کار محوت شتده  

  ٧٥ متاده    ١ به کارگرای از بتنتد  
 انون کاری در صدد حتره ستبتد  
هزینه به عنتوان متعتیتاری بترای  

 تعیین حدا ل مزد است. 
 
در الیحه اصتالحتیتهی حتره    -١  

اتعیین حدا ل مزد بدون توجته بته  
مشخوات جستمت  و روحت  و  
ویتتهگتت  کتتار متتحتتوت شتتده بتته  
کارگرای بیانور عزع دولتت بترای  
امحا تعیین حدا ل مزد و ست تردن  
آن به متیتل و اراده تت  تت   
کارفرمایان م  بتاشتد چترا کته  
ماهیت وجودی مقوله ای به نتاع  
اتعیین حدا ل متزد از طتریتق بته  
اصطالق شرکای اجتتتمتاعت !!؟؟  
در شورایعالت  کتارای استاستا بته  
خاطر  پرداخت حدا ل یترتستانت   
از مزد به عموع کارگران است تتا  
هر کارگری فارغ از مشختوتات  
جسم  و روح  و ویتهگت  کتار  
محوت شده بتواند با دریتافتت ایتن  
حدا لی از ی  معاش نستبت  و  
حدا ل  بترختودار بشتود. بته ایتن  
معنا حره اتعیتیتن حتدا تل متزد  
بدون توجه به مشخوات جستمت   
و روح  و ویهگت  کتار متحتوت  
شده بته کتارگترا عتمتال تتعتیتیتن  
حدا ل مزد ستالتیتانته و ضترورت  
وجودی آنرا از موضتوعتیتت مت   
انتتدازد و شتترایتتط الزع را بتترای  
تعیین حدا ل مزد بر اساس متیتل  
و اراده ت  تت  کتارفترمتایتان  

 مهیا میرند.   
 
اضتتتافتتته کتتتردن شتتترایتتتط    -٣ 

  ٧٥ ا تتوتادی کشتور بته متاده  
 انون کتاری پتا را از اضتمتحتالت  
تعیین حدا ل مزد و اجتبتار دولتت  
و کارفرمایان به تامین حتدا تلت   
از معیشت برای کتارگتران فتراتتر  
میورارد و با وارد کردن اشترایتط  
ا تتتتتوتتادی کشتتورا بتته تتتعتتیتتیتتن  
متتزدی کتته بتته متتیتتل و اراده  
کتتارفتترمتتایتتان ستت تترده شتتده استتت  
دستورالعمل الزع را برای ستر ریتز  

کتتردن بتتار هتتر گتتونتته بتتحتتران  
ا توادی بر دوش طبقته کتارگتر  
صادر میرتنتد. بته عتبتارتت  در  
صورت توویب الیحته اصتالحتیته  

ی    ٧٥ دولتتتت بتتتر روی متتتاده  
کارفرمایان از ی  سودر شرایتط  
عتتادی ا تتتتتوتتادی در ابتتعتتادی  
بسیار فراتر از آن ه که تتاکتنتون  
موفق به تحمیل دستمزد زیر ختط  
فقر بر کارگران شده اند  تادر بته  
تحمیل مزد متورد نتظتر ختود بته  
آنان خواهند شد و از طره دیتوتر  
در دوره هتای بتحتران ا تتتوتادی  
خواهند توانست از طریتق انتجتمتاد  
و یا کتاهتش متزدی بته شترتلت   
کتتامتتال  تتانتتونتت  هتتزیتتنتته هتتای   
نتتاشتت  از بتتحتتران رای  نتته  از  
اندوختته هتای متیتلتیتاردی ختود  
بتلترتته از ستتهتره هتای ختتالت  و  
 فقیرانه کارگران تامین برنند. 

 
تغییرات ایجاد شتده در متاده    -٧ 
که آشرارا  بته تتعتیتیتن در    ٧٤ 

آمد کتارگتران بتر متبتنتای بتهتره  
وری متت  پتتردازد و هتتمتت تتنتتیتتن  
  ٧٦ تغییرات ایجاد شتده در متاده  

که بطور صریتحت  بته ااستتتقترار  
مناسبات صحی  در زمینه متزدا  
تاکید دارد استاستا بتدیتل هتایت   
هستند در مقابل تتعتیتیتن حتدا تل  

 تانتون    ٧٥ مزد بتر استاس متاده  
کار. به عبارت دیتوتریی دولتت  
از آنجا که خود به خوب  میتدانتد  

داده    ٧٥ با تغییرات  که در ماده  
است عمال تعیین حدا ل متزد بته  
شرل تاکنون  بر چتیتده ختواهتد  
شد لرا بدیل آنرا از طریق متترت   
کردن در آمد کتارگتران بته بتهتره  

کته بته    -وری و نظاع ارزیتابت   
الیتحته    ٧٦ زعم تبوره ی  ماده  

اصالحیهی متضمتن تتعتیتیتن متزد  
در    -مشاال مختلف خواهتد بتود 
 الیحه اصالحیه گنجانده است. 
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 ٥٩ صفحه  

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 دفاع از قانون کار حکومت راه مقابله با اصالحیه ضد کارگری آن نیست
 گفتگو با شهال دانشفر 

 
 

انتترنتاستیتونتات: دولتت جتمتهتوری  
استتالمتت  الیتتحتته ای را بتترای  
اصالق و ایتجتاد تتغتیتیتراتت  در  
 انون کار به مجلت  داده استت.  
عتتمتتلتت  شتتدن ایتتن الیتتحتته چتته  

 نتایج  برای کارگران دارد؟ 
شهال دانشهر: الیتحته ااصتالحتیته   
 انون کارای الیحه بردگ  بیشتتتر  
کارگتران و  تتدار  تتعترضت   
گسترده تر به زندگ  و معیتشتت  
کارگران و کل جامعه است. ایتن  
الیتتحتته ادامتته هتتمتتان ستتیتتاستتت  
ریتتاضتتت ا تتتتتوتتادی حتترتتومتتت  
اسالم  و ا تتتوتاد متقتاومتتت   
است که کل حرومت بتر سترش  
اجما  دارد. هده آن ارزان ستازی  
نیروی کاری آنهم در اوضتا  بتعتد  
از برجاع و بترای جترب سترمتایته  
 های داخل  و خارج  است.  

از جمله بخش مهم  از بنتدهتای  
این الیتحته در ختدمتت کشتیتدن  
تستتمتته از گتترده کتتارگتترانی بتتاز  
گراشتن بیشتر دست کارفرمتایتان  
برای بیرارسازی و اخراج آنتان و  
سرکوب هر اعتراض  بتا چتمتاق  
اخراج و بیرار شدن از کتاراستت.  
بطورم ات بنا بتر متاده یت  ایتن  
ااصالحیتها عتمتال زمتان  ترارداد  
کتار در  تتراردادهتتای متتو تتت از  
هی وونه استتتانتدارد و  تانتونت   
تبعیت نخواهد کترد و کتارفترمتا  
بستته بته نتیتاز و ختواستت ختود  
میتواند مدت زمان  راداد کار را  
تتتعتتیتتیتتن کتتنتتد و هتتر و تتت هتتم  
خواست آنرا نق  کند. و یا طبتق  
متتتاده ستتته ایتتتن ااصتتتالحتتتیتتتها  
کتتارگتتری کتته فتترضتتا بتتختتاطتتر  
مبارزاتش دستویر شده و بتیتشتتتر  

از ستته متتاه در حتتبتت  بتتاشتتدی  
کارفرما میتوانتد او را اختراج و  
 راردادش را خاتمته دهتد. و نتیتز  

این تغییرات کمتیتتته    ٧ طبق ماده  
انضباط  میتواند حرم بته فست   
 رارداد کارگتر بتدهتد. در عتیتن  
حات دست کارفرما باز استت کته  
با هر بتهتانته ای چتون  تتغتیتیتر  
ساختار صتنتایتع در اثتر التزامتات  
 تتانتتون و متتقتتررات یتتا شتترایتتط  
ا توادیی اجتماع  و ستیتاست   
و تغییرات گسترده در فتن آوری  
و ایره و بدون هیت توتونته دستت  
اندازی کارگر را از کتار بتیترتار  

 کند.  
 

بخش دیور این تغییرات حمله بته  
دستتمتزد کتارگتران استت. بترای  
متت تتات یتت  شتتاختتص تتتعتتیتتیتتن  

 تانتون کتار     ٧٥ دستمزد دربنتد  
فعل  تعیین آن متناستب بتا نترخ  
تورع البتتته نترخ تتعتیتیتن شتده از  
سوی ابان  مرکزی جمهتوریا  
استتت. امتتا بتتنتتا بتتر تتتغتتیتتیتترات  
پیشنهادی در الیتحته ااصتالحت   
 انون کارا فتاکتتتورهتایت  چتون  
شرایط ا تتتوتادی کشتور و ...  
نیز به عنوان متعتیتارهتایت  بترای  
تعیین میزان حدا ل دستتمتزد وارد  
کار میشوند و معنای وا عت  آن  
خراب کردن مستقتیتم بتار بتحتران  
ا تواد به گل نشتستتته شتان بتر  
سر کتارگتران و کتل جتامتعته و  
 تتانتتونتتیتتت دادن بتته ایتتن تتتعتترض  
همیشو  است. ضمن اینرته در  
ایتن الیتتحته بتتختش هتتای دیتتوتتر  
دستتتتتمتتزد کتتارگتتر کتته تتتحتتت  
عناوین  چون حق بتهتره وری و  

پاداش ساالنه و ایره متقترر شتده  
استی نیز مورد حتمتلته و تتعترض  

  رار میویرد. 
الیتتحتته    ١ بتتعتتالوه بتتنتتا بتتر متتاده  

ااصالحیه  انتون کتارا کتارگتران  
حت  از زیر پوشش  رار گترفتتتن  
همان حدا ل های بسیار ناچیتزی  
که بته آن اتتامتیتن اجتتتمتاعت ا  
میوویند و هر ماهه از دستتتمتزد  
آنتتان متتبتتلتتغتت  بتتابتتت آن کستتر  
میشودی محروع میشوند واز جملته  
تبتعتات آن جتمتعتیتت متیتلتیتونت   
بتازنشتستتتتوتانی کتارگتترانت  کتته  
بخاطر ناامن  محیط هتای کتار  
سالمت  خود را از دستت داده و  
دچار از کار افتادگ  متیتشتونتد  
و... را در بر گرفته و آنها را بته  
 ب  تامین  مطلق میرشاند.  

خالصه کالع اینره نتیجه عملت   
اجرای چنین الیحه ای فتالکتت  
بیشتر کارگران و در وا تع پتیتش  
بتتردن ستتیتتاستتت کتتار ارزانتتتتتر و  
کتتارگتتر ختتامتتوش استتت. روشتتن  
است که در صورت عملت  شتدن  
چتتنتتیتتن الیتتحتته ای زنتتدگتت  و  
معیشت کارگران بتیتش از بتیتش  
به تباه  کشیده شده و به  هتقترا  

 میرود.  
 

امتتا ایتتن هتتدفتت  استتت کتته  
حرومت دنتبتات متیترتنتد. ولت   
شتترتت  نتتیتتستتت کتته اجتترای آن  
هتتزیتتنتته ستتنتتوتتیتتنتت  بتترای کتتل  
حاکمیت خواهد  داشت. دلتیتلتش  
نتتیتتز بتته ستتادگتت  ایتتنتتستتت کتته  
حرومت اسالم  نته بته لتحتاظ   
ستتیتتاستت ی نتته ا تتتتتوتتادی و نتته  
فضتتای اعتتتتتراضتت  در جتتنتتبتتش  

کتتارگتتری و کتتل جتتامتتعتته در  
مو عتیتتت  نتیتستت کته از پت   
پرداخت چنین هزینته ستنتوتیتنت   

 برآید.  
از یتترتتستتو بتت  ستترانتتجتتاع بتتودن  
برجتامشتانی بتانتدهتای متختتتلتف  
حرومت  را آن نان بته جتان هتم  
انداختته استت کته بتا رو کتردن  
پرونده های دزدیها و جتنتایتاتشتان  
به جتان هتم افتتتاده انتد. حتقتوق  
گتتیتتت و متتاجتترای روشتتن شتتدن  
حقوق های نتجتومت ی بتاز شتدن  

و    ٢٢ دمل کشتتتار هتای دهته  
نشانه رفتن خمین  و بتنتیتادهتای  
پایه ای شان در دت ایتن دعتواهتا  
اوج ایتتن کشتتاکتتش هتتا را بتته  
نمایش گراشته است. بترجتاع نتیتز  
نتتتتتوانستتتی بتتر انتتزوای جتتهتتانتت   
جمهوری اسالم  مرهم  بتاشتد  
و  دارند از اینره برجاع سوخت و  
از کارنامته شترتستتتشتان ستختن  
میوویند. در چتنتیتن اوضتاعت   
جتترب ستترمتتایتته هتتای جتتهتتانتت   
سراب  بیش نبود و بته متوانتعت   
جدی ای برختورد کترد. و رانتت  
خواری و دزدی هایشان ا تتتوتاد  
جامعه را آن نان فلتج کترده کته  
فرج  بترای آن نتیتستت. و ایتن  
درحالیست که جنبش اعتتتراضت   
کارگری گسترده تر از هتر و تت  
به جلو متیترود و جتامتعته پتر از  
اعتراض و مبارزه است. از جتمتلته  
همین الیحه موجت  از اعتتتراض  
را شرل داده استت. تشترتلتهتای  
کتتارگتتری چتتون ستتنتتدیتترتتای  
شتترکتتت واحتتد و اتتتحتتادیتته آزاد  
کارگران ایران و رهبران سرشتنتاس  
کارگری چون جعهر عتظتیتم زاده  

با بیانیه هایشان به میدان آمتده و  
حتترفشتتان ایتتنتتستتت کتته بتته ایتتن  
بردگ  تن نتداده و در متقتابتلتش  

 م  ایستند.  
 

از ستوی دیتوتر جترب سترمتایته  
های داخل اند  امید با یمتانتده  
برای این رژیم است و از هتمتیتن  
رو زیتتر فشتتار ستترمتتایتته داران و  
صتتتاحتتتبتتتان کتتتاری در الیتتتحتتته  
ااصتتالحتتیتته  تتانتتون کتتارا حتتتتت   
تشرلهای دست ساز حترتومتتت   
چتون شتورای استالمت  کته در  
 انون کار اسالم  تحتت عتنتوان  
انماینده کارگرا نقش  بتر عتهتده  
داشتندی زیر آبشان زده شده استت.  
چرا که اینها حتتت  تتحتمتل ایتن  
تشرلهای دست ساز حترتومتتت   
و اجتترای نتتمتتایتتش استته جتتانتتبتته  
گتتریا شتتان را هتتم نتتدارنتتد و  
خواستشان است تمتار بتالواستطته و  
لخت و عریان کارگر و امتنتیتتت   
کردن کامل محتیتط هتای کتار  
است. و این موضوع  است کته  
به نزا  بر سر این الیحته در درون  
باندهای حرومتت  دامتن زده و  
کل حترتومتت را در متختمتوته  
انداخته است. از جمتلته یترتطتره  
ایتتتن کشتتتاکتتتش هتتتا هتتتمتتتیتتتن  
تشرلهای دست ساز حترتومتتت   
و دار و دسته هایشان هستند کته  
در دزدی ها و بخور بختور هتای  
باندهای حرومتتت  و در دستت  
بدست شدن سهاع کارختانتجتات و  
 اموات تامین اجتماع  و ایره  

نهع دارند و حتاضتر بته از دستت  
 دادن این مو عیت نیستند و  به  
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 ٥٣ ازصفحه  

 ٥١ صفحه  

 
راحت  از آن نتمتیتوتررنتد. بترای  
همین هم در دفا  از ا تانتون کتار  
جتمتهتوری استالمت ا جتتنتوتشتتان  
جدی است. کارگران نیز به کتل  
این اوضا  اعتتتراض دارنتد و بته  
این بردگ  تن نخواهتنتد داد. در  
چتتنتتیتتن بتتن بستتت و در هتتم  
ریتتختتتتتوتت  ایستتت کتته الیتتحتته  
اصالحیه  انون کتار بته متجتلت   
رفته است و سرنتوشتتت  هتم جتز  
ناکام  نخواهد داشت. و  بتازنتده  
این جنتز جتمتهتوری استالمت   

 است.  
 

انترناسیونتات: آیتا مت  تتوان ایتن  
اصالحیه ها را در ادامه ستیتاستت  
پیروی از سیاست هتای صتنتدوق  
بین الملل  پوت و بان  جتهتانت   
و از تتتوافتتقتتات بتتا اتترب بتترای  
ایجاد شترایتط متنتاستب سترمتایته  

 گراری دانست؟ 
شتتهتتال دانشتتهتتر: یتت  ستتیتتاستتت  
دولتتت روحتتانتت  بتتعتتد از بتترجتتاع  
تشدید ریاضتت ا تتتوتادی و در  
کنار آن سرکوب بیشتتتر جتامتعته  
برای جرب سرمایه های داختلت   
و خارج و تران  دادن به ا توتاد  
به گل نشسته شان بتود. بته ایتن  
معنا پاس  به سوات شتمتا مت تبتت  
است. امتا هتمتانتطتور کته اشتاره  
کردع باندهای مختلف حرومتت   
بشدت به جان هم افتاده انتدی هتر  
باندی دارو دسته ختود و حتیتطته  
 دت خود را دارد و سنتز روی  
سنز بنا نیست. فستاد و رانتت  
خواری سرتتا پتای حترتومتت را  
گرفته است. ا تتوتاد جتمتهتوری  
اسالم  فتلتج شتده و کتارختانته  
پشت کارخانه به تعطیل  کشیتده  
میشتود. از ستوی دیتوتر یت   
پای ناامتنت  و بت  ثتبتاتت  در  
منطقه جمهوری اسالم  استت و  
مجموعه این مولهه ها به عتنتوان  
عتوامتلت  بتازدارنتده بترای جتترب  
ستترمتتایتته هتتای جتتهتتانتت  عتتمتتل  
میرنند و در نتیجه هی رتداع از  
این طترحتهتای ا تتتوتادی بترای  
حتترتتومتتت استتالمتت  و ا تتتتتوتتاد  
دااانش راه به جای  نم  بترد. و  
شایتد بتهتتتر استت بتوتویتم طترق  
اصالحیه های  از نو   اصالحتیته  

 تتانتتون کتتاری استتاستتا از ستتر  
استتتیتتوتات حتترتومتت و نتهتتایتتتتا  
تالش  است برای ایتنترته حتتت   
بتوانند بتا جترب سترمتایته هتای  
داخل   تران  به ا تواد بته بتن  
بستتت رستتیتتده ختتود بتتدهتتد. بتته  
عبارت روشنتر در شترایتطت  کته  
ختتودشتتان دارنتتد از شتترتتستتت  
برجامشان سختن متیتوتویتنتدی پتر  
واض  استت کته سترنتوشتت ایتن  
اصالحیه ها و طرحهتایت  از ایتن  
دست نیز چتیتزی جتز سترنتوشتت  
طتترق اهتتدفتتمتتنتتد کتتردن یتتارانتته  
هایشان نخواهد بود و محتتتوع بته  

 شرست است.  
 

انترناسیونات: آیتا متحترتوع کتردن  
این اصالحیه ها و تتغتیتیترات بته  
معنای تائید  انتون کتار فتعتلت   

 است؟  
شهال دانشهر: هستتنتد جتریتانتاتت   
که تالش میرنتنتد کتارگتران را  
به این بهتانته بته دفتا  از  تانتون  
کار جمتهتوری استالمت  و کتال  
نظاع اسالم  بترتشتانتنتد. ایتنتهتا  
 بل از اینره مساله شان کتارگتر  
و  انون کار باشتد امتر ستیتاست   
خود را دارند.  انون کتار متوجتود  
در کتتلتتیتتت ختتود  تتانتتونتت  ضتتد  
کارگر و مظهر تتوحتش سترمتایته  
داری حاکم است. این  انون کتار  
محووت توازن  توایت  استت كته  
جمهوری استالمت  در ستالتهتای  

و بتا ستركتوب ختونتیتن    ٢٥ و    ٢٢ 
خود و سرکوب انتقتالب تتوانستتته  
بود بر جامعه حاكم كند. و در آن  
هنواع کارگران اگرچه توانستتنتد  
در مقابل  تانتون کتار انتدر بتاب  
اجاره بایستند و طترحتهتای اولتیته  
 توانتیتن كتتار دستتت تختتت جتانتیتتان  
اسالم  را یك  بعد از دیتوتری  
عقب بزنندی امتا سترانتجتاع  تانتون  

بتته    ٢٤ کتتاری کتته در ستتات  
توویب رسید اساسا چتیتزی جتز  
 انون است مار و بتردگت  كتارگتر  
نتتبتتود.  تتانتتون کتتار جتتمتتهتتوری  
اسالم   انون  است بر متبتنتای  
شتتریتتعتته استتالع کتته در البتتالی  
بنتدهتایتش چتهتره کت تیتف یت   
حتترتتومتتت آپتتارتتتایتتد جتتنتتستت  و  
فاشیست  را م  بیتنتیتد. و ایتن  
تتتبتتتعتتتیتتت  هتتتا در بتتتنتتتدهتتتای  

پیشنهادی الیحه ااصتالق  تانتون  
کارا نیز بتیتشتتتر شتده استت. در  
 انتون کتار جتمتهتوری استالمت   
کارگر از پایته ای تتریتن حتقتوق  
خود  حق تشكلی حق اعتتتوتابی  
حق تجمعی حق  راردادهای دستتته  
جمع ی حق نماینتدگت  شتدن در  
تومیم گیری های حق نظتارت بتر  
شتترایتتط کتتارشی و بستتیتتاری از  
حقوق دیتوتر متحتروع استت. امتا  
کارگران هی واه بته ایتن  تانتون  
کتتار تتتن نتتداده انتتد. از جتتمتتلتته   
کارگتران عتلتیتراتم متمتنتوعتیتت  
ایتتتجتتتاد تشتتترتتتل بتتتا  تتتدرت  
متتتبتتتارزاتشتتتان تتتتوانستتتتتتته انتتتد  
تشرلهای خود را ایجتاد کتنتنتد.  
کارگتران عتلتیتراتم متمتنتوعتیتت  
اعتواب و برپای  تجمع توانستتته  
اند اعتوابات هر روزه و تجمعتات  
اعتراض  شان را بر رژیم تحمتیتل  
کنند و مبارزات کارگران همتواره   
یتت  عتترصتته دائتتمتت  چتتالتتش  
 حرومت  اسالم  بوده است.  

در هتر حتات نتهت  ایتنتكته رژیتم  
اسالم  از همان ابتدا ناگزیر شتد  
بته وجتود  تانتون كتار و تتعتیتیتن  
محدوده و ضتوابتطت  بتر شترایتط  
كار كارگر گردن بوراردی نتتتیتجته  
اعتراضات و متبتارزات کتارگتران  
بتوده استتت. امتتا از هتمتتان آاتتاز  
توویب  انون کار اسالم  بتحتث  
بر ستر ایتنترته ایتن  تانتون بترای  
کتتارفتترمتتایتتان و ستترمتتایتته داران  
هزینه بر استی در درون حرتومتت  
داغ بتتوده استتت. در جتتریتتان ایتتن  
کشاکش ها مرتبا تتحتت عتنتوان  
ااصتتالق  تتانتتون کتتارا تتتعتترضتت   
جدید به شرایتط کتار و زنتدگت   
کارگران صتورت گترفتتته و هتر  
روز با محروع شتدن بتختش هتای  
بیشتری از کارگران از شتمتولتیتت  
حت  همین  انون  کته استاستش  
بر بردگ  کارگر گراشتتته شتدهی  
زندگ  کارگران و کتل جتامتعته  
بتتیتتشتتتتتر بتته تتتبتتاهتت  و فتتالکتتت  

 کشیده شده است.  
بتتطتتور متت تتاتی ابتتتتتدا كتتارگتتران  
كارگاههای زیر پنج نهر و بعتد ده  
نتهتتر از مشتتمتتولتیتتت  تتانتتون کتتار  
جمهوری اسالم  كنار گتراشتتته  
شدند. بعد هم دیدیم كه استتتختداع  
بتتختتش عتتظتتیتتمتت  از كتتارگتترانی  

بشكل  راردادی و مو ت تتبتدیتل  
شتتد و بتتا تتتكتته تتتكتته شتتدن  

های كتار و واگتراری هتر    محیط 
بخش آن به پیمتانتكتاریی شترایتط  

هتای    برده وار كنونت  در متحتیتط 
كتتار حتتاكتتم گتتردیتتد. بتتعتتد هتتم  
اصالحیه دولت احتمتدی نتهاد بته  
متجتلت  داده شتد کته  بتدنتبتات  
اعتتتتتراضتتاتتت  وستتیتتع متتو تتتتتا از  
دستور خارج شتد. و اکتنتون هتم  
نتتوبتتت روحتتانتت  استتت کتته  بتتا  
طرحهای  چون اضافه کتردن بتر  
مناطق ویهه ا تتتوتادی و ختارج  
کردن کارگران در این مناطتق از  
زیر پوشش هر گتونته  تانتونت  و  
لوایح  چتون الیتحته ااصتالحتیته  
 تتانتتون کتتارا طتترحتتهتتای نتتاتتتمتتاع  
حتترتتومتتت استتالمتت  را بتترای  
است مار افسارگستیتختتته بتیتشتتتر  
کارگتران بته اتتمتاع بترستانتد. تتا  
بتلترته بترای ختتود متهتری پتیتتدا  

 کند.   
به همه این دالیل  ایتنترته امتروز  
حرومت اسالم  بتا الیتحته ای  
تحت عنوان ااصالق  انتون کتارای  
متتیتترتتوشتتد حتتتتت  هتتمتتان متتوارد  
اندک  را هتم کته کتارگتران بتا  
مبارزاتشان به جمهوری استالمت   
تحمیل کترده انتد کته در  تانتون  
کار آورده شودی را باز پ  گیتردی  
دلیل به دفا  از  انتون کتار ضتد  
کارگری فعل  نیتستت و نتبتایتد  
بتتاشتتد. اتتتهتتا تتا یتت  تتتالش  
گرایشات راست حافتظ نتظتاعی از  
شوراهای و تشرلهای دست ستاز  
حرومت  گترفتتته تتا جتریتانتات  
راست توده ایستتت  هتمتیتن استت  
کتته جتتنتتز عتتلتتیتته تتتعتترضتتات  
حرومت اسالم  بته زنتدگت  و  
معیشت کتارگتران تتحتت عتنتوان  
ااصالق  انون کارا را به حتمتایتت  
از  انون کار فعل  جهت دهتنتد.  
و این چیزی استت کته بتایتد در  

 مقابلش هوشیار بود.  
به عتبتارت روشتنتتتر در جتنتز  
علیه تعرضات رژیم تحت عتنتوان  
ااصالق  انون کارا صتف بتنتدی  
گتترایشتتات راستتت در متتقتتابتتل  
گرایش چت  و رادیترتات را بته  
روشن  م  بینیتم. و ایتن صتف  
بتتنتتدی کتتامتتال ستتیتتاستت  استتت.  
صتتف بتتنتتدی ای در متتقتتابتتل   

جنبتش اعتتتراضت  کتارگتری و  
گراش چت  و رادیترتات استت.  
ایتنتان بتا گترفتتتن چتمتاق ختطتر  
اجرای  شدن ااصالق  تانتون کتارا  
در مقتابتل کتارگترانی آلتتترنتاتتیتو  
دفا  از  انون کار ضتدکتارگتری  
متتوجتتود را متتقتتابتتل کتتارگتتر  
میورارند. و تحت عنوان ایتنترته  
مقدع عتقتب زدن ااصتالق  تانتون  
کارا استی متیترتوشتنتد کتلتیتت  
 تانتون کتار استتالمت  را از زیتتر  
حمله کارگران دور نوه دارنتد. و  
بتتعتتضتتا بتته طتترز کتتودکتتانتته ای  
استداللشان اینست که حتمتلته بته  
 انون کار در این شرایط  به نتهتع  
کارگر نتیتستتی اپتاستیتهتیتستتت ا  
استت. اوا تع بتیتنتتانته نتتیتستتا و  
ایره. گوی  کس  گهتتته استت  
که چون  تانتون کتار حترتومتت  
اسالمت  ضتد کتارگتری استتی  
نسبت به لتوایت  ااصتالحت  ا آن  
که مستقیما زندگ  و متعتیتشتت  
کارگران را زیر حمله  رار میتدهتد  
بایتد بت  تتهتاوت بتود و کتاری  
نررد. استتتدالالت ایتن جتریتانتات  
چتتیتتزی جتتز عتتوامتتهتتریتتبتت  و  
شارالنتاریسم نتیتستت و در وا تع  
هتتمتتان استتتتتداللتتهتتای نتت  نتتمتتا و  
شناخته شتده ایستت کته  بتا آن  
همواره برای این حترتومتت عتمتر  
خریده اند و بتقتایتش را تضتمتیتن  
کرده انتد. متعتنتای وا تعت  ایتن  
استتتداللتتت  دفتتا  از جتتمتهتتوری  
اسالم  و  تانتون کتار استالمت   
ضد کارگری اش است. معتنتای  
ایتتن استتتتتدالالت متتهتتار کتتردن  
مبارزات کارگتران در  ستیتستتتم  
موجود و ادامه همین  بردگت  و  

 اسارت است.  
 

انترناسیونات: با توجه به اشتاراتت   
که داشتیدی پاس  شما در تتقتابتل  
بتا الیتحته پتتیتشتنتهتادی ااصتتالق  

  انون کارا چیست؟ 
شهال دانشهر: حره من  ایتنتستت  
کتته بتتا متتبتتارزه ای متتتتتحتتد و  
ستتراستتری استتت کتته کتتارگتتران  
میتواننتد تتعترض بته زنتدگت  و  
معیشتتتشتان را کته هتم اکتنتون  
تحت عنوان ااصالق  تانتون کتارا  
 در دستور استی عقب بزنند. به  
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نظر من نه تنها بتایتد جتلتوی بته  
توویتب رستیتدن الیتحته ااصتالق  
 انون کتار و تتحتت ایتن عتنتوان  
جتتلتتوی تتتعتترض بتته زنتتدگتت  و  
معیشتمان را بویریمی و حرتومتت  
را وادار کنیم که کل این الیتحته  
را پ  بتوتیتردی بتلترته بتایتد در  
مقابل  انون کار ضتد کتارگتری  
استتالمتت  بتتایستتتتتیتتم و از حتتق  
تشتترتتلی حتتق اعتتتتتوتتابی حتتق  
تجمعی و آزادی هتای پتایته ای  

ستتیتتاستت  ختتود دفتتا  کتتنتتیتتم و  
خواستار ی  زنتدگت  شتایستتته  
انسان شتویتم. ختوشتبتختتتانته ایتن  
رونتتدی استتت کتته در جتتنتتبتتش  
کتتارگتتری شتتاهتتدش هستتتتتیتتم و  
کارگران دارند هر روز بتیتشتتتر بتا  
خواستهای سراسری شان به جتلتو  
مت  آیتتنتد. از جتمتتلته کتارگتتران  
جانانه از تشرتلتهتای ختود دفتا   
میرنند. جنبش  علیه امتنتیتتت   
کردن مبارزات کارگرانی معلتمتان  
و مردع معترض بته راه افتتتاده و  

علیه سرکوب حرتومتت ایستتتاده  
استتت و از حتتق تشتترتتلی حتتق  
اعتواب و آزادی های پتایته ای  
سیاس  خود دارد دفا  میترتنتد.  
جتتنتتبتتشتت  بتتا ختتواستتت حتتدا تتل  
دستمزد بته بتاالی ختط فتقتر در  
جریتان استت کته عتلتیته تشتدیتد  
ریتتاضتتت ا تتتتتوتتادی و فتتقتتر و  
فالکت  د علم کترده استت کته  
کارگران و متعتلتمتان دو نتیتروی  
اصتلتت  آن هستتتتتنتتد. هتتمتت تتنتتیتتن  
خواستهای  چون درمان رایتوتانی  

تتتحتتوتتیتتل رایتتوتتانی حتتق داشتتتتتن  
مسرنیو ختواستتتهتای ستراستری  
ای از این دست دارد هر روز جلتو  
تر م  اید. باید وستیتعتا بته ایتن  

 اعتراضات پیوست.  
حتتره متتن ایتتنتتستتت کتته دفتتا   
کاف  نیست. تعترض جتمتهتوری  
اسالم  را باید با تتعترض پتاست   
داد و اکنتون کته بتحتث بتر ستر  
 تتانتتون کتتار و تتتمتتامتتیتتت وجتتوه  
زنتتدگتت  و متتعتتیتتشتتت کتتارگتتران  
استی بهترین فرصت است که بتا  

ختواستتتتهتتای ستراستتری ختود بتته  
 میدان آییم. 

 
و ختتالتصتته کتتالع ایتنتترته جتتای  
 انون کار جمتهتوری استالمت  و  
هر گونه طرق و اصالحیه ای بتر  
آن در زباله دان تاری  استت. بتایتد  
کل این بستا  تتوحتش سترمتایته  

 داری حاکم را جارو کرد.  
 ٢٤٤ انترناسیونات  

 شهال دانشفر 
 کارگران علیه الیحه "اصالح قانون کار" 

متهتر    ١٤ از ساعت ده صب  روز  
جتتمتتع هتتایتت  از کتتارگتتران بتتا  
هماهنو  اتحادیه آزاد کتارگتارن  
ایران در اعتراض به الیحه ااصالق  
 تتانتتون کتتارا و  تتانتتونتت  کتتردن  
بردگ  بیشتر کارگران در مقابتل  

 مجل  جمع شدند.  
 
مهر اولتیتن روز بتررست     ١٤ روز  

 انون کار در کمیسیون اجتماع   
متتجتتلتت  بتتود و در ایتتن تتتجتتمتتع  
کارگران با شعار های کمیسیتون  
اجتتمتاعت ی الیتحته را پت  بتدهی  
اصالق  انون کار به نهع سترمتایته  
داری الیتحته ایتن دولتتی بتردگت   
کارگری دولتیان بتدانتنتدی کتارگتر  
ارزون نمیشهی کارفرمایان بتدانتنتد  
کارگر خاموش نمیشهی معیشتتی  
منزلتی حق مسلم متاستتی امتیتد  
کارفرمایتانی کتارگتر ختامتوشتهی  
تدبیر دولتمردانی کتارگتر ارزونتهی   
اعتراض ختود را بته ایتن الیتحته  
اعالع داشتند . تجمع کتنتنتدگتان  
هم ین بنترهتای بتا شتعتارهتایت   
چون اتهامات امتنتیتتت  بتایتد از  
پرونده های فعالین صنهت  ختارج  
شودی الیحه اصتالحتیته دولتت بتر  
روی  انون کار ی  بازگشت به  
عتقتتب بتت  ستتابتقتته و تت تتبتیتتت و  
گستتتتترش بتتردگتت  متتحتت  متتا  
کارگران ایران استتی بتا توتویتب  
الیحه اصتالحتیته دولتت بتر روی  
 تانتون کتتار در متدت کتوتتاهتت   
صدها هزار کارگر بوورت دستته  
جمع  اخراج خواهند شتد و حتق  
اعتراض از کارگران بترای اختراج  

سازیها سلب خواهد شتد ی  تانتون  
کتتتار فتتتعتتتلتتت  عتتتامتتتل رواج  
 راردادهای مو ت و ب  حقتو ت   
ما کارگران است اعتراض خود را  
به الیحه  انون کار و بته کتلتیتت  
 انون کار ضتد کتارگتری اعتالع  
داشتند. در این تجمع هتمت تنتیتن  
 طعنامه کارگران عتلتیته الیتحته  
ااصالق  انون کارا و خواستتهتای  

 کارگران خوانده شد. 
جتتالتتب ایتتنتتجتتاستتت کتته تتتجتتمتتع  
کنندگان اعالع کرده بتودنتد کته  
بدون حضتور رئتیت  کتمتیتستیتون  
اجتماع  بته تتجتمتع ختود پتایتان  
نخواهند داد. و با این فشار موفق  
شدند پرویتن متحتمتدی و نتاهتیتد  
ختتداجتتو از ستتوی اتتتحتتادیتته آزاد  
کارگران ایران و اشره بنتایت  از  
سوی پرسنل بیمارستان را با کف  
زدن به عنوان نمایندگان ختود بته  
داختتل متتجتتلتت  بتتهتترستتتتتنتتد. ایتتن  
نمایندگان  بتا ختدادادی رئتیت   
کمیسیون اجتتمتاعت  متجتلت  و  
تق  زاده نماینده پارلمتانت  وزارت  
کار در مجل  به مراکره نشستند  
و با توضی  مواد ضد کتارگتری  
الیحه ااصالق  انون کارا خواستار  
عتتودت آن بتتته دولتتتت شتتتدنتتتد.  
مجلتستیتان ضتمتن اعتالع ایتنترته  
مجل   انونا نمیتواند الیحه دولت  
را از دستور خارج کندی با تتایتیتد  
صحبتهای نماینده های کارگتران  
بر احتمات برگشت این الیحه پت   
از بررس  اولیه تاکید کردند. در  
ادامه این مراکترات نتمتایتنتدگتان  
کارگران بته جتلتسته کتمتیتستیتون  

دعوت شدند. پروین محتمتدی بته   
نتتمتتایتتنتتدگتت  از ستتوی بتتا تت   
سخنران  پرشوری کرد و چتنتیتن  
گهت:ا  انون کار در هر کشوری  
نماینده بربریت یتا متدنتیتت در آن  
کشور است. شرایط کار کارگران  
و سهم آنان از زندگ  در شترایتط  

میلیون حاشیه    ٥٥ حاضر با وجود  
نشینی میلتیتونتهتا بتیترتاری اختراج  
سازیهای گستردهی دستتتمتزدهتای  
چند برابر زیر خط فقر و متاهتهتا  
عدع پرداختت هتمتیتن دستتتمتزدهتا  
بیانوتر بتربتریتت متوجتود در ایتن  
جامعه است آنو ت شما با توویب  
این الیحه درصدد رسمیت بخشیدن  
و تعمیق و گسترش این بردگ  و  
بربریت هستتیتد.ا. وی در ادامته  
این سخنان  اظهار داشتت: اشتمتا  
توتتور نتترتتنتتیتتد کتته ایتتنتتجتتا آراع  
نشستید و میتوانید سندی را بته  
توویتب بترستانتیتد کته طتبتق آن  
میلیونتهتا ختانتواده کتارگتری بته  
 هتقترا و مترا رانتده بشتونتد و  
آنو ت آنان ساکت بنشینندا و در  
آخر خواستتار عتودت فتوری ایتن  

 الیحه به دولت شد.  
 

در این حرکت اعتراض  کارگران  
برخواستهای فوری ای چون لغتو  
 راردادهای متو تت کتاریی حتق  
بتترپتتایتت  تشتترتتلتتهتتای مستتتتتقتتل  
کارگریی تضمین امنیت شغلت ی  
خارج کردن اتهامات امنتیتتت  از  
روی پرونده های فعالین صنه  و  
داشتتتتتن یتت  زنتتدگتت  انستتانتت   
تاکید کردند.  پروین محمدی در  

این جلسه بتراستتت  نته تتنتهتا از  
سوی جمع  که در ایتن تتجتمتع  
داشتند ی بلره فریاد اعتراض کتل  
کتتارگتتران عتتلتتیتته ستتیتتاستتتتتهتتای  
ا توادی حترتومتت استالمت  و  
زندگ  زیر فقر و محترومتیتت از  
 داشتن ی  زندگ  انسان  بود. 
الیحهااصالق  انتون کتارا الیتحته  
ضد کارگری تر کردن  انون کار  
موجود و تحمیل فقری بتیترتاریی  
گرسنو  و بیحقو   و بتردگت   
بتتیتتشتتتتتر بتته کتتارگتتران استتت.  
ااصالحات اپتیتشتنتهتادی در ایتن  
الحیه درجهت انجتمتاد و کتاهتش  
بیشتر سط  دستتتمتزدهتا و رانتدن  
کارگران به فقر و فالکت بیشتری  
تاع االختیار کردن کتمتیتتته هتای  
انضباط  در محیط های کتار و  
 رار دادن چماق اخراج بر روی سر  
کارگر و تشدید ریاضت ا توادی  
همراه با امنیتتت  کتردن متحتیتط  

 های کار است.  
 

الیحه اصالق  تانتون کتاری چتاره  
اندیش  ای از سوی دولت بترای  
ا تتتوتاد بتته بتن بستتت رستیتده و  
بیمارش است. این الیحه در میتان  
کارگران با متوجت  از اعتتتراض  
روبرو شده است و انعراس آنرا در  
گزارش اولین جلتسته کتمتیتستیتون  
اجتماع  و فشار گهتتمتان کتنتار  
گراشتن الیتحته از دستتتور کتار  
مجل  را به روشن  میبینیم. بته  
گونه ای که در پایان جلسه اولین  
جتلتتستته کتتمتتیتستتیتتون بتتر ستر ایتتن  

گتیتری    موضو ی مسئتلته توتمتیتم 

درباره ادامته یتا تتو تف جتلتستات  
بررس  الیحه اصالق  انون کار به  
اعضای کتمتیتستیتون اجتتتمتاعت   
محوت شده استت. در ایتن متیتان  
شوراهای استالمت  و دارودستتته  
هایشان که در الیحه پیشتنتهتادی  
دولت زیرآب شان زده شده استی با  
سینه زدن زیر پترچتم  تانتون کتار  
ضد کارگری موجود میروشنتدی  
اعتراضات کارگران را دستتتمتایته  
 ای برای حهظ مو عیتشان کنند. 

   
با اعتراض و مبارزه ای سراسری  
الیتتحتته ضتتد کتتارگتتری ااصتتالق  
 انون کارا را عقب زنیم و اکنتون  
که بحث بر ستر  تانتون کتار داغ  
استی با خواست های پایه ای و  
اساس  خود خواستار جتارو شتدن  
کلیت  تانتون کتار و ایتن بستا   

 توحش و بردگ  شویم. 
 

 انون کار جمهوری اسالم ی در    
کلتیتتتش ضتد کتارگتر و  تانتون  
بردگ  است.  حرکت اعتتراضت   

متهتر متاه شترو     ١٤ کارگران در  
خوب  برای اعتراض  گسترده به  
تعرضتات حترتومتت استالمت  و  
برای جلو آمتدن بتا ختواستتتهتای  
ستتراستتری  بتترای داشتتتتتن یتت   
زندگ  انسان  است.  انتون کتار  
جمهوری اسالم  را با تماع طرق  
ها و اصالحیه هایش به زباله دان  
بس تاریتم و کتل بستا  سترمتایته  

 داری حاکم را جارو کنیم.  

 ٥٩ ازصفحه  
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 ٥٢ صفحه  

 شهال دانشفر 
 بحث داغ بر سر "اصالح قانون کار" و مقابله کارگران با تعرضی بیشتر به زندگی و معیشتشان  

الیحه ااصالق  انتون کتارا و  
تدار  تعرض  که دولت تتحتت  
عتتنتتوان ایتتن الیتتحتته در دستتتتتور  
گتتراشتتتتته استتتی هتتمتت تتنتتان داغ  
است. ایتن الیتحته بتا متوجت  از  
اعتراض در میان کارگتران روبترو  
شده است. هم نین بته متوضتو   
جدال  در درون خود حترتومتت و  
شوراهای اسالم  و دار و دستتته  
هتتایشتتان تتتبتتدیتتل شتتده استتت. در  
عر  العمل به این اعتتتراضتاتی  
آنهم در متن فضای پتر التتتهتاب  
جنتبتش کتارگتری دولتت ضتمتن  
ی  عقب نشتیتنت  جتبتونتانته و  
اعتتالع ایتتنتترتته امتترتتان بتتازپتت   
گرفتتن ایتن الیتحته وجتود داردی  
دست به جعل  انون کتار فتعتلت   
زده است. به این صتورت کته دو  
  ١٥ تبوره )ز(  و )ق( بته متاده  

الیتحته    ٧  انون کار را که در بند  
ااصالحیه  انون کارا آمتده استتی  
تقلب  وارد  تانتون کتار متوجتود  
کرده است. تا در صورت نتاگتزیتر  
شدن به کنار گراشتن این الیتحته  
ایتتن دو بتتنتتد را حتتهتتظ کتتنتتد.  

متتوضتتو  ایتتن دو تتتبتتوتتره نتتیتتز  
بازگراشتن کامل دست صتاحتبتان  
کار در بیرار سازی کارگران بتا  
هر بهانه ای چون تغییر ستاختتتار  
صنایع در اثتر التزامتات  تانتون و  
مقتررات یتا شترایتط ا تتتوتادیی  
اجتماع  و سیاس  و تتغتیتیترات  
گسترده در فن آوری و اتیتره و  
اخراج آنان بدون هی توتونته دستت  
انتتدازی از کتتار استتت. جتتالتتب  
ایتنتتجتتاستت کتته ایتتن دو تتتبتتوتتره  
ازجمله متوادی هستتتنتد کته در  
االیحه اصالق  انون کارا کته در  
ریاست جتمتهتوری احتمتدی نتهاد  
داده شتتتد و بتتتا اعتتتتتتتراضتتتات  
کتتارگتتری عتتقتتب زده شتتدی نتتیتتز  
وجتتود داشتتت و ایتتن ختتود ستتنتتد  
روشن  بر دستت بتردن دولتت در  

  انون کار موجود است.  
 

این اتهاق به روشن  از هتراس  
حتتترتتتومتتتت از بتتتاالگتتترفتتتتتتتن  
اعتراضات بر ستر ایتن تتعترضتات  
در میان کارگران و خووصا جلتو  
کشیده شدن خواستهای ستراستری  

کارگری چون حق تشترتلی حتق  
اعتواب و ایره بتاشتدی حترتایتت  
دارد.  ایتتن جتتعتتل آشتترتتار را  
اتحادیه آزاد کارگتران ایتران طت   
بیانیته ای افشتا کترد و پترویتن  
محمدی از رهتبتران کتارگتری و  
عضو هیات مدیتره ایتن اتتحتادیته  
ط  نتوشتتته ای در ایتن هتهتتته  
تحت عنوان اهرگونه تالش بترای  
ایجادتغییرات ضتد کتارگتری در  
 انون کار و دامن زدن بته اختراج  
و فقر و فالکت بیشتتتریبتا فتوران  
خشتم فتترو ختتورده متتا کتتارگتتران  
مواجه خواهتد شتدی بته آن اشتاره  
کرده و در بخش  از نتوشتتته اش  
در این مورد چنتیتن آمتده استت:  

 تتانتتون کتتار کتته بتته    ١٥ امتتاده  
مبحث خاتمه  ترارداد اختتتوتاص  
دارد یر  از جنجات برانوتیتزتتریتن  
مواد این  انون است که از اواختر  
دهه هشتادی دولت احتمتدی نتهاد  
ستتعتت  در وارد کتتردن بتتنتتدهتتای  
)ق( و )ز( بتته آن کتترد امتتا  
هی واه موفق به وارد کردن آنهتا  
به این ماده نشد و بر ایتن استاسی  

ی نته    ٤٧ این بندها تا پایان ستات  
 انون کار شتدی نته    ١٥ وارد ماده  

در چتتاپتتهتتای آن آمتتد و نتته در  
مراجع  انون  در رابطه بتا اختراج  
کارگران به ایتن بتنتدهتا استتتنتاد  
شد. اما به ناگهان دولت تدبیتر و  
امید سترمتایته داران بتا زیترکت   
تماعی این بندها را جتزو بتنتدهتای  

 تانتون کتار در چتال    ١٥ ماده  
امسات آن وارد کترد و بتا آوردن  
اصالحتیته بتر روی آنتهتا طتوری  
رفتار نمود که گویا ایتن بتنتدهتا  

 انون کار بوده انتدی    ١٥ جزو ماده  
با این امتیتد کته اگتر هتمت تون  
دولتتت احتتمتتدی نتتهاد بتتر اثتتر  
مبتارزات و متقتاومتت کتارگتران  
موفق به توویب الیحه اصالحت   
 انون کتار نشتدنتدی متوفتق شتده  

 انتون کتار را بتا    ١٥ باشند ماده  
تغیتیترات انتجتاع شتدهی بتا دوز و  
کل  به ختورد طتبتقته کتارگتر  
ایران بدهند تا مسئله اختراجتهتای  
فله ای کارگران را برای همیشته  

 صورت  انون  دهندا. 
 

کارگران خواستار لغو فتوری  
این الیحه هستتنتد. کتارگتران در  
مبارزات هر روزه ختود عتمتال در  
مقابل  انون کار ضتد کتارگتری  
حتترتتومتتت استتالمتت  ایستتتتتاده و  
خواستار حقوق بترحتق ختود چتون  
حق تشرلی حق اعتتتوتابی حتق  
تجمع و آزادی های سیاس  پایته  
هستند و عمتال بترای آن متبتارزه  
کترده انتتد. تشتترتلتتهتتای ختتود را  
ایجاد کرده و هر روزه با تجمتعتات  
و اعتراضاتشانی در برابر تعرضتات  
حرومت اسالم  ایستتاده و حتق  
و حتتقتتو شتتان را متتیتتختتواهتتنتتد. و  
اکنون که بحث بر سر  انون کتار  
و تتتمتتامتتیتتت وجتتوه زنتتدگتت  و  
معیشت کارگران استتی بتهتتتریتن  
فرصت است که بتا ختواستتتهتای  
سراسری ختود بته متیتدان آیتیتم.  
پاس  کارگران جتارو کتردن کتل  
این بسا  توحش سترمتایته داری  

 حاکم با تماع  وانینش است.  
 
 
 

 شهال دانشفر  
 با اعتراضی سراسری با الیحه "اصالح قانون کار" مقابله کنیم

ربیع  وزیر کتار از  ترار گترفتتتن الیتحته  
ااصالق  انون کارا در دستور کار متجتلت   
خبر میدهتد. الیتحته ااصتالق  تانتون کتارا  
الیحه تشدید ریاضت ا تتتوتادی دولتت در  
 بات زندگ  و معیشتت کتارگتران بتعتد از  
برجاع است. این الیحه  تدمت  عتمتلت  در  
جهت همان سیاست  است که محمتد رضتا  
کتتارگتتر متتدیتتر کتتل تتتوستتعتته اشتتتتتغتتات و  
سیاستوراری بازار کاری  به عنوان نمایتنتده  
دولت در نشست مرداد ماه اطاق بازرگتانت   
تحت عنوان اارزان سازی نتیتروی کتارا از  
آن ختتبتتر داد و آمتتادگتت  دولتتت را بتترای  
دراختیار گتراشتتتن نتیتروی کتار ارزان بته  
کارفرمایان اعالع داشتت. و ایتن در وا تع  
لب و اساس سیاست دولت روحان  بتعتد از  

برجاع برای جرب سرمایته هتای داختلت  و  
خارج  است که بطور وا ع  نقطته تتهتاهتم  
کل حاکمیت نیز همین جتاستت. تتا بتلترته  
بتواند تران  به ا تتتوتاد از نتهت  افتتتاده  

 جمهوری اسالم  بدهد.  
 

بویهه اینره با ب  سرانجاع متانتدن بترجتاع و  
فلتج شتدن ا تتتوتادشتانی تشتدیتد ریتاضتت  
ا توادی بر گرده کارگران و کل جتامتعته  
تنها گزینه دولتت اتتدبتیتر و امتیتدا بترای  
بتتیتترون کشتتیتتدن چتترختتهتتای ا تتتتتوتتاد از  
 منجالب  است که در آن گیر کرده است. 
سیاستهتای تتا کتنتونت  دولتت و انتوا  و  
ا ساع طرحها و لوای  ارائه شده تتا کتنتونت   
و نمونه اخیر آن طرق اضافه شتدن متنتاطتق  

ا توادی ویهه نیز تماما در هتمتیتن جتهتت  
بوده است و اکنون میروشند که با االیتحته  
اصالق  انون کارا تتیتر ختالص نتهتایت  را  

 شلی  کنند. 
 

اگر چه باختشان در این زورآزمای  نتیتز از  
پیش  ابل توور است. ایتن را در ستختنتان  
ضد و نقی  شان بر سر همین متوضتو  بته  
روشن  میتوان دیتد. از جتمتلته از امترتان  
خارج شدن آن از دستتتور متجتلت  و پت   
گرفتنش سخن گهتندی حتتت  بتا رستوایت   
تماع دو بند از  انون کار را جعل کتردنتد و  
االن هم ی  تره کالع دولت ایتنتستت کته  
این طرق مربو  بته دولتت  تبتلت  استت و  
باید مجل  آنرا روشن کندی تا اگر مجتبتور  

به عقب نشین  شدی خود را کنار بترتشتد.  
طبعا پشت پرده نیز رایزن  ها بتا دارودستتته  
های حرومت  و شورا اسالمت  چت  هتا  
در جریان است تا بلترته اجتمتاعت  صتورت  
گیرد. در کنار این آشهته بازار مجلت  هتم  
دارد کار خودش را میرند و بتختتتشتان را  

 آزمایش میرنند.  
 

نرته مهم اینجتاستت کته بتا شترو  بتحتث  
الیحه ااصتالق  تانتون کتارا در متجتلت ی  
موضو  دااتر و صف بندی ها آشترتار تتر  
شتتده استتت. از جتتمتتلتته در یتترتتستتوی ایتتن  
کشاکش نهادهای دست ساز دولتت  چتون  
 شوراهای اسالم  و دارودسته هایشان  رار  
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دارندی چترا کته یت  ستمتت و  
ستتوی ایتتن الیتتحتته زدن زیتتر آب  
آنهاستت. و آنتهتا بتا ستیتنته زدن  
پشت  تانتون کتار ضتدکتارگتری  
موجود سع  دارنتدی اعتتتراضتات  
کارگران به این تتعترض وستیتع و  
گسترده را دستتتمتایته ای بترای  
حهظ مو عتیتت و ستهتم ختواهت   
خود کنند. هم نین جریاناتت  را  
م  بینیم که تحت عنوان اینترته  
بتترای عتتقتتب زدن ایتتن الیتتحتته  
ضدکارگری باید از  تانتون کتار  
موجود دفا  کتردی تتالش دارنتدی  
جنبش اعتراض  کارگری را بته  
کل این بردگ  و بربریتت تستلتیتم  
کنند و در چهارچوبه حهظ نتظتاع  

 و  وانینش  خهه کنند.  
 

از سوی دیور و در مقتابتل هتمته  
این تشب تات جتنتبتش اعتتتراضت   
کارگتران  ترار دارد کته از حتق  
داشتتتتتن زنتتدگتت  انستتانتت  بتترای  
کارگران و کتل جتامتعته ستختن  
میوتونتد. اعتتتراضتش را عتلتیته  
زندگ  زیر خط فقر بلند کترده و  
خواستار تامین اجتماع  شایستته  
انسان است. علیه سرکوب گتری  
های حرومت و امنتیتتت  کتردن  
مبارات کارگران و کتل جتامتعته  
 د علم کرده و از حتق تشترتلی  
اعتواب و آزادی های ستیتاست   
پتتایتته ای در جتتامتتعتته ستتختتن  
میوویتد. و  در رابتطته بتا ایتن  
الیحه معین نتیتز ختواستتتار لتغتو  
فوری و خارج شدن آن از دستتتور  
مجل  استت. یت  نتمتونته اش  
اتحادیه آزاد کارگران ایران استت.  
در بخش پایان  بیانیته اختیتر ایتن  
تشرل کتارگتری تتحتت عتنتوان  
اآن ه که الزع است ما کتارگتران  
در بتاره الیتحته اصتالحتیته دولتت  
بدانیما کارگران را به اعتتتراضت   
سراستری عتلتیته ایتن الیتحته در  
اشرال  چون تجمعی راه یتمتائت ی  
طومار نویس  و تحون در بترابتر  
ادارت کتتتار ستتتراستتتر کشتتتور  
فراخوانده و سخنش اینست که بتا  
چنین مبارزات  نه تنهتا متیتتتوان  
این تتعترض را عتقتب زد بتلترته  
میتوان خواستتار افتزایتش فتوری  
دستتتتتمتتزدهتتای بتتر چتتیتتده شتتدن  

 راردادهای مو تی حتق بترپتایت   
تشترتلتهتای مستتتتقتل کتارگتتری  

 و ... شد. 
 

"نااگاااهاای دوباااره بااه 
الیحه "اصاالح قااناون 

 کار"
تغییرات اساست  الیتحته ااصتالق  
 انون کتارا در جتهتت  تانتونتیتت  
بخشیدن به دستمزدهای چند بتار  
زیر خط فقرو آماده کردن شترایتط  
برای تعرض بتیتشتتتر بته  ستطت   
زندگ  کارگرانی امنیتت  کتردن  
محیط های کار و سترکتوب هتر  
اعتراض  با چتمتاق سترکتوب و  
بیراری و  بتازگتراشتتتن دستت  
کارفرمایان بته اختراج کتارگترانی  
تشدید تبعی  علیه زنان کتارگتر  
و تعرض بتیتشتتتر بته دستتتمتزد و  
شرایط کار آنان و ...  ترار دارد.  
 به موارد آن نواه  بیندازیم:  

ی  بخش از تتغتیتیترات الیتحته  
  ٧٥ ااصالق  انون کارا بتر متاده  

 تتانتتون کتتار فتتعتتلتت  استتت. بتتا  
 تانتون    ٧٥ ماده    ١ تغییرات در بند 

کار عمال ضرورت تعیین حتدا تل  
متتزد بتته عتتنتتوان یتت  ضتتابتتطتته  
سراسری موضوعیتت ختود را از  
دست میدهد. و این ی  تتعترض  
جدی به سط  دستمتزد کتارگتران  
است کته در جتهتت چتانته زنت   
فردی کارگر با کارفرما بتر ستر  
دستتتتتمتتزد و نتتبتتود هتتیتت تتوتتونتته  
استاندارد ستراستری بترای متیتزان  
دستتتتمتتزد کتتارگتتر استتت. بتتعتتالوه  
اضتتافتته شتتدن متتولتتهتته وضتتعتتیتتت  
ا تتتتتوتتادی کشتتور بتته عتتنتتوان  
متعتتیتتاری بتترای تتتعتتیتتیتتن متتیتتزان  
دستمزدهای به معنای تعتیتیتن هتر  
مبلغ  که منافع سترمتایته داران  
حریص و مهتخور ا تتضتا  کتنتدی  
تتتحتتت عتتنتتاویتتنتت  چتتون بتتحتتران  
ا تتتتوتتادیی تتتحتتریتتم ا تتتتتوتتادیی  
کمبود نقدینتوت  و هتزار بتهتانته  
دیور از همین دست و  تانتونتیتت  
دادن به دستمزدهای چند بار زیتر  
خط فقر کنون  استت. ایتن کتار  
مجوزی  انون  برای انتجتمتاد و  
یا کاهش متزدهتا در دوره هتای  
بحران  و انداختتن بتار بتحتران بتر  
گترده کتارگتران و کتل جتامتعتته  

 است.  

 
ی بتا متواد  ٧٥ تغییرات در متاده    
الیحه  ااصتالق  تانتون    ٧٦ و    ٧٤ 

کار ا تحت عناویتن اتتعتیتیتن در  
آمد کتارگتران بتر متبتنتای بتهتره  
وریا و ااستتتتتقتترار متتنتتاستتبتتات  
صحی  در زمینه متزدا تترتمتیتل  
میشود و گاع عمل  متهتمت  در  
جهت تحمیل ریاضتت ا تتتوتادی  
بیشتر به کارگران و کل جتامتعته  

 است.  
 

مورد  ابل توجه دیتوتر در بتحتث  
مربو  به تعیتیتن دستتتمتزدهتا در  
این الیحه حره بانت  مترکتزی  
بعنوان مرجع تعیین درصد تتورع و  
آوردن عتتبتتارت کتتلتت  امتتراجتتع  
ذیوالق  انون ا به جتای آنستت.  
کتته ایتتن ختتود تتتعتتیتتیتتن متتیتتزان  
دستمزدها را از آن ته کته امتروز  
 هست نیز دلبخواه  تر میرند. 

از ستتوی دیتتوتتر در تتتغتتیتتیتترات  
مربو  به این بخش در این الیحته  
عتتمتتال تتتالش شتتده استتت کتته  
دریافت کنندگان دستمتزد بتاالی  
حتتدا تتل نتتیتتز بتته صتتف دریتتافتتت  
کنندگتان حتدا تل متزد چتنتدیتن  

 برابر زیر خط فقر رانده شوند. 
جتتنتتبتته  تتابتتل تتتوجتته دوع الیتتحتته  

و    ١٤ ااصالق  تانتون کتارامتواد  
استتت. هتتده ایتتن دو متتاده    ١٦ 

امنیت  کردن کامل محیط کتار  
و گرفتتن چتمتاق اختراج بتر ستر  
کارگران معترض استت.   متاده  

بح ش تماما در متورد اختراج    ١٤ 
کتتارگتتران بتتا توتتمتتیتتم کتتمتتیتتتتته  
انضباطت  کتارختانته استت و بتر  
استتاس آن  تترار استتت اتتتختتلتتهتتات  
کارگرانا در این کمیته به بتحتث  
و تومیم گیری گتراشتتته شتود.  

نیز بتا گتره زدن اختراج    ١٦ ماده  
انمایندگتان کتارگترانا بته متدت  
 تتراردادی اجتتتازه متتیتتتدهتتد کتتته  
کارفرما به مح  پتایتان یتافتتتن  
 تترار داد ایتتن کتتارگتترانی بتتدون  
متتراجتتعتته بتته آرا اهتتیتتات هتتای  
تشخیص و حل اختتالها آنتهتا را  

 از کار بیرار کند.  
جالب ایتنتجتاستت کته در ایتنتجتا  
بحتث بتر ستر هتمتیتن شتوراهتای  
اسالم ی این تشترتلتهتای دستت  
ساز دولت  و نمایندگانتش استت.  

کتته در اصتتالحتتیتته  تتانتتون کتتاری  
حت  وجتود ایتنتهتا نتیتز بترایشتان  
دردسر زا است. دلتیتلتش نتیتز بته  
سادگ  اینست که خیتلت  و تت  
ها کارگران بند ناه این نتهتادهتا  
را از اداره کار و حراست و  تانتون  
شوراهتای استالمت   تطتع کترده  

متیتختواهتد بته ایتن    ١٦ اند. ماده  
وضع خاتمه دهتد و بتدون هتیتچ  
واسط  ای و از طتریتق کتمتیتتته  
های انضباطت   متحتیتط هتای  
کار را تحت کنترت کتامتل ختود  

 داشته باشد. 
 

جنبه  تابتل تتوجته دیتوتر الیتحته  
آنستت    ٧ ااصالق  انون کارا ماده  

که با اضافه شدنی بنتدهتایت  بته  
 تانتون کتار تتمتامتا در    ١٥ ماده  

خدمت ساده کردن بیترتار ستازی  
کارگران تحتت عتنتاویتنت  چتون  
تغتیتیتر ستاختتتار صتنتایتع در اثتر  
التتزامتتات  تتانتتون و متتقتتررات یتتا  
شرایط ا تتوتادیی اجتتتمتاعت  و  
سیاس  و تغتیتیترات گستتترده در  
فن آوری و تعطیل  کارخانجتاتی  
فس   رار داد با تومیتم کتمتیتتته  
انضباط  کارگاه و احتالته اختراج  
کتتارگتتر بتته تتتوافتتق کتتارگتتر و  
کارفرما است. این بند هتمتانتطتور  
که اشاره کردع با میدان دادن بته  
کمیته های انضتبتاطت ی چتمتاق  
اخراج را بر سر کتارگتر متعتتترض  

 گرفته است. 
الیتتحتته    ٧ از هتتمتتیتتن رو متتاده  

ااصتتالق  تتانتتون کتتارا یتترتت  از  
جنجات برانویتزتتریتن متواد استت.  
  ٧ گهتتتنت  استت کته در متاده  

اصالحیه  تانتون کتار در  دولتت  
احتمتدی نتهاد ایتن تتغتیتیترات بتتا  
اضافه شدن بندهای )ق( ی )ز(  

 تانتون کتار    ١٥ و ) ( به متاده  
آمده بتود. امتا بتا کتنتار رفتتتن  
کلیت آن الیتحته در آن هتنتوتاعی  

صتورت    ١٥ تغییری هم در بتنتد  
نتتوتترفتتت. و اکتتنتتون ایتتن متتوارد   
بوتتتورت متتتوادی از االیتتتحتتته  
اصتتالحتتیتته  تتانتتون کتتارا دولتتت  
روحان  دوبتاره بته جتلتو کشتیتده  
شده استت. در رابتطته بتا هتمتیتن  
متوارد بتتود کتته دولتتت بتتا دیتتدن  
فشار اعتتتراضتات کتارگتریی و  
احتمات پ  گترفتتتن کتل الیتحته  

ااصالق  انون کارا دو بند ق و ز  
را که مربو  به فست   تراردادهتا  
و اخراج کارگران استتی بوتورت  
جعل  وارد  تانتون کتار متنتتتشتر  

کتترد. کتته ایتتن    ٤٧ شتده  ستات  
رستتوایتت  از ستتوی کتتارگتتران و  
مشخوا اتحتادیته آزاد کتارگتران  

 ایران افشا  شد.  
 

و باالخره وجه مهم دیتوتر الیتحته  
ااصتتالق  تتانتتون کتتارا در متتورد  
شرایط کاری زنان کارگتر استت.  
  ٤٦ از جمله اضتافته شتدن متاده  

مررر در مورد تتوافتق کتارفترمتا  
با زنان  سرپرست ختانتوار بتر ستر  
دورکاری کارگران زن در تمامت   
ستتاعتتات کتتار هتتهتتتتتوتت  و یتتا  

  سمت  از آن است. 
 

متدتتتهتتاستتت کتته بتتحتث بتتر ستتر    
دورکاری زنان و دور کتردن آنتهتا  
از جامعه و محیط هتای کتاری  
در جریان است و در خیلت  جتاهتا  
نیز به آن عمل میشود. ایتن طترق  
 تدمتت  در جتتهتتت اطتترق جتتامتتع  
افزایش جمعیت و تعالت  ختانتواده  
ا و پاسخ  بته فتتتوای ختامتنته  
ای بتترای افتتزایتتش جتتمتتعتتیتتت و  
الشتتوتتر استتالعا بتتود. هتتده ایتتن  
طرق  خانه نشتیتن کتردن زنتان و  
در عین حات استتتهتاده از نتیتروی  
ارزان کار آنان بود. و در شرایطت   
که زنانی خووصا زنان سترپترستت  
خانواده از کوچترتتتریتن ختدمتات  
اجتتتتتمتتاعتت  بتترای نتتوتتهتتداری  
فرزندانشان محرومند و در عتیتن  
حات نیاز به اشتتغتات و کستب در  
آمد دارندی ناگزیر شدند به آن تتن  
دهند. با این شرل از کتاری زنتان  
کارگر با کتمتتتریتن دستتتمتزدی و  
متحتروع از حتتتت  هتمتان حتدا تتل  
ضوابط تعیین شده در  انون کتاری  
در کتتنتتار کتتار ختتانتتوتت ی کتتار  
تولیدی میرند. الیتحته ااصتالق  
 تتانتتون کتتارابتته ایتتن بتتردگتت  و  
 است مار خانو   انونیت میدهد.  
با مبارزه ای متحتد و ستراستری  
در برابر این تعرض وسیتع و هتمته  
جانتبته جتمتهتوری استالمت  کته  
تحت عنوان ااصالق  تانتون کتارا  
  رار است به  انون تبدیل شودی  

 

 ٥2 ازصفحه  

 ٥٨ صفحه   
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بایستیم و ختواستتتار لتغتو فتوری  
این الیحه شویم. این متبتاحتث را  
به موضو  مهم بحث در مجتامتع  
عمومت  ختود تتبتدیتل کتنتیتم و  
برای متبتارزه عتلتیته آن توتمتیتم  
گیری کنیم و به هر شترتل کته  
میتوانیم اعتراض کنیم. علیته آن  
تجتمتع اعتتتراضت  بترپتا کتنتیتم.  
طومارهای اعتراض  بنویستیتم و  
در متتقتتابتتل ادارات کتتار ستتراستتر  
کشتتور تتتحتتوتتن کتتنتتیتتم. کتتاری  
کنیم که دولت فتورا ایتن الیتحته  
را از مجل  جتمتع کتنتد. بتویتهه  
اکنون که بحث بر سر  انون کتار  

استی بتا ختواستتتهتای ستراستری  
ختتودی چتتون افتتزایتتتش فتتتوری  
دستمزدهتا و دستتتمتزد بتاالتتر از  
خط فقر اعالع شده دولتی یتعتنت   
باالتر از سته متیتلتیتون و پتانوتد  
هزار تومان فوریی درمان رایوتان  
برای همهی تحویل رایوتان بترای  
همه کودکانی مسرن مناستب و  
داشتن ی  زندگ  انستانت  بته  
میدان آیتیتم. ختواستتتار متتتو تف  
شدن فتوری اختراج هتا و بتیتمته  
بتیترتتاری بترای هتمته کتارگتتران  
بیرار اعم از زن و مترد شتویتم.  
ختتواستتتتتار بتترابتتری زن و متترد و  
شرایط یرسان کاری و مزد برابتر  

زنتتان و متتردان و لتتغتتو هتترگتتونتته  
تبعی  جنسیت  عتلتیته زنتان در  
محیط های کار شویم. خواستتتار  
پتایتتان دادن بتته امتتنتتیتتتتت  کتتردن  
محیط های کار و کتوتتاه شتدن  
دست ارگانهای سرکوب از جملته  
حراستی کمیته های انضتبتاطت   
و اتتیتتره از متتحتتیتتط هتتای کتتار  
شویم. خواستتار ختاتتمته دادن بته  
امتتتنتتتیتتتتتتت  کتتتردن متتتبتتتارزات  
کتتارگتترانی متتعتتلتتمتتان و متتردع  
متعتتتترض و بتتاطتتل شتتدن پتترونتتده  
های تشریل شده برای فتعتالتیتن  
اعتراض  تحت چنین عتنتاویتنت   
شویم و بر حقتوق پتایته ای ختود   

حق تشرلی حق اعتوابی آزادی  
بیان و ... تتاکتیتد کتنتیتم. و بتا  
چنین خواستهایت  انتزجتارمتان را  
علیه  انون کتار ضتد کتارگتری  
حتترتتومتتت استتالمتت  و الیتتحتته  
تتتعتترضتت  دولتتت تتتحتتت عتتنتتوان  
 ااصالق  انون کارا اعالع کنیم.  
 انون کتار جتمتهتوری استالمت ی  
 انتون شتریتعته استالمت ی  تانتون  
آپارتاید جنس ی  انون فاشیتستتت   
و  ومورایتانته و  تانتون بتردگت   
کتتارگتتر استتت. در  تتانتتون کتتار  
جمهوری اسالم ی حتق تشترتلی  
حق اعتوابی حتق تتجتمتعی حتق  
نمتایتنتدگت  شتدن کتارگتری حتق  

نظارت و بازرس  ختود کتارگتران  
بتر شتترایتتط کتتارشتان و تتتمتتامتت   
آزادی ها و حقوق پتایته ای آنتان  
نتتقتت  شتتده استتت.  تتانتتون کتتار  
جمهوری اسالم ی در کتلتیتتتش  
ضتتد کتتارگتتر و  تتانتتون بتتردگتت   
استتت. ااصتتالق  تتانتتون کتتارای  
تالش  از سوی حترتومتت بترای  
تتتحتتمتتیتتل بتتردگتت  بتتیتتشتتتتتر بتته  
کارگران و کتل جتامتعته استت.  
بایتد کتل ایتن بستا  تتوحتش و  

 بردگ  جارو شود.  
 ٦١ ۶انترناسیونات  

 
 

 ٥٤ صفحه  

 شهال دانشفر  
 هدف از ارائه الیحه اصالحیه قانون کار و عکس العمل ها 

اصالحیه  انون کار ارائه شتده بته  
مجل   دم  در ادامه تالشهتای  
رژیتتم استتالمتت  بتترای تشتتدیتتد  
ریاضت ا توادی و تتحتمتیتل بتار  
بحرانش بر گرده کارگتران و کتل  
جامعه است. تاریخ ه ایتن طترق  
به دوران ریاست جمهوری احمتدی  

بر مت  گتردد و    ٦١ نهاد به سات  
پیش نوی  اصالحیه  تانتون کتار  
در آن دوره با موج  از اعتتتراض  
روبرو شد و در نتیتجته متو تتتا از  
دستور خارج شد. اکتنتون پت  از  

ستتات در اوضتتا  ستتیتتاستت     ١ 
متهاوتت  و بتدنتبتات بترجتاع و بتا  
هده جرب سرمایه های داختلت   
و خارج  و به  وت خودشتان ارزان  
تماع کردن نیروی کاری این الیحته  
ضتد کتتارگتری بتتا گستتتتتردگتت   
بیشتر و تغییرات جتدی تتر ارائته  

 شده است.  
 

تا هم اکنون این الیحه با متوجت   
از اعتتتتتتتراض روبتتترو شتتتده و  
تشرتلتهتای کتارگتری بتا اعتالع  
ایتتنتترتته در متتقتتابتتل آن ختتواهتتنتتد  
ایستاد اتماع حجت ختود را کترده  
اند. در بترابتر فضتای پتر تتالطتم  
جتتنتتبتتش اعتتتتتراضتت  کتتارگتتری  
همانطور که اشاره کردع ههتده تتن  
معاون وزیر کار با اعتالع ایتنترته  
این  انون توسط دولت  بل تتهتیته  
شده است و  تابتل پت  گترفتتتن  

استی سع  میرندی جایت  بترای  
جا خال  دادن بتوترارد. تشترتل  
های دست ساز حرومتتت  چتون  
خانه کارگر و شوراهای اسالمت   
نیز ختود را بته بتیتختبتری زده و  
موضتو  را بته دفتا  جتانتانته از  
 تتانتتتون کتتتار ضتتتد کتتتارگتتتری  
حرومت استالمت  کشتانتده انتد.  
اما جواب این ادعاها را اتتحتادیته  
آزاد کارگران ایتران طت  بتیتانتیته  
ای داده و از اینترته ستران ختانته  
کارگر از الیحه اصتالحتیته دولتت  
خبر داشتند اما تا لحظته انتتتشتار  
این خبتر از ستوی اتتحتادیته آزاد  
کارگران ایرانی دست به انتشار آن  
نزدندی خبر میدهتد. در اطتالعتیته  
اتحادیه آزاد گزارش میتشتود کته  
در پ  انتشار این الیحه از ستوی  
اتحادیه در دوازدهم شهتریتور متاهی  
ختتبتترگتتزاری ایتتلتتنتتا نتتیتتز آنتترا در  
چهاردهم شهریور منتتشتر کترد و  
بدنبات آن بود کته کتمت تیتن ختانته  
کارگر و دیوتر نتهتادهتای دستت  
ساز کارگری و نتهتایتتتا متعتاون  
وزیر کار جناب ههده تن در متورد  
الیحه اصتالحتیته دولتت بتر روی  
 انون کار براه افتاد. در بتختشت   
از اطالعیه اتحتادیته آزاد چتنتیتن  
آمده استت: اایتن الیتحته در روز  
سوع مرداد ماه در مجل  منتتشتر  
و بدست کمیستیتونتهتای متتتعتدد  
فرع  و اصل  آن رستیتده استت.  

با اینحات محجوب و جتلتودار زاده  
که به عنوان سران ختانته کتارگتر  
در متتجتتلتت  شتتورای استتالمتت   
حضور دارند و دیتوتر الیته هتای  
باالی  و میان  نتهتادهتای دستت  
ساز کارگری بته شترتل بستیتار  
مشمئز کننده ایی طوری رفتتتار  
میرنند و حره میزنند که گویتا  
تا همین چنتد روز پتیتش از ایتن  

 مسئله ب  خبر بوده اند.ا.  
 

جتتعتتهتتر عتتظتتیتتم زاده از رهتتیتتران  
کارگری نیز در عر  العمل بته  
ایتتن الیتتحتته در گتتهتتتتتوتتویتت  بتتا  
اتحادیه آزاد کارگران ایران چنتیتن  
متتیتتوتتویتتد: اا تتتتتوتتاد یتترتت  از  
معدود کشورهای بسیار ثروتتمتنتد  
دنتیتای در چتنتان مترحتلته ای از  
رکود و فروپاش    ترار گترفتتته  
است که دولت روحانت  از یت   
سو با عجز و التماس ب  ستابتقته  
به سرمایه جهان  بترای سترمتایته  
گراری در ایران و از دیور سو بتا  
گستترش متنتاطتق آزاد و تتالش  
برای سازمانده  بتاالتتریتن درجته  
از بتردگت  کتارگتران )از طتریتق  
تغییر  انون کار(ی درصتدد ایتجتاد  
بهشت برین  برای سترمتایته داران  
داخل  و خارج  است تا فترجت   
برای نجات و تتداوع چت تاولتوتری  
چ اولوران  پیدا بشود که هستت  
  ٣٦ و نیست ما کارگران را  در  

 سات گرشته به یغما برده اندا. 
هم نین سندیرای شرکت واحتد  
در بیانیه ای در محرومیتت ایتن  
طتترق متتیتتنتتویستتد: ادولتتت بتترای  
پتتیتتوستتتتتن بتته ستتازمتتان تتتجتتارت  
جهان  و دریافت واع هتای کتالن  
از صندوق بین الملت  پتوت جتهتت  
رونق ا تواد بیتمتاری بتطتور یت   
جانبه و بدون حضتور نتمتایتنتدگتان  
وا تتعتت  ومستتتتتقتتل کتتارگتتران بتتا  
تغتیتیتراتت  در  تانتون کتار مت   
خواهد با ب  دفا  کتردن و ارزان  
سازی نیتروی کتار ستبتب جترب  
سرمایه های خارج  و بته زعتم  
ختتود ایتتجتتاد رونتتق در فضتتای  
کستتتب و کتتتار شتتتود. ارائتتته  
دهتتنتتدگتتان الیتتحتته بتته جتتای  
اشتغالزای  برای لشرتر بتیترتاران  
و اجتترای صتتحتتیتت   تتانتتون کتتاری  
مومم هستتنتد بتا تتغتیتیتر یت   
جانبه در متوادی از  تانتون کتار  
زمینه سود آوری و ستود جتویت   
بیشتر برای کارفرمایان را فتراهتم  
آورند. اصرار بر تغییرات  در متواد  

  ٧٥ ی  ١٤ ی  ١٣ ی  ١٥ ی  ٥٣ ی   ٥٢ 
این  انون بته متعتنت  حتره  …  و 

تتتتمتتتامتتت   حتتتره تتتتمتتتامتتت   
دستاوردهای کارگران در بیش از  
نیم  رن گرشته و هجتومت  هتمته  
 جانبه به این دستاوردها است. ا 

در این اطالعیه سندیترتای واحتد  
در اعتراض به این تعرض آشترتار  

به معیشت و زنتدگت  کتارگترانی  
بتتتا اشتتتاره بتتته دزدی هتتتای  
میلیاردی و رانتت ختواری هتای  
مقامات دولت  و حترتومتتت  و  
ضتمتتن اعتتتتتراض بتته بتتیتتحتقتتو تت   
کارگران و سرکوبها کتارگتران را  
به مقابلته ای ستراستری بتا ایتن  
طتترق و دفتتا  از زنتتدگتت  و  
معیشتت ختود فترا ختوانتده و بتر  
اتحاد و تشرل کتارگتران تتاکتیتد  

 میرند.  
 

الیااحااه اصااالح قااانااون 
کااار، الیااحااه ای ضااد 

 کارگری 
 انون کار جمهوری اسالمت ی در  
کلیت خود  انون  ضد کارگتری  
است کته استاستش بتر تتبتعتیت   
جتنتستیتتت ی  تتومت  و مترهتبتت   
گراشته شتده استت.  تانتون کتار  
جمهوری اسالم  پایه ای تتریتن  
حقوق کارگران چون حق تشترتلی  
حق اعتوابی حق تتجتمتعی آزادی  
بتتیتتان و آزادیتتهتتای پتتایتته ای در  
جامعه را به رسمیت نم  شنتاستد  
و  تتانتتون ستترکتتوب و بتتردگتت   
کارگر است. امتا حتتت  هتمتیتن  
 انون یتعتنت  ایتنترته جتمتهتوری  
اسالم  ناگزیتر بته تتن دادن بته  
توویب ضوابط  برای حاکتمتیتت  
 بر شرایط کار تحت عنوان  انون  

 

 ٥٢ ازصفحه  
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کار شدهی خود ثمره یت  متبتارزه  
جانانته از ستوی کتارگتران بتوده  

  ٥٣٢٤ است. این  تانتون در ستات  
بتتعتتد از دوره ای کشتتمتترتتش  
توویب شتد. متتتن اولتیته آن در  

توسط احمد توکتلت     ٥٣٢٣ سات   
وزیتتر کتتار و تتت رژیتتم استتالمتت   
ارائه گتردیتد کته استاستش اانتدر  
باب االجارها گراشته شتده بتود و  
برااحراع اولیه و ثانتویتها استالع و  
شریعت و  واص و تعزیتر تتدویتن  
شده بود. اما بتدنتبتات متوجت  از  
اعتتتراض از ستوی کتارگتران آن  
طرق کرای  اولیه کتنتار رفتت و  

 تانتون کتار    ٢٤ نهایتتتا در ستات  
فعتلت  بته توتویتب رستیتد. ایتن  
 انون علیرام عقب نشین  هایت   
از ستوی رژیتمی در تتوازن  توای  
اختناق بعد از پایان جتنتز ایتران  
و عتتتراق و ستتترکتتتوب هتتتای  
گستردهی به طبقه کارگر تحتمتیتل  
شتتد. بتتدنتتبتتات آن هتتمتتواره رژیتتم  
اسالم  در پ  بتازپت  گترفتتتن  
همین حدا ل هاییست کته بته آن  
تحمیل شده است. از جملته تتحتت  
عنوان اصالق ساختار صنایع نهتت  
و متتتراکتتتز بتتتزرا کتتتلتتتیتتتدی  
کارگری بیرارسازیهای وسیتعت   
در دوران ریتتاضتتت جتتمتتهتتوری  
رفستتنتتجتتانتت  صتتورت گتترفتتت و  
بخش هتای بستیتاری از متراکتز  
کارگری به پتیتمتانترتاران ست ترده  
شد و بتدریج  تراردادهتای متو تت  
به شرل رایج استخداع ها تتبتدیتل  
گردید. در طرحهای بعدی بختش  
هتتای دیتتوتتر از کتتارگتتران از  
شمولیت  انون کار کنار گراشتتته  
شدند. از جمتلته در دوره ریتاستت  
جمهوری خاتم  طت  اصتالحتیته  
ای بر  انون کتار کتارگتاهتهتای  
زیر ده نهر از پتوشتش  تانتون کتار  
خارج شتدنتد. ست ت   اصتالحتیته  

بته    ٦١ دولت احمدی نهاد در سات  
مجل  داده شد که در بترگتیترنتده  

(ی  ١٥ (ی ) ٤ تغییرات  در متواد ) 
( و ) ٤٢ (ی ) ٣٢ (ی ) ١٤ (ی ) ١٧ ) 

(  انون کار و فوتل شتشتم  ٥٥٤ 
(ی ) ٥٣٣ آن به استتت تنتای متواد) 

( این فوتل بتود.  ٥٣٦ ( و ) ٥٣٧ 
که بتدنتبتات اعتتتراضتاتت  وستیتع  
مو تتا از دستتتور ختارج شتد. و  
اکنون هم نوبت روحان  است کته  
این طرق ناتماع مانده را بته اتتمتاع  

 برساند. 
 

"الیحاه اصاالح قااناون 
 کار" 

اساس مواد پتیتشتنتهتادی الیتحته  
اصتتالق  تتانتتون کتتاری بتتر تتتعتترض  
بتتیتتشتتتتتر بتته متتعتتیتتشتتت و کتتار  
کتتارگتتران و ارزان تتتمتتاع کتتردن  
نیروی کار گراشتتته شتده استت.  
 به موادی از آن نواه  بیندازیم: 

الیحه کنونت  ااصتالق    ٥ ماده    -
از    ٥  انون کتارا حتره تتبتوتره  

است. بنا بر این ااصتالقا    ٤ ماده  
وظتیتتهتته وزارت کتتار در تتعتتیتتیتتن  
حتتداکتت تتر متتدت  تترارداد متتو تتت  
منته  م  شود و به معتنت  آن  
است کته زمتان کتار در  ترارداد  
مو ت از هیچ استاندارد و انتونت   
تبعیت نخواهد کترد. در نتتتیتجته  
هر کتارفترمتا بستتته بته نتیتاز و  
خواست خود زمان اجرای کتار را  

 تعیین خواهد کرد. 
ماده سوع الیحه ااصالق  تانتون    -

کاری اضافه شدن تبتوتره زیتر بته  
استت. در ایتن تتبتوتره    ٥٤ ماده  

 –چتنتیتن آمتده استت: اتتبتوتره  
چنان ه تو یف کارگر منجتر بته  
مجازات سه ماه حب  یا بتیتشتتتر  
یا بدت از آن شود کتارفترمتا مت   
تواند  رارداد کتار کتارگتر را بتا  
پتترداختتت حتتق ستتنتتوات بتته ازای  
هتترستتات ستتابتتقتته کتتار یتت  متتاه  
آختریتتن حتتقتوق فست  نتمتتایتد. در  
صورت مجازات کمتتر از متیتزان  
فوق کارگتر بتدون دریتافتت حتق  

السع  بته کتار ستابتق بتاز مت   
 گرددا. 
 

ایتتن تتتبتتوتتره رستتمتتیتتت دادن  بتتر  
سرکوب اعتراضات کتارگتری و  
اخراج و متحترومتیتت اجتتتمتاعت   
کارگران بته ختاطتر متبتارزاتشتان  
برای حق و حقوق ختود استت. از  
جمله همین امروز در متواردی از  
اعتراضات کارگری شاهدیم کته  
با شرایتت کتارفترمتا کتارگتری  
که بخاطر خواسته اش اعتتتراض  
کرده مورد پیورد  رار گترفتتته و  
دستویر و زندانت  متیتشتود. ایتن  
تبوره گراشتن شمتشتیتر اختراج و  
بیراری بتر روی ستر کتارگتران  

 معترض است.  
ایتن الیتحته تتمتامتا در    ٧ ماده    -

خدمت ساده کردن بیترتار ستازی  
کارگران تتحتت عتنتاویتنت  چتون  
تغتیتیتر ستاختتتار صتنتایتع در اثتر  
التتزامتتات  تتانتتون و متتقتتررات یتتا  
شرایط ا تتوتادیی اجتتتمتاعت  و  
سیاس  و تغتیتیترات گستتترده در  
فن آوری و تعطیل  کارخانجتاتی  
فس   رار داد با تومیتم کتمتیتتته  
انضباط  کارگاه و احتالته اختراج  
کتتارگتتر بتته تتتوافتتق کتتارگتتر و  

 کارفرما است. 
 

این ماده رسمیت دادن بتیتشتتتر بته  
اخراجها و تالش  برای امتنتیتتت   
کردن بیشتر متحتیتط هتای کتار  
استتت. در ایتتن ستتیتتستتتتتم  تتانتتونی  
نتتیتتروهتتای ستترکتتوبی دستتتتتوتتاه  
 ضائیه همه و هتمته در ختدمتت  
دفا  از صتاحتبتان سترمتایته  ترار  

 دارند.  
 

بدین ترتیتب نتوتاهت  بته هتمتیتن  
چند مورد از تغتیتیتراتت  کته در  
الیحه پیشنهادی الیتحته ااصتالق  
 انون کارا آمده استی به روشتنت   
ابعاد تعرض طرق ریتزی شتده بته  
معیشت و زندگ  کارگران را بته  

 نمایش میورارد.   
 

کارگران در بترابتر ایتن تتعترضتات  
م  ایستند. دلیل روشتن آن نتیتز  
فضای اعتتتراض امتروز جتنتبتش  
کارگری و سخنان ضد و نتقتیت   
خود دولت در هراس از گستتترش  
اعتراضات کارگری و از جتمتلته  
بحث بر سر امرتان پت  گترفتتته  

 شدنی این الیحه است. 
 

 سخن آخر:
کارگران کلیت  انتون کتار رژیتم  
اسالم  و این بستا  بتردگت  و  
توحش را  بوت نتدارنتد. کتارگتران  
حق تشرتلی اعتتتوتابی بترپتایت   
تتجتمتتعتات اعتتتتراضت  را حتقتتوق  
مسلم خود میدانند. کتارگتران بته  
زدن انتتتز امتتتنتتتیتتتتتتت  بتتته  
اعتراضاتشان در دفتا  از حتقتوق  
پایه ای و زندگ  و معیتشتتتشتان  
اعتتتتتراض دارنتتد. کتتارگتتران بتتا  
مبارزات جانانه شان تتوانستتته انتد  
 دمهای مهم  بترای متتتشترتل  
شدن بردارند و با اعتتتراضتات هتر  
روزه ختتود در بتترابتتر تتتعتترضتتات  
وحشیانه حرومت ایستاده اند. در  
این میان تشرتلتهتای دستت ستاز  
حرومت  و جتریتانتات آبتروبتاختتته  
ای چتتتون ختتتانتتته کتتتارگتتتر و  
شوراهای استالمت  تتالش دارنتد  
مبارزات کارگران را بته دفتا  از  
 انون کار ضد کتارگتری حتاکتم  
خالصه کنند. اعتراض کتارگتران  
به کل این تتوحتش و بتردگت  و  
کلیت  انون کتار استت و ایتنتان  
و تیتحتتانته از اجترای اصتحتتیت  ا  

  انون کار سخن میوویند.  
ی  گاع مهم در برابر تتعترضتات  
رژیتتم در پتتوشتتش اصتتالق  تتانتتون  
کاری بترای متا کتارگتران پتیتش  
کشیدن خواستتتهتای بترحتقتمتان و  
تتتاکتتیتتد بتتر حتتق تشتترتتلی حتتق  
اعتواب و حقوق پتایته ای متان  

است. ی  گاع مهم در برابر متا  
کتتارگتتران ایستتتتتادن در متتقتتابتتل  
مزدوران خانه کارگر و جتریتانتات  
راستتت تتتوده ایستتتتت  و نتتقتتد  
گتتترایشتتتات حتتتافتتتظ نتتتظتتتاع و  
ساختارهایش و کنار زدن آنتهتا از  

 مقابل مبارزاتمان است.  
ما نتیتز در کتنتار اتتحتادیته آزاد  
کتتتارگتتتران ایتتترانی در کتتتنتتتار  
سنتدیترتای شترکتت واحتد و در  
کتتتنتتتار کتتتارگتتتران متتتعتتتتتتترضی  
فراخوانمان به مبارزه متحد عتلتیته  
تعترضتات رژیتم استالمت  تتحتت  
عنتاویتنت  چتون ااصتالق  تانتون  
کتتتارا استتتت. و اکتتتنتتتون کتتته  
ا توادشان چنین فلتج شتده و از  
سوختتن بترجتاع و هتمته امتیتد و  
تدبیرهتایشتان ستختن متیتوتویتنتدی  
اکنون که در هراس از متا متردع  
چنین به جان هم افتتاده و دزدی  
هتا و جتنتتایتات یترتتدیتوتتر را رو  
میرننتد و اکتنتون کته جتنتبتش  
اعتتتتتراضتت  کتتارگتتری هتتر روز  
ستازمتانتیتافتتته بته جتلتو متیترودی  
بهترین فرصت استت کته تتعترض  
رژیم را با تعرض پتاست  دهتیتم و  
حوت خواستتتهتای ستراستری متان  
چون افزایش دستتتمتزدهتا در  تدع  
اوت سه متیتلتیتون و پتانوتد هتزار  
تومانی بیمه های اجتماع  چتون  
درمان رایوانی تحویل رایتوتان و  
بیمه بیراری برای همه بتیترتاران  
و آزادی تشرلی اعتوابی تجتمتع  
و باطل شدن تمام  پرونتده هتای  
تشتترتتیتتل شتتده بتترای کتتارگتترانی  
معلمان و مردع معترض و آزادی  
فوری کارگران زنتدانت  و هتمته  
زندانیان سیاست  متتتحتد کتنتیتم.  
جمهوری استالمت  را بتا  تانتون  
کار و تمام   وانین ارتجاعت  و  
ضد انسان  اش باید به زبالته دان  

 تاری  س رد. 
 

 ت م ا ا   ب ا   ا م ز ی ن   بار ا ی   آ ز ا د ی   ااا ر گار ا ن   ز ناد ا ن ی 

Shahla. Daneshfar2@gmail.com 
now.com-them-http://free 
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هرگونه تالش برای ایجادتغییرات ضد کارگری در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر و ”
 فالکت بیشتر،با فوران خشم فرو خورده ما کارگران مواجه خواهد شد 

 پروین محمدی

خبرهای منتتتشتره حتاکت  از آن  
است که حدا ل تا بدینتجتا دولتت  
دستت بتته یتت  عتقتتب نشتتیتنتت   
ضمن  در مورد الیحه اصتالحتیته  
 انون کار زده است. امتا چتیتزی  
که در این میان اتتهتاق افتتتاده و  
اتحادیه ازاد کارگران ایران عتالوه  
بتر افشتتاگتتری در متتورد الیتتحتته  

دستتت بتته   اصتتالحتتیتته دولتتتی  
افشاگری در مورد آن زده استتی  
این است که دولت هم در الیتحته  
اصالحیه و هم در چتال امستات  

این  تانتون    ١٥  انون کاری به ماده  
دست اندازی کرده و در ا تدامت   
جاعالنه بند )ق( و )ز( را جتزو  

 تانتون کتار بته حستاب    ١٥ ماده  
آورده است تا در صورت بتاز پت   
گیری الیحهی حدا ل این دو بتنتد  
به اایت ضد کارگری را در ایتن  

  انون نهادینه کند. 
این آن چیزی است که تا کتنتون  
و تتتا دیتتروز کتته اتتتحتتادیتته آزاد  
کتتتارگتتتران ایتتتران دستتتت بتتته  
افشاگری در مورد آن زد پتنتهتان  
و مسروت مانده بود و تتمتامت   

کسانیره تتا بته حتات در متورد  
الیحته اصتالحتیته دولتت متوضتع  
گیری کرده اند عامدانه یتا اتیتر  

در این رابطه متوضتعت    عامدانه  
 نورفته اند. 
 تتتانتتتون کتتتار کتتته    ١٥ متتتاده  

متتبتتحتتث ختتاتتتمتته  تترارداد     بتته 
اختواص دارد یرت  از جتنتجتات  
برانویزترین مواد این  تانتون استت  
که از اواخر دهته هشتتتادی دولتت  
احمدی نهاد سع  در وارد کتردن  
بندهای )ق( و )ز( بته آن کترد  
اما هی واه موفق به وارد کتردن  
آنها به این متاده نشتد و بتر ایتن  
اساسی این بندهتا تتا پتایتان ستات  

 انون کتار    ١٥ ی نه وارد ماده    ٤٧ 
شدی نه در چاپهای آن آمتد و نته  
در مراجع  تانتونت  در رابتطته بتا  
اختراج کتارگتتران بتته ایتتن بتتنتدهتتا  

 استناد شد. 
اما به ناگهان دولت تدبیر و امیتد  
سرمایه داران با زیرک  تماعی ایتن  
  ١٥ بندها را جزو بتنتدهتای متاده  

 انون کتار در چتال امستات آن  
وارد کرد و با آوردن اصالحیته بتر  

روی آنها طوری رفتار نمتود کته  
  ١٥ گویا این بتنتدهتا جتزو متاده  

 انون کار بوده اندی بتا ایتن امتیتد  
هم ون دولتت احتمتدی   که اگر  

نهاد بر اثر مبتارزات و متقتاومتت  
کارگران موفق به توویب الیتحته  
اصتتالحتت   تتانتتون کتتار نشتتدنتتدی  

 تانتون    ١٥ موفق شده باشند ماده  
کار را با تغییرات انجاع شتدهی بتا  
دوز و کتلت  بته ختورد طتبتقته  
کارگر ایران بتدهتنتد تتا مستئتلته  
اخراجهای فتلته ای کتارگتران را  
برای هتمتیتشته صتورت  تانتونت   

 دهند. 
تالش برای ایجاد تتغتیتیترات ضتد  
کتارگتری تتر در  تانتون کتار و  
ا تتداع جتتاعتتالنتته دولتتت در وارد  

)ز( بته   کردن بنتدهتای )ق( و  
 انون کار با هتده تستهتیتل بت   
سابقه اخراجهتای دستتته جتمتعت   
کتارگترانی در شترایتطت  صتتورت  
میویرد که به متعتنتای وا تعت   
کلمه و ب  هیچ ستیتاه نتمتائت ی  
بیراری میلیونها کارگر و جتوان  
جتویتای کتار بتیتداد متیترتنتد و  

مسئولین حرومت  خود از وجتود  
ایتن درجتته از بتتیترتتاری و پتتیتتدا  
کردن راه حتل بترای آن صتحتبتت  
میرنندی اما از طره دیور بتطتور  
ریاکارانه ای شرایط را بتا دستت  
بردن به معدود حدا لهای متوجتود  

ی  ١٥ در  انون کار و جتعتل متاده  
بتترای گستتتتترش لشتترتتر عتتظتتیتتم  
بیراران مهیا میرتنتنتد. آیتا ایتن  
عمل معنای  جتز ایتن دارد کته  
این حضرات در صتدد تتامتیتن و  
تضمین سودهای نتجتومت  بترای  
صاحبان سرمایه به  یمت فتقتر و  
درمتانتدگت  بتیتش از پتیتش متتا  
کارگران هستند. آیا وا عا در ایتن  
چند دهه گرشتهی ایتنتان چتیتزی  
بر سر سهتره هتای متا کتارگتران  
با   گراشتتته انتد کته حتات در  
صتتدد اتتارت آن بتتر آمتتده انتتد.  

چنان ارق در اتارتتوتری   اینان  
خود هستند که حت  از فهم ایتن  
مسئله عاجزند که دیور در سهتره  
های خال  ما کارگتران چتیتزی  
برای اارت و چ اولتوتری بتا ت   

 نمانده است. 

وارد کردن جتاعتالنته بتنتد )ز( و  
بویهه بند )ق( توسط دولت تتدبتیتر  
  ١٥ و امید سرمایه داران به متاده  

 انون کار و تتالش بترای اتارت  
هستت و نتیتتستتت متا کتتارگتترانی  
چیزی نتیتستت کته بتراحتتت  از  
حلقوع طراحان و متجتریتان چتنتیتن  
بندهای خانمان بر باد ده  پاییتن  
برود. امروزه بتنتا بتر اذعتان ختود  
این آ تایتانی هتم بتیترتاری بتیتداد  
میرند و هم حدا ل متزد و کتل  
دریافت  ی  کارگتر سته بترابتر  
زیر خط فقر است. آنو ت علیراتم  
چنین اعترافات  که بیانتوتر اوج  
ستم گری و تحمیل شترایتط ضتد  
انسان  بر میلیونها میلیون انستان  
استتت ایتتن حضتترات بتتاز هتتم در  
صدد تحمیل شرایط  بته متراتتب  
فالکت بارتتر بتر طتبتقته کتارگتر  
ایران هستندی شرایتطت  کته بتدون  
تردید با فوران خشتم فترو ختورده  
میلیونهتا کتارگتر و زحتمتتترتش  

   مواجه خواهد شد. 
 

 گزارش تکمیلی تجمع کارگری در مقابل مجلس شورای اسالمی در اعتراض به الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار ”

 
از ستتاعتتت ده صتتبتت  امتتروز و  
همزمان بتا آاتاز بتررست  الیتحته  
اصالحتیته دولتت بتر روی  تانتون  
کار جمع  از کارگران تتهتران بتا  
هماهنو  اتحادیه آزاد کتارگتران  
ایران دست به تتجتمتع در متقتابتل  
مجل  شورای اسالم  زدند. در  

ظتهتر    ٥١ این تجمع که تا ساعت  
ادامتته داشتتت کتتارگتتران شتتعتتار  
میدادند: الیحه این دولت بتردگت   

معیشتت متنتزلتت حتق    –کارگر  

 ترارداد متو تت    –مسلم متاستت  
اصتالق  تانتون    –بردگ  کارگر  

امتیتد    –کار به نهع سترمتایته دار 
کتارفتترمتاهتتا کتتارگتر ختامتتوشتتهی  
  -تدبیر دولتمردان کتارگتر ارزونته  

کتتارفتترمتتایتتان بتتدانتتنتتد کتتارگتتر  
دولتیان بتدانتنتد    –خاموش نمیشه  

کارگر ارزون نمتیتشته و... فتایتل  
صوت  شعارهای ایتن تتجتمتع بتر  
روی کانات اتحادیه ازاد کتارگتران  

 ایران است. 
 

هتتمتت تتنتتیتتن در ایتتن تتتجتتمتتع  
پتتالکتتاردهتتای زیتتادی بتته چشتتم  
متتیتتختتورد کتته بتتر روی آنتتهتتا  
مطالبات کارگران و شتعتارهتایت   
در اعتراض به الیتحته اصتالحتیته  
دولت بر روی  انون کتار نتوشتتته  
شده بود: بر روی بنر بتزرا ایتن  
تجمع نوشته شده بود: متاختواهتان  

 تتانتتون    ٧٥ اجتترای فتتوری متتاده  
کتتتار بتتترای افتتتزایتتتش فتتتوری  
دستتتتتمتتزدهتتای بتتر چتتیتتده شتتدن  
 راردادهای مو تی حتق بترپتائت   

تشرلهای مستتتقتل کتارگتری و  
ایجاد تغییرات مناستب در  تانتون  
کار به نهع ی  زندگ  انستانت   
برای کتارگتران و متزد بتوتیتران  

اتتهتامتات     -زحمترش هستتتیتم  
امتتنتتیتتتتت  بتتایتتد از پتترونتتده هتتای  

بتا    –فعالین صنه  ختارج شتود  
توویب الیحه اصالحیه دولتت بتر  
روی  انون کار پایه هتای  تانتون  
تامین اجتماع  متتتزلتزت ختواهتد  

الیحه اصتالحتیته دولتت بتر  –شد  
روی  انون کتار یت  بتازگشتت  

به عقب ب  سابتقته و تت تبتیتت و  
گستتتتترش بتتردگتت  متتحتت  متتا  

با توتویتب    -کارگران ایران است  
الیحه اصتالحتیته دولتت بتر روی  
 انتون کتار در متدت کتوتتاهت   
صدها هزار کارگر بوورت دستته  
جمع  اخراج خواهنتد شتد و حتق  
اعتراض از کارگران بترای اختراج  

 تانتون    –سازیها سلب خواهد شد  
کتتتار فتتتعتتتلتتت  عتتتامتتتل رواج  
  راردادهای مو ت و ب  حقو    

 1٥ صفحه     
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ما کارگران استی ما خواهان تغیتیتر  
این  تانتون بترای تضتمتیتن امتنتیتت  
شغل  و اعمات مقاولته نتامته هتای  

سازمان جتهتانت  کتار در    ٤٦ و    ٦٤ 
بتتررستت  الیتتحتته    –آن هستتتتتیتتم  

اصالحیه دولت بر روی  تانتون کتار  
در کمیسیون اجتماع  مجل  بتایتد  
فتتورا متتتتتتو تتتف و ایتتن الیتتتحتتته  
 ضدکارگری معدوع باید گردد و... 

 
در پ  این تتجتمتع و بتا تتوجته بته  
اینره تجمع کنندگتان اعتالع کترده  
بودند بدون حضور رئی  کمتیتستیتون  
اجتماع  مجل  در میتان شتان بته  
تجمع خود پایان نخواهند داد حتدود  

ظهر با حضور یترت  از    ٥١ ساعت  
اعضتتای کتتمتتیتتستتیتتون اجتتتتتمتتاعتت   
مجل  و توافق بر سر انتتتختاب سته  
نماینده از تجتمتع کتنتنتدگتان جتهتت  
حضتتور در جتتلتتستته کتتمتتیتتستتیتتون  
اجتتتتتمتتاعتت  متتجتتلتت ی کتتارگتتران  

معترض به تجمع خود پایان دادنتد و  
نماینده های آنان پروین متحتمتدی و  
نتاهتیتد ختداجتو از اعضتای هتیتتات  
مدیره اتحادیه ازاد کارگتران ایتران و  
اشره بنائت  از کتارگتران شترکتت  
کننده در تجمع و نتمتایتنتده پترستنتل  
بیمارستان دکتر س یر پ  از  ترائتت  
بیانیه اتحتادیته آزاد کتارگتران ایتران  
پیرامون الیحه اصالحیه دولتت و بتا  
کف زدن تجمع کنندگتان بته داختل  

 مجل  رفتند. 
 
با حضور نمتایتنتده هتای کتارگتران    

تجمع کننده در مجلت ی آنتان ابتتتدا  
در الب  مجل  بتا ختدادی رئتیت   
کمیسیون اجتماع  مجل  و تتقت   
زاده نماینده پارلمان  وزارت کتار در  
مجل  به مراکتره پترداختتتنتد و بتا  
توضی  مواد ضد کتارگتری الیتحته  
اصالحیه دولت بر روی  انتون کتاری  
خواهان عودت آن از سوی متجتلت   
بته دولتتت شتتدنتتد. در ایتتن متتراکتتره  

رئی  کمیسیون اجتماعت  متجتلت   
با تاکید بر اینره  تانتونت  در ایتن  
متتورد کتته متتجتتلتت  بتتتتتوانتتد بتتدون  
بررس ی لوای  دولتت را بتر گتردانتد  
وجود ندارد و از مشروطیت تتاکتنتون  
چنین اتها   نیافتاده است با تایتیتد  
صحبتهای نماینتده هتای کتارگتران  
بر احتمات برگشت این الیحه پت  از  

 بررس  اولیه تاکید کرد. 
 

در ادامه ایتن متراکتراتی بتا شترو   
جلسه بررس  الیحه اصالحیه  تانتون  
کتتار در کتتمتتیتتستتیتتون اجتتتتتمتتاعتت   
مجتلت ی نتمتایتنتده هتای کتارگتران  
تجمع کننده به جتلتسته کتمتیتستیتون  
دعوت شدند و پ  از معترفت  آنتان  
به عنوان نتمتایتنتده هتای کتارگتران  
معترض در مقابل متجتلت ی پترویتن  
محمدی به نتمتایتنتدگت  از ستوی  
بقیه به سخنران  پترداختت. وی در  
این سخنران  اظتهتار داشتت:  تانتون  
کار در هر کشوری نماینده بتربتریتت  

یتتا متتدنتتیتتت در آن کشتتور استتت.  
شرایط کار کارگران و سهم آنتان از  
زندگ  در شرایط حتاضتر بتا وجتود  

میلیون حاشیه نشینی میلتیتونتهتا    ٥٥ 
بیراری اختراج ستازیتهتای گستتتردهی  
دستمزدهای چند برابر زیر خط فتقتر  
و متتاهتتهتتا عتتدع پتترداختتت هتتمتتیتتن  
دستمزدهای بیانتوتر بتربتریتت در ایتن  
جامعه است آنو ت شما بتا توتویتب  
این الیحه درصدد رسمیت بتختشتیتدن  
و تعمیق و گسترش ایتن بتردگت  و  
بربریت هستیتد. وی در ادامته ایتن  
سخنران  اظهار داشت: شتمتا توتور  
نرنید که ایتنتجتا آراع نشتستتتیتد و  
میتتتوانتیتد ستنتدی را بته توتویتب  
برسانتیتد کته طتبتق آن متیتلتیتونتهتا  
خانواده کارگری به  هقرا و مترا  
رانده بشونتد و آنتو تت آنتان ستاکتت  
بنشینند. وی در پتایتان ستختنترانت   
ختتود ختتواهتتان عتتودت فتتوری ایتتن  
الیحه به دولت و ایتجتاد تتغتیتیترات  
مناسب در  انتون کتار بترای پتایتان  

دادن به شرایط مویبت بار متوجتود  
 شد. 
 

در این جلسه که هتهتده تتن متعتاون  
وزیتتر کتتار و تتتعتتدای از اعضتتای  
شورایعال  و نتمتایتنتده هتای عضتو  
کمیسیون اجتماع  مجلت  حضتور  
داشتند تمام  سخنرانان از زوایتای  
مختله  مخالهت خود را بتا الیتحته  
اصالحیه دولت اعالع داشتند و ایتن  
الیحه که  رار بتود کتلتیتات آن در  
این جلسه به رای گراشته شودی بته  
رای گیتری نترستیتد و کتلتیتات آن  

 مووب نشد. 
 

اتحادیه آزاد کتارگتران ایتران اعتالع  
میدارد در صورت تداوع تالش دولتت  

 برای 
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 چه کسی از اصالح قانون کار سود می برد؟
 ناصر اصغری

بحث درباره اصالحات پیشنتهتادی  
بته  تتانتون کتتار رژیتم جتمتهتتوری  
اسالم  بحث داغ روزهتای اختیتر  
در جنبش کتارگتری بتوده استت.  
خود این  انتون کتار چتیتزی جتز  
 انون  کردن بتردگت  کتارگتران  
تتتتر نتتتتدارد. اصتتتتالحتتتتات   در ب
پتتیتتشتتنتتهتتادی هتتم متت  ختتواهتتد  
بیحقو   حت  بیتشتتتر کتارگتران  
رای اگر تا بتحتات  تانتونت  نتبتوده  
استی  انون  کند. در متورد ایتن  
اصتتالحتتات و ختتود  تتانتتون کتتار  
جمهوری اسالم  زیاد گهتته ایتم  
و باید بیشتر از آن ه که تا بتحتات  
حره زده ایمی حتره زده و بتحتث  

 کنیم. 
 

رسانه های جتمتهتوری استالمت   
همی چه آنهای  کته نتزدیت  بته  
اختانتته کتتارگتترا هستتتتنتتد و چتته  
آنهای  کته بته بتانتدهتای دیتوتر  
رژیم نزدی  و وابستتته انتدی در  
این بحث دخالت زیتادی کترده و  
بتتلتتنتتدگتتوهتتایشتتان را در اختتتتتیتتار  
تعدادی از صاحبنظتران  ترار داده  
استتت. از جتتمتتلتته ایتتن متتبتتاحتتثی  
مواحبه هائ  استت کته اشترقا  
اخیرا با زهرا کریم  و چتنتد تتن  
دیتوتتر انتتجتتاع داده استت. اشتترقا  
زهرا کتریتمت  را اعضتو هتیت ت  
عتتلتتمتت  دانشتتوتتاه متتازنتتدرانا و  
اکارشناس بتازار کتارا متعترفت   
کتترده استتت. وی در جتتواب بتته  
سئوات ااین اصالحیته  تانتون کتار  
به نهع چته کست  استت؟ا مت   

ک . مطمئنتا دولتت    گوید: اهیچ 
با این پیشنهادات در ایتن شترایتط  
حتما مورد انتقادات سختت   ترار  

گتتتیتتترد و شتتتاهتتتد ریتتتزش    متتت  
طرفداران خود در طتبتقته کتارگتر  
ختواهتتد بتتودی بتته عتتبتارتتت  بتتایتتد  

گتونته    هزینه این پیشتنتهتاد را ایتن 
ب ردازد. کارفرمایان همی چته ایتن  
اصالحیته بتاشتد و چته نتبتاشتدی  
عمال دستشان بتاز استت کته در  
صورت تمایلی نتیتروی کتار ارزان  
استخداع کنند؛ اما با فتراگتیتر و  
 تتتانتتتونتتت  شتتتدن ایتتتن کتتتاری  
کارفرمایان نیروی کتار  تدیتمت   

 یتمتت    خود را با نیروی جدید ارزان 
)تتحتت عتنتوان شتاگترد( عتتوض  

کنند و عمال امران انتبتاشتت    م  
تجتربته و دانتش در بستیتاری از  

رود. شتایتد    ها از متیتان مت    بنواه 
متتدت کتتارفتترمتتایتتان از    در کتتوتتتاه 

متتنتتافتتع متتادی اصتتالق  تتانتتون  
مند شوند اما در بلنتدمتدت و    بهره 
جتایت  نتیتروی    مدتی با جابته   میان 

کار  دیم  بتا شتاگتردان جتدیتدی  
زیان خواهتنتد کترد. طتره ستوعی  
یعن  کارگران نیزی آنتهتایت  کته  
فعال در وضعیت باثبات هستتتنتدی  
پتت  از اصتتالق  تتانتتون احستتاس  

کتنتنتد و نستبتت بته    ناامن  مت  
تتتر و از شتترایتتط    آیتتنتتده نتتوتتران 

تر خواهتنتد شتد. آنتهتایت     ناراض  
هم که حاال در شرایط بتد کتاری  
فعتات هستتتنتدی امتیتد بتهتتترشتدن  

 دهند.ا   شرایط را از دست م  
 

مواحبه فوق نرات زیتادی دارد  
که تماما از منظر نورانت  بترای  
آیتتنتتده کتتارفتترمتتایتتان و صتتاحتتبتتان  
ستترمتتایتته متتطتترق شتتده استتت. از  
جهات زیادی مت  شتود بته ایتن  
موتتاحتتبتته پتترداختتتی امتتا متتن  
عجالتا به نرات مهتم در هتمتیتن  

 پردازیم.   نقل  وت م  
 

طاارفااداران رژیاام در 
 میان کارگران

زهتترا کتتریتتمتت  در بتتختتشتت  از  

گتویتد کتارگتران    اش م    مواحبه 
 ادر نیستنتد بتا دستتتمتزدی کته  

های متعتیتشتتت     گیرند حدا ل   م  
مدنظر  انون را برای خانواده ختود  
تت متیتن کتتنتنتد. پتت  مت  تتتوان  
نتتتیتتجته گتترفتت اگتتر کتارگتتری  
خودآزار نباشدی بتا ایتن وضتعتیتت  
نم  تواند طترفتدار رژیتم بتاشتد.  

تتتوانتتد    متنتتظتتور ایشتتان فتقتتط مت  
کسان  در بیتن کتارگتران بتاشتد  
که زندگ  و امرار معاشتشتان را  
مدیون دخالتت شترافتتتمتنتدانته در  
کار و تولید نیتستتتنتد؛ بتلترته آن  
بخش از رژیتم را کته در اختانته  
کارگرا متشرل است را مد نتظتر  
دارد. دولتتتت روحتتتانتتت  دولتتتت  
جناح  از رژیم استت کته اختانته  
کارگرا یا همان اطترفتداران رژیتم  
در طبتقته کتارگترا در آن جتنتاق  
متتت  گتتتنتتتجتتتنتتتد. رژیتتتم ایتتتن  
طرفدارانش را از دستت نتختواهتد  
داد. اینها با اصالحیه هتای وارده  
بتتر  تتانتتون کتتار کتتمتت  دایتتره  
مانورشان کم خواهد شد؛ امتا نته  
به درجه ای کته بته اپتوزیستیتون  
رژیمی حتتت  ااپتوزیستیتونا نترع و  
مضتحتترت  کته فتقتتط در ایتتران  
اسالم  شاهد آن بوده ایمی پترتتاب  
بشتتونتتد. نتتهتتایتتتتتا بتته  تتوت زهتترا  
کریم  امورد انتتتقتادات ستختتا  
 رار خواهد گرفت؛ که اسختتت ا  
آن هم نسب  است. اینتهتا )اختانته  
کارگرایها و شاخرهای مختتلتف  
آن( دشمنان کارگران هستنتد کته  
بتترای جتتاستتوستت  و ستترکتتوب  
مستقیم در میان کارگتران سترهتم  

انتد. حتاشتا و متختهت     بندی شده 
کنند که همدست کتارفترمتا    نم  

و متتدیتتریتتت هستتتتتنتتد. ایتتنتتهتتا  
همانهای  هستند که بتا متوکتت  

ختتواستتتتتنتتد زبتتان فتتعتتات    بتتر متت  

کارگری را بتبترنتد. در تت تبتیتت  
دستمزدهای چندین بار زیتر ختط  
آوا    فتتقتتری هتتمتتیتتشتته بتتا دولتتت هتتم 

هتای    انتد. زیتر تتمتاع موتوبته   بتوده 
حدا ل دستمزدها رای که هتمتیتشته  

انتتدی امضتتا    زیتتر ختتط فتتقتتر بتتوده 
 اند.   گراشته 

 
 کارفرمایان

زهرا کریم  درستت مت  گتویتد  
کتته چتته اختتراج و ستترکتتوب و  
بیحقو   کارگران  انون  بتاشتنتد  
و چه نباشدی کافرمایانی و التبتتته  
در هتتمتتدستتتتت  بتتا بتتزرگتتتتتریتتن  
کارفرمای این کشوری که دولتت  
باشدی عمال دستشان باز است کته  
چه بالئ  سر کارگران بتیتاورنتد.  
من ایشان )زهرا کریم ( را نمت   
شناسم. اما در همین مواحبه او  

ای بسیار دااتر از آش شتده    کاسه 
گتتتویتتتد کتتته بتتتا    استتتت. متتت  

جایوزین  نیروی کار باتجربته بتا  
تتجتربته و اشتاگتردا    کارگران بت  

کتتتتارفتتتترمتتتتایتتتتان عتتتتمتتتتال از  
های  انون کار متتتضترر    اصالحیه 
تتتتتد. از هتتتتتمتتتتتان    متتتتت   شتتتتتون

متتوضتتعتتوتتیتتریتتهتتایتت  استتت کتته  
بتتعتتضتت  از طتترفتتداران ادولتتت  
 انون ا در بتیتن دوستتتان دور و  
نزدی  جمهوری اسالمت  بتا آن  

شوند که گویا طترفتدار    ظاهر م  
دولت  انون هستند و باید با راه و  
کار  انون ی کارگران را بته کتار  
کشید. اافل از اینره بیحقوق و  
بیحقو تر کردن کتارگتران هتویتت  
رژیم اسالمت  و کتارفترمتایتانتش  
استتت. اتتتتهتتتا تتتا رژیتتتم نتتته بتتتا  

های اینوونه کارشتنتاستانی    توصیه 
که با توصیه کارشنتاستانت  کته  

گتراریتهتای    با راه و کتار سترمتایته 
ختتارجتت  آشتتنتتا هستتتتتنتتدی ستتعتت   

کند شرایط  را متهتیتا کتنتد    م  
گترارهتتا    کته شتتایتد ایتن ستترمتایتته 

راتتبتتتتت  کتتنتتنتتد آنتتجتتا هتتتم  
گتراری کتتنتنتد. ایتن آن    سترمتایتته 

متتتوضتتتعتتت  استتتت کتتته رژیتتتم  
حقتو ت  کتامتلی و    خواهد ب    م  

کار با دستمزد بسیار نازت و بتدون  
هی وونته متزایتائت  را  تانتونت   
کند که شاید کس  طتمتع کترد  

 اش را راه  آنجا کند.   و سرمایه 
 

رژیم جمهوری اسالم  اتهتا تا بتا  
هتتای کتتارفتترمتتایتتان و    تتتوصتتیتته 

مشتتاوران آنتتهتتاستتت کتته شتترایتتط  
بردگ  هتر چته بتیتشتتتر را وارد  

  وانینش م  کند.  
 

 دولت و کارگران
هتای  تانتون    در معادله اصتالحتیته 

کتاری یتت  طتتره ایتتن متتعتادلتته  
کارگران هستتنتد. طتره اصتلت   
این معادلته! نتظتر زهترا کتریتمت   
درباره کارگران در این باره جتالتب  
استتتت. اطتتتره ستتتوعی یتتتعتتتنتتت   

 کارگران نیزی آنهای  که  
 

فعال در وضعیت باثبات هستتتنتدی  
پتت  از اصتتالق  تتانتتون احستتاس  

کتنتنتد و نستبتت بته    ناامن  مت  
تتتر و از شتترایتتط    آیتتنتتده نتتوتتران 

تر خواهتنتد شتد. آنتهتایت     ناراض  
هم که حاال در شرایط بتد کتاری  
فعتات هستتتنتدی امتیتد بتهتتترشتدن  

دهتنتد.ا    شرایتط را از دستت مت  
گیرد ایتن    ای که ایشان م    نتیجه 

است: دولت طرفداران ختود را در  
میان کارگترانی کته ختط متقتدع  
سرکوب هستتنتدی از دستت مت   
دهد. کارفرمایان هم که متنتافتع  

 دانند    شناسند و نم    خود را نم  
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 ها عا بت    که اینوونه زورگوئ  

خوش  بدنبات نتختواهتنتد داشتت.   
تتر    کارگران  که وضعشان باثبات 

بود نسبت به آینده نوران خواهتنتد  
شتتد و از شتترایتتط نتتاراضتت .  

ای نتداشتتتنتد    کارگران  که آینده 
از جمله بخش وسیع  از ایتن    –

هترگتونته    -طبقه که بیرار است  
امیتدی را اگتر بته بتهتتتر شتدن  
شتتترایتتتط داشتتتتتتتنتتتدی از دستتتت  

دهند. اینجاست کته دولتتت     م  
کتته اصتتالحتتیتته آورده استتتی بتتا  

ای متعتتترض روبترو ختواهتد    طبقه 
شد که دیور اخانه کارگتریاهتا  

 را هم با خود ندارد. 

 
به نظر من نتتیتجته گتیتری زهترا  
کتتریتتمتت ی کتته کتتارگتتران ایتتن  
وضعیت را نتمت  پتریترنتد درستت  
است؛ گرچه لحن و فتحتوای او  
در این مواحتبته بتیتشتتتر حتالتت  
نوران  از این وضعیت دارد. امتا  
فقر و فالکتت  کته هتر روز بته  

کتتارگتتران بتتیتتشتتتتتر از روز  تتبتتل  
تحمیل م  شود دیور اتیتر تابتل  
تحمل شده است. منتتهتا جتنتز  
کارگر با رژیم اسالم ی با هتمته  

هتا و    هایش با شتورش   باند و جناق 
اعتتتتتراضتتات متتقتتطتتعتت  نتتتتتیتتجتته  
متتطتتلتتوب و دراز متتدتتت  بتترای  
کارگران نخواهد داد. کتارگترانی  

و بخوتوص فتعتالتیتن کتارگتری  
باید به مواه این وضعیت برونتد  
و سخت درگیر متشرل کتردن و  
سازمان دادن کارگتران بتاشتنتد و  
جامعه را برای اعتراضات وستیتع  

 و  درتمند آماده کنند. 
 ١٢٥٢ اکتبر    ٣ 

 اصالحیه یواشکی،غارت در خفا و استثمار علنی
 یاشار سهندی

یربار دیوتری ایتنتبتار امتا درختهتا  
حرومتت توتمتیتم گترفتتته استت  
ا انون کارارا بیتشتتتر از ایتن کته  
هست در جهت  ابتهتبتود فضتای  
کسب و کارا برای سرمتایته داران  
خارج  و داخل  ااصتالقا کتنتد.  
اصالحیه مرکور ب  سرو صدا بته  
مجل  اسالم  فرستاده شده و در  
دستور کتار کتمتیتستیتونتهتای ایتن  
مجل   رار گرفته استت. ایتنترته  
همین  انون موجود ضد کارگتری  
است هیچ جای بح   نیست ایتن  
را دیور هر کارگری با گوشت و  
پوست و استتتختوان ختویتش لتمت   
کرده است. اما اینره همین را هم  
اکارآفرینان متحتتترعا از آن نتهترت  
دارند نشان از حرص و طتمتع بت   
پایان ایشان دارد. همیتشته تتاکتیتد  
کتتردیتتم ادولتتتتتمتتردانا جتتمتتهتتوری  
اسالم  در مورد هر چ  اختاله  
داشته باشند در متورد کشتتتن و  
است مار و اتارت ثتروت جتامتعته   
کوچرترین اختالف  ندارند. دولت  
تدبیر و امید حسن کلید ساز همان  
اصالحات  را م  ختواهتد اعتمتات  
کتنتتد کته دولتتت ا بتت  کتتهتتایتتت  
احمدی نهادا در نظر داشت انتجتاع  
دهد. کوچرترین بندی و تتبتوتره  
این  انون که اشاره کرده است که  
باید  رارداد کار در چتهتار بترا  
باشد و ی  بترا آن در دستت  
کارگر باشد هم برای کارآفتریتنتان  
سنوین است همین را میتختواهتنتد  
از دست کارگر بیرون برتشتنتد تتا  
نتواند بر اساس آن در جتای طترق  
شرایت  کند. اگتر در جتای از  
این  تانتون اشتاره شتده استت کته  
کارهای که اماهیت دائم ا دارند  
 رارداد کار هم باید دائتمت  شتود  
ظاهرا مانع بزرگ  بر سر سرمتایته  

گتتراری ختتارجتت  و کتتار آفتتریتتن  
محترع داخل  استت استت. تتالش  
روتین حرومت اسالمت  در هتمته  
ایتتن ستتالتتهتتای اعتتداع بتته اضتتافتته  

 تشدید است مار بوده است. 
 

متتاهتتیتتت دیتتوتتر ایتتن حتترتتومتتت  
دزدیتهتای متتیتلتیتادری استت کتته  
خودشان را هم به تعجب انتداختتته!  

متتیتتلتتیتتاردی از    ٦٢٢٢ اختتتتتالس  
صندوق بازنشسته گان فرهنتوتیتان  
و نیز واگراری چند هزار میلتیتارد  
تومان  زمین و خانه و آپارتمان به  
اافراد خاصا در شتهترداری تتهتران  
نمونه های جدید دیوری از فساد  
پایان ناپریر حرومت اسالم   که  
توسط خودشان بخاطتر کشتمترتش  
های جناح  شتان رو شتده و در  
این متیتان ا استتتاد دانشتوتاهت ا  
درنامه ای سرگشاده به روحان  با  
اشاره بته دو نتمتونته اختیتر اتارت  
ثروت جامعه می رسد:ا امتارا چته  
م  شود که این هتمته فستاد در  
جامعه مان ) شتمتا بتختوانتیتد در  
حرومتت استالمت  متان( بتوجتود  
آمده؟ا این استاد محترع که سابقه  
ای در انقالب فرهنو  حرتومتت  
و ستترکتتوب متتردع کتتردستتتتتان بتته  
عنوان نماینده دولت بتازرگتان دارد  
هتتمتته مشتترتتالت را نتتتتتیتتجتته ایتتن  
میداند که که اا تتتوتاد دولتتت ا  
است. صتادق زیتبتا کتالع در ایتن  
نتتامتته تتتاکتتیتتد متتیتترتتنتتد:ا ظتتره  

سال  که از انقالب صنعتتت   ١١٢ 
ا تواد آزاد مت    و شرل گرفتن 

گررد تا به امتروز حتتت  متحت   
نمونه ی  ا واد دولتتت  متوفتق  

ا توادفتاستد   نتوانسته ظاهر شود. 
و ناکارآمد دولت  حاکم برایران هم  
نخواهد توانست استتت تنتایت  بترایتن  

 اعده تاریخ  شود. تنها محووت  
موفق ا تواد دولت  ایتران فستاد  
وفساد و بازهم فستادبتیتشتتتر بتوده  
است.ا و استاد محترع دیوری که  
ستتاکتتن پتتاریتت  استتت کتته کتتار  
شریهش توجیه ستموری ا توادی  
سرمایه داری استت بتا اشتاره بته  
ثروت افسانه ای بیتل گتیتتت  از  
اشتتوتتهتتتتت  هتتمتتراه بتتا انتتزجتتار در  
رویاروی  با این ابر ثروتتمتنتدانا در  
تعجب استت کته چترا  انتتتیتجته  

هتتای شتتتتتابتتزدها صتتورت    گتتیتتری 
میویرد! بوهته دکتتترختاونتد اابتر  
ثروتمندانا  حق شتان استت حتتت   
اگر حریص باشند! استاد دانشتوتاه  
رنتتتته دکتتتتارت پتتتتاریتتتت  تتتتتز  
میدهد:اپویای  بازرگان  و صنعت  
و حرکت تتاریت  در گترو هتمتیتن  

استت.ا و ایتن   «حتریتص »مردمان  
همه گویا نتیجه ا تواد آزاد است  
نه دولت  آنهم از نو  فتاستد تتریتن  

 شان مانند جمهوری اسالم . 
 

اما حقیقت  این است که ا تتوتاد  
چه آزاد باشتد و ر تابتتت  و چته  
دولت  باشد و انحواریی ایتن هتر  
دو ا تواد سرمایه داری استت و  
این ا تواد بر متبتنتای استتت تمتار  
کارگران به سود آوری ی  عتده  
خاص متنتجتر متیتوتردد کته ابته  
ارزیتتابتت  ستتازمتتان انتتوتتلتتیتتستت   

تتنتهتا یت  در صتد   «اوکسهاع »
جمعیت جهان چتهتل و هشتت در  
صد کل ثروت روی زمتیتن را در  
اختیار داردی حات آنره سهم هشتاد  
در صد جمعیت جهان از پنج و نیتم  
در صد کل ثروت تجاوز نمیرند.ا  
این که یرعده از راه  اچاق اسلحه  
و مواد مخدر و دیرتاتوری به آن  
میرسند و یترتعتده دیتوتر بتختاطتر  

اینره اخالق و متبتتترترا هستتتنتد  
فر   در ماهیت اساس  این نظتاع  
نم  دهد. نمونه بیل گتیتتت  کته  
بخاطر ابترارش معروه شتده وبته  
نتتوشتتتتته استتتتتاد ستتاکتتن پتتاریتت   

ترین ثروتمند جتهتان کته    ا...بزرا 
عمدتا به برکت مایرروسافت اوج  

اش را در    هتا دارایت    گرفت و بعتد 
های دیوری سترمتایته گتراری    جا 

ی  «اکتوالب »کتردی از جتتمتلتته در  
هتتا و    لتتیتتدر جتتهتتانتت  تتترتتنتتولتتوژی 

خدمات آبی بهداشت و انترژیی و  
یا در شرکت ملت  حتمتل و نتقتل  
ریل  کانادا.ا نشان میدهد که هر  
دو متورد بتر استاس بتهتره کشت   
انستتانتتهتتا بتته ثتتروتتتهتتای نتتجتتومتت   
میرسند و این همه ممرن نتیتستت  
مور زیر ساختها آن فراهم باشد و  
متهتمتتتریتن زیتر ستاختت سترکتوب  
کارگران است و سترکتوب کتردن  
تحت لتوای  تانتون بتهتتتر از بت   
 انون  استیا انون بد داشتن بهتتتر  

 از ب   انون  است!ا 
 

افسادا درنهاد نظاع سرمایته داری  
  ٤٤ است. فساد از این باالتر کته  

درصد مردع بخاطر متنتافتع یت   
درصد جمعیت زیر پا له میشتونتد؟  
فساد از این گسترده تر که بترای  
حهظ وضع موجود شنیع ترین شیوه  
های شرنجه برار گرفته میشود  
و اتها ا برخ  از ایتن ابتزارهتا در  
همان کشورهای تولید میشود که  
ا توادشان بر مبنای ا تواد آزاد  
و ر ابت  است؟ متوتر در هتمتیتن  
کشورهای بتر متبتنتای اا تتتوتاد  
بنیان بازارا نیست کته پتیتشترفتتته  
ترین ابزارهای کشتتارهتای دستتته  
جمع  ساخته میشود و در اختیتار  
ک یف ترین دیرتاتتورهتای جتهتان  

مانند جمهوری استالمت  و فتالن  
 اچتا ت  متواد متختدر در وستط  
جنول های کتلتمتبتیتا  ترار نتمت   
گیرد؟ مور ثروت همین اشتختاص  
در کنار ثروت ام ات بیل گیت  د  
راچترخته ا تتتوتتاد جتهتتانت ا  تترار  
نمیویرد؟ مور همین اپتویتایت  ا  
ا تواد سرمایه داری را تتعتریتف  

 نم  کند؟ 
  

وظتیتهته ذاتت  دولتتتهتا تتامتیتن و  
تضمین بسا  است مار است و ایتن  
ممرن نیست جز با سرکوب گری  
شدید با اترتا بته  توانتیتن متانتنتد  
 انون کار جمهوری اسالم . امتا  
همین حرتومتت وحشت  بتا هتمته  
تتتبتتهتترتتاریتتش از روز اولتت  کتته  
موضو   انون کار مطرق شتده بتا  
مقاومت کارگران روبرو شده است.  
همین حرتومتت متجتبتور گتردیتده  
است در این  انون روز کتارگتر را  
به رسمیت بشناسد حرومتت  کته  
اساسا کتوشتش متیترترد کته نتاع  
کارگر را نیز حره کند. هر چند  
به ترفندهای مختتتلتف جتمتهتوری  
اسالم   انون ختودش را هتم دور  
زده امتتا هتتمتتیتتشتته بتتا متتقتتاومتتت  
کارگران روبترو بتوده کته اکتنتون  
یواشر  و از در پشتتت  الیتحته  
اصالح  اش را به مجل  ختودش  
میرساند. فساد و اارت گتری و  
تشدید است تمتار کتارگتران دو جتز  
ذات  حرومت جمهوری استالمت   
است. و راه  به جز مبارزه با کل  
حرومت نیست تا این بسا  نهرت  
انویز برای همیشه از جامعه ایران  

 رخت بربندد. 
 
 
 

 11 ازصفحه  
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بااخااش اول  قااانااون 
 کارموجود؛

برای اک ریت کتارگتران ایتران کته  
ازجانب دولتهاودستتوتاهتهتای آنتان  
بتتتااستتتتتتتنتتتاد بتتته متتتهتتتاد  تتتانتتتون  
کارموجودنزدی  به چهتل  ستات  
است محروع به زنتدگت  مشتقتت  
باردرسط  پنج برابرزیرخط فتقترشتده  
اندوهرگونه اعتراضشان به وضعیت  
معیشتیبیرارییمحرومیت ازبیمته  
بیراری وایره را با توسل به همین  
 انون کارسرکوب میرننتدیاگترهتم  
حت   انون کاررا نخوانده باشند به  
وضوق  ابل در  است که  انتون  
کارموجود را نمیشود به هی توجته  
چیزی ایرازجوازی  انونت  بترای  
سرکوب وی  کیهرخواست عتلتیته  

 خود تلق  کرد. 
 

 تتتتتتتتتتانتتتتتتتتتتون کتتتتتتتتتتارکتتتتتتتتتته  
امروزدراک رکشتورهتای جتهتان بته  
عنوان ی  ضرورت برای بر راری  
ی  رابطه ضابطه مند درارتتبتا   
باخریدوفروش نتیتروی کتار متیتان  
سرمایه داران وکارگران کشورهای  
تحت حاکمیت نظاع سرمایته داری  
کته ضتتامتتن تتت متتیتتن حتتدا تتلتتهتتای  
زنتدگت  کتارگتران درچتهتارچتتوب  
سیستم بهره کش  واست مارازطبقته  
کارگرتوسط سرمایته داری بتاشتد  
درآمده استی بتل ازهترچتیتزحتاصتل  
نبردهای کارگران بتاکتارفترمتایتان  
درطوت تاری  حتاکتمتیتت سترمتایته  
داری ازدوران انقالب صنعت  تتابته  
امروزاست. انقتالب صتنتعتتت  کته  
باکنارزدن سنتتهتاوروابتط تتولتیتدی  
اربتتاب رعتتیتتتتت   وپتتیتتشتته وری  
خردوپراکنده باعث تجمیع کارگران  
دربخشهاومراکزمتتتمترکتزصتنتعتتت   
گردیدیعمال شرایط متبتارزه دستتته  
جمع  واجتماع  برای بهرهمندی  
ازامرانات بهتروبرخورداری ازستهتم  
بتتیتتشتتتتتری ازدستتتتترنتتج ختتودرابتترای  
کتارگتتران فتتراهتتم ستتاختتت. یتترتت   
ازپیروزیهای طبقه کتارگترجتهتانت   
تحمیل  انون کاربه سرمایته داری  
است کته تتا  تبتل ازآن ستیتستتتم  

استتتتت تتمتتاروبتتهتتره کشتت  ازپتتریتترش  
حتتتتتتتتتتتتتدا تتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتتای  
معیشت یرفاه یآموزش یساعترا 

ستتتاعتتتت( ٦ رمتتتحتتتدود روزانتتته ) 
یمتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتوعتتتتتتتتتتیتتتتتتتتتتت  
کارکودکانیمزدبترابترزنتان بتامتردان  
دربرابرکاربرابروایره ستربتاززده بتود.  
امتروزه دولتتتتهتتای سترمتتایتته داری  
حاکم به ویتهه دراترب درنتتتیتجته  
مبارزات طوالن  کارگران جتوامتع  
خود ملزع به پریرش وبرآورده کتردن  
بخشهائ  ازمطالبات کارگران کته  
دراسناد وانین کاربه صورت  اعتده  
درآمده وبه ثبت رسیده گردیتده انتد  
که عدوت ازآنتهتابته راحتتت  بترای  
نظامتهتای حتاکتم متیتسترنتیتستت.  
هرچند که درصورت متتحتدنتبتودن  
صتتتتف متتتتبتتتتارزات کتتتتارگتتتتری  
دربرابرسیستم حتاکتمیدستتت وردهتای  
رسمیت یافته طبقه کارگردر وانین  
کار ابل دستت کتاری ویتاتتبتدیتل  
کتتتتتردن آن بتتتتته  تتتتتانتتتتتونتتتتت   
کامالضدکارگری وکیهرخواستتت   
عتتلتتیتته کتتارگتترانیآنتتوتتونتته کتته  
امتتروزدرایتتران شتتاهتتد آن هستتتتتیتتم  

 خواهدبود. 
 

اگتتترچتتته متتتبتتتارزات طتتتبتتتقتتته  
برای تت تبتیتت  ١٤ کارگربعدازانقالب 

مطالبات وحقوق مطروحه درجتریتان  
انتتتقتتتالب متتتتتتتو تتتف نتتتوتتتردیتتتد  
وبتتتتاوجتتتتودفضتتتتای ستتتترکتتتتتوب  
شتتدیتتدوهتتمتت تتنتتیتتن متتورد یتتورش  
 تترارگتترفتتتتتن تشتترتتلتتهتتاوشتتوراهتتای  
کارگری تتب وتتاب حتق طتلتبت   
وسهم خواه  کارگتران ازدستتترنتج  
خود درمقابل تالش سازمان یافتتته  
نتتتظتتتاع ستتترمتتتایتتته داری بتتترای  
بازگرداندن سیستم بهتره کشت  بته  
دوران ارباب رعیت  کهمیرتوشتیتد  

راازادبتتیتتات  «کتتارگتتر »حتتتتت  واژه  
رایج حتره کتنتدوبته جتایتش واژه  

 راردهتدیهتمت تنتان ادامته  «مزدور »
یافت واین طبقته هتمتواره ازحتقتوق  
وهویت اجتماع  ختود بت  و تهته  
دفا  نمودهیاما انون کارموجود بته  
لحتاظ متحتتتوا حتاصتل متبتارزات  
طبقه کارگرایران نیست. این ستنتد  

به توویب رسیدازلتحتاظ  ٢٤ که سات 
پریترش رابتطته تتولتیتدی ای کته  
یرطره آن یت  اکت تریتت  تاطتع  
کارگرکه دارای هویتت طتبتقتاتت   
ایترته بتایتتدبته رستتمتیتتت شتنتتاختتتته  
شودیدرحالیره  بتل ازآن ستیتستتتم  
حتتاکتتم تتتالش متتیتترتترد انتترتتارش  
کنتدیبترای طتبتقته کتارگتر یت   
دستاورد و پیشروی بود. اما طبقته  
کارگرایران بته ختاطتروجتودختهتقتان  
وستترکتتوبتتهتتای شتتدیتتد کتته اجتتازه  
برخورداری از تدرت کتافت  بترای  
تغییترتتوازن  توا بته ستود ختود را  
نمیدادینتوانست طبقه حاکتم را بته  
پتتریتترش متتطتتالتتبتتات ختتود نتتمتتایتتد.  
درنتیجه آن چه که زیرجلد کتتتاب  
 انون کار بدون هی وونه دختالتت  
نمایندگان وا ع  کارگران وتنها با  
نظرومطابق خواست کارفرمایان بته  
تحریردرآمدوبه توویب رسید تمامتا  
درضتتتدیتتتت بتتتامتتتنتتتافتتتع طتتتبتتتقتتته  
کارگر رارگرفتت بته طتوری کته  
موادوتبوره های  انون کتاریتا بته  
صراحت و آشرارا درتقابل ختواستت  
ومطالبات کارگری هستند ویا بتا  
ایتتتتجتتتتاد ابتتتتهتتتتامتتتتات  تتتتابتتتتل  
تتتهتتستتیتترودرزهتتاومتتنتتافتتری دربتتقتتیتته  
موادوتبوره هتا بتاز هتم درمتوا تع  
الزع به سود کارفرمتایتان  تابتلتیتت  

 معناتراش  دارند. 
  

جوانمیار مارادی : 
بررسای ماوادی از 
قانون کار؛) باخاش 

 دوم  
 

از آنجا که تتمتاع متواد و تتبتوتره  
های  انون کار کامال در ضتدیتت  
با منافع کارگران حترتم در ختود  
دارندی پرداختن به همه آنتهتا شتایتد  
بیشتتر از صتد صتهتحته را در بتر  
گیرد. در نتیجه دو ماده از  تانتون  
کار که در زمتره تت ثتیترگترارتتریتن  
مواد آن بر زندگ   طبقه کتارگتر  
هستندی برای بررس  انتخاب  م   

 گردد: 

 
تتبتوتره    ٤ ماده  »موادی از  بیل    
( کته حتداکت تر متدت متو تت  ٥ ) 

برای کارهائ  که طتبتیتعتت آنتهتا  
جنبه اتیتر مستتتمتر دارد تتوستط  
وزارت کار و امور اجتماع  تهیته  
و به توویب هیئت وزیتران ختواهتد  

کته    -٥ بند    ٧٥ ماده  »و   «رسید. 
مطابق آن حدا ل مزد كتارگتران را  
باتوجه بته درصتد تتورمت  كته از  
طتتره بتتانتت  متتركتتزی جتتمتتهتتوری  
استتالمتت  ایتتران اعتتالع متت  شتتود  

نتیتز    –  ١ تعیین م  کند و بتنتد  
که بر اساس آن حدا ل متزد بتدون  
آن که مشخوات جسم  و روح   
کارگران و ویهگ  های کارمحوت  
شده را مورد توجه  رار دهد باید به  
اندازه ای باشد تتا زنتدگت  یت   
خانواده که تعداد متوسط آن توسط  
مراجع رسم  اعالع مت  شتود را  

نمونه هتائت  از آن   «ت مین نماید. 
مواد درز و منهر دار  تانتون کتار  
هستند که بترختاله ظتاهترشتان از  
درزها و منافرشان تا امروز نهایتت  
درجه نا امن  شغل  و پائین تریتن  
سط  دستمزد )پنج برابتر زیتر ختط  
فقر( برای طبقه کارگر بیرون زده  

 است. 
 

حتداکت تر    ٤ متاده    ٥ مطابق تبوره  
مدت مو ت برای کتارهتائت  کته  
طبیعت آنها جنبه ایر مستمر دارد  
تتتتوستتتط وزارت کتتتار و امتتتور  
اجتماع  تهیه و به توویب هیئتت  
وزیتتران متت  رستتد کتته عتتالوه بتتر  
اینره نه  وجود  رارداد مو ت به  
خودی خود امنیتت شتغتلت  را از  
بین م  بردی امتا بترای ایتن نتو   
کارها  انون کارهیچ محتدودیتتت   
برای حدا ل مدت  رارداد کتار در  
نظر نورفته و  تراردادهتای یت   
ماهه و سهیتد امضتا  کته امتروز  
کمترین امنیتتت  از نتظتر شتغتلت   
برای کارگران را با   نوراشته از  
موائب استاست  امتنتیتت شتغتلت   
کارگران و از فتوایتد متهتم بترای  
کتتارفتترمتتایتتان استتت. در ایتتن نتتو   
کتتارهتتا کتته متتعتتمتتوال پتتروژه ای  

)مراکز صنعت ی عمران  و اتیتره  
در حات ساخت( هستندی چتنتانت ته  
مدت ستاختت پتروژه ستالتهتا طتوت  
برشد مطابق ایتن بتنتد از تتبتوتره  

کارفرمایان م  تواننتد بتا    ٤ ماده  
کارگر  رارداد کتار یت  متاهته  
منعقتد کتنتنتد تتا هتر زمتان کته  
بخواهنتد بتدون هتیتچ هتزیتنته ای  
کارگر را اخراج نمایند. همت تنتیتن  

حتدا تل    -٧٥ متاده    ٥ مطابق بنده  
مزد كارگران باید باتوجه به درصتد  
تورم  كه از طره بانت  متركتزی  
جمهوری اسالم  ایران اعالع مت   
شود تعیین گردد که با تتوجته بته  
عدع ارائه متیتزان وا تعت  تتورع از  
جانب مرکز آمار و بان  مرکزی  
که به عمد و با برنامه بتختوتوص  
جهت پتائتیتن نتوته داشتتتن ستطت   
دستمزد صورت م  گیتردی عتمتال  
مهری برای افتزایتش نتدادن ستطت   
دستمزد ایجاد کرده است. و مطابق  

همین ماده نیز حتدا تل متزد    ١ بند  
باید به اندازه ای باشد تا زنتدگت   
ی  خانواده که تعداد متوسط آن  
توسط مراجع رستمت  اعتالع مت   
شود را ت مین نتمتایتدی بتاز هتم بتا  
رجو  به این بند که سط  زندگت   
)تعیین نررده کته زنتدگت  یت   
خانواده کارگری در حد رفاه و یتا  
حت  بتاالی ختط فتقتر بتاشتد( و  
هم نین مشخص نررده که تعتداد  
متوسط افتراد ختانتواده چتنتد نتهتر  

سات کرشته ستطت     ٣٤ باشدی ط   
زندگ  خانواده های کارگری بته  

برابر زیر ختط فتقتر نتوته    ١ میزان  
داشته شده است. الزع بته یتادآوری  
است که مدتهاست زمزمه کاهتش  

نهر    ٧ تعداد متوسط افرا خانواده از  
نهر به عنوان مبنای تتعتیتیتن    ٣ به  

حدا ل متزد از جتانتب مستوالن و  
کارشناسان خدوع به کارفرمایان در  
جریان است و باز هم الزع بته ذکتر  
است در حتات حتاضتر کته تتعتداد  

نهر در    ٧ متوسط خانواده کارگری  
فترزنتد    ١ گرفته شده استی فتقتط  

خانواده مشموت دریافت حق عائتلته  
 مندی به همراه حقوق پدر  

 ١١ صهحه  

 جوانمیر مردادی :
 قانون کارموجود،یوغ سنگین بردگی برگردن طبقه کارگر 
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 12 صفحه    

  1٩ از صفحه       
که مبلغ  ناچیز و تحتقتیتر آمتیتز  
است خواهتنتد بتود و فترزنتد ستوع  
هیچ حق  دریافت نتختواهتد کترد  

 انون ت مین اجتماعت (    ٦٢ )ماده  
و بدتر از آن فرزندان چهارع به بتاال  
حت  از دریتافتت دفتتترچته بتیتمته  
 درمان  نیز محروع خواهند بود. 

 
 انون کار فعل  به اعتتبتار تت   
ت  متواد و تتبتوتره هتایتش بته  
معنای وا ع  ی  یتوغ بتردگت   

 بر گردن  کارگر و عالوه بر آن  
ی  کیهرخواست علیه اوست. در  
این  انون کتار عتالوه بتر ایتنترته  
صراحتا و آشترتارا هتیتچ حتق و  
حتقتتو تت  از  تتبتتیتتل حتتق تشتترتتلی  
امنیت شغل ی دستمزد متناسب بتا  
استتتتتانتتداردهتتای متتدرن جتتهتتانتت ی  
برخورداری از بیمه بیراری بترای  
بتتیتترتتاران و بتته طتتور کتتلتت  حتتق  
برخورداری از کلیه امرانتات الزع  
زندگ  مترفته و شتایستتته انستان  
امتتروزی بتترای کتتارگتتر در نتتظتتر  

گرفته نشتده استت ی تتعتدادی از  
مواد و  تتبتوتره هتایتش صتراحتتتا  
حاوی تهدیدات  و کتیتهترختواستت  
هائ  علتیته کتارگتران استت کته  
متتطتتابتتق آنتتهتتا از کتتمتتیتتتتته هتتای  
انضتتبتتاطتت  کتتارگتتاه گتترفتتتتته تتتا  
هیئتهای تشخیص و حل اختتالهی  
دادگاههتای جتزائت ی کتیتهتری و  
انتتقتتالب دستتتتتشتتان کتتامتتال بتترای   
صدور احرتاع متجتازات از جتزای  
نقدی به جرع ایجاد ب  نظتمت  در  
کارگاه گرفته تا زندان و ایره بته  

جرع اخالت در نظم عموم ی تبتلتیت   
علیه نظاع و ا داع عتلتیته امتنتیتت  
مل  باز است. اگر کارگر چنتیتن  
و چنان کندی اگر کارگر متوازیتن  
و متتقتتررات کتتارگتتاه کتته تتتوستتط  
کارفرمتا تتعتیتیتن مت  گتردد را  
رعایت نرنتدی اگتر اتیتبتت اتیتر  
متتوجتته کتتنتتدی اگتتر از دستتتتتور  
کارفرمتا سترپتیت ت  کتنتدی اگتر  
اعتراض و اعتواب کند و دهتهتا  
اگر دیور کته هتر کتداع موتداق  
خطای کارگر خواهند بودی احرتاع   

جریمهی اخراجی زندان و ایره برایتش  
در  انون کار در نظر گرفتته شتده  
است. در حال  که در این  تانتونی  
از کارفرما توویری از شخویت   
موون از گناه و جرع بته نتمتایتش  
گراشتته شتده استتی اگتر حتقتوق  
کارگر را ماهها و سالها نت تردازدی  
اگر کارگر را اخراج کندی اگر حق  
بیمه ن ردازدی اگر سنواتی پتاداشی  
حق عیدی و ایره را بتاال بترتشتد  
هیچ اتهاع و مجازاتت  بترایتش در  

 نظر گرفته نشده است! 

دفاع از قانون کار جمهوری اسالمی به بهانه شرکت 
 درپراتیک اجتماعی
 محمد کاظمی 

بحث و گتهتتتوتو دربتاره الیتحته    
اصالحیه  انون کار درچند ههتتته  
گترشتتتته یترتت  ازمستایتتل متهتتم  
درجنبتش کتارگتری بتوده استت.  
دراین مورد اتحادیه آزاد کارگتران  
ی سنتدیترتای کتارگتران شترکتت  
واحتتد و عتتده ای ازفتتعتتالتتیتتن  
کتارگتتری و صتتاحتب نتظتتران در  
مسایل  کتارگتری دربتاره  ایتن  
حمله دولت روحانت  بته زنتدگت   
ومعیشت  کارگران پرداختته انتد.  
منجمله  بهروز خباز دراین رابتطته  
چندین مواحبه تلویزیون  داشتته  
است. اوبا انتقتاد از آن دستتته از  
فعالین و صاحبتنتظتران درمستایتل  
کارگری که  انون کتار فتعتلت   
را ارتجاع  میدانند میووید کته  
اینها با اینرار خود بت  عتمتلت   
درجتتنتتبتتش کتتارگتتری را دامتتن  
میزنند و از آنها می رسد که پت   
ترتلتیتف اشترکتت در پتراتتیت   

 اجتماع ا چه میشود. 
 

من دراین نوشته کوتاه میتختواهتم  
بدو مسله ب ردازع. اوت آنره  تانتون  
کار جمهوری اسالم  درکتلتیتت  
ختتود ارتتتجتتاعتت  وضتتدکتتارگتتری  
وبنابراین  ابل دفتا  نتیتستت. دوع  
آنره شرکت کارگران درپراتیت   
اجتماع  تا آنجاییره بته الیتحته  
اصتتالحتتیتته  تتانتتون کتتار متتربتتو   

 میشود چه معنای  دارد.    

محورهتای استاست  بترای دفتا   
ازیت   تتانتتون کتتار کتتدامتتنتتد :   
دومتتحتتور اصتتلتت  در تشتتختتیتتص  
هر انتون کتارآزادی اعتتتوتاب و  
آزادی تشتتترتتتالت مستتتتتتتقتتتل  
کتتتارگتتتری هستتتتتتتنتتتد. و تتتتتتت   
درکشوری طبتقته کتارگترآن حتق  
اعتواب و حق تشرتل نتدارنتد و  
نتمتیتتتتوانتنتد آزادانتته حتره ختتودرا  
بزنند این طبقه هتمت تون استیتری   
دردست دولت وکارفرمایان استت؛  
اسیری که دست وپا و زبتانتش را  
بسته اند. درچنین شرایط  حتتت    
'متر ت  تتریتن'  تانتون کتار نتیتز  
نمیتواند دردی از او دوا کتنتد.  
بتتیتتجتتهتتت نتتیتتستتت کتته تتتاریتتختتا  
اعتواب و تشرل همراه با شرتل  
گیری طبقه کارگر بوجتود آمتده  
اند. محوردیور درارزیتابت   تانتون  
وجتتود متترتتانتتیتتستتمتت  استتت کتته  
برمبنای آن کارگتران متیتتتوانتنتد  
بتراجتترای  تتانتتون کتتار نتتظتتارت و  
برمبنای آن با دولت وکارفرمایتان  
درمتتوارد اختتتتتالفشتتان تتتعتتیتتیتتن  
تتترتتلتتیتتف کتتنتتنتتد.  درایتتن جتتا  
نیزبازمیبینیم کته کتارگترایترانت   
چقدر دست بستتته و استیتردولتت  
وکتتارفتترمتتایتتان استتت. در تتانتتون  
کارجمهوری اسالم  شما لیستت  
بلند وباالی  از ارگانهای دولتتت    
را متتیتتبتتیتتنتتیتتد کتته دردعتتوای  
کارگران و کارفرمایان دختالتت و  

اظهارنظر میرننتد  ولت  و تتت   
نتتوبتتت کتتارگتتران متتیتتشتتود نتته  
تشرتالت کتارگتری بتلترته ایتن  
تشترتالت دستتتستتاز حترتومتتتت   
هستند که وظیهه 'دفتا ' ویتا بته  
عبارت  بهتر وظتیتهته جتاستوست   
ولودادن کارگران مبارز را بتعتهتده  
دارند . بیجهت نیست که متاهتهتا  
وستتالتتهتتا بتته کتتارگتتران حتتقتتوق  
نمیدهند و هیچ مرجع   تانتونت   

 به کارآنهارسیدگ  نمیرند. 
دراروپتا وآمتریترتا  کتارگتران بتا  
تشرالت کارگریی اعتوابات و  
تتظتاهترات چتنتدیتتن هتزارنتتهتره بتته  
موتتاه دولتتت و کتتارفتترمتتایتتان  
متتیتترونتتد و بتترستتر حتتق وحتتقتتوق   
صنه  و  تانتونت   ختودبتا آنتهتا  
چانه میزنند. ول  درایتران صتره  
نتتظتتر از آنتترتته چتته دولتتتتت   
سرکارباشد همتوت  بترستر یت   
  -ا انون کارا با هتم تتوافتق دارنتد 

کارارزان کارگرختامتوش! درایتران   
کارگر بخاطر مبارزه برای حتق و  
حتتقتتوق صتتنتتهتت  ختتود شتتالق  
میخورد.  فعات کارگری بایتد از  

روزه    ٢٣ جان خود مایه بتوتراردی  
اعتواب ارا کند تا  بته  تانتون  
گزاران  و مجریتان آن 'شتیترفتهتم'  
کند که جمع آوری امضتا بترای  
افزایش دستمزد و مبارزه صتنتهت    
اختتالت درنتتظتتم و امتتیتتنتتت متتلتت   
نیست و'مجازات' آن چندیتن ستات  

زندان نمیباشد. درایتران حترتومتت   
کتتارگتتران بتتیتترتتار درشتتهتتررویتت   
بهبهان را برای آنره خواهان کتار  
هستند  بولوله میبنتدنتد. آنتو تت  
عده ای فترترمتیترتنتنتد کته بتا  
چنین دولت وحرومتت  متیتتتوان  
ازسنور  انون کار و با اتترتا بته   

  انون کارش مبارزه کرد. 
 

دفاع از قاناون کااری 
که فاقاط شاامال عاده 
قاالاایاالاای از کااارگااران 

 میشود! 
سات بعد از توتویتب  تانتون    ١٤  

کار اک ریت عظیم  از کارگتران  
به دالیل  رادادهای متو تت و یتا  
سهید امضا؛ کار در کارگتاهتای  
کتتوچتت  ویتتا درمتتنتتاطتتق آزاد  
هتتترروزه ازمشتتتمتتتولتتتیتتتت  تتتانتتتون  
کارخارج متیتشتونتد.ایتن درحتالت   
است که هرساله کارگران زیتادی  
به خیل بتیترتاران مت  پتیتونتدنتد   
و انون کار شامل آنها نتمتیتشتود.  
درتماع این سالها دولتت  بتعتد از  
دولتتت بتتا استتتتتهتتاده از متتنتتهتترهتتا  
وتهاسیری از  انون کار و بتا کتم  
و زیتاد کتردن بتنتدهتا و تتبتوتره  
تتتوانستتتتته انتتد  تتانتتون کتتاررا بتته  
شیری بت  یتات وکتوپتات تتبتدیتل  
کنند. الیحه اصالحیه  انون کتار  
فقط حلقه ای اززنتجتیتری استت  

که درآن  تانتون ضتد کتارگتری  
جمهوری اسالم   تراراستت ضتد  

 کارگری ترشود. 
 

دفتتا  از  تتانتتون کتتار بتته بتتهتتانتته  
شرکت در پراتتیت  اجتتتمتاعت :  
معلوع نیست چرا کارگتران بترای  
مخالهت با اصالحیته  تانتون کتار  
باید از  انتون کتار فتعتلت  دفتا   
کنند. مور تا   بل از پیتشتنتهتاد  
اصالحتیته  تانتون کتار کتارگتران  
درپتراتتیت  اجتتتتمتاعت  شترکتتت  
نمیرردند که حاال بخاطر متبتارزه  
با این الیحه راه  بترای شترکتت  
در پراتی  اجتماعت  را یتافتتته  

 اند.  
 

مستتلتته ایتتن استتتتترتته هتترکستت   
شرکت در پراتی  اجتمتاعت  را  
جتتوری بتترای ختتودش تتتعتتریتتف  
میرند.  پرایت  اجتماع  ایت   
هستتت کتته درزمتتان انتتتتتختتابتتات  
مجل  دهم کارگران رابه تشتویتق  
به شرکت درانتتتختابتات متجتلت   
میررد تا بدینوسیتلته  کتارگتران  
بتوانند به سب  'کمون پتاریت '   
تتتمتتریتتن دمتتوکتتراستت  کتتنتتنتتد .  
پراتی  اجتماع  ای  است کته  
از ا کارگران بیسوادا میتختواستت  
کتته درپتتای متتیتتزمتتراکتتره بتترای  
 تعین حدا ل دستمزد ا تواد دان  
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 1٢ صفحه   

  1١ از صفحه       
طرفدار کارگتران را بتا ختودشتان  
بتتبتترنتتنتتد تتتا او بتتا فتترمتتولتتهتتای  
ا توادی ثابت کند که افتزایتش  
حدا ل دستتتمتزد بتایتد بتا درآمتد  
ناخالص مل  هتمتختوانت  داشتتته  
باشد. این بارنیز مسئولیت دعتوت  
فعالیتن  کتارگتری بته شترکتت  
درپراتی  اجتتتمتاعت  بته عتهتده  
بهروزخباز افتاده است که به آنتهتا  
بووید که اگرمتیتختواهتیتد دچتار  
بیعمل  نشوید به دفتا  از  تانتون  

 کار برخیزید.  

 
امتتا پتترایتتتتت  اجتتتتتمتتاعتت  نتتو   
دیوری هم است که  تتوده هتای  
کارگر ودرپیشاپیش آنها فتعتالتیتن  
کارگری رادیرات به آن متبتادرت  
کرده  و میرنتنتد. درمتمتلترتتت   
که   برطبق  انون کارحرومتتتش  
اعتواب  وتشترتالت کتارگتری   
حتتراع واتتیتتر  تتانتتونتت  هستتتتتنتتد  
کارگران هترروزه اعتتتوتاب ی راه  
پیمای  وتجمع درمقابل مجلت  و  
سایر ارگانهای دولت  میترتنتنتد؛  
بتته حتتمتتایتتت از رفتتقتتای زنتتدانتت   

برمیخیزند وتا آنتجتا کته زورشتان  
میرستد حتق وحتقتوق ختود را از  
کارفرمایان میتوتیترنتد. فتعتالتیتن  
کتتارگتتری نتتیتتز' تتانتتون شتترتتنتت '  
 میرنند و تشرالت کارگری و  
شبره هتای کتارگتری ختود را  

 بوجود م  آورند.  
 

درخاتمه: کارگتران در ایتران نته    
متتنتتتتتظتتر   تتانتتون کتتار انتتقتتالبتت   
هستند و نه  متتتوهتم بته  تانتون  
کار جمتهتوری استالمت  . آنتهتا  
درپراتی  روزمره خود می متوزنتد  

که دراینجا  نظام  استت  کته  
تتمتاع ثتروت آن جتامتعته دردستتت  
یتت  عتتده  تتلتتیتتل متتافتتیتتای  
ا تتتتتوتتادی هستتت؛ متتافتتیتتای  
ا توادی کته ختودش بته انتدازه   
پشیزی ارزش به  تانتون کتارختود  
ندارد. آنها هرروزه میت متوزنتد کته   
فقط بتا اتتحتاد و یترت تارچترت   
میتوان به جنز کتارفترمتایتان و  
دولت حام  آنها رفتت. فتعتالتیتن  
رادیرات ومتتتر ت  متمترتن استت  
که با مراجعه به ی  تتبتوتره و  
یتتا بتتنتتدی از  تتانتتون کتتاری بتته  

افشتتای متتاهتتیتتت داتتل کتتارانتته  
کتارفترمتایتان و دولتت آنتهتا کتته  
حت  به  تانتون کتار ختود عتمتل  
نمیرنند بت تردازنتد. درعتیتن حتات  
آنتتهتتا درمتتیتتان کتتارگتتران تتتوهتتم  
پراکن  نمیرنند و  بل ازهترچتیتز  
کتتلتتیتتت  تتانتتون کتتارجتتمتتهتتوری  
اسالم ی بدالیل  کته ذکتر آنتهتا  
رفتتتتی را ارتتتتجتتتاعتتت  وضتتتد  

 کارگری میدانند.  
ست تتتامتبتر    ١٢ محمد کاظتمت     

 دوهزارو شانزده 
 

الیحه اصتالحت   تانتون کتار بتا  
هتتتتتده پتتتتتایتتتتتمتتتتتات کتتتتتردن  

کتتارگتتران تتتدویتتن شتتده     حتتقتتوق 
استتت . در بتترابتتر توتتویتتب ایتتن  
الیحه ایستتادگت  ختواهتیتم کترد  
درحال  الیحه اصالق  انتون کتار  
بتته متتجتتلتت  رفتتتتته استتت کتته  

بتختش     سات های گرشتتته    ط  
های  از این  انون که حمتایتت از  
حقوق کتارگتران را تتاکتیتد مت   

اجترا     کند عمدتا و بطور عمتدی 
نشده است. گویا این بخش هتای  
 انون ضمانت اجرایت  ختود را از  
دست داده است. حات دولت بترای  
پتتیتتوستتتتتن بتته ستتازمتتان تتتجتتارت  
جهان  و دریافت واع هتای کتالن  
از صندوق بین الملت  پتوت جتهتت  
رونق ا تواد بیتمتاری بتطتور یت   
جانبه و بدون حضور نتمتایتنتدگتان  
وا تتعتت  ومستتتتتقتتل کتتارگتتران بتتا  
تغتیتیتراتت  در  تانتون کتار مت   
خواهد با ب  دفا  کتردن و ارزان  
سازی نیروی کتار ستبتب جترب  
سرمایه های خارج  و بته زعتم  
ختتود ایتتجتتاد رونتتق در فضتتای  
کستتتب و کتتتار شتتتود. ارائتتته  
دهتتتتنتتتتدگتتتتان الیتتتتحتتتته بتتتته  

اشتغتالتزایت  بترای لشترتر     جای 
بیراران و اجرای صتحتیت   تانتون  
کاری مومم هستتتنتد بتا تتغتیتیتر  

 تانتون     ی  جانبه در موادی از 
کار زمتیتنته ستود آوری و ستود  
جوی  بیشتر برای کارفرمایتان را  

فراهم آورند. اصرار بر تتغتیتیتراتت   
  ٧٥ی١٤ی١٣ی١٥ی٥٣ی٥٢ در مواد ی 

حتره     و.. این  انون به متعتنت  
تمام  دستاوردهای کارگران در  
بتتیتتش از نتتیتتم  تترن گتترشتتتتته و  
هتجتتومتت  هتتمتته جتانتتبتته بتته ایتتن  
دستاوردها استت. ایتن اولتیتن بتار  
نیست الیحه ای این چنتیتن ضتد  
کتارگتتری کتته از هتتمتته جتتوانتتب  
دست آوردهای حدا ل  کتارگتران  
را نشانه رفته استت بته متجتلت   
م  رودی تا پایمات کتردن حتقتوق  
کتتارگتتران  تتانتتونتت  تتتر بشتتود.  

مهمترین ا داع هتر دولتتت      گویا 
که بر سترکتار مت  آیتدی دستت  

به منافع کارگران به بهانته     بردن 
جرب سترمتایته گتراری ختارجت   

بهترنتیتستت دولتت بتجتای     است. 
دست بردن به حقوق کارگران کته  
ط  سالهتا متبتارزه و تتالش در  

بته     شرایط ستختت بتدستت آمتده 
مسئله فساد و بیترتاری و تتورع  
افستتار گستتیتتختتتتته کتته کتتمتتر  
کارگران و فرودستتان جتامتعته را  
خم کرده استی بت تردازد. چترا بته  
جای دست درازی به  انتون کتار  
که بختشت  از حتقتوق حتدا تلت   
کارگران را تامین م  کتنتد بته  
فسادهای گسترده ای کته کتل  
جامعه را در بترگترفتتته و هترروز  
صتتدای رستتوایتت  رانتتت هتتا و  
اختتتتتتتالس هتتتای متتتیتتتلتتتیتتتاردی  
ونتتاکتتارآمتتدی متتدیتتران دولتتتتت   

وحرومت ی گتوش متردع را کتر  
کرده پرداخته نتمت  شتود.چترا از  
اصالق فول ششم این  انون کته  
اصل آزادی تشرل های صتنتهت   
را نق  م  کند و یا از تتغتیتیتر  
و اصتتتالق متتتاده هتتتهتتتت ایتتتن  

که با به رسمیت شنتاختتتن      انون 
 راردادهای مو ت کار ی امتنتیتت  
شغل  کتارگتران را نتابتود کترده  
است سخنت  در متیتان نتیتستت؟  
چتترا حتتق دفتتا  و اعتتتتتراض و  
اعتواب برای کتارگتران در ایتن  
الیحه جای  ندارد؟ این الیحته در  
حال  به مجل  تسلیم شده استت  
کتته در چتتنتتد ستتات گتترشتتتتته  
بیشترین سرکوب علتیته اعضتای  
سندیرا شترکتت واحتد و دیتوتر  

و فتعتالتیتن     تشرل های مستقل 
کارگری در کشتور انتجتاع شتده  
است؛ شدت برخوردهای امنتیتتت   
و پتتتلتتتیتتتستتت  بتتتا فتتتعتتتالتتتیتتتن  

کارگری بسیار کم نظیتر     عرصه 
بوده و بطور مررر احراع زنتدان و  
شتتالق و حتتبتت  هتتای طتتوالنتت   
مدت علیه انهتا بته اجترا درآمتده  

 است. 
 

سندیرای کارگران شرکت واحتد  
اعالع م  دارد این سترکتوب هتا  
علیه کارگتران و الیتحته اصتالق  
ضتتتد کتتتارگتتتریی بتتته ایتتتن  

طتراحت  شتده استت تتا     منظتور 
بتتوانتد نتاکتارآمتدی و ستیتاستت  

هتای اتلتط انتتجتاع شتده تتوستتط  
را ب وشاند. تتا نتظتارت     مسئولین 

صیحی  و همه جتانتبته از ستوی  
نتتهتتادهتتای متتردمتت  و مستتتتتقتتل  
همت تون ستنتدیترتا هتا و دیتوتر  
تشرل های مستتتقتل کتارگتری  
در جامعه شرل نویرد. با ادامته  
ی این ستیتاستت هتا مشترتالت  
افت تتولتیتدی رکتود ا تتتوتادیی  
فساد و رانت ختواری و اختتتالس  
های میلیاردی در جتامتعته حتل  
نخواهد شد و متاسهانه بیتشتتتریتن  
هتزیتنته را جتامتعتته کتارگتری و  
حقوق بویران فرو دستت ختواهتنتد  
داد. از همه مهمتتتر ایتن کته بتا  
واردات انبوه کتاالهتای موترفت   
از ختتارجی بتتختتش عتتظتتیتتمتت  از  
صنایع کشور تعطتیتل شتده استت  
ودر نتیجه امواج نیروی کتارگتران  
بتتیتترتتار بتته در بستتتتته ستتیتتستتتتتم  
ا توتادی کشتور کتوبتیتده مت   
شود. هم نین هر ستات نتزدیت   
به ی  میلیون فارغ التتتحتوتیتل  
از دانشواه های مختتلتف کشتور  
بتتا دانتتش امتتوزان ودانشتتجتتویتتان  
تتتر  تتتحتتوتتیتتل کتترده در هتتم  
آمیخته ر م باالی یت  متلتیتون  
دویست هزار نهر جویای شتغتل را  
به بیترتاران دیتوتر اضتافته مت   
کنند. بیتهتوده نتیتستت کته وزیتر  
کار در مواحبه هایش ط  ستات  
هتتای گتترشتتتتته از ستتونتتامتت   

ملتیتون نتهتره ستختن    ٥١ بیراری  

گهته است. ومتاسهانه با علم بته  
این موضو  ی فراهم اوردن شرایتط  
یورش بته تته متانتده متاده هتای  
حمایت   انون کتار از کتارگتران  
را اااز کترده انتد. تتغتیتیتر متاده  
های حمایت  مربو  بته شترایتط  
استخداع در رابتطته بتا کتارهتای  

و    ٤ دائم  ومو ت ی مهاد متاده  
  ٧٥ هم نین ب  ثمر کردن متاده  

 تانتتون کتتار وتتتبتتوتتره هتتایتتش در  
رابطه با تعیین حتدا تل دستتتمتزدی  
دادن اختیار کامتل بته کتارفترمتا  
در رابطه با اختراج کتارگتران کته  

 انتون کتار دوران    ٣٣ یاد اور ماده 
استتی هتمته    ٥٣١٤ پیش از سات  

وهمه گام  به سوی برده کتردن  
کتتارگتتران ومتتزد بتتوتتیتتران ایتتران  
است .جالب است که بتدانتیتم هتم  
اکنون بنا بتر امتار ارائته شتده از  
ستتوی بتترختت  نتتهتتاد هتتای بتتیتتن  
الملل   یمت مزد کارگتران ایتران  
به پاییتن تتریتن ستطت  دریتافتتت   
کارگران در سراسر جتهتان رستیتده  
است. وایتن یتعتنت  آمتاده کتردن  
بهشت  برای سرمتایته داران بتیتن  

 الملل ! 
 
 انون اساس  حرتومتت    ٧٣ اصل  

ودولتتت را متتوظتتف متت  ستتازدی  
برای تامین استتتقتالت ا تتتوتادی  
جامعه و ریشه کن کردن فتقتر و  
 محرومیت و برآوردن نیازهای  

 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه 
 الیحه ضد کارگری و پایمال کردن حقوق و منافع کارگران را محکوم می کنیم
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  12 ازصفحه  
انسان در جتریتان رشتدی بتا حتهتظ  
آزادگ  اوی ا تتتوتاد جتمتهتوری  
اسالم  ایران را بر اساس ضوابتط  

 زیر استوارسازند: 
 

تامین نیازهای اساس : مسترتن  
ی خورا ی پتوشتا ی بتهتداشتتی  
درمتتتانی آمتتتوزش و پتتترورش و  
امتترتتانتتات الزع بتترای تشتترتتیتتل  

 خانواده برای همه. 
 

این اصل حرومت را مترتلتف بته  
انتتجتتتاع ایتتن وظتتتایتتف ودیتتتوتتتر  
درخواستت هتای ذیتل ایتن اصتل  

یتعتنت  حترتومتت     م  گرداند. 

وظیهه دارد این امرانات را بترای  
همه ایرانیان فراهم اوردی حتتا اگتر  
بیرار یا دانش جو باشند. زمتانت   
متت  تتتوانتتیتتم اجتترایتت  شتتدن ایتتن  
مطالبات را بتر گتردن حترتومتت  
 تتترار دهتتتیتتتم کتتته بتتتا ایتتتجتتتاد  

شتتوراهتتا ودیتتوتتر     ستتنتتدیتترتتاهتتای 
و ستتازمتتان     نتهتتادهتای مستتتتقتتل 

های صنه  وسیاس  کتارگتری  
و مردع نهادی در سط  کارگتاهت   
یشهریی متنتطتقته ایی استتتانت   

متشرل شده باشیتم .     وسراسری 
نتتا     ایتتن کتته فتتقتتط شتترایتتط 

وبتت   تتانتتونتت  هتتا را     بستتامتتان 
مطرق کنیم کافت  نتیتستت .متا  
م  توانیم با تشرتیتل ایتن نتهتاد  

ها وایجاد ارتبا  بین بخش هتای  
پراکنده ی نهاد های مستتتقتل و  

زیر فشتار     آزاد کارگریی هرچند 
شتتدیتتدی ولتت  هتتمتت تتنتتان دستتت  
ازخواسته ها و مطالبات ختود بتر  
نداشته در راه تحقق آن هتا تتالش  
کتتنتتیتتم . یتتوتتانتته راه متتا بتترای  
جتلتتوگتتیتتری از توتویتتب چتتنتتیتتن  
الیتتحتته هتتای ضتتد کتتارگتتری ی  

نستبتت بته ایتن     آگاه  رستانت  
موضو  وکنشوری برای عمتلت   
کردن پیوستن نیروهای متعتتترض  
مزد بویران در سراسر کشتوری بته  
هتتمتتدیتتوتتر استتت. چتتون ایتتتن  
درخواستت اعتتتراض ومتختالتهتتی  
ی  امتر هتمتوتانت  وستراستری  

است که به سرنوشت تماع طتبتقته  
کارگر ایران متربتو  مت  شتودی  

ایستتتتتادگتت      ستتازمتتانتتدهتت  ایتتن 
باهرشیوه ممرنی ضروریستت     همی 

درسراسر کشورتتحتقتق یتابتد. ایتن  
یورش همه جانبه برعلیه دستتتاورد  
های کتارگتران ایتران یت  پتاد  
زهر دارد وآن اتحاد وهمتبتستتتوت   
ودر گتیتر کتردن هترچته بتیتشتتتر  
تمام  بدنه مزد بوتیتران در ایتن  
اعتراض وپیرار ستراستری استت.  
این راه و روشت  استت کته متا  
کارگران در حوت ان خود را امتاده  
مقابله سراسری با این الیحه ضتد  
کتتارگتتری وضتتد بشتتری متت   
کنیم. سندیرا اعالع متیتدارد در  

صورت توتویتب الیتحته ی ضتد  
کارگری ی دادخواهت ی اعتتتراض  
وتتتجتتمتتع را حتتق مستتلتتم هتتمتته  
کارگران م  دانتیتم و تتنتهتا راه  
نجات ما کارگران و مزد بوتیتران  
ایتتتتتتتتتجتتتتتتتتتاد تشتتتتتتتتترتتتتتتتتتل  

و کتارگتری     سندیرتایت     های 
مستقل از دولتت و متتتحتد شتدن  
همه ی کارگران در متقتابتل بت   

 عدالت  ها و ظلم است. 
سندیترتای کتارگتران شترکتت     

واحد اتوبوسترانت  تتهتران وحتومته  
 ٥٣٤١ شهریور    ١٢ 

 

آنچه که الزم است ما کارگران در باره الیحه اصالحیه دولت  اتحادیه آزاد کارگران ایران:
 پیش بسوی اعتراضات گسترده بر علیه الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار - بدانیم

 
الیحه اصتالحتیته دولتت بتر روی  
 انون کار هنوز در مجل  است و  
عر  العمل  های  که تاکتنتون  
نسبت به اعتراضات ما کتارگتران  
به این الیتحته از ستوی دولتت و  
مجل  نشان داده شده است در حد  
و ت کش  و طرق صتحتبتتتهتای  
متنا   بوده است. به همین دلیل  
ما کارگران به هر شرل متمترتن  
کتته متتیتتتتتوانتتیتتم بتتایتتد دستتت بتته  
اعتراضات گسترده بر علیه الیحه  
اصالحیه دولت بر روی  انون کار  
بزنیم. این الیحهی ی  بتازگشتت  
به عقب ب  سابتقته و تت تبتیتت و  
گستتتتترش بتتردگتت  متتحتت  متتا  

 کارگران ایران است. 
 

کارگران و همکاران در 
 سراسر کشور

درست است که سالهاست دولت و  
کارفرمایان تماع هست و نتیتستت  
ما کارگران را به اارت برده انتد  
و هم اکنون نیز از امنیت شغتلت   
برختودار نتیتستتتیتم و  تانتون ضتد  
کارگری فعل  شرایط برده واری  
را بر ما تحمیل کرده استی اما با  
اینحات نمیتوان و نباید از کنار این  
الیحه با ب  تهاوتت  عتبتور کترد  
چتترا در صتتورت توتتویتتب ایتتن  
الیتتحتتهی شتترایتتط موتتیتتبتتت بتتار  

موجودمانی بمراتب مویبت بارتتر  
خواهد شتد. ایتنتان بتا ارائته ایتن  
الیحه درصدد  انون  کردن تتمتاع  
و کمات شرایتط بترده وار متوجتود  
هستنتد تتا در پت  آنی حتق هتر  
گونه اعتراضت  نتیتز بته شترایتط  
فالکتبار موجود از ما کتارگتران  

 سلب بشود. 
 

اگر متا امتروز بترای   باید بدانیم: 
افزایش حدا ل مزد خواهان اجرای  

و هتر    انون کار هستیتم   ٧٥ ماده  
ساله با شرو  فول تعیین حدا تل  
مزدی سر و صدایمان از هر سویت   
بلند میشود و به همین دلیل دولت  
و کارفرمتایتانی آنتوتونته کته بته  
شرل تماع عیاری میل شان است  
نمیتوانند دستمزدها را منتجتمتد و  
یا کاهش بتدهتنتد و متجتبتور بته  
افتتزایتتش هتتر چتتنتتد نتتاچتتیتتزی از  
حدا ل مزد م  شوندی باید بدانیم  
با توویب الیحه اصالحتیته دولتت  

 تتانتتون کتتاری    ٧٥ بتتر روی متتاده  
تعیین حدا ل مزد سالیانه رخت بر  
خواهتد بستت و اختتتیتار تتعتیتیتن  
مزدمتان تتمتامتا بتدستت متیتل و  
ستتلتتیتتقتته ی تتت  بتته تتت   
کارفرمایان خواهد افتتتاد و آنتان  
عالوه بر گسترش عمق و دامتنته  
دستمزدهای زیر ختط فتقتری  تادر  
ختواهتتنتد شتتد بتته بتهتتانتته شتترایتتط  

ا توادی کشور همین دستمزدهتا  
را منجتمتد و یتا حتتت  کتاهتش  

 بدهند. 
 

اگر ما امروز میتوانیم   باید بدانیم: 
بتته اختتراجتتهتتای فتتردی و دستتتتته  
جمع  اعتراض بترتنتیتم و بترای  
کارفترمتایتان تتا حتدودی ستختت  
است که بته متحت  پتیتدا شتدن  
کمتریتن کتاهتش و نتوستانت  در  
تولید دست به اخراج دسته جمع   
ما بزنند و بترای اختراج متان بته  
هتتزار و یتت  تتترفتتنتتد متتوفتتق و  
ناموفق متوستل متیتشتونتدی بتایتد  
بدانیم در صورت توتویتب الیتحته  
  ١٥ اصالحیه دولت بتر روی متاه  

اختتراجتتهتتای دستتتتته    تتانتتون کتتاری 
بتته متتحتت  کتتمتتتتتریتتن   جتتمتتعتت  

کاهش  در تولید و مستائتلت  از  
این دستی صورت  تانتونت  پتیتدا  
خواهد کرد و دولت و کارفرمایان  
ب  هیچ دردسر و مانع   ادر به  
اخراجهای فردی و بتویتهه دستتته  

 جمع  ما خواهند شد. 
باید بدانیم: اگر امروز هنوز وجود  
 راردادهای کتتتبت  تتا حتدودی  
دست و بات دولت و کارفرمایان را  
برای هر آن ه که میخواهتنتد بتر  
ما تحمیل برنند بسته استی باید  
بدانیم با توویب الیحه اصتالحتیته  

  ٤ متاده    ٣ دولت و حره تبتوتره  

 انون کاری مانع  جتدی از ستر  
راه شهاه  شدن  راردادها برداشته  
خواهد شد و دولت و کارفرمتایتان  
ملزع به انعقاد  رارداد کتتتبت  بتا  
ما کارگران نختواهتنتد بتود و بتا  
 تترارداد شتتهتتاهتت  هتتر گتتونتته  
 انونمندی از روی ساعات کتاری  
تعطیالتی مرخو  های بیمته و..  
برداشته خواهد شد و تماع هست و  
نیست ما به مراتب بدتر از امتروز  
بته دستت متیتل و اراده دولتت و  

 کارفرمایان س رده خواهد شد. 
اگر ما کتارگتران در   باید بدانیم: 

شتترایتتط حتتاضتتر از حتتدا تتلتتهتتای  
ناچتیتزی از تتامتیتن اجتتتمتاعت   
برخوردار هستیم با توویب الیتحته  
اصتتالحتتیتته دولتتت بتتر روی متتواد  
مربو  به  انون تامین اجتماعت ی  
پایه های این  انون متزلزت خواهد  
شد و دیری نتختواهتد پتائتیتد کته  
هتتمتتیتتن حتتدا تتلتتهتتای متتوجتتود  

 مضمحل خواهد گشت.  نیز  
در صتورت توتویتب   باید بدانتیتم: 

الیحه اصتالحتیته دولتت بتر روی  
متاده    ٧  انون کار و حره تبوره  

ی صتتراحتتت و تتتاکتتیتتد از روی  ٤ 
پرداخت متزایتای پتایتان کتار بته  
کارگران  رارداد مو ت که امروزه  

درصتتد متتا کتتارگتتران ایتتران    ٤١ 
هستیمی برداشته خواهد شتد و بتا  
مخدوش شتدن پترداختت متزایتای  

پایان کتار بته کتارگتران  ترارداد  
متتو تتتی دولتتت و کتتارفتترمتتایتتان  
خواهند توانست به انحا متختتتلتف  
پرداخت ایتن متزایتا بته کتارگتران  
  رارداد مو ت را متو ف برنند. 

 
اعتتتراض بته الیتحته   باید بدانیم:  

اصالحیه دولت به شرتل تتجتمتعی  
راه تیتمتائت ی طتومتار نتویست  و  
تحون در برابر ادارت کار سراستر  
کشوری جزو حقوق  انون  و مسلم  
ما کارگران است و ما میتتوانتیتم  
عالوه بر طرق و پیشبترد ختواستت  
بتتاز پتت  گتتیتتری فتتوری الیتتحتته  
اصتتالحتتیتته از متتجتتلتت ی ختتواهتتان  

 انون کتار بترای    ٧٥ اجرای ماده  
فتوری دستتتمتزدهتای بتر   افزایش  

چیده شتدن  تراردادهتای متو تتی  
حق برپای  تشترتلتهتای مستتتقتل  
کتتارگتتری و ایتتجتتاد تتتغتتیتتیتترات  
مناسب در  انون کار به نهع ی   
زندگ  انسان  برای کارگتران و  
همه مزد بویتران زحتمتتترتش بته  
م ابه اک ریت عظیتم متردع ایتران  

 بشویم. 
دهم   –اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ٥٣٤١ مهر ماه  
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 1٤ صفحه  

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون سند سازی دولت برای جا انداختن 
قانون کار + دو بیانیه قبلی در مورد الیحه  ١٠بندهای )ح  و )ز  در ماده 

 اصالحیه دولت بر روی قانون کار
 

بیانایاه اتاحاادیاه آزاد 
کاااااارگاااااران ایاااااران 
پیاراماون ساناد ساازی 
دولاااات باااارای جااااا 
انداختن بندهاای )ح  
 ١٠و )ز  در ماااده 

 قانون کار
هتتمتتانتتطتتوریتترتته اتتتحتتادیتته آزاد  
کارگران ایران در دو بیانیه  تبتلت   
خود پتیترامتون الیتحته اصتالحتیته  
دولت بر روی  تانتون کتار ختاطتر  
نشان کرده استی دولتت روحتانت   
در ا دام  ایر علتنت  در صتدد  
توویب الیحه اصتالحتیته ای بتر  
روی  تتانتتون کتتار بتتود و هتتمتته  
نهادهای دستت ستاز کتارگتریی  
سران شان از  تبتیتل متحتجتوب و  
جتتلتتودار زاده و کتتمتتیتتستتیتتون بتته  
اصطالق کارگری مجل  از ایتن  
مستتئتتلتته آگتتاه بتتودنتتد و نستتختته  
منتشر شده آن بدست شان رستیتده  
بود اما بدنبات افشا این الیتحته و  
انتشار آن از ستوی اتتحتادیته آزاد  

شهریور متاه    ٥١ کارگران ایران در  
بود که همه این نهتادهتای دستت  
ساز و سران شان زبتان بته ستختن  

گرشته از این مسئلتهی   گشودند.  
تا بته حتات هتیتچ یت  از ایتن  
نهادهای دست ساز کتارگتری و  
سران و سخن گویانشان نسبت بته  

و )ز( در   وجود بتنتدهتای )ق(  
 انون کتار ابتراز تتردیتد    ١٥ ماده  

نررده اند و با سترتوت از کتنتار  
جعل و سندسازی دولت برای جتا  
  ١٥ انداختن این بتنتدهتا در متاده  

 تانتون کتار گترشتتته انتد تتا در  
صورت عتقتب نشتیتنت  دولتت از  
الیحه اصتالحتیته کته  تریتب بته  
یقین با اعتراضات متا کتارگتران  

 تتادر بتته جتتا     رخ ختتواهتتد داد 
انداختن اصل این دو بتنتدی بتویتهه  
بند به اایت ضد کارگتری )ق(  
در  انون کار بشوند. اتحادیه آزاد  

کارگران ایران بترای روشتن شتدن  
این دالراری از ستوی دولتت و  
تتتتتهتتتتتادهتتتتتای دستتتتتت ستتتتتاز   ن

توجه همه کارگتران را   کارگریی 
به پاسخهای جعهر عظیم زاده در  

 .  این مورد فرا میخواند 
متن پاسخهای جعهر عتظتیتم زاده  

بترای جتا   به تتالتشتهتای دولتت  
انداختن ب  سر و صدای دو بتنتد  

 تانتون    ١٥ )ق( و )ز( در متاده  
 کار به شرق زیر است: 

 
در این الیتحته بترای اولتیتن بتاری  

در     )ق(    و    وجود بندهای )ز( 
 انون کار فرض گرفتته    ١٥ ماده  

شده است و الیحه طوری تتنتظتیتم  
شده است که گویتا ایتن بتنتدهتای  

م  باشنتد    ١٥ جزو بندهای ماده  
و حات دولت اصالحتیته ای را بتر  
آنها وارد کرده استت. بته هتمتیتن  
دلیل من تعمدا روی نتقتد الیتحته  
اصتتالحتتیتته دولتتت در متتورد ایتتن  
بندها نمیروع چرا که وجتود آنتهتا  

 تانتون کتار را بته     ١٥ در ماده  
دالیل زیری ستنتد ستازی و یت   
جعل دالرارانته از ستوی دولتت  

این بندهتا در ا تانتون    -٥ میدانم:  
رفتع بترخت  از متتوانتع تتولتیتد و  
سترمتتایته گتراری صتتنتعتتتت ا بتتا  
استناد به ا انون تنظیم بخشت  از  
مقررات تسهیل و نوسازی صنایتع  

موتوب     ٥٣٦٢ کشورا ادر سات  
 انون کتار    ١٥ و  رار بود به ماده  

اضافه شود اما بتا اعتتتراضتاتت   
کتته از ستتوی کتتارگتتران در آن  
تاری  انجاع شد این بندها به متاده  

  -١  انون کار اضافه نشتدنتد    ١٥ 
شاهد این مدعا الیحه اصتالحتیته  
دولتتت احتتمتتدی نتتهاد  بتتر روی  
 انون کار در شتهتریتور متاه ستات  

است که در آن پتیتشتنتهتاد    ٥٣٤٢ 
اضافه شدن بندهای )ق( و )ز(  

 تانتون کتار را داده    ١٥ به ماده  
است. به این معنا کته اگتر ایتن  

موتوب و    ٥٣٦٢ بندها در ستات  
به  انون کار وارد شده اند استاستا  
این چه حرمت  است کته دولتت  
احمدی نهاد در الیحته اصتالحتیته  

  ٥٣٤٢ اش در شتتهتتریتتور متتاه  
پیشنهاد اضافه شدن آنها به متاده  

 انون کار را مطرق میترتنتد.    ١٥ 
این بندها در چاپتهتای  تانتون    -٣ 

کار تا پایان سات گترشتتته وجتود  
ندارد و فقط در چال امستات در  

 ید شده و در پتانتوشتت    ١٥ ماده  
التحتا ت     ١ و    ٥ آن آمده است: ا 
در  انون رفتع بترخت     ٤١١١٥٣٦٢ 

از موانع تولید و سرمایته گتراری  
صنعت ا . حتات ستوات ایتن استت  

ستات پتیتش    ٤ چنان ه این بندها  
مووب شده اند پ  چرا در ایتن  

سات در چاپهتای  تانتون کتار     ٤ 
مهم تر اینرهی اگتر    -٧ نیامده اند  
سات پیش به متاده    ٤ این بندها از  

 انون کتار اضتافته شتده انتد    ١٥ 
پ  چرا حت  ی  مورد استنتاد  
به آنها در هیئتهای تشتختیتص و  
حل اختاله و یتا دیتوان عتدالتت  
اداری وجود ندارد و پرونتده اختراج  
هیچ کارگری و یتا کتارگترانت   
در هیچ جای ایران با استتنتاد بته  
این بندها در مراجع  انون  متورد  
رسیدگ   رار نورفته استت. ایتن  
  ٤ در حال  است که در طوت این  

سات هزاران اعتتتراض و شترتایتت  
در مورد اخراج کتارگتران بتدلتیتل  
اعالع کاهش تولتیتد و تتغتیتیترات  
ستتاختتتتتاری متترتتتبتتط بتتا شتترایتتط  
ا تتتتتوتتادی و ستتیتتاستت  و.. از  
سوی کارفرمایتان رخ داده استت  
اما هی ی  از این شرایتتتهتا و  
اعتراضات با استناد به این بنتدهتا  
مورد رستیتدگت   ترار نتوترفتتته  

گرشته از هتمته ایتنتهتای    -١    اند. 
در مقدمه ا انون رفتع بترخت  از  
موانع تولیتد و سترمتایته گتراری  
صنعت ا آمده است: امتجتلت  بتا  

بته     اجرای آزمایش  ایتن  تانتون 

مدت پتنتج ستات متوافتقتت کترده  
و از آنجتا کته متدت ایتن     استا 

بته ایتن    ٥٣٤٥ پنج سات از ستات  
ستتو بتته اتتتمتتاع رستتیتتده استتت و  
مووبه ای نیز از سوی متجتلت   
برای دائتمت  شتدن ا تانتون رفتع  
بتترختت  متتوانتتع تتتولتتیتتد ستترمتتایتته  
گراری صنعت ا وجود نتدارد لترا  
فرض گرفتن وجود بندهای )ق(  

 انون کتار در    ١٥ و )ز( در ماده  
الیحه اصالحیه دولت ی  تقتلتب  
آشرتار و جتعتل ستنتد بترای جتا  
انداختن این بتنتدهتای بته اتایتت  
ضتتد کتتارگتتری در  تتانتتون کتتار  

جالب است بدانیتم عتالوه    -٢ است. 
بر اینره چهتار ستات استت زمتان  
اجتترای آزمتتایشتت  ا تتانتتون رفتتع  
برخ  متوانتع تتولتیتد و سترمتایته  
گراریا به پایان رسیده و مجلت   
نیز ا دام  برای دائم  کردن آن  
انجاع نداده است استنادی هم کته  
در این  تانتون بترای تتدویتن بتنتد  
)ق( صورت گرفتهی مستتتنتد بته  

 انون تنتظتیتم بتختشت  از    ٤ ماده  
مقررات تسهیل و نوسازی صنایتع  
کشور به شرق زیر شده استت: اق  
تت کتتاهتتش تتتولتتیتتد و تتتغتتیتتیتترات   ت
ستتتاختتتتتتتاری در اثتتتر شتتترایتتتط  
ا توادیی اجتماع ی سیتاست  و  

آوری    لزوع تغییرات گسترده در فتن 
(  تانتون  ٤ مطابق با مهاد متاده ) 

تنظیم بخش  از مقررات تستهتیتل  
و نوسازی صتنتایتع کشتورا. الزع  

ا انون تنظتیتم     ٤ است بدانیم ماده  
بتتختتشتت  از متتقتتررات تستتهتتیتتل و  
نتتوستتازی صتتنتتایتتع کشتتورا متت   
گوید: این  انون تا پایتان بترنتامته  
سوع توسعه ا توادی اجتتتمتاعت   
و فرهنو  جتمتهتوری استالمت   
 ابلیت اجرایت  دارد. حتات دولتت  
روحان  میخواهد بندهای  را کته  
هی واه به  انون کتار وارد نشتده  

از     اند و عمر مستندات شان نتیتز 
 بیل ا انتون تتنتظتیتم بتختشت  از  

مقررات تسهیل و نوسازی صنایتع  
کشورا و ا انون رفع برخ  موانتع  
تتتتتیتتتتتد و ستتتتترمتتتتتایتتتتته   تتتتتتول

ستتالتتهتتاستتت بتته پتتایتتان     گتتراریا 
رسیده است به عنوان بتختشت  از  
  ١٥ بندهای موجود!!؟؟ در متاده  

 انون کار به خورد متا کتارگتران  
بدهد تا آنها را با این حتقته بتازی  

 در  انون کار نهادینه برند. 
 

کتامتال واضت  استت     بنا بر این  
که این بندها علیرام توویتب آن  
در ا انون رفع برخ  موانع تتولتیتد  
و ستترمتتایته گتتراری صتنتتعتتتتت ای  
)ضمن اینره تاریت  اجترای ختود  

بته اتتمتاع رستیتده     این  انون نتیتز 
است( هتیت توتاه در  تانتون کتار  
اعمات نشده اند و لرا بایتد بتوتویتم  
دولت روحان  در ی  سنتاریتوی  
از پیتش طتراحت  شتده از طتریتق  
خوانتش ایتن دو بتنتد بته عتنتوان  
بندهای موجتود در  تانتون کتاری  
در صدد است تا آنها را در متاده  

جا بیتانتدازد. ایتنتان ختود بته    ١٥ 
خوب  متیتدانتنتد کته توتویتب و  
عمل  شدن الیحه اصالحیه دولتت  
ی کار چنتدان راحتتت  نتیتستت و  
چه بسا که به احتمات  تریتب بته  
یقینی هم ون دولت احمتدی نتهاد  
ناچتار بته عتقتب نشتیتنت  از آن  
خواهند شد. به هتمتیتن دلتیتل بتا  
توسل به جتعتل و ستنتاریتویت  از  
پیش طتراحت  شتدهی در صتددنتد  
چنان ه موفق به توویب الیتحته  
اصالحیه  انون کتار نشتدنتد ایتن  
بندها را به شترتل داتل کتارانته  

برنند. به نتظتر    ١٥ ای وارد ماده  
من کل داستان هشتتتاد و چتهتار  
ماده  تانتون کتار کته در الیتحته  
اصالحیه دولتت متورد تتغتیتیترات  
جزئ  و کتلت  وا تع شتده انتد و  
خودشان نیز نی  متیتدانتنتد کته  
  ابل توویب و اجرا نیستی این  
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 ٣3 صفحه  

 
 است که این دو بند را ب  سر و  
صدا و به عنوان اصتل بتنتدهتای  

 تانتون کتار    ١٥ موجود در ماده  
جا بیاندازند. البته ایتن بتحتث بته  
این معنا نیست که ما در مقابتل  
کل الیتحته اصتالحتیته دستت بته   
افشاگری و مبارزه نزنیمی متا بتا  
تماع توان اینرار را خواهتیتم کترد  
و خوبی  ابل پتیتش بتیتنت  نتیتز  
هست که دولت نسبت بته الیتحته  
اصالحیه ناچار به عقب نشتیتنت   
خواهد شد. لرا ما کارگران بتایتد  
همزمان با تالش و متبتارزه بترای  
وادار کتتردن دولتتت بتته عتتقتتب  
نشین  در مورد الیحه اصالحیتهی  
فتتریتتادمتتان را در متتورد داتتل  
کاری اش برای جا انداختتن ایتن  

 تانتون کتار    ١٥ دو بند در متاده  
که همیشه متورد اعتتتراض متان  

به ایتن ستو    ٥٣٦٢ بوده و از سات  
کس  جرات وارد کردن آنتهتا بته  
 انون کار را به ختود نتداده استت  
باال ببریم و اجازه ندهیم این بار بتا  
ی  سناریوی از پیتش طتراحت   
شده براحت  این دو بتنتد را وارد  

در      انون کار برتنتنتد.   ١٥ ماده  
ایتن راستتتتا بتایتتد بته هتر شترتتل  
متتمتترتتنی ستتنتتدستتازی دولتتت از  
طریق آوردن این بندهتا در چتال  
امسات  تانتون کتار و در الیتحته  
اصالحیه را افشا و آن را بشتدت  
مورد اعتراض  رار داد و ختواهتان  
جمع آوری چتال امستات  تانتون  

 کار از بازار شد. 
 

متن بنتدهتای )ق( و )ز( متاده  
ی در  انتون کتار چتال ستات  ١٥ 

)در مورد خاتمه  ترارداد و  ٥٣٤١ 
تت کتتاهتتش   اختراج کتتارگتتران(:  ق ت

تولید و تغییرات ساختاری در اثتر  
شرایتط ا تتتوتادیی اجتتتمتاعت ی  
سیاس  و لزوع تغییترات گستتترده  

آوری مطابق با مهتاد متاده    در فن 
(  تانتون تتنتظتیتم بتختشت  از  ٤ ) 

متتقتتررات تستتهتتیتتل و نتتوستتازی  
صنایع کشور. ز تت فست   ترارداد  
به نحوی کته در متتتن  ترارداد  

 است.   بین  گردیده   پیش 
الیتحته اصتالحتیته    ١ متن بتنتد   

بندهای )ز( و )ق( متاده   دولت: 
به شرق زیر اصتالق و متتتون    ١٥ 

زیر به عنوان بند ) ( و تتبتوتره  
بته متاده یتاد شتده اضتافته و    ١ 

عنوان تتبتوتره متاده مترکتور بته  
  -اصتالق متیتشتود: ز   ٥ تتبتوتره  

  -توافق بین کارگر و کارفرما ق 
کتتاهتتش تتتولتتیتتد و تتتغتتیتتیتترات  
ساختاری که در اثر الزاع  توانتیتن  
یا شرایط ا توادیی اجتماعت  و  
ستتیتتاستت  و یتتا لتتزوع تتتغتتیتتیتترات  
گسترده در فتنتاوری متنتجتر بته  
تعطیل  تماع و یا بخش  از کتار  

فستت   تترارداد بتتا    -بشتتود.   
تومیم کمیته انضباط  کتارگتاه  

:متوارد مترکتور در    ١ تبوتره    -
بند ز در کارگتاهتهتای بتیتش از  

نهر کتارگتر بتایتد بته تتایتیتد    ١٢ 
هیاتت  مترکتب از استتتانتدار یتا  
معتاون ویی متدیتر کتل تتعتاونی  
کار و رفاه اجتماع ی مدیتر کتل  
دستتتتوتتاه صتتادر کتتنتتنتتده متتجتتوز  
کارگراهی نماینتده صتنتدوق بتیتمته  
ای ذیتتتربتتتطی رئتتتیتتت  کتتتل  
دادگستتتتتریی نتتمتتایتتنتتده تشتترتتل  
کارگری حائز اکت تریتت استتتانی  
نتتمتتایتتنتتده تشتترتتل کتتارفتترمتتائتت   
استانی نماینده کتارگتران کتارگتاه  
و کارفرما یا نماینده تاع االختتیتار  
وی برسد. چنان ه به تشتختیتص  
هیات مرکور تماع یا بتختشت  از  
کار تعطیل شود به همتان نستبتت  
 مشموت بیمه بیراری میشود. 

الیحه اصتالحتیته    ٧ متن ماده     
دولت احتمتدی نتهاد بته نتقتل از  

ستترویتت     –ختتبتترگتتزاری فتتارس  
شتهتریتور متتاه    ٥٤   -ا تتتوتادی  

 ٥٦٤١٤٥ کد خبر   – ٥٣٤٢ 
متون زیر به عنوان بتنتدهتای   -٧  

اضافه و    ١٥ زی قی و   به ماده  
شماره تتبتوتره متاده مترکتور بته  

بته    ١ اصالق و تتبتوتره    ٥ تبوره  
ز ت   شتود:   شرق زیتر اضتافته مت  

کتتاهتتش تتتولتتیتتد و تتتغتتیتتیتترات  
ساختتتاری کته در اثتر التزامتات  
 تتانتتون و متتقتتررات یتتا شتترایتتط  
ا توادیی اجتماع  و ستیتاست   
یتتا لتتزوع تتتغتتیتتیتترات گستتتتترده در  

آوری منجر به تعطیل  تماع و    فن 
)ق( ت   .  یا بخش  از کتار شتود 

تتتتیتتتتن کتتتتارگتتتتر و   تتتتوافتتتتق ب
) ( ت فس   رارداد بتا   کارفرما. 

توتتمتتیتتم کتتمتتیتتتتته انضتتبتتاطتت   
(تت متوارد    ١ کارگاه. ) تتبتوتره  

هتای    مرکور در بند ز در کارگتاه 
نهر کتارگتر بتایتد بته    ١٢ بیش از  

تایید اک ریت هیتاتت  مترکتب از  
استاندار یا معاون ویی مدیر کتل  
کار و امور اجتماع ی متدیترکتل  
دستتتتوتتاه صتتادر کتتنتتنتتده متتجتتوز  
اصل  کارگاهی مدیرکتل تتامتیتن  
اجتتتتتتتمتتتاعتتت ی ریتتتیتتت  کتتتل  
دادگستتتتتریی نتتمتتایتتنتتده تشتترتتل  
کارگری حائز اکت تریتت استتتانی  
نتتمتتایتتنتتده تشتترتتل کتتارفتترمتتایتت   
استانی نماینده کتارگتران کتارگتاه  
و کارفرما یا نماینده تاع االختتیتار  
وی برسد. چنان ه به تشتختیتص  
هیات مرکور تماع یا بتختشت  از  
کار تعطیل شود به همتان نستبتت  
مشموت ختاتتمته کتار و متقتررات  

 شود.   بیمه بیراری م  
 –اتحادیته آزاد کتارگتران ایتران  

 ٥٣٤١ شهریور ماه   ٣٢ 
 

بیانایاه اتاحاادیاه آزاد 
کاااااارگاااااران ایاااااران 
پیراماون اظاهاار ناظار 
نااهااادهااای دساات ساااز 
کااارگااری و مااعاااون 
وزیاار کااار در مااورد 
الیحه اصالحیاه دولات 
 بر روی قانون کار

هتتمتتانتتطتتور کتته در متتقتتدمتته  
گهتووی سایت اتحتاد در متورد  
 تتانتتون کتتار بتتا جتتعتتهتتر عتتظتتیتتم  

آمتتده استتت ستتران ختتانتته   زاده  
کارگر از الیحه اصالحتیته دولتت  
خبر داشتند اما تا لحظته انتتتشتار  
این خبر از ستوی اتتحتادیته آزاد  
کارگران ایرانی دست بته انتتتشتار  
آن نتتزدنتتد. در پتت  انتتتتتشتتار ایتتن  
الیتتحتته از ستتوی اتتتحتتادیتته در  
دوازدهم شهریور ماهی ختبترگتزاری  
ایلنا نیز آنرا در چهاردهم شهتریتور  
منتشر کرد و بدنبات آن بتود کته  
کم تیتن ختانته کتارگتر و دیتوتر  
نهادهای دست ساز کتارگتری و  
نهایتا متعتاون وزیتر کتار جتنتاب  
ههده تن در مورد الیحه اصالحیته  
دولتت بتر روی  تتانتون کتار بتتراه  
افتاد. آیا آنوونه که محجتوب و  
جلودار زاده در متجتلت  شتورای  
اسالم ی نتهتادهتای دستت ستاز  
کارگری و ههده تتن متدعت  آن  

هستند وا عا اینان خبر از چتیتزی  
نداشتند. یعن  ما کارگران بتایتد  
ب ریرع که بنا به گهته هتهتده تتن  
در خبر گزاری مهری ایتن الیتحته  
مات دولت احمتدی نتهاد استت و  
بنا بر این چنین الیحه ای نته از  
طریق وی و وزیرشی بلره توستط  
این شخص و عوامتلتش!؟ بتدستت  
مجل  شورای استالمت  رستیتده  

 است!؟ 
بتتنتتا بتتر اعتتالع ختتبتتر گتتزاری  

الیحه اصالحیه  انون کتار     مهری 
تتتیتتر متتاه از ستتوی    ٥٣ در روز  

هیات رئیسه مجل  اعالع وصتوت  
طبق سندی که اتتحتادیته   شده و  
کتتارگتتران ایتتران و ستت تت      آزاد 

خبرگزاری ایتلتنتا متنتتتشتر کترده  
استتت ایتتن الیتتحتته در روز ستتوع  
مرداد ماه در مجل  متنتتتشتر و  
بدست کتمتیتستیتونتهتای متتتعتدد  
فرع  و اصل  آن رستیتده استت.  
با اینحات محجوب و جتلتودار زاده  
که به عنوان سران خانته کتارگتر  
در متتجتتلتت  شتتورای استتالمتت   
حضور دارند و دیتوتر الیته هتای  
باالی  و میان  نهتادهتای دستت  
ساز کارگری بته شترتل بستیتار  

طتتوری     مشتتمتتئتتز کتتنتتنتتده ایی 
رفتار میرنند و حتره متیتزنتنتد  
که گویا تا همین چند روز پیتش  
 از این مسئله ب  خبر بوده اند. 

اما برای ما کارگران ایران بتیتش  
از هر زمان دیوتری روشتن استت  
کتته ختتانتته کتتارگتتر و دیتتوتتر  
نهادهتای دستت ستاز کتارگتری  
هیچ ربط  به منافع ما نتدارنتدی  
اینان هم ون دولت شان و دیتوتر  

حتتامتتل و   دولتتتتتهتتای پتتیتتشتتیتتنی  
نماینده هیچ منهعتتت  جتز تتداوع  
سیاستهای چند دهه گترشتتته و  
تضتتتمتتتیتتتن تتتتداوع اتتتارتتتتوتتتری  
چ اولوران  نتیتستتتنتد کته طت   
چند دهه گرشته هست و نیتستت  
 ما کارگران را به یغما برده اند. 

ما کارگران ایران نی  میتدانتیتم  
کتتته نتتتهتتتادهتتتای دستتتت ستتتاز  
کارگری و سرانشتان هتمتدوش و  
هتتمتتراه بتتا دولتتتتتهتتای متتختتتتتلتتفی  
مسبتب وضتعتیتت موتیتبتت بتار  
کنون  هستتتنتد و ایتن صتهتوه  
متحد و آگاه ماست که متضمتن  
جلوگیری از ایجاد تغییترات ضتد  

کتارگتری تتر در  تانتون کتار و  
نتتهتتادیتتنتته کتتردن  تتانتتون کتتاری  
خواهد بود که روق حتاکتم بتر آن  
و مواد و تبوتره هتایتشی حتافتظ  
متتنتتافتتع کتتارگتتران و بتتر پتتائتت   
دنیایت  بتهتتتر بترای زنتدگت  و  
معیشت ما نود و نه درصدی هتا  

 خواهد بود. 
 –اتحادیته آزاد کتارگتران ایتران  

 ٥٣٤١ شهریور ماه    ١٣ 
 

بیانایاه اتاحاادیاه آزاد 
کاااااارگاااااران ایاااااران 
پیرامون تاالش دولات 
برای تغییر قانون کاار 

دولاات در سااکااوت  -
خابااری الیااحااه ایااجاااد 
تغییرات ضد کاارگاری 
تر در قانون کار را به 
مجلس بارده اسات + 
مااتاان کاااماال الیااحااه 

 اصالحیه
بتتنتتا بتتر گتتزارشتتهتتای رستتیتتده بتته  
اتحادیه آزاد کارگران ایرانی دولتت  
روحان  در سروت خبری کامتل  
الیتتحتته ایتتجتتاد تتتغتتیتتیتترات ضتتد  
کارگری در  انون کتار رای تتیتر  
ماه سالتجتاری تتحتویتل متجتلت   
شورای اسالم  داده استت. ایتن  

متاده از    ٦٧ بتنتدی    ٦٢ الیحه با  
متتاده متتوجتتود    ١٢٣ متتجتتمتتو   

 انون کار را بوتورت کتلت    در  
و جزئ  مورد بازنوری و تتغتیتیتر  

  رارداده است. 
 

الیحه اصتالحتیته ای کته دولتت  
روحتتانتت  بتته متتجتتلتت  شتتورای  
اسالم  ارجا  کرده استت هتمتان  
الیحه اصتالحتیته  تانتون کتار در  

است کته بتا     دولت احمدی نهاد 
مقاومت ما کارگران با شرتستت  
مواجه شد. حتات دولتت روحتانت   
در ادامتته ستتیتتاستتتتتهتتای ضتتد  
کارگری خود همان الیحه را در  
سروت کامل خبری به متجتلت   
شورای اسالم  بترده استت. ایتن  
الیحه بوورت یت  شتوری بته  
کمیسیون اجتماع  متجتلت  بته  
عنوان کمیسیون اصل  و تتعتداد  
 دیوری از کمیسیونهای آن به  

 

 1٨ ازصفحه  
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 1٤ از صفحه                

 پیش بسوی اعتراض به الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار
دولت میتواند علیرغم تورم باال با اساتانااد باه  -٠ما کارگران باید بدانیم با تصویب الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار: 

شرایط اقتصادی کشور حداقل مزد را ریالی افزایش ندهد و اقدام به انجماد دستمزدها بکند. عالوه بر این اختایاار تاعایایان 
اخراجهای دسته جمعی به محا  کاماتاریان  -١حداقل مزد بدست میل و اراده دولت و تک به تک کارفرمایان خواهد افتاد 

 -٢نوسان و کاهشی در تولید صورت قانونی پیدا خواهد کرد و صدها هزار کارگر بطور دسته جمعی اخراج خاواهاناد شاد 
قراردادهای شفاهی به مرور جایگزین قراردادهای کتبی خواهد شد و هر گونه قانونمندی از روی ساعاات کاار، تاعاطایاالت، 

پایه های قانون تامین اجتماعی متزلزل خواهد شد و دیری نخواهد پائیاد کاه  -١مرخصی ها، بیمه و.. برداشته خواهد شد 
با مخدوش شدن پرداخت مزایاای پاایاان کاار باه کاارگاران قارارداد  -٥همین حداقلهای موجود نیز مضمحل خواهد گشت 

موقت، دولت و کارفرمایان خواهند توانست به انحا مختلف پرداخت این مزایا به کارگران قرارداد موقت را متوقف بکنند. و 
باید بدانیم: اعتراض به الیحه اصالحیه دولت به شکل تجمع، راهزیمائی، طومار نویسی و تحصن در برابر ادارات کار سراسار 
کشور، جزو حقوق قانونی و مسلم ما کارگران است و ما میتوانیم عالوه بر طرح و پیشبرد خواست باز پس گیری فوری الیحاه 

قانون کار برای افزایش  فوری دستمزدها، بر چیده شدن قراردادهاای ماوقات،  ١٠اصالحیه از مجلس، خواهان اجرای ماده 
حق برپایی تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد تغییرات در قانون کار به نفع یک زندگی انسانی برای کاارگاران و هاماه مازد 

 بگیران زحمتکش  بشویم. اتحادیه آزاد کارگران ایران

 
عنتوان کتمتیتستیتونتهتای فترعت   

متتهتتمتتتتتریتتن      ارجتتا  شتتده استتت. 
تغییرات در این الیحه اصتالحتیتهی  

 ١٥   –  ٥٢   –  ٤ مربو  به مواد  
و برخ  دیتوتر    ٧٥ و    ١٤  -١٣   –

از مواد  انون کار م  باشد کته  
در صورت توویب و اجرا شترایتط  
بتته اتتایتتت بتترده واری را بتترای  
طتتبتتقتته کتتارگتتر ایتتران بتته هتتمتتراه  

 آورد.    خواهد 
ختود      انون کار متوجتود بتنتوبته 

 انون کتاری استت کته پت  از  
ستات از توتویتب آنی    ١٤ گرشت  

شتترایتتط کتتار و زیستتت مشتتقتتت  
باری را برای طبقه کارگتر ایتران  
ر تتم زده استتت و حتتات دولتتت  
روحان  در تداوع سیاستهای ضتد  
کارگری دولتهای پیتشتیتن و بتر  
بستر تحمیل شترایتط بترده وار بتر  
طبقه کارگر ایران کته از طتریتق  

 -١٥   -٥٢   -٤ عدع اجترای متواد  
و ...  انتون کتار متوجتود و    ٧٥ 

اجتترای کتتامتتل بتتنتتدهتتای ضتتد  

ستات    ١٤ کارگتری آن در طتوت  
گرشتته متحتقتق شتده استتی در  
صدد است با  انتونت  کتردن ایتن  
شرایطی نتیتروی کتار و هستت و  

را ب   ید و شتر  در     نیست ما 
اختیار کتارفترمتایتان و متافتیتای  

 ثروت و  درت  رار بدهد. 
امتتا ایتتن چتتیتتزی نتتیتتستتت کتته  
براحت  از حلقوع متافتیتای ثتروت  
و  درت و صتاحتبتان سترمتایته و  
دولت شان به آسان  پایتیتن بترود.  
کارگران ایران همانوتونته کته در  

دوره هتتای پتتیتتشتتیتتنی هتتر گتتونتته  
تالش برای ایجاد تتغتیتیترات ضتد  
بته   کارگری تر در  انون کار را  

شرست کشاندند اینبار نیز اجتازه  
این کار را به دولت تدبیر و امتیتد  
ستترمتتایتته داران و متتجتتلتت  اش  

 نخواهند داد. 
اتحتادیته آزاد کتارگتران ایتران بتا  
محروع کردن سرتوت ختبتری و  
ب  اطال  گراشتتتن کتارگتران از  
الیحه اصالحیه  انون کاری اعتالع  
میتدارد هتر گتونته تتغتیتیتری در  

 انون کار متوجتود کته متا نتیتز  
خواهان آن هستتیتم مت  بتایتد بتا  
توجه به فقر و فالکت و شترایتط  
مشقت بار طبقه کتارگتر ایتران و  
در راستای تامین یت  زنتدگت   
انسان  برای آنان صورت بوتیترد.  
ما ط  روزها و ههته های آیتنتده  
مهوال به ایتن الیتحته و جتوانتب  
ضتتد کتتتارگتتری آن ختتتواهتتیتتتم  

 پرداخت. 
 –اتحادیته آزاد کتارگتران ایتران  

 ٥٣٤١ شهریور ماه    ٥١ 
 

الیحه اصالحیه  انون کار تتوستط  
دولت بدون ختبتری و رستانته ای  
کردن آن در تیر متاه ستات جتاری  
برای توویب به مجل  فترستتتاده  
شده است. الیحه اصالحیه  تانتون  
کتتار ) تتانتتون کتتارمتتوجتتود کتته  
بتنتتدبتتنتتد آن درضتدیتتت بتتامتتنتتافتتع  
کتارگتران استت(درراستتتای ارزان  
ستتازی بتتیتتشتتتتترازپتتیتتش نتتیتتروی  
کاریرسمیتت بتختشتیتدن بته طترق  
دوران عشیرت  وفئتودالت  استتتاد  
شاگردی ودوتاسه ستات متجتانت   
نتتتیتتتروی کتتتارجتتتوان درختتتدمتتتت  
کارفرمایان  راردادن وخارج کتردن  

ستتازمتتان تتت متتیتتن اجتتتتتمتتاعتت   
ازتعهدات خود نسبت به کارگتران  
 و موارد دیورتدوین شده است. 

هر چتنتد ختواستتته ای استاست   
طبقه کارگر نه تنها درمتحتتتوای  
 انون کتارضتدکتارگتری متوجتود  
نمایندگ  نمیشودیبلره خود ایتن  
 انون کارستنتدی  تانتونت  بترای  
اعمات شدیدترین ا دامات درجتهتت  
تضییع حقوق کارگران است. امتا  
تهیه این الیحه دهتن کتجت  ای  
به خواستتته ای استاست  ومتورد  
مطالبه فوری طبقه کتارگتراستت  
که اعتراضات هترروزه کتارگتری  

راحوت خود شرل میدهد.ا داع بته  
تهیه الیحه و تالش برای توویتب  
آن در سروت و ب  خبر گراشتتن  
کارگرانی خود داللت بتر تترس از  
شتتترتتتل گتتتیتتتری اعتتتتتتتراضتتتات  
کتارگتری نستبتت بته ایتن ستنتتد  

 مافوق ضد کارگری دارد. 
امتتا متتاجتترا  تتطتتعتتا بتته هتتمتتیتتن  
سادگ  ای که دولت و مجتلت   
به آن اندیشیده انتد ختتتم نتختواهتد  
شد.طبتقته کتارگتر امتروز دارای  
تجربه ای طوالن  به مدت بتیتش  
از سه دهه مبارزه علیته  توانتیتنی  
بتتختتشتتنتتامتته هتتا و اعتتمتتات ضتتد  

کارگری منطبق با  وانین نوشتته  
یا نتانتوشتتته استت. در نتتتیتجتهی  
تتتالش مشتتتتتر  متتجتتمتتوعتته  
 انونوراران و متجتریتان آن حتتت   
در صتتورت بتته  تتانتتون در آوردن  
برنامه های ضد کارگری جتدیتد  
در فضای سروت و بت  ختبتری  
کتتارگتترانی اعتتتتتراضتتات وستتیتتع  
کتتارگتتری را بتته دنتتبتتات ختتواهتتد  
داشت و متحترتوع بته شترتستت  

 خواهد شد. 
 

توویب الیتحته اصتالیتحته  تانتون  
کار باید فتورا متتتو تف شتود و  

 انون کار متوجتود نتیتز بتایتد بته  
کل  باطل اعالع گردد و  انونت   
کامال در راستای ت مین متنتافتع  
معیشت  طبتقته کتارگتر تتوستط  
نمایندگان وا ع  و متنتتتختب از  
طریق مجامع عمومت  کتارگتران  

 مووب و رسمیت یابد. 
 

انجمن صنتهت  کتارگتران بترق و  
 فلزکار کرمانشاه 

 ٤١ شهریور    ٥٣ 
 

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:الیحه اصالحیه جدید قانون کار تالش برای 
 قانونی کردن اقدامات ضد کارگری انجام گرفته تاکنونی


