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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

            یكاهايات موسسان سنديه هينايب

                 یدررابطه بامسا ئل مبرم آارگر ی آارگر
                           ...ات موسسانيه                                           ماه هشتاد و ششی دم يکستيب   

 
  

  گاه درخبرها آمده بود آف ويآارگران شر      
  )روزنامه اطالعات( .انتخاب شد ی دسته جمعیمان هايپ ته اشتغال وياست آمير  آرا به  تي با اآثر راني ا -١ 

  دانست   یتيحما قانون  را قانون آار قانون آارخبرداد و ماده از ١٠ تا  ٨ اصالح  از یعلوم اجتماع رآارويوز -٢
  .)هيو هفته نامه آت روزنامه اعتماد(    

  )هيهفته نامه آت( . استیكارين نرخ بيين حداقل دستمزد منوط به تعييتع -٣

ات ين خواست بارها توسط هيا. است ی مستقل آارگریكاهايبرد نداشتن سنديران ازآن رنج مينچه آه طبقه آارگر اآ

  خواسته شدیكائين سندياز طرف فعال١٠/٢/٨٦خير آار به تارين باردرنامه سرگشاده به وزيم شده آخرموسسان اعال

ن ماده آه همانا ي آردن ایاتي دولت موظف به عمل١٠١بلكه دربرنامه چهارم توسعه ماده ستيك خواست نين تنها يا و

ران ينكه ايا .باشدي م٩٨و٨٧یله نامه هامقاو ران وامضاي است ودررابطه باتعهد ای مستقل آارگری تشكلهایآزاد

نكه ين ا آكند ويمطرح م رای انتخاب شده است سئوالی دسته جمعیمان هايته اشتغال وپياست آميت آرا به ريبااآثر

 ازطبقه ی را بمورد اجرا بگذارد آن چنان آه حقی دسته جمعیمانهاين پيتواند اي می چه آسی آارگریكاهايدرنبود سند

  ود؟ع نشيآارگرضا

  .كنندي منقعد آرده وبه آن نظارت میمان دسته جمعي هستنند آه با آارفرما پی آارگریكاهاين سنديدرسراسرجهان ا

  .ماده آدامند١٠نيت ازطبقه آارگرعنوان آرده ايماده ازقانون آارخبرداده وآنرا حما١٠تا٨رييرآار ازاصالح وتغيوز

  مزدروز  موقت ویادهاگسترده ترآردن قرارد آامل استخدام آامل و محو -١

    ٢٧ماده ه آارگران بايروي واخراح ب یقانون آارقبل ٣٣ زنده آردن ماده -٢

  ین ا جتماعي وسازمان تامیكا ريمه بي صندوق بی نابود-٣

  نفر١٠ري زیبرداشتن قانون ازآارگاها -٤

  ت قانون آاري ازشمولیزه تجاري آردن منا طق ویمستثن -٥

  ستمزدن نگهداشتن حداقل دييا پاي و دوگانه آردن دستمزد ها -٦

  اه طبقه آارگرگكاها بعنوان تنها پناهيحذف سند  و یقانون اساس ٢٦ده گرفتن اصليناد -٧ 

 تجربه به ماثابت آرده است آه یم ولي آنید ميت ازآارگران باشد تاآي حماید براين نكته آه قانون آاربايز به ايما ن

انون خوب نوشته شود هرقدرهم آه ق ن قانون وجود نداشته باشديا ی برای قوی آه ضمانت اجرائیتازمان

باعث  كاهاي سندیكصد سال مبارزات آارگران تحت لوايدرآشورما  .به مشكل برخواهد خورد دراجرا"مسلما

 ؤطرح طبقه ی دست جمعی قراردادهایعن اجتمايقانون تام١٣٢٥  آاردرسالرخشان ازجمله قانون دیدستاوردها
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  ١٣٨٣  سال  دری اسال م یجمهور .كاهاستيسند و آارگر  طبقه  یستاوردها د جمله  ازیبازنشستگ  مشاغل  یبند

 مجامع ی آاردرتمامینسال تاامروزوزراآاز .كائ امضائ نمودي سندیزاد گذاشتن تشكلهاموافقت نامه راجهت آ

  ی تعهد نامه خودشانه خالیزامضااما ا شوندي انتخاب میته هاياست آمي به ریت آارشرآت آرده وحین المليسازمان ب

  . آنندی میزندان و  رااحضاریكائين سنديت نداده بلكه فعاليكاها اجازه فعاليآرده ونه تنها به سند

كاها درسراسرجهان يخواهند باسندي چگونه میمان دسته جمعيته اشتغال وپيران درآمينده اين است آه نمايپرسش ما ا

  .نها انتقال دهندآات خودرا به ي تجربی دسته جمعیهامانيشبرد مسئله پيدرامرپ گفتگوآرده و

د ي تابی شرآت واحد را برنمیكاي آه سندیچگونه شمائ زنماينده ايران نخواهند پرسيد آه ای آارگریكاهايا سنديآ

  د؟ي صحبت آنی دسته جمعیمان هايد ازپيخواهينجا ميامروزدرا

ن دستمزدهاست يي تع رح است بحث مطین اجتماعيزتاميبازنشستگان عز و  طبقه آارگری آه امروز برایگريبحث د

 در ٣  و١  بند ٤٣ اصل ی دانسته اند درقانون اساسیكاريبن نرخ يين راموآول به تعآه يرآاردرهفته نامه آتيوز آه

ن آندصحبت يا تامك خانواده ري  ی آه زندگیسته وبه اندازه اي شایزندگ -ازمسئله تورم  ٢ و١ نون آاربنداق ٤١ماده

 یآشور  و ی لشگر نشستگانزرباياخ  ی مشخص نموده اند درروزهاحداقل دستمزد ن يي تعیبرا شاخص را آرده و

 ايآ  نكهيا . شده اندیال آتس  یبه مستمرهزارتومان مفتخر٢٠٠  با ین اجتماعيبازنشستگان تام هزار تومان و ٣٠٠با

ن يتام ا بازنشستگان يآ  نست آهي ا است پرسش  یجداگانها بحث   خودفاصله دارد قدربا خط فقرچتومان  هزار ٣٠٠

 ازخود آوچكتر نكه يا اي گران است ويد زاكترچا سفره شان آوي كنند وي استفاده می ارزانتری ازارزاق عمومیاجتماع

  گرانند؟يد

ن چند ي ای ودرصد گرانمي داشته باشی اشارهایدرموردحد اقل دستمزد اگرتنها به اجاره مسكن گوشت ارزاق عموم

 یفرصت وتوان آاف"ك خانواروين آننده يسته وتامي شایك زندگي یم وبراين حداقل دستمزد منظورآنييقلم را درتع

  "ابتكارداشته باشد ش مهارت ويافزا و  آشوریشرآت فعال دررهبر  و یاجتماع  ویاسيس  و ی معنوی خودسازیبرا

ن حداقل دستمزد سالهاست آه مواد قانون ييدرموردتع.داآردين دست پهزارتوما٤٥٠ جز حداقلی توان به رقمینم

كه حداقل يدرصورت.  شودی میزتلقي به آارگران نی مبلغ پرداختیده گرفته شده بلكه حداقل دستمزد به معناي نادیاساس

  .رد نه خود دستمزديد قرار بگين دستمزد بايي تعی برایدستمزد ومبنائ

 با آارفرما به یديكاها هستنند آه درمورد دستمزد آارگران درهر واحد تولين سندي ایجمع دسته یمانهايدرزمان عقد پ

 عرصه ین الملليخواهد درپهنه بيم آه اگر وزارت آارميمامعتقد. باشندين آننده دستمزدها ميينند وتعي نشیمذاآره م

  .اجرا بگذاردنرا به مرحله آرا محترم شمرده و٩٨و٨٧ های د مقاوله نامهيموفق باشد با آار

 ومقاوله نامه یقانون اساس٢٦ داشته باشد آه فصل ششم قانون آار با روح اصلیتيتواند نقش حماي قانونكار میزمان

 اصول ین دستمزدها بر مبناييتع-٣.  گردد نوشته شودی محقق نمی آارگریكاهايل سندي آه جز با تشك٩٨و٨٧یها

  .ن شوديي تر عادال نه ترتعی تواند هر چه واقعی می آارگریكاهايق سندي و نظارت دقیقانون اساس

 ونگارش قانون ٩٨و٨٧ی ومقاوله نامه هایقانون اساس٢٦ اصلی خوهان اجرای آارگریكا هايات موسسان سنديه

  ٢٠/١٠/٨٦ -هيا ت موسسا ن سنديكا های آارگری .  استی آارگریكاهاين حداقل دستمزدها بانظا رت سندييآاروتع


