
 
  افق روشنیت کارگريسا

 
  یارگر آینيه هيات موسسان سنديكاهابيا

» اصالح قانون آاریاليحه پيشنهاد« دراعتراض به   

 
 ماه هشتاد و پنجوريشهرچهارم                                                                                              

 
 

:پيک ايران  
.، توسط دولت به مجلس شورای اسالمی بحران زا و تنش آفرين است ارايه اليحه پيشنهادی اصالح قانون آار    

.يد ،اشتغال و سرمايه گذاری های جديد خواهد بوداصالح قانون کار با محوريت تول: اعالم می دارد آهآاروزير   

معادن ، به حذف قوانين نمايندگان اتاق صنايع وت و مذاآره با روسا وشسنيب رييس مجلس شورای اسالمی درنا

.مزاحم بويژه در روابط آار اشاره می آند   

ر به نفع آارفرمايان  وسيستم سرمايه اين تحرآات نشان از اراده و تصميم جدی در تغيير  و لغو تدريجی مقررات آا

.داری دولتی را دارد وبر خالف شعارهای انتخاباتی آقای رييس جمهوری ،نان را از سفره آارگران خواهد بريد   

ادعای وزير آار مبنی برايجاد آار و اشتغال با وجود تصويب اليحه پيشنهادی سخنی بی پايه و اساس است و هيچ 

آه بر پايِه آن، بتوان به ايجاد آار و توليد و اشتغال  دست يافت »اصالحات « در اثر اين توجيه اقتصادی و روانی

گاه های دارنده پنج آارگر توسط مجلِس پنجم و همچنين نادرستی چنين نظرياتی با تصويب خروج آار. وجود ندارد 

شمول برخی از مواد قانون آار  آارگر از ١٠ قانون آار مبنی بر خروج آارگاه های تا دارنده ١٩١اجرای ماده 

.توسط وزارت آار دولت پيشين و تمديد آن توسط دولت حاضر ، به اثبات رسيده است   

نشانگر آن است آه . »شايداين اصالحات بتواند به بهبود آار ها بيانجامد« : ترديد نايب رييس مجلس آه می گويد

 قانون کار رژيم شاهنشاهی را احيا ٣٣ اول آن که ماده تدوين وتصويب اليحه مذآور اهداف ديگری دنبال می کند ،

در  ) حرفه ای استان تهران_س سازمان کار وآموزش فنی ريي( می کند و دوم اينکه  بنا به اظهارات حسين تيز مغز

ت به و در نهاي. »با توجه به پيوستِن ايران به سازماِن تجارِت جهانی قانون کار بايد اصالح شود « :مناظره راديويی

 واسطه اين که ميزاِن  عرضه نيروی کار بيش از تقاضای آن است و تسلِط کارفرمايان بر بازار نيروی کار به

عريان تر شدن هرچه بيشتر بحران بيکاری  انجاميده است ، وزارت کار بر آن شده است تا با طرح اين گونه 

کار و اشتغال و سرباز زدن از تعهدات خو اصالحات،،ضمن سرپوش نهادن بر بی برنامگی دولت در جهت تامين 

کاررا در راه حل های مصلحتی   در باره اصالح فصل ششم قانون کار ، برای کنترل بر شرايط موجود چاره

.جستجو کند  



اولين اقدامات به ظاهر اصالحی در جهت لغو مقررات آار پس ار روی آار آمدن دولت آقای احمدی نژاد به طور  

ت ، اين اقدامات به دنبال يكسری زمينه سازی هايی در جهت آم رنگ آردن حد اقل نقش تشكل جدی آغاز شده اس

پيشين صورت گرفته است و با گزينش  های آارگری و حتی ار ميدان به درآردن تشكل های آارگری ـ دولتی

خانه «ديد در مقابل آه بديِل دولتِی ج»جامعه اسالمی آارگران «نمايندگان جعلی وابسته به جريان غير آارگری 

.ها است ، پيگيری می شود» آارگری    

 ٢۶وزير آار به طور جدی از اصالح فصل ششم قانون آار منطبق با مقاوله نامه های بنيادين آار ومبتنی بر اصل 

به قانون اساسی سر باز ميزند و تهعد دولت پيشين در مقابل سازمان جهانی آار وهمچنين   امضای تفاهم نامه سه جان

و نه تنها به حق آارگران در داشتن نمايندگان و سنديكاهای  درحضور نمايندگان سازمان جهانی آار را ناديده گرفته

واقعی شان اعتنايی ندارد بلكه فراتر از آن با گماشتن و فرستادن نمايندگان انتصابی آارگری به شورای عالی آار 

ری در ،آه نتيجه ای جز بی ثباتی در جامعه آارگ نش و بحران زا واجالس سازمان های بين المللی ، به روابط پر ت

.پی نخواهد داشت ، دامن می زند    

وزير آار جمهوری اسالمی با سياست افزايش دونرخی حداقل دستمزد ها و سپس لغو مصوبه خود ساخته ،باعث 

.اخراج وبيكاری سيصدو بيست هزار آارگر طی مدت آمتر از سه ماه ميشود  

قانون آار درست در راستای تنش فزايی و بحران آفرينی در روابط آار ، » اصالح « اليحه پيشنهادی ماهيت

همچون همه اقداماتی است آه به شرح مختصری ازآن ها اشاره شد و در صورت تصويب ، موجبات ناامنی شغلی 

 دار بين آارگر وآارفرما  در فرم ی مدتآنچه به عنوان قرار داد های آتب.آارگران را بيش از پيش فراهم می آورد 

های وزارتی نقش خواهد بست و ارسال نسخه ای از آن به وزارت آار خواهد رفت، در صورت اجرا ،بدون آنترل 

و نظارت  سنديكاها و اتحاديه های آارگری به حربه ای در دست آارفرمايان برای به بند آشيدن و بردگی آشاندن 

.آارگران بدل خواهد شد  

: قوانينی ضمانت اجرا و اعتبار حقوقی خواهند داشت آهتنها   

ناقض قانون اساسی و مقاوله نامه های بنيادين آار  مصوب سازمان بين المللی آار نباشد -١  

با حضور نمايندگان ذی نفع ها، اعم از اتحاديه آارگری و کارفرمايی و با ارايه و بررسی نظرات آارشناسانه و  -٢

.حقوقی آنان تهيه شود   

.با ساير قوانين از جمله قوانين تامين اجتماعی مغاير نباشد -٣  

افتمندانه آارگران در آوتاه مدت و ضامن امنيت شغلی ،آرامت انسانی و در برگيرنده نياز های يك زندگی شر -۴

.دراز مدت باشد  

در برگيرنده مالحظات ناشی از تاثير بحران های اقتصادی از قبيل تعطيل واحد های آار و توليد و ورشكستگی  -۵

.های احتمالی به قصد حمايت از آارگران وآاهش آسيب های اجتماعی وارده بر زندگی آنان باشد   



ی آارگری ارايه اليحه پيشنهادی وزير آار را مغاير با منافع آارگران ،مخل توليد و خدماتِ هيات موسسان سنديكاها

اجتماعِی مفيد و موجب بحران وتنش بيش از پيش در روابط آار می داند و به اين وسيله اعتراِض صريِح خود را از 

.اين نوع اصالحات اعالم می دارد   

ه برون رفت از بحران موجود در روابط آار و رفع بيكاری رو به تزايد هيات موسسان سنديكاهای آارآری تنها را

آنونی و همچنين جلوگيری از اخراِج آارگران را در اصالِح فصِل ششِم قانوِن آار مبتنی بر تعهداِت دولت در برابر 

مناسب جهت بر پايی انی آار ميداند و همچنين ايجاد شرايط قانون اساسی و تعهدات بين المللی در برابر سازمان جه

  و گسترش اقتصاد توليد محور و اشتغال زا را ضروری

ميداند و بر اين باور است آه هر گونه راه حلی به جزايجاد چرخه توليد و خدمات مفيد و اشتغال زا به زيان همه 

.آحاد مردم به ويژه آارگران خواهد بود   

می ايران و مجلِس شورای اسالمی، مصرانه می خواهد هيات موسسان سنديكاهای آارگری از دولت جمهورِی اسال

وفعاليت در آن ها از ) سنديکا ها(ضمن به رسميت شناختن حق آزادی کارگران در ايجاد تشکل های مستقل کارکری

وابط آار بپرهيزند وبه قا نون اساسی و مقاوله به آاربردِن شيوه های قيم مابانه و يك سويه و غيرآارشناسانه درر

.اشندهای بنيادين آار پايبند بنامه   

  

ان سنديكاهای آارگریهيات موسس  

٢۵/۵/١٣٨۵  
  

 


