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Uاست كارگران معيشت به جديد اي حمله كار انونق تغييرات 

 پيشنهاداتي كارگر، ي طبقه به تر بيش فشار اعمال براي ايران داري سرمايه دولت است ماهي چند

 ي طرفـه  يـك  كـاملن  گذاشـتن  بـاز : جملـه  از است، كرده ارائه كار قانون از مواردي تغيير براي را

 و موقـت  قراردادهـاي  بـه  بخشـيدن  رسـميت  ران،كارگ ي گسترده اخراج براي كارفرمايان دست

 شـرايط  بـه  كـارگران  حقـوق  دادن حوالـه  كـارگران،  عيـدي  ميـزان  كاهش كاري، پيمان ي شيوه

 اعمـال  طريـق  از كـارگران  اسـتثمار  ي درجـه  افـزايش  مملكـت،  اقتصـادي  و اجتمـاعي  سياسي،

 كـارگران  حقـوق  بـه  نيقـانو  عيـار  تمـام  تهاجم مزد، دست تعيين در مهارت و كارآيي ي ها مقوله

 ... ! و مهاجر

 از كـدام  هـر  و كـرده  متفـاوتي  اظهارنظرهـاي  مختلف گرايشات با كارگري محافل زمينه اين در

 قانون با اساس از اصولن ديگر برخي يا و اند تغييرات اين از هايي قسمت يا كل مخالف خود منظر

 مخـالف  كـار  قـانون  در تغييـرات  با رمنظ اين از كارگر ي خانه مثال عنوان به. هستند مخالف كار

. شـود  مـي  رنـگ  كـم  كـار،  مراكـز  در نفـوذش  اهرم عنوان به كار اسالمي شوراهاي نقش كه است

 را گرايـي  جانبـه  سـه  قـانون،  ايـن  گوينـد  مي و سوخته گرايي جانبه سه براي شان دل ديگر اي پاره

 ... و كند مي تضعيف

 تحميـل  كردن تر قانوني و رسمي براي داري سرمايه نبجا از جديد اقدامي تغييرات اين ما باور به

 قانون از هايي بخش در كه است هايي حقوق حداقل به تر بيش ي حمله و كارگران به ها حقوقي بي

 همـين  بـه  اسـت،  شـده  گنجانـده  كـارگران  متشـكل  ي مبـارزه  ها سال ي واسطه به هم آن و كار

 ي حملـه  شـدن  تـر  قـانوني  از مرحلـه  ايـن  بـه  هيافتـ  سازمان اعتراضات به را كارگران ما مناسبت

 كـارگران  با را نكاتي باره، اين در دانيم مي ضروري و الزم چنين هم. كنيم مي دعوت داري، سرمايه

 :بگذاريم ميان در

 سـعي  روز هر داري سرمايه آن طي كه است مداومي روند از ديگر ي ا مرحله واقع در تغييرات اين

 كنـيم  گذشته هاي سال به نگاهي است كافي. كند حمله كارگران قحقو به پيش از بيش كند مي

 ارائـه  داري سـرمايه  مجلس به كار قانون تغيير نويس پيش عنوان به اكنون كه مواردي دريابيم تا
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 داري سـرمايه  ترتيـب  بـدين . شود مي و شده اجرا كار مراكز از بسياري در هاست سال است، شده

 از وسـيعي  هاي بخش بين را آن كم كم تهاجم، اين كردن نونيقا و كردن رسمي از پيش توانسته

 نتيجه در. كند مهيا را آن شدن قانوني رواني و مادي هاي زمينه تا آورد در اجرا به كارگر ي طبقه

 ي طبقـه  افـراد  از اعظمـي  قسـمت  هـا،  حقوقي بي اين شدن قانوني اعالم از پس كه ديد خواهيم

 موردشان در كارفرما توسط هاست سال موارد اين و اند نشده وروبر جديدي چيز با عمل در كارگر

 هـر  هاسـت  سـال  داده، عيـدي  ها آن به خواسته اش دل جور هر كارفرما هاست سال شود؛ مي اجرا

 است كرده پرداخت سنوات خواسته جور هر هاست سال كرده، اخراج را آنان خواسته اش دل وقت

 :برگرديم عقب به تر بيش كمي... ! و

 در و رفسـنجاني  جمهوري رياست ي دوره در گسترده شكلي به كارگران ي گسترده نيروي ديلتع

 قـانون  اجـراي . پـذيرفت  صـورت  بود، كارگر ي خانه نيزعضو خود كه كمالي بودن كار وزير هنگام

 هفتـاد  ي دهه در موارد اين شدن قانوني سپس و بعد به 68 سال از موقت قراردادهاي ي نوشته نا

 10 سـپس  و نفـر  5 زيـر  هـاي  كارگـاه  خـروج . شد انجام آن عملي اجراي سال چندين از پس و

 رياسـت  ي دوره در كـارگر  ي خانـه  طـرف  از شـده  ارائـه  طـرح  اسـاس  بر كار قانون شمول از نفر

 تصـويب،  از قبـل  هـا  سـال  از نيـز  مورد اين در بدانيم است جالب و شد مصوب خاتمي جمهوري

 آگـاه  و تجربـه  با و رسمي كارگران از اي عمده بخش حذف چنين هم. شد مي انجام كار اين عملن

 مراكـز  و جـات  كارخانـه  تعطيلـي  اجباري، بازخريدهاي: مثل هايي طرح توسط كارگران حقوق به

 سـال  25 بازنشستگي قانون و)  سابقه سال 20 با كار سختي( موعد از پيش بازنشستگي توليدي،

 حقـوق  بـه  تـر  بـيش  هجـوم  راه كـردن  هموارتر منظور به صنايع نوسازي اي ماده 10 قانون طبق

 .است گرفته انجام ها سال اين تمام در...  و كارگران

 مورد كه آنان براي چه -كار قانون دهد مي نشان ديگر ي ناگفته موارد بسياري و باال موارد تمامي

 مانـده  عقـيم  شپي ها سال از واقع در - نيست شان قبول مورد كه آنان براي چه و است شان قبول

 و متشـكل  نيروي وجود فقدان و طبقاتي توازن عدم دليل به كار مراكز از بسياري در يعني است؛

 نفــع بــه و كــارگران مبــارزات حاصــل كــه قــانون از نــادري مــوارد كــارگران، ي يافتــه ســازمان
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 آن رعايـت  بـه  ملزم را خود كارفرمايان سبب همين به و است بوده اجرايي قدرت فاقد هاست، آن

 .دانستند نمي موارد

 هـا،  خودروسـازي  و نفت صنعت مانند بزرگ جات كارخانه و بزرگ صنايع از وسيعي هاي بخش در

 از اسـتفاده  بـا  اكثرًا نيز كند اجرا بند نيم صورت به را كار قانون است مجبور داري سرمايه هنوز كه

 و كـرده  راحـت  را خود خيال رنددا قصد اكنون و اند زده دور را كار قانون كاري پيمان هاي شركت

 صـورتي  بـه  را مطلـق  حقـوقي  بي و كرده سره يك را تكليف عدالتي، بي اين نهايي كردن رسمي با

 .دهند تعميم طبقه كليت به قانوني و رسمي

 هـا  نامه بخش جمله از مختلف عنوانين تحت تر پيش تغييرات اين از هايي قسمت كه نماند ناگفته

 كـردن  اضافه براي پيشنهاد مثال عنوان به بود؛ شده الحاق كار قانون به گونگونا هاي نامه آيين و

 بـاز  كـارگران  ي گسـترده  اخـراج  حق براي را كارفرما دست كه كار قانون 21 ي ماده به بندهايي

 ي مـاده  بـه  "صـنعتي  گذاري سرمايه و توليد موانع از برخي رفع قانون" عنوان به قبلن گذارد، مي

 هـايي  حقوقي بي اين كردن تر رسمي نهايت در جديد ي اصالحيه از هدف اما .دبو شده الحاق 21

 جديـدي  مهلـك  ي ضربه كردن وارد و آورند مي سركارگران بر كار هاي محيط در ها سال كه است

 تجـارت  سـازمان  كـه  رونـدي  از اسـت  ديگري ي مرحله اجراي و كارگر ي طبقه ي پيكره بر است

 .كند مي ديكته ريدا سرمايه كشورهاي به جهاني

 هـاي  نهـاد  جديد ماموريت و مذاكرات ميز روي كار قانون تغيير بحث كه زماني در و  برهه اين در

 مـد  كـار  هاي محيط در را زير موارد بايد آگاه كارگران است، داري سرمايه اجرايي و گذاري قانون

 :باشند داشته نظر

 كار هاي محيط در گسترده افشاگري با و انكارگر ديگر كردن آگاه با و بحث و صحبت با بايد -1

 كـه  كـار  قـانون  از هـايي  قسـمت  آن بـه  تهـاجم  و خـود  حقوق به را آنان مان، همكاران بين در و

 .كنيم آگاه است آنان متشكل ي مبارزه ها سال آورد دست

 حركـت  نبـود  در كـه  دهـيم  نشـان  كـارگران  به را واقعيت اين جمعي كار ي روحيه تقويت با -2

 بـه  را جديـدي  هـاي  سـتم  تنها نه داران سرمايه شان، طبقاتي فشار عدم و يافته سازمان و انهمتحد
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 منظـر  ايـن  از و آورنـد  مـي  هجوم نيز كارگران پيشين آوردهاي دست به كه بل كنند، مي وارد آنان

 به تواند مي اعتراضات و تحركات اين كه داد سازمان را مختلفي اعتراضي حركات شكل هر به بايد

 و طبقـاتي  خودسـاخته،  كـارگري  هاي تشكل هاي نطفه ايجاد به كمك براي باشد بستري اي گونه

 . كارفرمايان و...)  و كار وزارت و كار ادارات( دولت از مستقل

 هـا  آن مورد در قوانين از برخي شكسته پا و دست هنوز كارگركه طبقه از هايي بخش به بايد -3

 تيـز  نـوك  كـه  چرا نكنند خوش دل امروزشان شرايط به كه ددا هشدار شود مي گذاشته اجرا به

 اعتراضـات  طريـق  از اگـر  و شماسـت  از هـا  حداقل همين گرفتن و سازي بيكار براي حمالت اين

 هـم  از بسـياري  ماننـد  به هم شما زودي به كنيد، دفاع خود حقوق از نتوانيد متشكل و متحدانه

 .شد خواهيد كامل حقوقي بي وارد خود هاي اي طبقه

 كارگري هاي تشكل ايجاد به كمك براي هماهنگي ي كميته

 1390 مهرماه
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 كارفرما نفع به مزد دست  تعيين طرح

 مـاده  ي تبصـره  و صـالح  زيرا شرح به كار قانون) 41( ي ماده –تغيير براي پيشنهادي 16 ي ماده

 مـي  اضـافه  مـذكور  مـاده  بـه ) 2( تبصره عنوان به زير متن و تلقي) 1( تبصره عنوان به شده ياد

 :گردد

 :نمايد تعيين را ذيل موارد ساله همه است موظف كار عالي شوراي -41 ماده

 معيارهـاي  و شـرايط  بـه  توجه با مزدي سطوح ساير تغييرات و كارگران مزد حداقل ميزان -الف

 :ذيل

 .رسمي صالح ذي مرجع سوي از اعالمي تورم درصد -1

 اعالم صالح ذي رسمي مراجع توسط آن اعضاي متوسط تعداد كه خانواده يك معيشت تامين -2

 .شود مي

 .كشور اقتصادي شرايط -3

 .قانون اين) 112( ماده) ب( بند موضوع كارآموزان مزد حداقل -ب

 .عالي آموزش مراكز التحصيل فارغ كارورزان هزينه كمك حداقل -ج

 .كارگران سال پايان عيدي ميزان -د

 داراي كارگران مزد حداقل از بيشتر درصد 10 تا موقت قرارداد اب كارگران مزد حداقل -2 تبصره

 . باشد مي مورد حسب دائم قرارداد

 بـراي  را كـارگران  مزد حداقل ميزان است موظف ساله همه كار عالي شوراي -41ماده :ماده اصل

 :نمايد تعيين ذيل معيارهاي به توجه با مختلف صنايع يا و كشور مختلف نقاط

 اسـالمي  جمهـوري  مركـزي  بانـك  طرف از كه تورمي درصد به توجه با كارگران مزد حداقل -1

 .شود مي اعالم ايران

 را شده محول كار هاي ويژگي و كارگران روحي و جسمي مشخصات كه آن بدون مزد حداقل -2

 توسـط  آن متوسـط  تعـداد  كـه  خـانواده  يك زندگي تا باشد اي اندازه به بايد قراردهد توجه مورد

 .نمايد تامين را شود مي اعالم سمير مراجع
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 هـيچ  بـه  قـانوني  ي شـده  تعيـين  سـاعات  در كـار  انجام ازاي در كه موظفند كارفرمايان -تبصره

 ضـامن  تخلـف  صـورت  در و ننماينـد  پرداخـت  جديـد  شـده  تعيين مزد حداقل از تر كم كارگري

 .باشند مي جديد مزد حداقل و شده پرداخت مزد التفاوت مابه ي تأديه

*** 

 محاسـبه  كـار  عـالي  شـوراي  توسط كارگران مزد دست حداقل ساله همه دانيم مي كه طور همان -

 .است همراه زيادي هاي درگيري و ها بحث با همواره و شود مي

 صـورت  بـه  كـار  عـالي  شـوراي  ي دهنده تشكيل افراد كرده، تصريح هم حاضر قانون كه طور همان

 و كارفرمايـان  منـافع  جهـت  در نتيجـه  در و تندهسـ  سـرمايه  و قـدرت  مراكـز  اختيـار  در كامـل 

 فشار تحت شود، مي تصويب كارگران براي هايي حداقل گاهي هم اگر. كنند مي رفتار داران سرمايه

 .نيست كارگران زندگي ي اوليه نيازهاي گوي پاسخ وجه هيچ به كه است كارگري ي جامعه

 توانـد  نمي دليل همين به و اند نداشته ينقش كارگران واقعي نمايندگان وجه هيچ به شورا اين در

 تـا  دارد شـباهت  سـرمايه  عـالي  شـوراي  بـه  تـر  بـيش  شـورا  اين .نمايد برآورده را كارگران منافع

 !كار عالي شوراي

 گذاشـته  تر پيش را پا هم باز و نكرده اكتفا هم استثمار از حد اين به كار قانون اصالح طراحان اما

 در. كننـد  پايمـال  نيـز  را شـد  مي گرفته نظر در حال به تا كه اييه حداقل همان كنند  مي سعي و

 بـه  تا.كنند مي واگذار رسمي صالح ذي مرجع سوي از آن اعالم به را تورم درصد اصالحيه 1 بند

 نـرخ  سـر  بر باز بود، مركزي بانك يعني رسمي مرجع كي سوي از آن اعالم تورم، معيار كه حال

 صـالح  ذي مراجـع  بـه  كـه  حال داشت، وجود زيادي اختالف مزد دست بر آن تأثير ميزان و تورم

 مشخص بايد ساله هر ابتدا حالت اين در. شد خواهد قبل تراز وخيم وضع ديگر كه شود مي واگذار

 درصـد  شـان  مبارك ميل طبق مراجع اين آن، از بعد و هستند كجا رسمي صالح ذي مراجع شود

 !!!بگيرد در ميان اين در زيادي ايه اختالف احتمالن و نمايند اعالم را تورم

 اوضـاع  عجب. كند مي اشاره كشور اقتصادي شرايط به مزد دست تعيين براي اصالحيه، 3 بند در

 يعنـي . دارد كشـور  اقتصـادي  شـرايط  بـه  ربطـي  چـه  كـارگران  مزد دست تعيين! است مضحكي



 
7 

 بحـران  جملـه  از متعـددي  داليـل  بـه  توانـد  مـي  كارگري ضد ي اصالحيه اين با كار عالي شوراي

 كـارگران  مـزد  دسـت  حـداقل  كـردن  اضـافه  از ديگر دليل هزاران و زلزله سيل، جنگ، اقتصادي،

 ذكـر  بـه  الزم. اسـت  داران سرمايه ي سرمايه افزايش جهت در ها تالش اين تمام و كند جلوگيري

 بـه  نسـبت  را دنيـا  سراسـر  كشـان  زحمت اعتراض كه "اقتصادي رياضت" هاي طرح توجيه است

 جا اين از و است كشور بد اقتصادي شرايط همين نيز، است برانگيخته داري سرمايه هاي كومتح

 !بريم مي پي ن جها سراسر در داري سرمايه هاي حكومت تمامي شباهت به

 آن تعيـين  و داده قرار تعرض مورد نيز را كارگران سال پايان عيدي ميزان اصالحيه، اين) د( بند

 ميـزان  اكنـون  دانيم مي كه طور همان! كند مي...  و تورم درصد كشور، ياقتصاد وضع به منوط را

 مـاده،  ايـن  انتهـاي  در و است كارگر ي ماهيانه مزد دودست با برابر خود حالت ترين كم در عيدي

 آنـان  مـزد  حـداقل  كنـد  مـي  عنـوان  و كـرده  قـراردادي  كارگران كردن گمراه در سعي اصالحيه

 بـه  گذشـته  هـاي  سـال  طـي  كه طور همان! باشد تر بيش استخدامي كارگران از درصد ده تا بايد

 ايـن  ي اوليه حقوق كردن كم جهت در چيز هر از بيش كارگران كردن قراردادي ايم، ديده تجربه

 چـه  گرنه و. شود مي استخدامي كارگران شامل كه است مزايايي از ها آن كردن محروم و كارگران

 عمـل  قـراردادي  تـر  بيش و نكرده استخدام را كارگران دهند ترجيح داران سرمايه كه دارد دليلي

 !كنند؟

 وري بهـره  و پاداش و عيدي و بازنشستگي نتيجه در و بيمه حق از مواقع اكثر در قراردادي كارگر

 زيـرا  نيسـت  بـيش  فريبـي  و سبز باغ درِ درصد، 10 تا وانگهي! شوند مي محروم...  و اوالد حق و

 نـيم  كـه  شناسـيم  مـي  را كارفرمـايي  كـدام  و شود مي هم درصد نيم شامل مقدار اين يعني "تا"

 !!!حد چه تا نيرنگ و فريب واقعا! نمايد اجرا را درصد ده و بگذارد را درصد

 كارگري هاي تشكل ايجاد به كمك براي هماهنگي ي كميته
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 !آن سوابق و بيمه ي زمينه در كار قانون تغيير پيامدهاي

 :  شود مي جايگزين ذيل متن با كار قانون 148 ي ماده متن :تغيير براي هاديپيشن 53ي ماده

 نـزد  خود واحد كارگران نمودن بيمه به نسبت اند مكلف قانون اين مشمول هاي كارگاه كارفرمايان

 .نمايند اقدام مربوط ضوابط اساس بر اي بيمه هاي صندوق ساير يا اجتماعي تأمين صندوق

 

 تـأمين  قـانون  اسـاس  بـر  انـد  مكلف قانون اين مشمول هاي كارگاه ارفرمايانك :148 ي ماده اصل

   .نمايند اقدام خود واحد كارگران نمودن بيمه به نسبت اجتماعي،

*** 

 ماننـد  آن داران سهام و گرفت شكل كارگران ي بيمه حق با حقيقت در اجتماعي تأمين سازمان -

 داران سـهام  خـدمت  در نهـادي  بايـد  سازمان ناي نتيجه در. هستند كارگران سهامي، شركت يك

 شـاهد  همـواره  سـازمان  اين عمر طول در كارگران تأسف كمال در اما. باشد كارگران يعني خود،

 راه هميشـه  و رفـت  مي طفره كارگران به رفاهي امكانات دادن از امكان حد تا كه اند بوده قوانيني

 رنج دست حاصل از سازمان اين ي سرمايه كه ناي با. است داشته قوانين نكردن اجرا براي گريزي

 تـدوين  و گـذاري  سياسـت  گيـري،  تصـميم  در نقشـي  هـيچ  آنـان  اما است، گرفته شكل كارگران

 انـد  بوده قدرت باندهاي اين همواره واقع در و اند نداشته اجتماعي تأمين سازمان قوانين اصالحات

 قـانون  اوصـاف،  اين تمام با. اند نموده جا ابهج را آن ي ها سرمايه و داشته كنترل در را سازمان كه

 و كارافتـادگي  از بازنشستگي، درماني، لحاظ از وظايفي 22 ي ماده ي تبصره و 23 ي ماده در كار

 .است گذاشته سازمان اين ي عهده بر... 

 رابطـه  در سازمان اين هاي نارسايي و مشكالت كه اين جاي به كار، قانون ي اصالحيه طراحان اما

 در كه اند داده قرار كارگران راه سر جديدي مشكالت كنند، حل را كارگران حق به حقوق اداي با

 :كنيم مي اشاره ها آن از تعدادي به ذيل

 مشـكل  دچـار  اجتمـاعي  تـأمين  سـازمان  مختلـف  شعب به مراجعه هنگام كارگران هم كنون تا

 مشـكالت  بـا  خـود  حقـوق  و حـق  پيگيري و سوابق آوري جمع براي همواره و شدند مي متعددي
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 و مختلـف  هـاي  سـازمان  با كارشان و سر كه كنيد تصور حال كردند، مي نرم پنجه و دست زيادي

 كـه  حال. شد خواهد حادتر بسيار آنان مشكالت حالت اين در طبيعتاً! باشد بيمه متفاوت قوانين

 خـدمات  مانسـاز  و اجتمـاعي  تـأمين  سـازمان ( هسـتند  مسـئول  زمينه اين در سازمان دو عمًال

 منتقـل  ديگري سازمان به سازمان يك از را خود ي سابقه باشد داشته قصد كارگري اگر ،)درماني

 بـر  هـم  آهنـين  كفش يك و كرده خرج پول زيادي مقادير بايد يا و نيست پذير امكان كند،ياعمًال

 رنگارنـگ  وانينق با و متعدد و نشان و نام بي هاي سازمان با است قرار كه اين به رسد چه كند، پا

 يـا  و داشـته  متفـاوت  هـاي  نـرخ  اسـت  ممكـن  كه اي بيمه هاي سازمان! شود روبرو ته و سر بي و

 بـاال  قـانون  اين گند تازه كارگر، بازنشستگي هنگام به نهايت در...  و نكنند منظور را بازنشستگي

 :شود مي مشخص فاجعه عمق و آيد  مي

. شـد  خواهـد  الينحـل  اوقـات  اي پـاره  در و ياربسـ  مشـكالت  دچـار  سوابق آوري جمع در كارگر

 كـارگر  است، متفاوت هم با ها بيمه اين هاي نرخ و مختلف هاي بيمه قوانين كه جا آن از چنين هم

 را كارفرمـا  سهم بايد البد و بپردازد خود جيب از را ها نرخ اين اختالف بايد بازنشستگي هنگام در

 حقـوق  گـرفتن  نظـر  در بـا  بايـد  هـم  را هـا  نـرخ  فاخـتال  اين ديگر طرف از. بپردازد خودش هم

 وجـه  هـيچ  بـه  كه شد خواهد رو به رو آور سرسام مبلغي با ناگهان نتيجه در و بپردازد اش كنوني

 !ندارد را آن پرداخت توان

 كارگري هاي تشكل ايجاد به كمك براي هماهنگي ي كميته
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 !كارگران مزد دست به تر بيش ي حمله

 مـي  اضافه آن تبصرهبه چهار و اصالح ذيل شرح به) 48( ماده - تغيير براي پيشنهادي 20 ماده

 :  شود

 دامنه و وظايف شرح بودن مشخص و مزد زمينه در صحيح مناسبات استقرار منظور به -48 ماده

 كـار،  نيـروي  وري بهـره  به كارگران درآمد ساختن مرتبط و كارگاه در مختلف مشاغل مسئوليت

 طبقـه  و مشـاغل  بنـدي  طبقـه  و ارزيابي نظام شامل خدمت جبران هاي نظام به مربوط مقررات

 وزيـر  تصـويب  به و تدوين كار عالي شوراي توسط كارگران عملكرد ارزيابي نظام و شاغلين بندي

 .رسد مي اجتماعي امور و كار

 بـا  كـه  هبـود  مختلف مشاغل مزد تعيين متضمن و مشاغل بندي طبقه و ارزيابي نظام -1 تبصره

 كارگـاه  در آن اجـراي  و شـده  تـدوين  كارآيي و مزد ارتباط و مزدي نظام پذيري انعطاف رويكرد

 .است الزامي شود، مي تعيين اجتماعي امور و كار وزارت توسط كه هايي

 بـا  تواننـد  مـي  كارفرمايـان  كـار  نيـروي  وري بهره با آمد در ساختن مرتبط منظور به -2 تبصره

 كـه  را كارگران مزد از بخشي عملكرد، ارزيابي طرح و شاغلين بندي طبقه و ارزيابي طرح اجراي

 .سازند مرتبط آنان كارآيي و عملكرد مهارت با شود مي تعيين مشاغل بندي طبقه طرح در

 توانند مي است آمده در اجرا به آنها در مشاغل بندي طبقه طرح قبال كه هايي كارگاه -3 تبصره

 مـرتبط  و كـارگران  عملكـرد  ارزيـابي  طـرح  و شـاغلين  بنـدي  طبقه و ارزيابي طرح اجراي براي

 طـرح  تطبيـق  بـه  نسـبت  كار، نيروي وري بهره و كارآيي مهارت با آنان درآمد از بخشي ساختن

 .نمايند اقدام جديد مقررات با مشاغل بندي طبقه

 عملكـرد  ارزيـابي  طرح و شاغلين و مشاغل بندي طبقه طرح اجراي از ناشي اختالفات -4 تبصره

 .است رسيدگي قابل اختالف حل مراجع در وري بهره افزايش قرارداد و كارگران

 موظف اجتماعي امور و كار وزارت ديگري كار از كشي بهره از جلوگيري منظور به: 48 ماده اصل

 مشـاغل  عـرف  و مشـاغل  اسـتاندارد  از اسـتفاده  بـا  را مشـاغل  بنـدي  طبقه و ارزيابي نظام است

 .درآورد اجراء مرحله به و نمايد تهيه ركشو در كارگري
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*** 

 بـا  شان نمايندگان و داران سرمايه كه اند دريافته وجود تمام با كارگران گذشته، ي دهه چند طي -

 و كـرده  خـارج  كـار  دسـتور  از را رسـمي  كـارگران  اسـتخدام  كننـد  مي  سعي مختلف هاي ترفند

 كـارگران  از را شـغلي  امنيـت  و كرده آن گزينجاي را كاري پيمان و موقت انساني غير قراردادهاي

 .كنند سلب

 تـاب  هـم  را مقدار همين اندركاران دست قانون،   مواردي كار قانون در دانيم، مي كه طور همان 

 ايـن  اصـالح  به دست آن، كمبودهاي رفع و كارگران منافع جهت در آن اصالح جاي به و نياورده

 با سرمايه خدمتان خوش و طراحان. اند  كرده تعرض آن به و دارانزده سرمايه منافع جهت در قانون

 در و هسـتند  كـار  به مشغول موقت قرارداد صورت به كارگران اكثريت دانند مي خوبي به كه اين

 در و كننـد  كـار  جـا  يـك  در تواننـد  نمي ثابت طور به ماه چند از بيش ها آن اكثريت حاضر حال

 مشـاغل  بنـدي  طبقـه  طـرح  از توانند نمي كارگران كثريتا كار، انساني غير شرايط اين در نتيجه

 و اسـتخدامي  كـارگران  معـدود  همـان  كه كنند كاري اصالحيه اين با خواهند مي كنند، استفاده

 .كنند استفاده خوبي به طرح اين از نتوانند هم رسمي

 كـه  دارد مشـخص  گـروه  يك شغل هر شود، مي اجرا مشاغل بندي طبقه طرح كه هايي شركت در

 ي پايـه  ايـن . گيـرد  مـي  فـردي  ي پايـه  يك دهد، انجام بايد كارگر كه وظايفي اساس بر گروه آن

 مشخص را كارگر آن حقوق شده، بيني پيش طرح در آن مزد كه خدمتي ي سابقه با همراه مزدي

 حقـوق  ايـن  بـه  توانسـتند  نمي شرايطي و عنوان هيچ تحت كارفرمايان اصالحيه، از قبل. كند مي

 پـذيري  انعطـاف  رويكرد" كردن عنوان با نويس پيش ي اصالحيه 2 ي تبصره در اما. ندنماي تعرض

 خواسـتند  زمـان  هـر  تـا  شـده  گذاشته باز كارفرمايان دست ،"كارآيي و مزد ارتباط و مزدي نظام

 را مـزدش  راحتي به ندارد، را قبل كارآيي يا و عملكرد مهارت، كارگر كه عنوان اين تحت بتوانند

 گـوش  به حلقه غالم شود مجبور ندارد، ثباتي گونه هيچ كارگر كه جا آن از طبيعتاً و دهد كاهش

 !نشود كسر اش حقوق تا باشد كارفرما

 هـايي  كارگـاه : كنند مي عنوان 3 ي تبصره در سرمايه، به خود خدمتي خوش تكميل براي طراحان
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 را جديـد  مقـررات  نـد توان مـي  اسـت  آمـده  در اجـرا  به آنها در مشاغل بندي طبقه طرح قبال كه

 امر اين. كنند مي راحت را كارفرمايان تمامي خيال وسيله بدين و كنند گذشته مقررات جايگزين

 گذارنـد  نمي و هستند هم شده اجرا طرح قبًال كه مواردي فكر به حتي طراحان كه دهد مي نشان

 !شود ضايع داران سرمايه و فرمايان كار حقوق از اي ذره عنوان، هيچ تحت
  

 كارگري هاي تشكل ايجاد به كمك براي هماهنگي ي كميته
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 !خوردن آب مثل كارگران، اخراج

 اضـافه ) 21( ماده به) ط( و) ح( ،)ز( بندهاي عنوان به زير متون :تغيير براي پيشنهادي 4ي ماده

 : شود مي

 اقتصـادي،  شـرايط  ايـ  مقـررات  و قـانون  الزامات اثر در كه ساختاري تغييرات و توليد كاهش -ز

 از بخشـي  يا و تمام تعطيلي به منجر آوري فن در گسترده تغييرات لزوم يا و سياسي و اجتماعي

 .شود كار

 كارفرما و كارگر بين توافق -ح 

 كارگاه انضباطي كميته تصميم با قرارداد فسخ -ط

 . يابد مي خاتمه زير طرق از يكي به كار قرارداد: 21 ي ماده اصل

 كارگر فوت - الف

 كارگر بازنشستگي - ب

 كارگر كلي افتادگي كار از - ج

 .آن ضمني يا صريح تجديد عدم و موقت مدت با كار قراردادهاي در مدت انقضاء - د

 .است معين كار به مربوط كه قراردادهائي در كار پايان - ه

 .كارگر استعفاي - و

*** 

 كـه  حـالي  در اسـت،  نشده عنوان كار قانون 21 ي ماده در قرارداد فسخ بينيم مي كه طور همان -

 و كارفرمـا  نفـع  بـه  چنـان  هـم  و شـده  ضـايع  كـارگر  حق– آن موارد اكثر همانند - اصالحيه در

 .است شده عمل دار سرمايه

 راحتـي  به كردند، مي اراده كه زمان هر و دردسري هيچ بدون كارفرمايان شاه، حاكميت زمان در

 و قـانون  ايـن  تغييـر  كارگران مطالبات از يكي انقالب از بعد. نندك اخراج را كارگران توانستند مي

 هـاي  تشـكل  داشـتن  هفته، در ساعت 40 به كار ساعت كاهش اعتصاب، حق مانند هايي خواسته

 كـاري  قـانون  سـرمايه  جديـد  حاكمان متاسفانه ولي. بود... و مرخصي تعطيالت، ، كارگري واقعي
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 قـانون  ايـن  در كـارگران  فشـار  بـا  هـم  آن كارگران، ايه خواسته از بعضي فقط كه كردند تدوين

 .شد گنجانده

 را كـارگران  چنينـي،  ايـن  تهديـدهاي  و كاري بي و اخراج و اقتصادي فشارهاي با كه اكنون هم و

 قـانون  از مـواردي  انـدك  آن گيـري  پـس  بـاز  در سـعي  اند، كرده تفاوتي بي و نشيني عقب به وادار

 .است ارگرانك نفع به حدودي تا كه اند كرده

 انجـام  كارفرمايـان  توسـط  مسـتقيم  صـورت  بـه  كارگران اخراج فعلي، كار قانون در كه دانيم مي

 ي وهلـه  در بايـد  گردد، منجر اخراج به كه شود اشتباهي مرتكب كارگر يك كه زماني و شود نمي

 ي نماينده -2 كارفرما ي نماينده -1: شامل كميته اين. شود داده ارجاع انضباطي ي كميته به اول

 اگـر . اسـت  كارگران ي نماينده اي صنفي انجمن يا كار اسالمي شوراي اعضاي از يكي -3 كاركنان

 نمايد، تخطي كارگر هم باز دوم و اول كتبي اخطار از بعد و شود شناخته مقصر كارگر بررسي در

 و...)  يـا ( كـار  اسـالمي  شـوراي  تأييـد  از پس و داده اخراج به حكم كميته اين سوم ي مرحله در

 .شود مي زده اخراج قطعي حكم قانوني، حقوق پرداخت

 پشـت  كارهاي و ساز و شود مي ضايع كارگران حقوق موارد بسياري در هم حالت همين در البته

 طـرح  بـا  سـرمايه  شـرم  بـي  حاميـان  امـا  كند، مي عمل داران سرمايه نفع به هميشه مانند پرده

 صـورتي  بـه  آسـاني،  و سـادگي  همين به و قرارداد فسخ انعنو تحت شان، پيشنهادي ي اصالحيه

 دليـل  بـي  اخـراج  در را شـان  دسـت  كامـل  صـورت  بـه  و كرده راحت را كارفرمايان كار تر علني

 .اند بازگذاشته كارگران

 تفسـير  بـا  كارفرمايان كه كند مي مطرح اخراج براي را شرايطي پيشنهادي،) ز( بند ديگر طرف از

 در گسـترده  تغييـرات  لـزوم  يـا  و سياسـي  و اجتمـاعي  اقتصـادي،  شـرايط ( خـود  نفع به شرايط

 !كنند مي اخراج را كارگران خوردن آب مثل ،)آوري فن

 كارگري هاي تشكل ايجاد به كمك براي هماهنگي ي كميته

 1390 مهرماه
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 !كاري پيمان استثمار شناختن رسميت به

 عبـارت  آن) 1( تبصـره  در و اصـالح  لذيـ  شـرح  به) 13( ماده - تغيير براي پيشنهادي 2ي ماده

 .شود مي اصالح "اختالف حل مراجع" به "قانوني مراجع"

 بـا  صـرفًا  اسـت  مكلـف  دهنده پيمان يابد، مي انجام پيمان طريق از كار كه مواردي در -13 ماده

 تعهدم را كار پيمان قرارداد در و منعقد قرراداد اجتماعي امور و كار وزارت تاييد مورد كاران پيمان

 .نمايد خود كارگران مورد در مرتبط مقررات ساير و قانون اين اجراي به

 است مكلف دهنده مقاطعه يابد، مي انجام مقاطعه طريق از كار كه مواردي در -13ماده :ماده اصل

 تمـامي  كه گردد متعهد كار مقاطعه آن در كه نمايد منعقد نحوي به كار مقاطعه با را خود قرارداد

 .نمايد اعمال خود كاركنان مورد در را قانون ناي مقررات

*** 

 زيرا كنند، نمي استخدام رسمي صورت به را كارگران ديگر داران سرمايه كه است درازي ساليان -

 غيـر  كـارگر  اما شود، اجرا بايد هم ناقص كار قانون همين با كه دارد حقوقي و حق رسمي كارگر

 تجـاوز  اش حقـوق  به و قرارداد اخراج و تعرض مورد ختلفم عناوين با توان مي را پيماني و رسمي

 .كرد

 و روزه 29 روزه، 59 ماهـه،  چنـد  قراردادهـاي  با دهند مي ترجيح كارفرمايان اكثر نتيجه در پس

 و بگيرنـد  كـار  بـه  را كـارگران  شـود،  مـي  اجـرا  كـاري  پيمـان  هاي شركت توسط كه امضاء سفيد

 غيـر  صـورت  بـه  اجحافات اين هم كنون تا. كنند پايمال را آنان قانوني حقوق ي كليه وسيله بدين

 هاي شركت به بخشيدن رسميت با ،2 بند در كار قانون ي اصالحيه اما است، شده مي اجرا رسمي

 هـا  شـركت  ايـن  بـه  و گذاشـته  صـحه  كـارگران  حـق  در ها عدالتي بي و ظلم اين به كاري، پيمان

 داننـد  مـي  كـارگران  كـه  جـا  آن از دانـيم  يمـ  كـه  طـور  همـان . اسـت  داده قانوني كاملن ي وجهه

 ايـن  به مختلف اشكال به ندارند، كارگران حقوق و حق كردن ضايع جز كاري پيماني هاي شركت

 در. انـد  شـده  هـا  شركت اين شدن برچيده خواهان و كرده اعتراض موقت دادهاي قرار و ها شركت

 حقـوق  و حـق  لغـو  جهـت  در اندار سـرمايه  تـر  بيش آرامش براي اصالحيه، طراحان مقابل طرف
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 .اند زده كاري پيمان هاي شركت به بخشيدن رسميت و كردن قانوني به دست كارگران،

 طـوري  كـارگران  ذهـن  كـردن  منحـرف  براي سرمايه، داران داعيه اين كه جاست اين جالب البته

 .است آنان نفع به قراردادها اين گويي كه كنند مي برخورد

 از بيشتر درصد 10 تا موقت قرارداد با كارگران مزد حداقل :2 ي بصرهت اصالحيه، در 16 ي ماده

 .باشد مي مورد حسب دائم قرارداد داراي كارگران مزد حداقل

 فريـب  را كـارگران  كـه  اند كرده عنوان را درصد 10 تا ي مسئله شيادي با طراحان هم جا اين در

 نيسـت  حاضـر  كارفرمايي هيچ و شود مي هم درصد نيم شامل درصد 10 تا كه صورتي در. دهند

 تـرين  كـم  به كند عمل قانوني بخواهد اگر تازه و بگيرد نظر در است ضررش به كه را حداكثر كه

 !درصد ده نه و كرد خواهد عمل حالت

 درصد ده همان يعني مقدار ترين بيش كارفرما كه بگيريم نظر در و كنيم نگاه بينانه خوش اگر اما

 و شـده  پايمـال  كارگر حقوق و حق از بسياري چون نيست كارگر نفع به هم باز بپردازد، را است

 .شود نمي اجرا قراردادي كارگران براي است، استخدامي كارگران شامل كه قوانين از بسياري

 سـاله  هر كه را مزدي دست حداقل همان كارفرمايان كه ديد خواهيم كنيم، نگاه تر بينانه واقع اگر

 متأسـفانه  و نكـرده  اجـرا  قـراردادي  كـارگران  اغلـب  بـراي  هـم  را شود مي تصويب كارگران براي

 .است هزارتومان300 از تر كم قراردادي كارگران اين اكثريت دريافتي

 مـا  و اسـت  كارفرمايـان  منـافع  جهت در آن، هاي اصالحيه و قوانين تمام بينيم مي كه طور همان

 بـر  مقابلـه  بـه  كـاري  پيمان هاي شركت و موقت قراردادهاي عليه متشكل صورت به بايد كارگران

 !بگذاريم خودشان سر بر اند دوخته ما براي كه را كالهي اين و خيزيم

 كارگري هاي تشكل ايجاد به كمك براي هماهنگي ي كميته

 1390 مهرماه
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  كار قانون تغيير مورد در كارگران با مصاحبه

  اول قسمت

 هـاي  تشـكل . شـد  منتشـر  كـار  قـانون  ي اصالحيه كامل نويس پيش باالخره انتظار ها مدت از بعد

 محكوميـت  و بررسـي  تحليـل،  جهـت  در زيادي هاي اطالعيه و ها بيانيه ها، مقاله كارگري مختلف

 نظـر  ديـد  بايـد  امـا  بـوده،  فعـالين  طرف از عمدتًا ها نوشته اين. كردند منتشر مذكور ي اصالحيه

 ايـن  تـا  رفـتم  كـارگران  از تـن  چند دنز جهت همين به. چيست اصالحيه اين مورد در كارگران

 .باشم داشته ها آن خود از را سوال

 قـراردادي  شكل به كارگر اين. شدم آشنا جواني كارگر با اسالمشهر-آزادگان مسير صبح7 ساعت

 :كردم باز او با را صحبت سر. كرد مي كار راهي بين قطار هاي ايستگاه از يكي ودر كرد مي كار

 خير به صبح سالم

 اي؟ شنيده چيزي كار قانون تغيير مورد در :سوأل

 شده؟ چي مگر نشنيدم نه :جواب

 كـه  دادم توضـيح  بـرايش  داشـته  نقش او معيشت و زندگي در كه مختلفي هاي بند مورد در من

 بگيرنـد  او از هـم  را ها حداقل همين خواهند مي چگونه ،"كار قانون اصالح" اصطالح به اين پشت

 با اما! بگيرند ازمان كه داريم هم چيزي كارگران ما مگر: گويد ومي داده تكان ناراحتي با را سرش

 .كنند عوض را آن توانند نمي راحتي اين به دادي توضيح كه چيزهايي اين

 افتاد؟ خاصي اتفاق كردند، عوض را آن بارها كه قبال مگر تونند؟ نمي چرا: سوأل

 طاقـت  ديگـر  كـارگران  اسـت،  خراب يليخ كارگران اقتصادي اوضاع كند مي فرق بار اين: جواب

 كلـي  هم قبلي قانون همين با. كنند مي اعتراض و شند مي بلند ملت بكنند را كار اين اگر ندارند،

 كـارگران  ي همه يكباره! شويم مي تر بيچاره كه كنند عوض را آن بخواهند اگر حاال بوديم، بيچاره

 .كنند راحت را ما و خودشان خيال و بكشند را

 مـن  بـا  ،"افتـد  نمـي  اتفـاقي  هيچ نكن، ناراحت را خودت": كه اين گفتن با رسيد مقصد به وقتي

 !رفت و كرد خداحافظي
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*** 

 30 كـارگر  بـا  خـوردن  غـذا  وقت فلزي، اسكلت ساخت بزرگ ي كارخانه يك خوري غذا سالن در

 :كنم مي صحبت به شروع دارد سابقه سال 8 و است روزه 29 قراردادي كه اي ساله

 !كنند عوض را كار قانون خواهند مي شنيدي: لسوأ

 !ام نشنيده يعني كه دهد، مي تكان منفي عالمت به را سرش: جواب

 وقتـي . دهـد  مـي  گـوش  سـكوت  بـا  او و تغييـرات  از برخي مورد در توضيح به كنم مي شروع من

 سـرخ  خـوب  را مـرغ  تـو  نظـر  به: گويد مي و اندازد مي من به نگاهي شود مي تمام من توضيحات

 ادامـه  ديگـر  و !نشـده  سرخ خوب نه: گويم مي بهش جا در من) بود مرغ روز آن غذاي! (اند؟ كرده

 .دهم نمي

*** 

 سـر  و قـراردادي  و ساله 35 حدودًا روم، مي كارخانه همان توليد سالن در ديگري كارگر سراغ به

 :كنم مي باز را صحبت

 نباشي خسته سالم

 كنند؟ عوض را ارك قانون خواهند مي كه شنيدي: سوأل

: كــه دهــد مــي ادامــه و. كــردم دريافــت روزنامــه طريــق از را آن اس.ام.اس شــنيدم، آره: جــواب

 !بردارند را پاداش و عيدي خواهند مي

 .اصالحيه مفاد مورد در دادن توضيح به كنم مي شروع من

 ايد؟ خوانده كجا از را ها اين شما: گويد مي او

 .تاينترن طريق از دهم مي جواب من

 ديگـه  آخه. نشدند موفق ولي كنند عوض را كار قانون خواهند مي كه است سال ساليان: گويد مي

 ايـن  بـا  بياورنـد،  كـارگران  سر خواهند مي باليي چه ديگه! داريم؟ هم روزه 29 قرادادهاي از بدتر

 واقعـًا  داريـم   كـه  كـاري  شـرايط  و وضـعيت  ايـن  كـرد؟  زندگي شه مي مگه توماني 300 حقوق

 آيـا  دانـم  نمي! ندارم خبر خودم فرداي از و كنم مي كار شركت اين در كه ساله 15 من. آوره شرم
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 كـارگران  ضـرر  به ياد مي در قانوني هر !نه يا كنند مي تمديد من با هم را روزه 29 قرارداد همين

 .كنند مي تر خالي را كارگران ي سفره فقط و است

 .كند نمي تصويب آنرا مجلس ييعن شود، نمي تصويب: كه گويد مي ادامه در

 همـين  بارهـا  مگـر ! نكننـد  تصويب آنرا كه هستند كارگران طرفدار ها مجلسي مگر گويم مي او به

 !نكرده تصويب كارگري ضد قوانين مجلس

 گفتگـوي . كنـد  مـي  استقبال او و گذارم مي اختيارش در را اصالحيه كامل كپي كه گويم مي او به

 .داشت خواهد ادامه چنان هم آينده در او و من

*** 

 كار پيمان يك براي و است قراردادي كارگر و كرده عروسي تازه كه روم مي جواني كارگر سراغ به

 .ندارد سابقه تر بيش سال 4- 3 و كند مي كار

 شود؟ عوض كار قانون است قرار شنيدي:سوأل

 .ام نشنيده نه: جواب

 .است قرار چه از ماجرا كه دهم مي توضيح برايش

 !است؟ چيكاره...  و محجوب پس! كند مي غلطي چه كارگران ي نماينده پس: گويد مي

 داران سـرمايه  منافع حافظ و نماينده كه او! است؟ كارگران ي نماينده محجوب مگر: گويم مي او به

 !هست و بوده

 كـه  حقـوقي  و اسـت  سـخت  زنـدگي  چقـدر  كـه  ايـن  از شكايت و دادن فحش به كند مي شروع

 بسـيار . ميزنـد  فرياد گراني از و گويد مي گران هاي اجاره از. است ماندن زنده براي طفق گيريم مي

 !است زندگي اين دادن ادامه از بهتر مردن: گويد مي و شده عصباني

 .خواند مي فرا كار به را او داري معني نگاه با پيمانكار زيرا دهم، نمي ادامه ديگر

*** 

 صـنايع  چون هايي شركت در و دارد سابقه سال 23 حدودًا كه روم مي مسني كارگر سراغ بار اين

 ايـن  بـا . كنـد  مـي  كار جديد شركت در كه است سال هفت حدود و است كرده كار غيره و فلزي
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 :كنم مي صحبت به شروع بشه، بازنشست كه مانده ديگه چقدر كه سوأل

 بشي؟ بازنشست تا مونده ديگه سال چند: س

 گيـر  پـي  و كنـد  مـي  فكر بازنشستگي به فقط آيد مي نظر به و دهد، مي مورد اين در توضيحاتي او

 .است بازنشستگي سال 25 قانون

 اي؟ شنيده چيزي كار قانون تغيير مورد در: س

 !نه: ج

 اعضـاي  از يكي شركت فالن در: كه اين و زدن حرف خود ي گذشته تجربيات از كند مي شروع و

 هـم  االن و رفـت  و كشـيد  بـاال  ميليـون  240 و رسيد شركت عاملي مدير به كار اسالمي شوراي

 !شده دار سرمايه

 زودتـر  كنـد  مـي  دعـا  فقـط  و نـدارد  را ديگـري  بـالي  شنيدن توان و بريده ديگر كه كنم مي فكر

 !شود مي تمام جا همين او با من صحبت. شود بازنشست

 ...دارد ادامه گوها و گفت

 1390 شهريور

 سينا
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 كار قانون ييرتغ مورد در كارگران با مصاحبه

 دوم قسمت

 كـه  افرادي از يكي با. بوديم خوردن چايي مشغول و بوديم نشسته كارگاه داخل و بود 10 ساعت

 بـه  شـروع  دارد خـاطر  بـه  را كارگري زندگي هنوز و شود مي محسوب كار پيمان نوعي به خودش

 را كند مي كار اش دست زير كارگر چند كه كسي نظر مورد، اين در بود اين قصدم. كردم صحبت

 .بپرسم

 اي؟ شنيده چيزي كار قانون تغيير مورد در: سؤال

 .چيزايي يه شنيدم آره: جواب

 شنيدي؟ كجا از: سؤال

 بـه  تغييـر  ايـن  قـراره  اتفاقن و دهند مي تغيير را كار قانون كه گفت مي. تلويزيون اخبار از: جواب

 .باشه كارگران نفع

 است؟ انكارگر نفع به تغييرات اين كجاي: سؤال

 كه ها  اين حرف به نيست، يا هست كارگران نفع به واقعًا دانم نمي ولي شنيدم، طور اين من: جواب

 !كرد اعتماد نميشه

 كـارگران  بـراي  آشـي  چـه  كـه  گفـتم  اختصار به و دادم توضيح برايش را اصالحيه از بخشي من

 !كرد مي نگاه من به بتعج با دادم، مي توضيح برايش را مختلف هاي نمونه وقتي. اند پخته

 ايـن  بـا  مـن  كه جايي تا واال: كرد صحبت به شروع دانست مي كارگر يك را خود هنوز كه ايشان

 كـاري  جـوش  بـه  اشـاره ! كنند مي زندگي اوضاعي چه با و چگونه كه دانم مي ارتباطم، در كارگرها

: گويـد  مـي  و!) كـرد  مين كار او براي البته( ريخت مي عرق و كرد مي كار تمام شدت با كه كند مي

 كـه  هـم  سـرويس  گيـرد،  مـي  حقوق تومان 500 يا 450 بكشد را خودش ماهيانه اگر كارگر اين

 هـم  خانـه  ي اجـاره  بپردازد، ماشين كرايه بابت تومان هزار 60 يا 50 حداقل بايد ماهيانه و ندارد

 !است تومان هزار 300-200 ماهيانه كم دست كه



 
22 

 بـراي  چيـزي  هـايش  بچـه  واقعًا آيا بدهد؟ هايش بچه به كه ماند مي برايش چيزي واقعًا: گفتم من

 كنند؟ مي پيدا خوردن

 2000 از بـيش  تواننـد  نمي هفته در مادر و پدر! خورند مي چيزايي يه چرا: گويد مي من جواب در

 بـا  را هفتـه  طـول  بايد و بخرند گوشت كيلو يك از تر بيش توانند نمي ماهيانه بخرند، ميوه تومان

 بـراي  كـه  اسـت  سال ساليان مادر و پدر نيست، ماجرا پايان اين! كنند سر... و پخته زميني سيب

 ايـن  به تواند مي زماني تا زندگي اين تازه و كنند نمي اي هزينه خود براي و اند نخريده لباسي خود

 نميـر  و بخـور  همين وگرنه باشد، نداده دست از را خود كار خانواده پدر كه كند پيدا ادامه شكل

 اسـت  حاضـر  سـخت  شـرايط  ايـن  با متخصص جوشكار يك كه است همين خاطر به! نيست هم

 خواهنـد  مـي   تازه كند؟ مي حمايت او از قانون كدام. كند كار دستمزد تومان هزار 350 با ماهيانه

 نيسـت،  زنـدگي  كـه  ايـن ! شود كارگران ضرر به قبل از تر بيش تا كنند عوض هم را قانون همين

 هـزار  3000 يارو بكن را فكرش. ماند نخواهد پابرجا ظالمانه شرايط اين ولي. است يتدريج مرگ

 شـده  رو جنـاحي  دعواهـاي  وسـط  كه است اي نمونه تازه اين و زند مي جيب به را تومان ميليارد

 !اجتماعي عدالت گذارند مي را اين اسم و خبريم، بي پرده پشت ماجراهاي بقيه از ما و است

 ايـن  بـا  سـرما  و گرمـا  در زيـرا  كـردم،  مـي  درك داد مي توضيح كه را چيزهايي ي همه كامًال من

 .كنم مي كار كارگران بين و شرايط

 كرد؟ بايد چه پس: بپرسم كه نشد فرصت متاسفانه

 1390 شهريور

 سينا
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 كار قانون تغيير مورد در كارگران با مصاحبه

 سوم قسمت

 تـا  بـودم  مسير هم كارگر اين با روزي چند .شدم آشنا آشپز كارگر يك با صنعتي شركت يك در

 .باشم داشته او از بيشتري سؤاالت هم و شوم آشنا او با تر بيش هم بتوانم

 شـركت  يـك  بـراي  قراردادي شكل به اكنون هم و داشت كار سابقه سال 27 حدود در كارگر اين

 .كند مي كار صنعتي آشپزي

 :شوم مي گو و گفت وارد يردگ مي كه مزدي دست و كارش شرايط مورد در او با

 چنـد  حتـي  و كردم مي آشپزي ها وساندويچي ها فروشي اغذيه در زيادي هاي سال من: گويد مي او

 مـن  كـه  كردنـد  مـي  تـالش  دوستانم ساليان، اين طي. داشتم فروشي اغذيه ي مغازه خودم سالي

 به را خود ام نتوانسته حاال تا دليل همين به و كردم توجهي بي من ولي نكنم قطع را خود ي بيمه

 بـرايش  كـه  را چـه  هـر  و شـدم  مخـدر  مـواد  مصرف درگير سالي سه حدود. برسانم بازنشستگي

 بـه  دوباره و كردم پيدا نجات اعتياد از دوستانم از يكي توسط! دادم دست از بودم كشيده زحمت

 در تومـان  هـزار  چهارصد ماهيانه مزد دست با و پز آش عنوان به اكنون و بازگشتم كار هاي محيط

 .هستم كار به مشغول شركت يك

 ي جاده در ديگري ي منطقه به تهران ي حاشيه در نشين كارگري ي منطقه يك از بايد روز هر من

 وبرگشـت  رفـت  صرف را خود وقت از ساعت 3 حدود بايد روزانه يعني اين و بروم كار براي ساوه

 !كنم كار محل به

 ؟ داري ذهاب و اياب سرويس خود، سكونت و كار لمح بين آمد و رفت براي آيا:سوال

 ماشـين  كرايـه  تومـان  هـزار  4000 حـدود  روزانـه  كـه  بل ندارم، سرويس تنها نه:  دهد مي جواب

 وبـا  كنـد  نمـي  پرداخـت  مـن  به ذهاب و اياب عنوان تحت مبلغي هيچ وكارفرما كنم مي پرداخت

 مـن . ام شنيده منفي جواب هميشه ام، كرده ماشين كرايه تقاضاي كارفرما از بارها كه اين به توجه

 كـار  شـرايط  همـين  بـا  هستم مجبور و كنم پيدا جديدي كار توانم نمي ديگر سال و سن اين در

 !برسم بازنشتگي به تا كنم
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 :پرسم مي آن هاي اصالحيه و كار قانون مورد در او از

 از قبـل  تا كم دست كند مي رزوآ و ندارد آن هاي واصالحيه كار قانون مورد در اطالعي: گويد مي او

 ! نگيرد انجام ها اصالحيه گونه اين شود بازنشسته كه اين

 كـه  كارفرمـايي  طـور  چه: گفتم و پرسيدم كند مي درست كارگران براي كه غذايي مورد در او از 

 !دهد؟ مي ناهار ها آن به بدهد، ذهاب و اياب كرايه كارگران به نيست حاضر

 اسـت،  فرسـا  طاقـت  و سخت بسيار كارگران كار كه اين دليل به كارفرما واقع در: دهد مي جواب

 .بدهد غذا كارگران به شده حاضر

 در آورنـد،  مي خانه از را خود ناهار كه كارگراني غذاي دانم مي. كنم مي درك را او حرف كامال من

 ناهـار  ايـن  دتمـ  كوتاه براي شايد. داد انجام سنگين كاري بتوان آن با كه نيست اي اندازه و حد

 كـه  ديگري دليل و. داشت نخواهد كارآيي سنگين كارهاي براي و مدت بلند در ولي دهد، جواب

 كارفرمـا  را ناهار پول اعظم بخش: كه بود اين كرد مي مطرح كارفرما ناهار دادن براي آشپز كارگر

 !داد نمي خودش جيب از و گرفت مي كردند مي كار برايش كه كاراني پيمان از

 كه بود روزمره مسائل مان گفتگوهاي باقي زيرا كنم، مي تمام جا همين را كارگر اين با گو و گفت

 .نيست نوشته اين بحث

*** 

 سـوار  تـا  و نداشـتم  گو و گفت براي زيادي مجال. شدم مسير هم جوان كارگر 4 با عصر روز يك

 .شدم وگو گفت اصل وارد شدم ماشين

 ي اصـالحيه  وآيا شود؟ مي رعايت موردشان در كار قانون و كنند مي كار قراردادي: پرسيدم آنها از

 اند؟ راشنيده كار قانون

 !دادم شان براي مورد اين در توضيحاتي من و بودند نشنيده را اصالحيه خبر اصلن ها آن

 بـه  مـن  سـوال  بـا  و بودنـد  عصباني بسيار بود گذاشته شان جاي سرويس ي راننده كه اين از آنان

! بـود  كـرده  امتنـاع  شدن سوار از كه بودند شان دوست نگران البته. اند پرداخت كار قانون موضوع

 از يكـي  شـكل  هـر  به! نشد سوار كه نداشت ماشين كرايه براي پولي شايد كه گفت ها آن از يكي
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 اصـالحيه  ايـن  بـا  حتمـا  وگفت كشيد وسط را ميلياردي هزار 3000 اختالس بحث كارگران آن

 3000 كـه  كـه  داد ادامـه  و! بكشـند  بيـرون  كـارگران  مـا  حلقوم از را ردميليا 3000 خواهند مي

 حملـه  كـارگران  مـا  ي سفره به هميشه چون هم خاطر همين به و نيست كافي شان براي ميليارد

 .كنند مي

 .رسيد پايان به مقصد، به ها آن رسيدن با كارگران اين با بحث

*** 

 مـورد  در او از. كـردم  گفتگو كرد مي كار شهروند ايه فروشگاه از يكي در كه كارگر يك با بار اين

 .پرسيدم آن شرايط و كارش

 هـزار  5000 حـدود  روزانـه  و كنـد  مي كار شهروند هاي فروشگاه در سال 9 حدود دادكه جواب او

 از زود صـبح  چگونه كه دهد مي توضيح او. كند مي پرداخت  آمد و رفت براي ماشين كرايه تومان

 بـه  آرام آرام شهر باالي از كوفته و خسته نيز شب و رود مي شهر باالي به نتهرا شهر هاي حاشيه

 مسـير  از شـود،  خسته كار با كه اين از تر بيش كه دهد مي توضيح! شود مي رانده ها حاشيه سمت

 !ماند نمي باقي برايش چيزي گيرد مي كه مزدي دست از كه اين و است خسته كار برگشت و رفت

 .پرسم مي آن جديد هاي اصالحيه و كار نقانو مورد در او از

 جـواب  دهـم  مـي  توضيح آن مورد در وقتي من و است نشنيده ها اصالحيه اين مورد در چيزي او

 :ميدهد

 !بياورند فشار ما به ازاين تر بيش توانند نمي ندارند، را كار اين جرات

 :دهد مي جواب او ميپرسم، او از را جرأت نداشتن دليل من

 ساله 30 اين در كارگران ما چون ندارد، امكان اين! كنند؟ له را ما خواهند مي اين از بيشتر يعني

 و دسـت  مـرگ  بـا  هـم  اكنون و بوديم نكرده تحمل جا يك را اقتصادي فشار همه اين وقت هيچ

 بخواهنـد  اگـر  داننـد  مي هم ها آن خود! نيست رنگي ديگر كه سياهي از باالتر! كنيم مي نرم پنجه

 از تـورم ! نداريم تعارف كسي با وديگر ايستيم مي ها آن جلوي ما بياورند فشار ما به اين از تر بيش

 !بدهيم دست از كه نمانده باقي مان براي چيزي ديگر! بيشتر؟ اين از فشار تر؟ بيش اين
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 وگفـتم  دادم دلـداري  را او كمـي  ديـدم،  اش افروختـه  بر و خسته نگاه از را او عصبانيت وقتي من

 !ندارند را كار اين جرأت باشيم هم با ما وقتي تا ي،ميگ راست

 1390 مهرماه

 سينا



 

 

 جانب از جديد اقدامي تغييرات اين ما باور به... 

 بي تحميل كردن تر قانوني و رسمي براي داري سرمايه

 حداقل به تر بيش ي حمله و كارگران به ها حقوقي

 هم آن و كار قانون از هايي بخش در كه است هايي حقوق

 گنجانده كارگران متشكل ي مبارزه ها سال ي واسطه به

 اعتراضات به را كارگران ما مناسبت همين به است، شده

 ي حمله شدن تر قانوني از مرحله اين به يافته سازمان

 .كنيم مي دعوت داري، سرمايه
 

 

 

 

 

 
komite.hamahangi@gmail.com 

www.k-hamahangy.com 


