
     سازمان جهانی کاربه بهانه ی حضور خانه کارگر در اجالس
 

 خانه کارگر ، خانه تزوير و ريا
 

  ; کارگران ، زحمتکشان 
 

می خواهد به هر طريق ممکن خود را بر هاست لساخانه کارگر در ايران بر اساس قوانين ضد کارگری 
براساس روال کاری ) آی ال او ( ی کار سازمان جهان.کارگران تحميل و خود را نماينده ما معرفی نمايد

 و خانه کارگر به عنوان نماينده کارگران ايران در اين می کند ژوئن برگزار ٨جلسه ساليانه خود را در 
 معرفی می کند که بايد ما کارگران به اين حضور اعتراض داشته و آنانجلسه حضور و خود را نماينده 

  .داری را افشا نماييمچهره ی غير کارگری اين نهاد سرمايه 
 

    ;   کارگران
 

خانه کارگر بر اساس تأييد و گزينش کارفرمايان انتخاب و در جهت منافع سرمايه داران گام برداشته و 
.  کنددفاعنتوانسته از حقوق کارگران ايران نخواسته و  نيم بند کار انونان حتی بر اساس قراز منافع کارگ

باشد ماده بايد ستمزد زن و مرد در ازای کار يکسان در يک کارگاه برابر بر اساس قانون کار موجود ، د
 به کار و  ۶٣تعطيل رسمی کارگران به حساب می آيد ماده روز جهانی کارگر  ارديبهشت ١١  ،٣٨

   )١٣٨۶قانون کار ( . ٧٩ سال تمام ممنوع است ماده ١۵گماردن افراد کمتر از 
 

  ؟ !خانه کارگر 
  

 کار برابر با مردها دستمزدی معادل یا شاهديد که در آن هزاران کارگر زن در ازاچند صد کارگاه ر
هر چند که مبلغ تعيين شده توسط شما و نمايندگان ( نصف حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت می کنند 

 به فقرفاصله کيلومتری با خط فقر داشته و اساسا تحميل  تعيين شد که  هزار تومان١٨٣ سرمايه داران
  .)می باشدآن و قانونی کردن کارگران 

جدای ( چند صد هزار کارگرکودک را شاهديد که در کارگاه های علنی و زيرزمينی در بدترين شرايط 
  مشغول به کار هستند و به اين امر اعتراض کرده ايد ؟) از سن و سال کم 

ايد که روز جهانی کارگر را  ردهرا وادار ک!  کارفرمای محترم  ،در کجا و کدامين کارگاه و کارخانه
د و بتوانند نملزم به حضور در کارگاه نباشدر اين روز تا کارگران به خاطر ترس از اخراج کند تعطيل 

   ؟جشن مستقل خود را برگزار کنند
  

  ؟ !خانه کارگر 
  

از منافع چند هزار پرونده کارگران را به خاطر عدم قبول کارفرمای محترم تنها به دليل اين که کارگر 
حکم اخراش را صادره " ه کار ادار" قانونی خود در مراکز کاری دفاع کرده ، شما و اداره ی مطبوعتان 

آين نامه اجرايی شيرخوارگاه " ؟ درکدام کارخانه و مراکز کاری زنان دارای شيرخوارگاه هستند يدا کرده
 در صورت اين وايت آن داشته و کدام کارفرما خود را ملزم به رع " ١ ماده –ها و مهدکودک ها 

؟ در کدامين کارخانه نمی کنيد حکم اخراجش را امضا و سرمايه داران خواست از طرف کارگر شما 
 و شما حکم اخراجش را تأييد و – ۵٩ ماده –کارگر می تواند بر خالف ميل کارفرما اضافه کاری نکند 

  صادر نکرده باشيد ؟



 
 
 

 ;کارگران 
 

ين ين تعاخانه کارگر ، شوراهای اسالمی کار بر اساس کدام ساختار دمکراتيک و کارگری توسط کارگر
ارند که فقط يکی از سه  کارگران يک واحد حق د– قانون کار ۴ تبصره – ١٣١شده اند ؟ براساس ماده 

  .های اسالمی کار ، انجمن صنفی و يا نماينده کارگری داشته باشندمورد شورا
 که دارای چند بند وتبصره بوده آنچه ٢ ماده ٣٠/١/١٣۶٣تشکيل شوراهای اسالمی کار مصوب براساس 

ی غير دمکراتيک بودن اين تشکل را بيشتر نمايان می کند تأييد رکه جدای از کليه موارد غير کارگ
تخانه  وزار، وزارت کارگاننمايند ترکيبی از تايعنی کانديداهای عضويت در شوراهای اسالمی می باشد 

تور را تأييد نکنند وی دانماينده منتخب مجمع کارگران فرد کاندي  و)منظور کارفرما می باشد ( مربوطه 
 اين شيوه انتخاب همان ساختار تشريفاتی و .انتخاب در شورای اسالمی نمی باشدواجد شرايط جهت حتی 

  .يک تشکل واقعی استواقعيت خالف کامال ی است که يکارفرما
ر و قوانين کار ايران بدون حضور کارگران تعيين و مرجع تأييد آن مجلس شورای اسالمی ،  خانه کارگ

 مورد بررسی ٢/٧/١٣۶٨قانون کار در مورخه ((  .استشورای نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت نظام 
  )). توسط رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی ابالغ گرديد ٩/١٠/١٣۶٩و نهايتا در تاريخ 

 
 ;کارگران 

 
داده مختصر  براساس توضيح طبق عملکردشيک می باشد بلکه ژ نه تنها يک نهاد ايدئولورنه کارگخا
ستای منافع کارفرمايان و صاحبان سرمايه در ايران تشکيل ا کامال غير کارگری بوده و تنها در رهشد

اران را به و تمامی خواستهای سرمايه داست شده و در سرکوب خواستهای کارگران با کارفرمايان همسو 
 در اداره کار و هيئت های اختالف  رادنتحميل و منافع کارفرمايان را که گاها نانوشته می باشکارگران 

  .ارگران اعمال می کنندبيشتری را به ک ارعاب وبه کارگران تحميل و اجحاف ... و 
 جايگزين شوند ،ی تشکل های مستقل کارگرشوند و برچيده ريا است و بايد  خانه کارگر ، خانه تزوير و

و تبصره تنها و تنها بر اساس و بند  بدون هيچ قيد و شرط آناننمايندگان واقعی کارگران به وسيله خود 
ی مستقل  تشکل ها. شوندخود انتخابو گردهمايی های  و انتخاب جمعی کارگران در مجامع عمومی رأی

ات کارگری براساس منافع مشترک طبقاتی  در تدوين قوانين کار و جلسو نمايندگان واقعی کارگران بايد
و زمينه رشد آگاهی ، دستيابی به منافع اقتصادی و صنفی را در حضور داشته در تمامی عرصه ها 

د و با افق روشن در جهت ودستور قرار داده تا با نيل به خواستهای اقتصادی به ديگر خواستهای آتی خ
  .برداشته و به اين بندگی و حقارت پايان بخشيدمزدی گام ودن و الغای مبانی استثمار و کارزد
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