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هديه مجمع تشخيص مصلحت نظام و کار  ما در مقابل قانونفيوظا  
 

١٣٨٧م  آذر هدشنبه يک      یرضاشهاب -خودروکار                                                                  
 

 
  و معترضفعال /یالي خی و بانفعال /سکوت

  ودوستان کارگرزي عزهمکار

  ست؟؟يچمقابل قانون کارمقابل اصالحات انجام گرفته در ما کارگران درفهي وظیراست/ دي کنیم چه فکرشما

داشتن موانع به اصالح  بری و برارانيا بری دارهي سرمالط به اهداف تسافتني دست یراستا نظام درصي تشخمصلحت

  کار موافقت کرد  از مورد به قانون یکي بي با تصوی طبق سفارش سازمان تجارت جهانی گذرهيو سرما ديموانع تول

    آرده استینيش بي خاتمه قرارداد آارگر پی را برایطي شرایقانون آار فعل٢١ ماده/  ؟ستيمورد چ در٢٧ ماده / اما

 آار با مدت یدادها مدت در قراریانقضا -د / آارگری از آارافتادگ-ج/  آارگری بازنشستگ-ب /  فوت آارگر-الف« 

   » آارگری استعفا-/ ن استيمع آه مربوط به آاریيقراردادهادران آاري پا-هـ/ ن آی ضمناي حي صرديموقت وعدم تجد

  »یآاهش توان جسم «-کگري بند دوبعدا یرات ساختارييتغد ويآاهش تول«-ز:اضافه شود٢٧به ماده )ز(حاال وبندناما

د ي شود ونبای اجرا نمی معتقدند قانون آار خوب است ولی اعده    شوديمطرح ممقابل قانون کار دری مختلفاتيرنظ

 چه است قانون جنگل استهروجود ندارد و قانون کاررانيااصال در .نديگويکارگران م ازی عده ایول اصالح شود؟؟؟

  ؟چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 آه به نفع ما آارگران اجرا ی بنام قانون آار وجود ندارد وقانونیران قانونيم آه در ايني بینه مي ما آارگران به عچون

  ست ؟؟؟يانتظارات ما از قانون آار چ . استین طوري ایا راستي ما دارد آی برایشود بود و نبود آن چه نفعينم

  ؟ شودیاجرا نم قانون آاری راستايآ

  .ميد آگاهانه به آن نگاه آنيد با دياست آه ما آارگران با ی پرسشنيا

 یم فكریطور نيا شما هم هميآ د اصالح شوديبا ان است ويد و آارفرماي تولیك دام برايند قانون آار ي گوی می اعده

  د؟؟؟؟يآن

روز ١٠انه ي سالیمثال اگر فردا قانون آار اعالم آند مرخص . داردیند اصال قانون آار به ما چه ربطي گوی می اعده

   ندارد؟؟؟؟؟؟؟یا به ما ربطياست آ

 یچطور نديگوي نمیول .ميخواهيخودمان را مما قانون آارخورديما آارگران نمبه دردن قانون آاريند ايگوي می اعدهو

 نظر راد شده است ما فعال نظر دوستان آارگر را بهي در مورد قانون آار ایادي زین چند روز خبرهاي ای طدر  ؟؟؟؟

 طور ها به ن بحثيابا شرآت درم دوستان آارگريدار انتظار م ويكنيآارگران شرآت واحد جلب م ازی رضا شهابیآقا

 خود یهم به آگاه با آمك  م يبتوان خورد آرده واست برر خودمان آه همان قانون آای اساسیمقوله ها ازیكي با یجد

 دي باشموفق خودرو کار  .مي هستی کارگرنيل شما دوستان و فعااتي منتظر نظرما .ميافزايب
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  آبان سالروز تصويب قانون کار٢٩هديه مجمع تشخيص مصلحت نظام در 

  تشديد تصويب قوانين ضد کارگری
  

 قانون ٢١ ماده ی بند به بند هاکي بود که با اضافه شدن اني کارفرمای از دغدغه هایکي ، نهياخراج بدون مانع و هز

 به خواسته اني اخراج کارگران هموار کرد و کارفرمای مصلحت نظام ، راه را براصيکار از طرف مجمع تشخ

 قانون کار داشته باشند به ني به قوانی توجهنکهيا  بدوناني مصوبه هم کارفرمانيه قبل از االبت. دنديخودشان رس

 حال نيبا ا.  تبصره نبود ني ابي به تصویازي نني کردند ، بنابرای خواست کارگر را اخراج می که دلشان میهرروش

 ی قانونقي به بعد به طرنيداد ، تا از ا دوباره ی مصوبه ، به کارفرما جرات و جسارتني داشتن ااريدولت با در اخت

 .  کنندعييحقوق کارگران را تض

 یتشکل ها و احزاب حام««  ندي گوی می کارگرني از فعالی با جمعداري مصلحت نظام در دصي مجمع تشخسيرئ

 گفتار با مصوبه روز شنبه ني که ایدر حال»»  کشور فعال تر ظاهر شوندی اساسیرهاي گمي در تصمديکارگران با

 از حضور کارگران در حبت مصلحت نظام صصي مجمع تشخسيرئ. در تناقض است "  کامال٢٥/٨/٨٧مورخ 

 کارگران ی برای ارزشچي کنند که هی مصوبه اعالم منيبا ا"  عمالی کنند ولی کشور را مطرح می اساسماتيتصم

 که در رابطه با مسائل یمي دانند هر تصمیهمه م"  ندارند و اساسای اعتقادی به سه جانبه گرائقتي ، در حقستنديقائل ن

 ، دولت نهيري دی دولت و کارفرما ، دو دوست و حامیعني بوده يی دو جانبه گراوز گرفته شده تا به امریکارگر

 گذارند و اگر هم از طرف ی را گرفته و به مرحله اجرا مماتي کارگران تصمی واقعندگانيوکارفرما بدون حضور نما

 ني از اري چرا که اگر غد دولت هستنماتي تصممي ، حضور داشته باشند تسلندهي به عنوان نمای انتسابیکارگر افراد

 . دندي دی خود نمی پای مشکل را جلونهمهيبود کارگران ا

 کنند و در همه ی میکارگر معرف ی و حامندهي از دو دهه خودشان را نماشي اعتراض کرد که بی به کساندي بانجاي ادر

 در دي به مصاحبه و نوشتن مطلب در روزنامه کار و کارگر بسنده کنند ، بانکهي ای به جاانيجا هم حضور دارند ، آقا

 و ی رسد با همراهی مبيبه تصو) کارفرما و دولت(  جانبه  که به شکل دوی ضد کارگرنيمقابل مصوبات و قوان

 . حضور کارگران اعتراض کنند

 ني دار ، در اهي نه سرمادي کارگر هستی ، اگر طرف دار واقعی نه دولتدي هستی تشکل مستقل کارگرکي"  واقعااگر

 نه دولت ، در اعتراضاتتان دي که طرفدار کارگر هستدي و با اعتراضات گسترده نشان دهديمواقع کارگران را آگاه کن

 از کارگران در مورد آنان ی کارگران و بدون نظر سنجانندگي تواند بدون حضور نمای که دولت نمد،ياعالم نمائ

 به کارگر بها بدهد چرا که ديدولت با.  دارد تي نهای بی داده شده فاصله ای مصوبه با شعارهانيا.  کنند یري گميتصم

 ها رصهم ع کارگران هستند که در تمانيا.  دي آی کارگران به حرکت در مني کشور با دستتان توانمند ایچرخ اقتصاد

 که ی از حق انساندي ثروت ها ونعمات موجود در جامعه هستند ، پس چرا بای کننده تمامديحضور فعال دارند و تول

 مي آباد بسازیراني و امي متحد شوديائيب .  شرافتمندانه است محروم شوندیهمان زندگ

 ٢٨/٨/١٣٨٧ - واحدشرکت  کارگرانیکايسند وخزانه داررهي مدئتي هعضو - ايکر زیرضا شهاب
 


