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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
   ايران- علی کاظمی : فرستنده

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٧

  سوی اعتراضه پيش ب 
  و جلوگيری از تغييرات ضد کارگری در قانون کار

  

ھران و حومه از تمام مزد بگيران، اعم از کارگران زحمتکش بخش ھای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ت

پرستاران و مردم، که تغييرات ضد کارگری قانون کار آينده  صنعتی، خدماتی، کشاورزی، معلمان، دانشجويان،

» اصالح قانونکار«اصطالح ه  بۀفرزندانشان را ھدف قرار داده درخواست دارد با امضای طومار اعتراض به اليح

  .مخالفت خود را با اين تغييرات ضد کارگری در قانون کار اعالم دارند

  .يدئ ارسال نماpvsyndica@و يا به آدرس تلگرام   cim.gmail@vsyndica  اسامی خود را به ايميل آدرسًلطفا

  !ھستيم ”کار قانون اصالح“ کارگری ضد ۀاليح فوری لغو خواھان ايران کارگران ما

 تدبير و اميد به مجلس شورای اسالمی مواد حمايتی قانون کار از جمله مواد اليحه تقديمی دولت

گر چه قانون کار کنونی نيز مانع از بی حقوقی ما . حذف کرده و يا تغيير داده استرا  ۴١،٢٧،٢٣،٢١،١٣،١٠،٧

ه در صورت  تشکل مستقل غير دولتی را از ما کارگران سلب کرده است، اما روشن است کۀکارگران نشده و اجاز

  . و مزايای ناچيز کنونی کاھش پيدا کرده استهتصويب چنين اليحه ای نيروی کار در ايران از اين نيز ارزان تر گرديد

رسميت ه با وجود ضرورت تغييرات اساسی در فصل ششم قانونکار و تطبيق آن با مقاوله ھای بين المللی برای ب

رسميت شناختن حق ه گری مستقل از دولت و کارفرمايان، و بشناختن سنديکاھای کارگری و ديگر تشکالت کار

  .اقدامی صورت نداده اند» کار  اصالح قانونۀاليح« اصطالحه ی، تحصن و اعتصاب برای کارگران، در اين بئگردھما

جای دست ه دولت ب.  به منافع کارگران است اين دولت، ھمچون دولتھای پيشين، دست بردن” تدبير“گويا مھمترين 

 فساد و بيکاری و تورم ألۀردن به حقوق کاری، که حاصل سال ھا زحمت و تالش کارگران بوده است؛ بايد به مسب

چرا به جای دست درازی به مواد حمايتی .  بپردازد،افسار گسيخته که کمر کارگران و فرودستان را خم کرده است

مين می کند؛ به فسادھای گسترده ای که کل جامعه را در برگرفته و أقانون کار که بخشی از حقوق حداقلی کارگران را ت

خواری و اختالس ھای ميلياردی وناکارآمدی مديران دولتی وحکومتی که صدايش گوش مردم را کر  ھر روز رانت

  کرده است نمی پردازيد؟

دولت . ار افزوده می شودھم اکنون بخش عظيمی از صنايع تعطيل شده است وھر روز شمار بيشتری برميليون ھا بيک

لويت ھای اصلی خود وبه جای حمايت از بيکاران و متقاضيان کار حمله به تنھا مواد حمايتی قانون کار را يکی از ا
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 و ھمچنين ٧ ۀتغيير مواد حمايتی مربوط به شرايط استخدام در رابطه با کارھای دائمی وموقت، مفاد ماد. قرار داده است

تبصره ھايش در رابطه با تعيين حداقل دستمزد، دادن اختيار کامل به کارفرما در  قانون کار و ۴١ ۀبی ثمر کردن ماد

 بردگی کامل   قانون کار پيش ازانقالب است؛ ھمه و ھمه گامی به سوی٣٣ ۀرابطه با اخراج کارگران که يادآور ماد

ين ترين سطح دريافتی کارگران در ئايطی که مزد کارگران ايران به پادر شر. کارگران ومزد بگيران ايران است

   ميزان يک چھارم نرخ ريالی خط فقر تعيين شده را شامل نمی شود،ه سراسر جھان رسيده است و دستمزد کنونی ب

 به اين معنا است که به دنبال توافقات برجام دولت قصد دارد بھشت را برای   اين اليحه به مجلس و تصويب آنئۀارا

  . شرکتھای بين المللی ھر چه آماده تر کندداران ايران و سرمايه

 می داريم که حمله به حقوق ما کارگران بخشھای مختلف صنعتی، خدمات عمومی، کشاورزی و آموزشی ايران اعالم

مين منافع کارفرمايان و سرمايه داران داخلی و بين أتنھا جھت ت” اصالح قانون کار“ی کارگران تحت عنوان ئابتدا

 ضد کارگری که زندگی و مرگ ما را ھدف قرار داده است، ۀه است و خواھان لغو فوری اين اليحالمللی تدوين شد

  .ھستيم

ضد کارگری اعتراض، تجمع و اعتصاب را حق مسلم ۀ داريم در صورت اصرار دولت برای تصويب اليح ما اعالم می

  .خود می دانيم

 

  


