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ن سازی نیروی اپروژه ارز
ر در ایرانکا  

8صفحه   

 علیه سیاست های ضد کارگری

روحانی، دولت   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم

 

 

 تحلیل هفته

 زمینه های اجرایی برای مبارزه کارگران در ایران

اصالح قانون کار این فرصت را  سوژه

به کارگران داده است که حول این 

مطالبه صنفی گرد هم آیند و از این 

فرصت تاریخی برای قدرت بخشیدن 

به جنبش کارگری و کادر سازی در 

صفوف فعاالن کارگری استفاده 

                                        کنند.

برآورد های اوایه نشان می دهد که 

چه تشکل ها ی زرد و چه تشکل 

های مستقل اهمیت این موضوع را 

درک می کنند که باید با همه توان 

      از موجودیت قانون کار دفاع کرد.

دفاع از قانون کار می تواند به یک 

حربه ملی برای همه جریان ها 

شود و در چشم انداز نهایی تبدیل 

نه تنها دولت و حاکمیت را به عقب 

خواهد زد، بلکه در ادامه حیات خود 

می تواند بسیاری از مطالبات و 

ارتقاء سازماندهی جنبش کارگری 

                         .همراه آوردرا به 

انتخابات ریاست جمهوری مطمئنا 

یکی از موقعیت های کلیدی است 

های مختلف برای این که که جریان 

د، نبتوانند رای کارگران را کسب کن

سعی خواهند کرد که با شعار های 

رادیکال و عوام فریبانه کارگران را به 

، با این حال سوق دهندسمت خود 

فعاالن کارگری می توانند با تشدید 

بیش از بیش  ،فضای انتخابات

مطالبات کارگران را به کاندید ها و 

خاباتی تحمیل کنند، از جریان ها انت

با توجه به توان ارتباطی و این رو 

چند تاثیر گذاری هر فعال کارگری 

، اول این قابل دسترس استهدف 

که مطالبه کارگران سوار بر موج 

انتخابات خواهد گردید و توان 

کارگران چند ده برابر می شود، 

مجریان مورد دیگر این که می توان 

 با رایزنی تریبون های انتخاباتی را

تشویق و وادار کرد که مداوم  های

از مطالبات کارگران دفاع کنند، سوم 

این که از هیجان ایجاد شده 

استفاده کرد و با برگزاری حرکت 

های کارگری، استفاده فعال از 

شبکه های اجتماعی، ایجاد کمپین 

فضای ذهنی جامعه  ،های مختلف

را همسو با خواسته کارگران سمت 

                                  و سو داد.

به عبارتی خالقیت، ابتکار و نوآوری 

در مبارزه صنفی می تواند زمین 

 ،بازی دشمن را به موقعیت برتر

                  شما تبدیل کند.برای 

       

تجربه نشان داده است که هر چه 

ما به زمان برگزاری انتخابات نزدیک 

نشان  تر می شویم، چنگ و دندان

دادن بین جناح های سیاسی داخل 

از این رو  ،حکومت بیشتر می گردد

د با ابتکار نفعاالن کارگری می توان

شناسایی افراد بیشتر و  عمل

کارگری متمایل به جریان های 

خاص و حتی رهبران و افراد تاثیر 

گذار در تشکل های زرد، زمینه طرح 

تغییر قانون کار را به اصالح مقابله با 

          ین جمع هایی وارد کنند.چن

تردیدی در این نیست که کاندیدای 

ها عموما عوام فریب هستند و در 

 نهایت همان سیاست های

، اما نئولیبرالی را اجراء خواهند کرد

برای تاثیر گذاری و کسب موقعیت 

برتر در مبارزه صنفی جا دارد که 

فعاالن کارگری از همه موقعیت ها و 

د برای ارتقاء سطح امکانات موجو

                    مبارزه استفاده کنند.

در کشور های اروپایی سی درصد  

هم فکری کافی است تا جریان 

کاری کنند، همهم با های مختلف 

متاسفانه در ایران وقتی موضوع 

 همفکری و همکاری مطرح می 

رهاد فداییف  
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الن چپ خود را شود، خیلی از فعا

عقب می کشند و با گفتن این که 

این ها تشکل زرد هستند و من .... 

زمینه را برای جریان های وابسته 

این  ،به حکومت باز نگه می دارند

رویه ما را از حضور در کنار بخش 

   بزرگی از کارگران محروم می کند.

مشترک ایجاد  اقدام اکنون زمینه

ن کار این شده، مقابله با تغییر قانو

امکان را به فعاالن مستقل کارگری 

می دهد که با تکیه بر این مطالبه 

عمومی فضای مناسب را برای 

فعالیت بیشتر و گسترش دامنه 

سازماندهی خود در بین نیرو های 

                        کار افزایش دهند.

قانون کار، نه تنها برای تشکل های 

ی مستقل کارگری مطالبه ای حیات

است بلکه برای جریان هایی چون 

             خانه کارگر نیز مهم است.

علی رضا محجوب دبیر کل خانه 

کارگر نیز چند صباحی است تریبون 

خود را فعال کرده و سعی دارد با 

بیان شعار های رادیکال زمینه جذب 

هرچه بیشتر کارگران را حول تشکل 

                          خود تثبیت کند.

تجربه نشان داده است که خانه 

کارگر در نهایت تابع دولت های وقت 

باقی بوده یا در نهایت در دو سال 

اول موضع گیری نمی کند و در 

دوسال آخر چند نمایش ظاهری به 

راه می اندازد، ولی همین فضای 

ایجاد شده هم این امکان را به 

فعاالن کارگری مستقل می دهد تا 

در فضای خفقان بتوانند راحت تر 

زده جمهوری اسالمی ایران به 

                 فعالیت خود بیافزایند. 

استفاده از رایزنی مابین فعاالن 

مختلف کارگری، حضور مشترک در 

خبرگزاری ها و برگزاری میزگرد های 

مختلف در روزنامه ها، استفاده 

حداکثری از رسانه های اجتماهی، 

 ضایتشکیل گروه های پیوند در ف

    و.... موثر و عملی است. مجازی

            

برای اعتالی مبارزه کارگری 

روز  رسانه ایاستفاده از ابزار 

سالحی ضرورتی انکار ناپذیر است، 

در که می تواند هر دیکتاتوری را 

                   به زانو در آورد.نهایت 

برای گسترش مبارزه کارگران می 

رخانه یک اتاق توانیم با شعار هر کا

تلگرام  حرکت خود را آغاز کنیم، این 

حرکت می تواند اول به صورت 

محفل دوستانه شروع شود و در 

قدم بعد با پیوستن اتاق های 

مختلف، محور های مختلف )برای 

مثال: اتاق تلگرامی محور شرق 

جاده مخصوص یا اتاق تلگرامی 

محور غرب کارخانه های تهران یا به 

رگران را به هم پیوند هر اسمی( کا

                                          داد.

سوژه تغییر قانون کار به ما این 
امکان را می دهد که از این فرصت 
برای سازماندهی و ارتقاء جنبش 
کارگری با همه وسایل و با همه 
توان بهره ببریم.

 

 از تجربه دیگران
 

 بهینه حاکمیت در مدنی جامعه و صنفی های اتحادیه نقش
 

 دکتر نچوچوه فرایدی و آیولور الوسگون ناتانیل

 دپارتمان مدیریت عمومی و روابط صنعتی، دانشگاه ایالتی الگوس نیجریه

 ترجمه گودرز
 

 (سوم خش)ب تاکنون 1999از  نیجریه/ 

 

 ادامه از بخش دوم

به صورت زندگی اجتماعی می  را مدنی جامعه "دیاموند"
ور داوطلبانه سازمان یافته است، بیند که، به  ط

خودجوش است، خودکفا و خودمختار از نفوذ دولتی 
است و بر اساس آیین نامه های درونی و قوانین پذیرفته 

 .شده جمع اداره می شود

وی حتی از این هم جلوتر رفت و گفت که جامعه مدنی 

حتی از خود جامعه هم به  طور عام جداست و شامل 
که در سپهر عمومی به طور جمعی شهروندانی است 

عمل می کنند تا انتظارات، خواسته ها، شور و ایده های 
خود را ابراز نمایند، اطالعات و اخبار را مبادله کنند، 
اهداف مشترک را تبیین نمایند، و درخواستهایشان از 
دولت را ابراز کنند و باالخره مسئوالن دولت محلی را به 

 .پاسخگویی فراخوانند
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وی نتیجه می گیرد که جامعه مدنی به عنوان عنصر 
در . میانجی بین سپهر خصوصی و دولت عمل می نماید

اینجا دیاموند هم مابین جامعه مدنی و جامعه به طور 
عامل این تفاوت به روایت وی . عام خط فاصل می کشد

منافع است که به طور مشترک اعضا را به عمل جمعی 
. اف و خواسته هاشان جلب می نمایدبرای برآوردن اهد

این منافع گاه بر خالف سیاستهای دولتی هم دیده می 
از سوی دیگر در بین گروه های جامعه مدنی، آنها . شوند

به دنبال زمینه های مشترک برای کنشگری اند. این 
خصلت از جمله و به ویژه در شکل گیری ساختارهای 

وند ان را تبادل پیشرفته اجتماعی ظهور می یابد. دیام
 .اطالعات می نامد

دیاموند مضافاً برخی نقشهای شکل گرفته در فضای 
دموکراتیک عمومی را به جامعه مدنی نسبت می دهد، 

ازجمله زمینه 
برای محدود 
کردن قدرت 

جامعه . دولتی
مدنی در واقع 

مکمل 
کنشهای 

احزاب 
سیاسی 

سنتی است 
روز یافته که در تحریک وشکل دادن به گفتمان سیاسی ب

این جوامع در ترویج و توسعه کنشهای سیاسی و . است
ایجاد کانالی برای تبیین، تجمع، و نمایندگی منافع 

  .مشترک نقش عمده بازی می کنند

جامعه مدنی را در فعالیت جمعی گروه های " ایو باره"
غیردولتی و غیرحکومتی تصویر می کند که مواضع و 

وی سپس لیستی . دمنافع مشخصی را دنبال می کنن
طوالنی از آنان را در محیط نیجریه عرفی نمود که تعدادی 

سازمانهای بومیان و اقوام، : از ایشان به این شرح اند
انواع گروه های غیرانتفاعی و غیردولتی، گروه های 
متخصصین وابسته به حرف مختلف مانند پزشکان، وکال، 

روسازان، قضات، دادستانها، دانشگاهیان و استادان، دا
پرستاران، دندانپزشکان، روزنامه نگاران، فعاالن وسائط 
ارتباط جمعی، مالکین، گروه های جوانان و دانشجویان و 
دانش آموزان، کلیساها، مساجد و سایر مراکز مذهبی، 
سازمانهای حقوق بشری و آزادیهای مدنی، گروه های 
مدافع محیط زیست و سایر حامیان طبیعت و حیوانات، 

لهای حفظ و حراست از سنتها و ارزشهای فرهنگی تشک
و هنری، اتحادیه های صنفی، سندیکاهای کارگری و 
زراعی، تشکلهای زنان و سایر اقلیتهای جنسی، و سایر 

تشکلهای مدنی حتی آنها که راه و روش غیرصلح آمیز 
هم پیشه کرده اند در لیست او برای اعضای جامعه 

 .مدنی نیجریه قرار دارند

هممانند دیگران این تفاوت را بین گروه های جامعه او 
مدنی دموکراتیک با آنها که تعهدی به دموکراسی ندارند 

این به این دلیل بود که برخی از این . قائل شده است
گروه ها به طور قانونی و در چارچوب مقررات فعالیت می 
نمایند، در حالی که برخی هم هستند که به رسمیت 

از نرم و چارچوب قانونی جامعه فعالیت  نرسیده و خارج
 .  می نمایند

با نگاهی به جامعه کثرت گرای نیجریه، کنشگران جامعه 
مدنی به عنوان مجموعه اجتماعی شکل گرفته نوپا باید 
با کثرت گرایی جامعه تجاری و کمپانیهای بزرگ دست و 

از این رو "ایو باره" مدعی است که . پنجه نرم کنند
ی تضادهایی در اعضای متشکل درون خود و جامعه مدن

اینها .  در درون هر یک از بخشهای زیرمجموعه خود دارد
مدنی جامعه اند و وی نتیجه می گیرد _تضادهای درون

که ارزش کلی جامعه مدنی در ارتباط با بازده روزانه 
مردمساالری تنها زمانی قابل برداشت است که جامعه 

شد تا از تضادهای درونی مدنی امکان ان را داشته با
 .خود گذر کند

"اوچندو" در مقاله اش بیشتر مایل بود که به تفاوت 
به . جامعه مدنی با مجامع سیاسی و دولتی بپردازد

گفته وی در روایت مدرن جامعه مدنی به ما کمک می 
کند تا رابطه دولت با سازمانهای پیشاسیاسی و 

مفهوم فضای او همچنین . وراسیاسی را بهتر درک کنیم
سیاسی را توضیح می دهد و اثرات تغییر جریان آن را در 

 .رابطه مدرن دولت و سیاست تشریح می کند

باور آن که سپهر عمومی را می توان از سپهر مدنی جدا 
کرد، در حالی که هر دو می توانند به همزیستی در امر 
سیاست بپردازند، و آن که هر یک نقش ویژه خود را در 

وسعه بهزیستی اعضا و مجموعه خود تامین می حفظ و ت
این . نمایند، از اصول مرکزی وجودی جامعه مدنی است

عقاید اما به باور اوچیدو به مرور وبه آهستگی در اروپای 
غربی و امریکای شمالی شکل گرفته اند و هنوز در 

 .  فرهنگ سیاسی سراسر جهان جانیافته اند

بری جامعه مدنی در او در ادامه اضافه می کند که ره
قانون طبیعت ریشه دارد، فرضیه ریشه داری که مدعی 
است بشر به طور طبیعی به سمت جامعیت حرکت 
نمی کند،بلکه به خواست خود و برای نفع شخصی 

این فرضیه در . است که به سمت جمع میل مینماید
نوشته های توماس هابس، جان الک و ژان ژاک روسو 
.هم منعکس گردیده است
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علیرغم واگرایی عقیده این پژوهشگران در باره مبداء 
دولت، یک زمینه مشترک انان در ان است که تمایل بشر 
به زندگی سازمانیافته تر، که در آن منافع مشترک تامین 

شده باشد، انان را به سمت توافق جمعی برای حصول 
 آن هدف سوق می دهد. که در عین حال روایت مفهوم

 فلسفی_وجودی دولت هم هست.

 

 

 

 

 

 اخبار خارجی          
 

 بریتانیا پاس

 امید کارگران پیشین نفت دریای شمال به انرژیهای تجدیدپذیر

 

  2016سپتامبر  13تلگراف، 

مایلی حوضچۀ نفتی  300حدود 
دریای شمال، توربینهای بادی 
ساحل یورکشایر به کار دامن زدن 

ر متخصص به انقالب در نیروی کا
بریتانیا مشغول اند. قریب یک سوم 
نیروی کار دریائی متخصص که 
امروزه به عنوان بخشی از صنعت 
روبه گسترش انرژی تجدیدپذیر 
بریتانیا بر روی دریا کار می کند، از 
بخش نفت و گاز به این بخش رو 
آورده است و آمار مشاغل از زمینه 
های شغلی بسیار متفاوتی در این 

 حکایت می کند.دو صنعت 

امروزه قیمت نفت کمتر از نصف آن 
است. در آن زمان  2014در سای 

"نفت دریای شمال" شامل 
هزار محل شغلی بود. سال 450

گذشته تعداد مشاغلی که توسط 
صنعت نفت و گاز بریتانیا تأمین می 

هزار کاهش یافت و به جمع 84شد، 
هزار رسید. پیش بینی می 370

هزار 40ال شود که تا پایان امس
 محل شغلی دیگر هم از میان بروند.

در برابر این، آخرین داده های دولتی 
نشان می دهند شرکتهائی که در 
بخش انرژی بادی و دریائی فعالیت 

میلیارد پوند درآمد  8دارند، بیش از 
تای آنها با  5تا از هر  2داشته اند و 

 مشکل کمبود کارگر روبرو بوده است.

زمان رونق صنعت نفت، برای تأمین نیاز خود به کارگران بخش اکتشاف، در 
متخصص با تضمین کار در مناطق دورافتاده، دست به "دزدیدن" آنان از دیگر 

 صنایع مختلف زد. اکنون این گرایش دو باره بروز یافته است.

ماف اسمیت، معاون مدیرعامل شرکت "انرژی تجدیدپذیر بریتانیا"، می گوید: 
سترش انرژی تجدیدپذیر در سالهای پیش رو به تعداد عظیمی "صنعت رو به گ

از کارگران ماهر نیاز خواهد داشت. تخمین زده می شود که بخش انرژی بادی 
درصد رشد داشته باشد. از این بابت بریتانیا در  100روی دریا تا پایان این دهه 

کار روی ساله در  40موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد و به دلیل یک تجربۀ 
دریا، از امتیاز بزرگی برای گذر از سوختهای فسیلی به تجدیدپذیر برخوردار 

 است".

ماف اسمیت معتقد است که به احتمال قوی کارگران "دریای شمال" از این 
مجرای جدید استخدامی منتفع شوند، زیرا "بخش انرژیهای تجدیدپذیر دریافته 

ش نفت و گاز بسیار بیاموزد. این که است که می تواند از تجربیات انبوه در بخ
چگونه بتوان با ایمنی کامل از هلیکوپتر برای ساخت و نگهداری سکوهای 
دریائی استفاده کرد، فقط یک مثال از بسیار مثالهای ممکن است. تجربۀ این 
کارگران بسیار مورد نیاز است. استعداد، استادکاری و مهارتهای آنان قطعاً در 

روی دریا ارج بسیار خواهند یافت. این فرصت بزرگی برای  صنعت انرژی بادی
مبادلۀ استانداردهای عملی است تا بتوان بریتانیا را به مرکزی عالی در سطح 

 جهان برای تولید انرژی بر روی دریا تبدیل کرد".

اگرچه مهاجرت مهارتها مدتی است که آغاز شده، اما موانع باقی اند. هانا 
جرای شغلی در انرژی" می گوید که شرکت او بانکی از پیت، مدیر شرکت "م

هزار 500داده های مربوط به کارکنان بخش نفت و گاز را، که شامل مشخصات 
درصد به متقاضیان کار  40ماه گذشته  12جویای کار می شود، دارد و در خالل 

با پیشینۀ خدمت در بخش نفت و گاز که خواهان کار در بخش انرژیهای 
نفر  8اند، افزوده شده است. با این حال تاکنون فقط یک نفر از هر  تجدیدپذیر

 موفق به گذر از بخش فسیلی به بخش تجدیدپذیر شده است.

 ی بولتن کارگر 
     )اکثریت( گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار

  153ه/ سال سوم شمار  2016/ یکم اکتبر  1395مهر  10شنبه  

 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

او می افزاید: "شرکتهای فعال در 
انرژی تجدیدپذیر، تازه به دقت در 
مهارت و تخصص کارگران نفت و 
تناسب آنها برای فعالیت خود شده 

هم باید در این باره آموزش اند. آنها 
ببینند. جالب این است که پیش از 
هر عاملی تفاوت در ترمینولوژی 
مورد استفاده در دو بخش کار 
استخدام کاندیداهائی را که بسیار 
هم مناسب اند، دشوار می کند. 
بدون ترمینولوژی واحد دشوار است 
بتوان تشخیص داد فرد از تخصص 

 .الزم برخوردار است یا نه"

کارگران مرکز شرکت نفت شمال در 
آبردین، می گویند که کارفرمایان 
رغبت چندانی به استخدام کارگران 
قبلی نفت و گاز ندارند، زیرا فکر 
می کنند که با رونق مجدد بازار 
نفت، این کارگران به کار 
پردرآمدترشان در بخش نفت و گاز 
باز خواهند گشت. اما با نشانه 

بازگشت قیمت های اندک حاکی از 
دالر،  100نفت به بشکه ای باالی 

نیاز به کارگران نوآموزش دیدۀ نفت 
و گاز برای بخش انرژی تجدیدپذیر رو 

 به تزاید است.

ابتکارهای مختلف برای نوآموزی 
کارگران در سراسر بریتانیا به طرزی 
جهشی در حال پر کردن شکاف 
مهارتی موجود است. بسیاری از 

میلیون  12منبع این ابتکارات از 
پوندی "صندوق آموزش انتقالی 
نفت و گاز" که به دولت اسکاتلند 
 تعلق دارد، تأمین بودجه می شوند.

مرکز آموزش مائرسک، با سقوط قیمت نفت، برنامه های  2014در سال 
آموزشی انتقالی وسیعی را برای کارگران آغاز کرد. این مرکز عالوه بر 

، آموزشهای مجانی ای در ارتباط مشخص با آموزشهای فنی و ایمنی صنعتی
  مجاری شغلی افراد ارائه می دهد.

، که اخراجها در 2014جیمز کوستلو، مدیر آموزش این مرکز، در پایان سال 
بخش نفت و گاز سرعت گرفتند، به این مرکز پیوسته است. او می گوید: 

، ما آگهی های "وقتی این کارگران برنامۀ آموزشی ما را به اتمام می رسانند
استخدامی "سطح شروع" را برای آنان می فرستیم و تا نیل آنان به شغل 
مورد نظر و تضمین استخدام شان اطالعات الزم را در اختیار آنان می گذاریم. 
از سوی دیگر ما کارگران آموزش دیده را به کارفرمایان معرفی می کنیم. من از 

تا حاال به ما مراجعه  2014را که از  درصد کارگرانی 80این که توانسته ایم 
 کرده اند، دست به کار کنیم، بسیار خوشحال ام".

پیتر سرل، رئیس شرکت تولید انرژی ایرسوئیفت، که اخیراً با سرمایۀ عظیم 
میلیون پوند تشکیل شده است، می گوید که گام بعدی برای انتقال به 900

ی جوانتری که نیروی کار آینده بخش انرژیهای تجدیدپذیر، باید در میان نسلها
را تشکیل خواهند داد، برداشته شود. او می گوید: "مشکل بزرگی که صنعت 
با آن روبرو است، این است که بخش اعظم کارگران ماهر، سالمند اند. حدود 

سال اند. جوانترهائی که تازه فارغ التحصیل  50درصد کارگران ما باالی  50
 ن باره که آیندۀ انرژی در کجاست، فکر کنند".شده اند، هنوز باید در ای

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دئسو

 با اتحادیه های کارگری وارد مذاکره می شود اریکسون
 

 2016سپتامبر  13اکسپرس، 

 

روز پنجشنبۀ گذشته، ، سال به فعالیت تولیدی خود در سوئد پایان خواهد داد 140شرکت مخابراتی اریکسون پس از 
گبالدت بر اساس اسناد داخلی ای که این روزنامه امکان دیدن آنها را یافته است، اطالع داد که روزنامۀ سونسکا دا

 شرکت مخابراتی اریکسون در صدد پایان دادن به فعالیت تولیدی خود در سوئد است.

 ی بولتن کارگر 
     )اکثریت( گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار
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د، اخراجهائی صورت اریکسون در واکنشی در همان روز پنجشنبۀ گذشته اعالم کرد که در سراسر دنیا، از جمله در سوئ
خواهند گرفت. اما در این باره که اخراجها چه تعداد خواهند بود، و کیفیت بازخرید و جبران چه خواهد بود، اطالعی نداده 
است. بنا به اعالم اریکسون، این شرکت می خواهد در این موارد وضع در هر کشور را ابتدا با پرسنل و اتحادیه های 

 ی کند.کارگری همان کشور بررس

بنا به نوشتۀ این روزنامه، اریکسون روی طرحی کار می کند که آخرین کارخانه هایش را نیز در کشور خود تعطیل کند.  
تن کار می کنند. با تعطیل  1200اریکسون هنوز دو کارخانه در شهرهای بوراس و کومال دارد. در این دو کارخانه حدود 

ها، از جمله در قسمت تحقیق و توسعه، تعداد محلهای شغلی که از بین خواهند شدن این دو کارخانه و نیز باقی اخراج
 رفت، بالغ بر سه هزار خواهد شد.

اریکسون، که سازندۀ دستگاه های شبکه های مخابراتی است، مدتها در وضع دشواری به سر می برد. تقاضا برای 
ها امروزه دیگر به مدرنترین شبکه های مخابراتی محصوالت این شرکت سیر نزولی داشته است، زیرا بسیاری از کشور

مجهز شده اند. این شرکت سوئدی، عالوه بر کاهش تقاضا، با رقابت سنگینی با شرکت فنالندی نوکیا و شرکت چینی 
 هزار از آنان در سوئد اند.17هزار نفر در سراسر دنیا برای اریکسون کار می کنند که  120هواوی روبروست. در مجموع 

سال پیش، برای جلوگیری از فاجعه، اریکسون برنامۀ بزرگی برای صرفه جوئی را اعالم کرد که به موجب آن هزینه ها دو 
می بایست به میزان قابل توجهی کاهش یابند. طبق آن برنامه، 
هزینه این شرکت در سال آینده بایست نزدیک به یک میلیارد اورو 

لوم شد که این میزان کمتر می بود. اما در اوائل سال جاری مع
هنوز کافی نیست و در اوائل تابستان امسال هدف سنگینتری برای 
کاستن از هزینه ها برگزیده شد. در غیر این صورت نتایج مالی 

فصل  4حاصله در پایان سال زیر مقدار مجاز قرار می گرفتند. اکنون 
متوالی است که اریکسون با سود و درآمدی که خالف مرادش 

کار ادامه می دهد. این وضع به خاتمۀ کار هانس  است، به
وستبرگ، رئیس پیشین شرکت اریکسون، منجر شد. در ماه ژوئیه 
به دلیل نتایج ضعیف حاصله، به کار نامبرده خاتمه داده شد. در این 
فاصله هم تصمیم گرفته شده است که میزان صرفه جوئی های 

 مورد نظر دو برابر شود.

سال تاریخ فعالیت این شرکت در سوئد  140ن واقعاً به فعالیتهای تولیدی خود در سوئد پایان دهد، در صورتی که اریکسو
کار خود را با تعمیر دستگاه های تلگراف  1876خاتمه خواهد یافت. ماکنوس اریکسون، بنیانگذار این شرکت، در سال 

 آغاز کرد.

د مجدد بورس بازان به اریکسون شد، به نحوی که در پایان جالب توجه این است که اخبار روز پنجشنبه منجر به اعتما
درصد افزایش یافت. این در حالی بود که در سال جاری سهام اریکسون حدود یک سوم  3این روز ارزش سهام اریکسون 

 ارزش بورس خود را از دست داده است.
 
 

 
 

 ایرلند

 کارگران فصلی برای بخشودگی مالیاتیدرخواست 

 
 2016سپتامبر  28زان ایرلند، ژورنال کشاور

انجمن پیمانکاران کشاورزی ایرلند )اپکا( در طرح بودجۀ خود که به وزیر اقتصاد ارائه کرده، خواهان بخشودگی مالیاتی 
 برای کارگران فصلی شده است.

 

 

 

 ی بولتن کارگر 
     )اکثریت( گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار         
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ه عنوان اوپراتور ماشینهای این انجمن ادعا می کند که استخدام کارگران جوان و آموزش آنان برای آن که بتوانند ب
 کشاورزی کار کنند، هزینۀ بسیاری دارد و به چالش بزرگی برای پیمانکاران کشاورزی ایرلند تبدیل شده است. 

اپکا اعالم کرده است که به بخشودگی مالیاتی برای کارگران فصلی شدیداً احتیاج دارد تا بتواند برای فرزندان کشاورزان 
ل تابستان را برای پیمانکاران محلی کار کنند و دیگر اوقات سال را در جاهای دیگری باشند، کار نیز، که می خواهند فص

ایجاد کند. اپکا به ویز اقتصاد ایرلند پیشنهاد کرده است که صندوق مالیاتی مخصوصی برای کارگران فصلی که بخش 
 ورزی کار می کنند، ایجاد کند.اعظم سال را روی مزارع خانوادگی، و در تابستان برای پیمانکاران کشا

 

 سیستم پیگیری سریع

اپکا معتقد است برای کارگرانی که عضوی از مزارع خانوادگی نیستند و فقط به صورت فصلی برای پیمانکاران کشاورزی 
ین کار می کنند، باید یک سیستم پیگیری سریع ایجاد شود که اجازه دهد این کارگران بتوانند سریعاً وارد سیستم تأم

اجتماعی شده و سریعاً از آن خارج شوند. ریچارد رایت، رئیس انجمن اپکا می گوید: "سیستم کنونی که ممکن است 
هفته طول بکشد تا کسی مجدداً به صندوق ایام بیکاری بازگردد، موجب دلسرد کردن برخی اوپراتورهای بسیار ماهر  10

یفیت تضمینی برای این که مهارتهای کشاورزی مکانیزه در خدمت برای استفاده از دانش و تجربه شان می گردد. این ک
 یک کشاورزی کارآمد و پایدار قرار گیرند، نیست.

اپکا ادعا می کند که پیشنهاد آن به ایجاد کار در بخشهای روستائی و مبتنی بر پیمانکاری کمک خواهد کرد، گزینۀ 
رآمدهای رو به کاهش در بخش کشاورزی خواهد بود. اپکا این جذابتری برای استخدام فصلی و موجبی برای مقابله با د

 کیفیت را دارای اثری تعیین کننده بر تعداد جوانانی که ممکن است به کار کشاورزی رو آورند، می داند. 

 

 ثبت سراسری پیمانکاران کشاورزی

ت تسریع سرمایه گذاری" اپکا همچنین خواهان ثبت سراسری پیمانکاران کشاورزی است که باید به سیستم "خدما
دسترسی یابند. این سیستم امکان سرمایه گذاری در ماشین آالت کشاورزی را که نیازمند سرمایه های سنگین اند، 

سال در شرایط خاص ایرلند  5تا  3فراهم می آورد. بسیاری از این ماشینهای بسیار گران طول عمر کوتاهی، گاه بین 
سال است. امتیاز سیستم نامبرده کاستن  8ۀ استهالک سرمایه برای این ماشین آالت دارند. این در حالی است که دور

 از مالیات بر سرمایه در دورۀ معینی از کارکرد آن است.

درصدی در مصرف سوخت  15" گواه صرفه جوئی 4ریچارد وایت می گوید: تراکتورها و ماینهای دروی مدرن از نوع "رسته 
د می کنند. بهبود کیفیت ماشین آالت پیمانکاران به کاهش تولید گاز گلخانه ای نیز می اند و گاز کربن کمتری تولی

 انجامد."
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 تشکل ها          
 

 

 جعفر عظیم زاده پیرامون الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون کار
 

در ایران ن سازی نیروی کاراپروژه ارز  
 

 

 قسمت اول -

بدنبال ارسال الیحه  سایت اتحاد:
اصالحیه دولت به مجلس شورای 
اسالمی در مورد قانون کار در تیر 

جاری و مخفی سازی آن  ماه سال
از سوی دولت و نهادهای دست 

آزاد کارگران   ساز کارگری، اتحادیه
را بر روی  شهریور ماه آن 12در 

سایت اتحاد منتشر کرد. در پی 
 انتشار این الیحه از سوی اتحادیه
آزاد کارگران ایران، خبرگزاری ایلنا 

شهریور ماه منتشر  14نیز آنرا در 
ی کارگری نمود و بدنبال آن نهادها

 آن  دست ساز دولتی و مسئوالن
نمائی مسائلی  ها سعی در بزرگ

فرعی و منطبق با منافع خود در نقد 
الیحه اصالحیه دولت بر روی قانون 
 کار کردند. این نکته که چرا علی

که الیحه اصالحیه قانون  اینرغم 
زمان با انتشار آن در مجلس  کار هم

شواری اسالمی در سوم مرداد ماه 
سران خانه کارگر )محجوب بدست 

به عنوان نماینده در و جلودار زاده( 
تا زمان   مجلس رسیده بود و اینان

انتشار این الیحه از سوی اتحادیه 
آزاد کارگران ایران سکوت اختیار 

عالوه دالیل تغییر قانون کار، کردند، ب
تحلیل از مواد تغییر یافته ی آن، 
تبعات آنها و چگونگی مقابله 
کارگران با ایجاد تغییرات ضد کارگری 
تر در قانون کار، مجموعه مسائلی 
هستند که سایت اتحاد آنها را در 
قالب سه پرسش با جعفر عظیم 
زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران 

گذاشته است که در دو در میان 
 قسمت مجزا منتشر خواهد شد.

در حال حاضر  پرسش اول:
پرستار و دیگر  رگر، معلم،میلیونها کا
زحمتکش، چه به لحاظ   مزد بگیران

شرایط کار و چه به لحاظ معیشتی 
در وضعیت بسیار سخت و مشقت 
باری قرار دارند، با این حال الیحه 
اصالحیه ای که دولت در رابطه با 

کار به مجلس داده است   قانون
های قانونی موجود  معدود حداقل

در این قانون را به طور کامل از بین 
برده است. به نظر شما دلیل این 
امر چیست؟ مگر مصائبی که 
امروزه کارگران ایران با آن مواجه 
هستند کم است که حال دولت در 
صدد ایجاد تغییراتی ضد کارگری تر 

  در قانون کار است؟

ببینید، نه االن بلکه در دولتهای 
گذشته نیز که بحث ایجاد تغییرات 
ضد کارگری تر در قانون کار مطرح 
بوده است ضرورت ایجاد این تغییرات 
عمدتا در رابطه با تولید و اشتغال 
زایی مطرح شده است. همین 
دوهفته پیش بود که در این راستا 
معاون وزیر کار در حوزه اشتغال از 

ن سازی نیروی کار صحبت اارزپروژه 
کرد و در ادامه ی فضا سازی برای 
تغییر قانون کار، محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس از قانون کار موجود 
به عنوان سخت ترین قانون کار دنیا 
که به زعم ایشان اصلی ترین مانع 

 تولید و اشتغال است، نام برد!؟

یه نیز در مقدمه خود الیحه اصالح
اعالم شده است، دولت با رویکرد 
حمایت از تولید، سه جانبه گرائی!؟ 

و مسائلی از این دست اقدام به 
ارائه این الیحه کرده است. این 
مقدمه و بحثهایی که حول وجود 
موانع در قانون کار برای اشتغال 
زایی و حمایت از تولید مطرح 
میشود، در حالی است که در 

د کارگری چند نتیجه سیاستهای ض
دهه گذشته و تحمیل 

چندین برابر زیر خط   دستمزدهای
فقر بر کارگران ودیگر مزد بگیران 
زحمتکش، خود این مسئله یعنی 
دستمزدهای زیر خط فقر )جدای از 
مسائل پایه ای تر سیاسی و 

که حول اشتغال و تولید   اقتصادی
میتواند مطرح باشد( به مانعی در 

ل شده است. تولید و اشتغال تبدی
به این معنا که وقتی اکثریت عظیم 
آحاد یک جامعه دستمزدشان 
چندین برابر زیر خط فقر باشد قدرت 
خرید نیز در آن جامعه بشدت رو به 
کاهش میگذارد و بازار مصرف تحت 
تاثیر آن از رونق میافتد و طبیعی 
است که وقتی بازار مصرف به چنین 
وضعیتی دچار بشود کاهش تولید را 
در پی خود ایجاد میکند و کاهش 
تولید، تعطیلی کارخانجات و مراکز 

تولید زمانی معنا پیدا   تولیدی را.
 میکند که برای تولید کننده بازار 

مصرفی نیز وجود داشته باشد 
وگرنه هیچ کارفرمایی دست به 
تولید نمی زند که صرفا تولیدی 
صورت داده باشد بلکه تولید میکند 

 میتواند سودش را  که بفروشد و تا
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ببرد. این اساس روی آوری به تولید 
در سیستم سرمایه داری است و 

   .الغیر

اگر دقت بکنید همه کارخانه داران و 
صاحبان سرمایه دلیل اخراج کارگران 
و خواباندن تولید و تعطیلی کارخانه 
ها را در کالم واحدی یک چیز اعالم 

. نقدینگی نبود نقدینگیمیکنند: 
ه از آسمان به جیب کسی ک

سرازیر نمیشود که حال ما فکر 
بکنیم آسمان طوفانی و ابری شده 
است و نقدینگی برای ادامه تولید و 
اشتغال زایی به دست دولت و 
کارفرمایان نمی رسد. محل تامین 
نقدینگی یک کارفرما و هر تولید 
کننده ای، فروش محصوالت تولید 

اه شده اش در بازار و بازگشت همر
با سود سرمایه اش است که او را 
قادر به خرید دوباره مواد اولیه و 
استخدام نیروی کار و ادامه تولید 

  .میکند

جدای از این مسئله، یعنی تاثیر 
مستقیم دستمزد زیر خط فقر در 
کاهش شدید قدرت خرید اکثریت 
عظیم آحاد جامعه که منجر به افت 

فروش محصوالت   بازار مصرف و
و در نتیجه کاهش  تولیدی 

نقدینگی صاحبان سرمایه برای از 
سر گیری چرخه تولید میشود، 
دستمزد چند برابر زیر خط فقر به 
شکل دیگری نیز، یکی از عوامل 
اصلی بیکاری میلیونها کارگر و جوان 
جویای کار است. به این معنا که 
وقتی دستمزد آنقدر پایین است که 

 ساعت 8من کارگر ناچارم به جای 
 16الی  12کار روزانه قانونی، 

  ساعت کار بکنم و من معلم و
پرستار و... ناچارم برای گذران 
زندگی شغل دوم و سومی نیز 

 داشته باشم و یا من بازنشسته 

 

 

 

 

 

 

بدلیل حقوق بسیار پایین مجبورم تا 
آخرین نفسهایم در بازار کار باقی 

فرصت   بمانم، طبیعی است که
کارگر بیکار و  اشتغال از میلیونها

جوان جویای کار گرفته میشود. 
عالوه بر اینها یکی دیگر از علل بی 
میلی جوانان به اشتغال )درصورت 
وجود!(، باز هم، همین دستمزد 
ناچیز و بی افقی در داشتن شغلی 
با ثبات است که باعث میشود 
جوانان بیکار رغبتی به داشتن 
شغل نداشته باشند و با خانه 

ر گسترده ای به نشینی، بطو
نومیدی و اعتیاد به الکل و مواد 
مخدر کشانده شوند. برای اینکه 
می بینند مزدی که میدهند کفاف 
خرج توی جیبی ماهیانه شان را نیز 
به عنوان یک جوان نمیدهد کجا که 
بتوانند با این دستمزدها صاحب 

   .خانواده و زندگی و مسکن بشوند

وا تولیدا و بنا بر این باید بگویم فریاد 
وا اشتغاال از سوی برخی مقامات 
رسمی در رابطه با موضوعیت دهی 
به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در 

بیش   قانون کار، اراجیف نازلی
سال  38نیستند. اینان طی 

گذشته، نه توانسته اند و نه 
خواسته اند تولید را به موازات 
پیشرفتهای تکنولوژیک دنیا ارتقا 

غدغه شان اشتغال دهند و نه د
زایی و زندگی و معیشت کارگران و 
معلمان و دیگر مزد بگیران زحمتکش 
بوده است. طوریکه امروزه با قرار 
گرفتن مزد میلیونها کارگر و حقوق 
بگیر زحمتکش در منتهی الیه مزدی 
که به یک کارگر در برده وارترین 
شرایط میتواند پرداخت شود، کل 

ید و و تول  چرخه بازار مصرف
بازگشت نقدینگی صاحبان سرمایه 
برای ادامه تولید در بن بستی 
العالج گرفتار آمده است. به همین 
دلیل و دالیل پایه ای تر دیگری، 
اینک اقتصاد یکی از معدود 
کشورهای بسیار ثروتمند دنیا، در 
چنان مرحله ای از رکود و 

قرار گرفته است که   فروپاشی
عجز و دولت روحانی از یک سو با 

 التماس بی سابقه به سرمایه 

 

 

جهانی برای سرمایه گذاری در 
ایران و از دیگر سو با گسترش 
مناطق آزاد و تالش برای 
سازماندهی باالترین درجه از 
بردگی کارگران )از طریق تغییر 
قانون کار(، درصدد ایجاد بهشت 
برینی برای سرمایه داران داخلی و 

ات خارجی است تا فرجی برای نج
و تداوم چپاولگری چپاولگرانی پیدا 
بشود که هست و نیست ما 

سال گذشته به  38در   کارگران را
یغما برده اند. بماند که اینروزها به 
یمن ایستادگی و ابراز تنفر اکثریت 
عظیم مردم ایران از وضعیت مصیبت 
بار موجود، ابعاد کوچکی از این 
غارتگریهای بی سابقه در تاریخ 

ران و جهان در حال روشن معاصر ای
 پایان قسمت اول  شدن است.

سه پرسش از جعفر عظیم 
زاده پیرامون الیحه اصالحیه 

 -دولت بر روی قانون کار 
  قسمت دوم

از آنجا که قرار بود جعفر  توضیح:
عظیم زاده در قالب سه سوال به 
مسائل مربوط به تغییر قانون کار 
پاسخ دهد و این پاسخها بدلیل 

موضوع، طوالنی می باشند اهمیت 
لذا جواب این سواالت در قسمتهای 
بیشتری منتشر خواهد شد. 
همینجا از همگان میخواهیم 

طوالنی بودن این   چنانچه بدلیل
قسمت و یا هر دلیل دیگری، امکان 
مطالعه همه متن را پیدا نمیکنند 

را  21حتما بخش مربوط به ماده 
 بخوانند. سایت اتحاد

لیل شما از تح  پرسش دوم:
مواد تغییر داده شده در قانون 

 کار چیست؟

به نظر من قرارداد کار و امنیت 
شغلی، دستمزد، تامین اجتماعی 
و وجود یا عدم وجود تشکلهای 

محور اصلی هر   مستقل کارگری
قانون کاری است و بر اساس 
آنهاست که موقعیت و سهم کارگر 
از تولید ثروت شکل میگیرد. حال اگر 

 مربوط به این مسائل اساسی مواد 

 ی بولتن کارگر 
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به ضرر یا به نفع   در هر قانون کاری
یک زندگی انسانی برای کارگران 

شوند اطمینان داشته تنظیم ب
باشید مواد دیگر نیز تحت تاثیر آنها 
رقم خواهند خورد. به معنای دیگری 
روح حاکم بر یک قانون کار، اساسا 
خود را در این چهار محور اصلی 
متبلور میکند و از اینجا به سایر مواد 
نیز کشیده میشود. به همین دلیل 
من تمرکزم را در مورد الیحه 

ر روی این چهار اصالحیه دولت، ب
محور و مواد مربوط به آنها خواهم 

 .گذاشت

قرارداد، خاتمه قرارداد و  -1
 امنیت شغلی

همانطور که میدانید در قانون کار 
موجود مواد مربوط به قرارداد و 
امنیت شغلی به شدت به ضرر 
کارگران تنظیم شده است بطوریکه 

سال از تصویب  27پس از گذشت 
نزدیک به  قانون کار، هم اکنون

صدرصد کارگران با قراردادهای 
سه ماهه و  -موقت یکماهه، دو

سفید امضا مشغول به کار هستند 
و عمال میلیونها کارگر و مزد بگیر، 
دارای کمترین درجه از امنیت 
شغلی نیز نمی باشند. اما اینکه 
چرا علیرغم این وضعیت، هم 
دولتهای قبلی و هم دولت روحانی 

افه کردن در صدد حذف یا اض
بندهایی به این دسته از مواد قانون 
کار بوده اند و هستند و این تغییرات 
را با کدام اهداف انجام میدهند 
بحثی است که پس از بررسی یک 
به یک تغییرات ایجاد شده در الیحه 
اصالحیه دولت روشن خواهد شد. 
در الیحه اصالحیه دولت در رابطه با 

منیت قرارداد، خاتمه قرارداد و ا
ماده مربوط به این  33شغلی، از 

  ماده آن 15بخش در قانون کار، در 
تغییرات جزئی و کلی ایجاد شده 
است. اما عمده ترین تغییرات در 

داده  28و  27 -21 -10 – 7مواد 
شده است که به ترتیب به آنها می 

 .پردازم

 

 

 

 7ماده 

قانون  7متن تبصره های ماده 
مدت موقت حداکثر  - 1تبصره  کار:

برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه 
غیر مستمر دارد توسط وزارت کار 
وامور اجتماعی تهیه و به تصویب 

 2  هیات وزیران خواهد رسید. تبصره
درکارهائی که طبیعت آنها جنبه  -

مستمر دارد، در صورتی که مدتی 
در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد 

 -3شود. تبصره  دائمی تلقی می
دادهای با بیش از سی روز باید  قرار

به صورت کتبی ودر فرم مخصوص 
که توسط وزارت کار وامور اجتماعی 
در چهار چوب قوانین و مقررات تهیه 
ودر اختیار طرفین قرار می گیرد، 

کارفرمایان موظفند  -4باشد. تبصره 
به کارگران با قراردادموقت به نسبت 
مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار 

ه ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد ب
 .پرداخت نمایند

 الیحه اصالحیه دولت: 1متن بند 
 7ماده  4و  3 – 1" تبصره های 

به تبصره  2حذف و عنوان تبصره 
 ."اصالح میشود

این تبصره در در سال  :1تبصره 
در زمان تصویب قانون کار که  1368

هنوز قراردادهای موقت به شکل 
یل نشده بودند غالب قرارداد کار تبد

ناظر بر این بود که کارفرمایان مثال 
حداکثر تا سه ماه میتوانند با 
کارگران، قرارداد موقت منعقد بکنند 
اما پس از این مدت حداکثری هر 
کارفرمایی می بایست نسبت به 
انعقاد قراردادئم با کارگر اقدام 

اما هم زمان با این تبصره،   میکرد.
در آنزمان  تهیه کنندگان قانون کار

را نیز با هدف موقتی   2تبصره 
کردن قراردادها طراحی کردند. 
بطوریکه در نتیجه ی آن، امروزه 
نزدیک به صد در صد کارگران با 
قرارداد موقت مشغول بکار هستند. 
به همین دلیل در شرایط حاضر که 
دیگر همه قراردادها موقتی شده 

 معطوف به تعیین   اند و این تبصره

 

 

 

حداقلی برای این نوع  مدت
قراردادها نمی باشد و دست 
کارفرمایان را برای به حداقل 
رساندن مدت قرارداد باز گذاشته 
است، بود و نبود آن تاثیری به حال 

اما حذف این   ما کارگران ندارد.
تبصره در شرایط حاضر در صدد از 
بین بردن هر گونه موضوعیت دهی 
به مدت قراردادهاست که همیشه 

حل کشمکش کارگران از یک سو م
و دولت و کارفرمایان از سوی دیگر 

 .بوده است

 7هر چند که خود ماده  :3تبصره 
قانون کار با تعریفی که از قرارداد 
کار ارائه کرده، هم قرارداد کتبی و 
هم قرارداد شفاهی را رسمیت 

 27داده است، با اینحال در طول 
سالی که از تصویب قانون کار 

قرارداد شفاهی در مقابل  میگذرد
قرارداد کتبی نتوانسته است 
همچون گسترش قرارداد موقت در 
مقابل قرارداد دائمی، به شکل 
اصلی قرارداد تبدیل بشود. به 

)از  1386همین دلیل دولت در سال 
طریق تصویب "قانون رفع برخی از 
موانع تولید و سرمایه گذاری 

 3با اضافه کردن تبصره   صنعتی" (
و تقسیم بندی قراردادها  7ماده  به

به سی روزه و باالی سی روزه، 
تالش کرد در قدم اول در مراکزی که 
قراردادهای سی روزه رواج پیدا 

شفاهی سازی قراردادها   کرده بود
را بی هیچ ابهامی رسمیت دهد و 
از آنطرف از طریق تقسیم بندی در 

رسمیت دهی به   مدت قراردادها و
روزه در قانون کار  مدت قرارداد سی

و به این معنا عمومیت دهی به آن، 
پروژه شفاهی سازی قراردادها را 
در یک بعد کالن به پیش برد. حال 
این پروژه ریاکارانه پس از گذشت 
چندین سال با مقاومت کارگران و 
نهادینه نشدن قراردادهای سی 
روزه در جای جای مراکز تولیدی و 

عدم صنعتی کشور و از این منظر 
موفقیت در رسمیت دهی گسترده 

 نه تنها به   به قراردادهای شفاهی،

 ی بولتن کارگر 
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اهداف خود نرسیده است بلکه به 
مانعی جدی در برابر شفاهی 
سازی قراردادها تبدیل شده است 
به همین دلیل دولت با حذف تبصره 

در صدد است تا مانعی  7ماده  3
شفاف و محکم را از پروژه شفاهی 

 .کار بر دارد سازی قراردادهای

در این رابطه الزم است بگویم حذف 
و هر اقدام دیگری  7ماده  3تبصره 

برای شفاهی سازی قراردادها ، 
فقط یک تغییر شکل و تغییر رویه از 
کتبی شدن به شفاهی شدن 
قراردادها نیست بلکه چنین 

قانون کار  10رویکردی اساسا ماده 
و هر گونه رابطه قانونمند را نشانه 

است چرا که با شفاهی شدن  رفته
قانون کار که  10قراردادها، ماده 

معطوف به بخشی از قرارداد و در 
مورد قید مشخصات کار از قبیل 
ساعات کار، مرخصی ها، تعطیالت، 

می باشد موضوعیت   و...  مزد مبنا
را از دست خواهد داد به   خود

عبارت دیگر، با شفاهی شدن 
و  قراردادها عمال نوشته مکتوب

سندی وجود نخواهد داشت تا قید 
مشخصات کار در آن منظور بشود 
بدین معنا باید بگویم حذف این 
تبصره که با هدف برداشتن یک مانع 
جدی در برابر شفاهی سازی 
قراردادهای سی روز به باال صورت 
میگیرد، اساسا نابودی هر نوع 
قانونمندی در ساعات کار، تعطیالت، 

ر شرایط کار مرخصی ها، مزد و دیگ
کارگران و سپردن آنها بدست میل و 
اراده تک تک کارفرمایان را مد نظر 

 .دارد

 24با وجود اینکه ماده  :4تبصره 
قانون کار ناظر بر پرداخت مزایای 
پایان کار به کارگران با قرارداد کار 
معین یا مدت موقت می باشد اما 
علیرغم آن، کارفرمایان در بسیاری 

ول دهه های گذشته از موارد در ط
از پرداخت مزایای پایان کار به 
کارگران قرارداد موقت بویژه در 
 کارهای پروژه ای خودداری میکردند. 

 

 

 

به  4به همین دلیل افزودن تبصره 
قانون کار صراحت و قاطعیت  7ماده 

بیشتری در مکلف کردن کارفرمایان 
جهت پرداخت مزایای پایان کار به 

موقت ایجاد کرد. کارگران قرارداد 
حال حذف این تبصره، هم باعث 
برداشتن تاکید بیشتر از روی مکلف 
کردن کارفرمایان برای پرداخت 
مزایای پایان کار به کارگران قرارداد 
موقت خواهد شد و هم، مهم تر 
اینکه، حذف این تبصره بیانگر رویکرد 
دولت در تالش برای تضعیف و حذف 

ه کارگران پرداخت مزایای پایان کار ب
قرارداد موقت می باشد. اهمیت 
ایجاد هر گونه خلل و ابهام در 
پرداخت مزایای پایان کار به کارگران 

 4قرارداد موقت که حذف تبصره 
بیانگر آن است زمانی روشن  7ماده 

هم اکنون   میشود که توجه کنیم
کارگران ایران با   نزدیک به صدرصد

قراردادهای موقت مشغول بکارند و 
عدود قرارداد های دائمی باقی م

مانده در محیطهای کار با 
بازنشسته شدن این کارگران در 
سالهای آینده محو خواهد شد و 
دیری نخواهد پائید که حتی یک 
کارگر قرارداد دائم در این مملکت 
وجود داشته باشد. به این معنا، 
حذف این تبصره که معطوف به اجبار 

ات به کارفرمایان برای پرداخت سنو
کارگران قرارداد موقت می باشد 
عمال شرایط و زمینه های مساعد و 
الزم را برای عدم پرداخت مزایای 
پایان کار به همه کارگران ایران ایجاد 

 .خواهد کرد

 10ماده 

 قانون کار: 10متن بند ح ماده 
 ""شرایط و نحوه فسخ قرارداد

الیحه اصالحیه  2متن بند  
ذف ح 10"بند ح ماده  دولت:
 "میشود

قانون  10حذف بند ح از مفاد ماده 
کار به این معناست که از این پس 

 کارفرمایان مکلف به قید شرایط و 

 

 

 

نحوه فسخ قرارداد در قراردادهای 
کار نمی باشند. با حذف این بند از 
مشخصات قرارداد کار، کارفرمایان 
عمال قادر خواهند شد شرایط و 

میل و چگونگی فسخ قرارداد را به 
 .دلخواه خود به کارگران تحمیل کنند

 خاتمه قرار داد کارگر – 21ماده 

، 21متن بندهای )ح( و )ز( ماده 
 :1395در قانون کار چاپ سال 

ح ـ کاهش تولید و تغییرات 
ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات 

آوری مطابق با مفاد  گسترده در فن
نون تنظیم بخشی از ( قا9ماده )

مقررات تسهیل و نوسازی صنایع 
کشور. ز ـ فسخ قرارداد به نحوی 

بینی  که در متن قرارداد پیش
 .است گردیده

 الیحه اصالحیه دولت: 5متن بند 
به شرح  21بندهای )ز( و )ح( ماده 

زیر اصالح و متون زیر به عنوان بند 
به ماده یاد شده  2)ط( و تبصره 
تبصره ماده مذکور به اضافه و عنوان 

توافق  -اصالح میشود: ز 1تبصره 
کاهش تولید  -بین کارگر و کارفرما ح

و تغییرات ساختاری که در اثر الزام 
قوانین یا شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی و یا لزوم 
تغییرات گسترده در فناوری منجر به 
تعطیلی تمام و یا بخشی از کار 

صمیم فسخ قرارداد با ت -بشود. ط
 2تبصره  -کمیته انضباطی کارگاه 

:موارد مذکور در بند ز در کارگاههای 
نفر کارگر باید به تایید  50بیش از 

هیاتی مرکب از استاندار یا معاون 
وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر 
کننده مجوز کارگراه، نماینده صندوق 
بیمه ای ذیربط، رئیس کل 

گستری، نماینده تشکل کارگری داد
حائز اکثریت استان، نماینده تشکل 
کارفرمائی استان، نماینده کارگران 
کارگاه و کارفرما یا نماینده تام 
االختیار وی برسد. چنانچه به 

 تشخیص هیات مذکور تمام یا 

 ی بولتن کارگر 
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بخشی از کار تعطیل شود به همان 
نسبت مشمول بیمه بیکاری 

  .میشود

رای اولین بار، وجود در این الیحه ب
 21در ماده   )ح(  و  بندهای )ز(

قانون کار فرض گرفته شده است و 
الیحه طوری تنظیم شده است که 
گویا این بندها، جزو بندهای ماده 

می باشند و حال دولت  21
اصالحیه ای را بر آنها وارد کرده 
است. به همین دلیل من تعمدا 
روی نقد الیحه اصالحیه دولت در 

د این بندها نمیروم چرا که وجود مور
قانون کار را به   21آنها در ماده 

دالیل زیر، سند سازی و یک جعل 
 -1دغلکارانه از سوی دولت میدانم: 

این بندها در "قانون رفع برخی از 
موانع تولید و سرمایه گذاری 
صنعتی" با استناد به "قانون تنظیم 
بخشی از مقررات تسهیل و 

ور" "در سال نوسازی صنایع کش
 21مصوب و قرار بود به ماده   1386

قانون کار اضافه شود اما با 
اعتراضاتی که از سوی کارگران در 
آن تاریخ انجام شد این بندها به 

 -2قانون کار اضافه نشدند  21ماده 
شاهد این مدعا الیحه اصالحیه 
دولت احمدی نژاد* بر روی قانون 

 1390کار در شهریور ماه سال 
که در آن پیشنهاد اضافه است 

 21شدن بندهای )ح( و )ز( به ماده 
قانون کار را داده است. به این معنا 

 1386که اگر این بندها در سال 
مصوب و به قانون کار وارد شده اند 
اساسا این چه حکمتی است که 
دولت احمدی نژاد در الیحه اصالحیه 

پیشنهاد  1390اش در شهریور ماه 
قانون  21به ماده اضافه شدن آنها 

این بندها در  -3کار را مطرح میکند. 
چاپهای قانون کار تا پایان سال 
گذشته وجود ندارد و فقط در چاپ 

قید شده و در  21امسال در ماده 
 2و  1پانوشت آن آمده است: "

در قانون رفع  7/5/1386الحاقی 
برخی از موانع تولید و سرمایه 

 گذاری صنعتی" . حال سوال این 

 

 

 

سال  9است چنانچه این بندها 
پیش مصوب شده اند پس چرا در 

سال در چاپهای قانون کار   9این 
مهم تر اینکه، اگر این  -4نیامده اند 
 21سال پیش به ماده  9بندها از 

قانون کار اضافه شده اند پس چرا 
حتی یک مورد استناد به آنها در 
هیئتهای تشخیص و حل اختالف و 

ت اداری وجود ندارد و یا دیوان عدال
پرونده اخراج هیچ کارگری و یا 
کارگرانی در هیچ جای ایران با 
استناد به این بندها در مراجع 
قانونی مورد رسیدگی قرار نگرفته 
است. این در حالی است که در 

سال هزاران اعتراض و  9طول این 
شکایت در مورد اخراج کارگران 
 بدلیل اعالم کاهش تولید و تغییرات
ساختاری مرتبط با شرایط اقتصادی 
و سیاسی و.. از سوی کارفرمایان 
رخ داده است اما هیچیک از این 
شکایتها و اعتراضات با استناد به 
این بندها مورد رسیدگی قرار 

گذشته از همه  -5  نگرفته اند.
اینها، در مقدمه "قانون رفع برخی از 
موانع تولید و سرمایه گذاری 

: "مجلس با صنعتی" آمده است
به مدت   اجرای آزمایشی این قانون

و از   پنج سال موافقت کرده است"
آنجا که مدت این پنج سال از سال 

به این سو به اتمام رسیده  1391
است و مصوبه ای نیز از سوی 
مجلس برای دائمی شدن "قانون 
رفع برخی موانع تولید سرمایه 
گذاری صنعتی" وجود ندارد لذا فرض 

ود بندهای )ح( و )ز( در گرفتن وج
قانون کار در الیحه اصالحیه  21ماده 

دولت یک تقلب آشکار و جعل سند 
برای جا انداختن این بندهای به 
غایت ضد کارگری در قانون کار 

جالب است بدانیم عالوه  -6است.
بر اینکه چهار سال است زمان 
اجرای آزمایشی "قانون رفع برخی 

ی" به موانع تولید و سرمایه گذار
پایان رسیده و مجلس نیز اقدامی 
برای دائمی کردن آن انجام نداده 
است استنادی هم که در این قانون 

 برای تدوین بند )ح( صورت گرفته، 

 

 

 

قانون تنظیم  9مستند به ماده 
بخشی از مقررات تسهیل و 
نوسازی صنایع کشور به شرح زیر 
شده است: "ح ـ کاهش تولید و 

در اثر شرایط  تغییرات ساختاری
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

آوری  لزوم تغییرات گسترده در فن
( قانون 9مطابق با مفاد ماده )

تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و 
نوسازی صنایع کشور". الزم است 

"قانون تنظیم   9بدانیم ماده 
بخشی از مقررات تسهیل و 
نوسازی صنایع کشور" می گوید: 

برنامه سوم این قانون تا پایان 
توسعه اقتصادی اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی قابلیت 
اجرایی دارد. حال دولت روحانی 
میخواهد بندهایی را که هیچگاه به 
قانون کار وارد نشده اند و عمر 

از قبیل "قانون  مستندات شان نیز 
تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و 
نوسازی صنایع کشور" و "قانون رفع 

ع تولید و سرمایه گذاری" برخی موان
سالهاست به پایان رسیده است  

به عنوان بخشی از بندهای 
قانون کار به  21موجود!!؟؟ در ماده 

خورد ما کارگران بدهد تا آنها را با 
این حقه بازی در قانون کار نهادینه 

 بکند.

کامال واضح است که این   بنا بر این
بندها علیرغم تصویب آن در "قانون 

برخی موانع تولید و سرمایه رفع 
گذاری صنعتی"، )ضمن اینکه تاریخ 

به اتمام   اجرای خود این قانون نیز
رسیده است( هیچگاه در قانون کار 
اعمال نشده اند و لذا باید بگویم 
دولت روحانی در یک سناریوی از 
پیش طراحی شده از طریق خوانش 
این دو بند به عنوان بندهای موجود 

، در صدد است تا آنها را در قانون کار
جا بیاندازد. اینان خود به  21در ماده 

خوبی میدانند که تصویب و عملی 
شدن الیحه اصالحیه دولت ، کار 
چندان راحتی نیست و چه بسا که 
به احتمال قریب به یقین، همچون 

 دولت احمدی نژاد ناچار به عقب 

 ی بولتن کارگر 
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نشینی از آن خواهند شد. به 
جعل و  همین دلیل با توسل به

سناریویی از پیش طراحی شده، در 
صددند چنانچه موفق به تصویب 
الیحه اصالحیه قانون کار نشدند این 
بندها را به شکل دغل کارانه ای 

بکنند. به نظر من کل  21وارد ماده 
داستان هشتاد و چهار ماده قانون 
کار که در الیحه اصالحیه دولت مورد 

د تغییرات جزئی و کلی واقع شده ان
و خودشان نیز نیک میدانند که قابل 
تصویب و اجرا نیست، این است که 
این دو بند را بی سر و صدا و به 
عنوان اصل بندهای موجود در ماده 

قانون کار جا بیاندازند. البته این  21
بحث به این معنا نیست که ما در 
مقابل کل الیحه اصالحیه دست به 

ام افشاگری و مبارزه نزنیم، ما با تم
توان اینکار را خواهیم کرد و خوب، 
قابل پیش بینی نیز هست که 
دولت نسبت به الیحه اصالحیه 
ناچار به عقب نشینی خواهد شد. 
لذا ما کارگران باید همزمان با تالش 
و مبارزه برای وادار کردن دولت به 
عقب نشینی در مورد الیحه 
اصالحیه، فریادمان را در مورد دغل 

ا انداختن این دو کاری اش برای ج
قانون کار که  21بند در ماده 

همیشه مورد اعتراض مان بوده و از 
به این سو کسی جرات  1386سال 

وارد کردن آنها به قانون کار را به 
خود نداده است باال ببریم و اجازه 
ندهیم این بار با یک سناریوی از 
پیش طراحی شده براحتی این دو 

  کار بکنند. قانون 21بند را وارد ماده 
در این راستا باید به هر شکل 
ممکن، سندسازی دولت از طریق 
آوردن این بندها در چاپ امسال 
قانون کار و در الیحه اصالحیه را 
افشا و آن را بشدت مورد اعتراض 
قرار داد و خواهان جمع آوری چاپ 

 .امسال قانون کار از بازار شد

 28و  27مواد  

  27ماده در الیحه اصالحیه دولت، 
معطوف به رسیدگی به تخلفات 

آنها توسط   کارگران و تایید اخراج
 کمیته انضباطی است در حالی که 

 

 

قانون کار مسئولیت  27در ماده 
رسیدگی به اینگونه مسائل و اخراج 
کارگران از این منظر بر عهده تشکل 

نیز در  28موجود می باشد. در ماده 
نده قانون کار در مورد اخراج نمای

های کارگران به موضوع "قرارداد 
کار" اشاره ای نشده است و 
ایندسته از کارگران بدون رای 
هیئتهای تشخیص و حل اختالف 
نمیتوانند توسط کارفرما اخراج 
بشوند. اما در الیحه اصالحیه دولت 
اخراج این قبیل کارگران به "مدت 
قرارداد" آنها گره زده شده است. به 

رما میتواند نماینده این معنا که کارف
های کارگران را به محض اتمام 
قرارداد و بدون مراجعه به آرا 
هیئتهای تشخیص و حل اختالف 

 .اخراج بکند

الیحه اصالحیه دولت  4متن ماده  * 
احمدی نژاد به نقل از خبرگزاری 
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ن بندهای ز، ح، متون زیر به عنوا -4 
اضافه و شماره  21و ط به ماده 

اصالح  1تبصره ماده مذکور به تبصره 
به شرح زیر اضافه  2و تبصره 

 :شود می

ز ـ کاهش تولید و تغییرات  
ساختاری که در اثر الزامات قانون و 
مقررات یا شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی یا لزوم 

آوری منجر  تغییرات گسترده در فن
تعطیلی تمام و یا بخشی از کار به 

 .شود

 ح ـ توافق بین کارگر و کارفرما 

ط ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته  
 انضباطی کارگاه

ـ موارد مذکور در بند ز در  2تبصره  
نفر کارگر  50های بیش از  کارگاه

باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از 
استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار 

تماعی، مدیرکل دستگاه و امور اج
 صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، 

 

 

مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل 
دادگستری، نماینده تشکل کارگری 
حائز اکثریت استان، نماینده تشکل 
کارفرمایی استان، نماینده کارگران 
کارگاه و کارفرما یا نماینده تام 
االختیار وی برسد. چنانچه به 

مام یا تشخیص هیات مذکور ت
بخشی از کار تعطیل شود به همان 
نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات 

 شود. بیمه بیکاری می

 قسمت سوم

 دستمزد  -2

در مواد مربوط به دستمزد، دولت در 
الیحه اصالحیه اش با ایجاد تغییرات 

در تکمیل و   41عمده ای در ماده 
و  47با ایجاد تغییراتی در مواد آن 
ش کرده است هم قانون کار تال 48

دستمزد چندین برابر زیر خط فقر را 
صورت  با عمق و دامنه بیشتری 

قانونی بدهد و هم قادر به انجماد 
کامل حداقل مزد به بهانه شرایط 
اقتصادی کشور بشود. این ماده از 
قانون کار جزو معدود مواد این قانون 
است که در صورت اجرا میتوانست 

و نمیر حداقلی از یک زندگی بخور 
را برای کارگران تامین کند. اما 

سالی  27دولتهای مختلف در طول 
که از تصویب قانون کار میگذرد با 
اتکا به سرکوب و مسلط کردن 
تشکلهای دست ساز در محیطهای 
کار و ممانعت از ایجاد تشکلهای 

به عدم   مستقل کارگری، موفق
اجرای چنین بندهایی از قانون کار و 

کاست مواد ضد  اجرای بی کم و
کارگری آن شده اند بطوریکه 

 41هیچگاه این مواد و بویژه ماده 
قانون کار را اجرا نکرده اند و حال از 
طریق الیحه اصالحیه در صدد 
قانونی و نهادینه کردن تمامی آن 
چیزهایی هستند که در نتیجه 
اعمال سیاست سرکوب و غارت 
دسترنج ما کارگران موفق به پیاده 

ها شده اند. به همین دلیل کردن آن
در الیحه اصالحیه تمامی قانون 
شکنی های خود در دور زدن ماده 

 قانون کار را لحاظ کرده اند و  41

 ی بولتن کارگر 
     )اکثریت( ری سازمان فداییان خلق ایرانگروه کارگ کار         
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عالوه بر آن شرایطی را رقم زده اند 
که تعیین حداقل مزد کارگران تحت 
هیچ ضابطه ای، اال منافع مطلق و 
عزم و اراده دولت و کارفرمایان قرار 

قانون کار  41نگاهی به ماده  نگیرد.
و الیحه اصالحیه دولت بر روی این 
ماده بی هیچ استدالل خاصی موید 

  .است این نکات 

 41ماده 

شوراي عالي  قانون کار: 41ماده 
كار همه ساله موظف است میزان 
حداقل مزد كارگران را براي نقاط 
مختلف كشور و يا صنايع مختلف با 

عیین نمايد: توجه به معیارهاي ذيل ت
حداقل مزد كارگران با توجه به   -1

درصد تورمي كه از طرف بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران 

حداقل مزد  -2   اعالم مي شود.
بدون آن كه مشخصات جسمي و 
روحي كارگران و ويژگي هاي كار 
محول شده را مورد توجه قرار دهد 
بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك 

كه تعداد متوسط آن خانواده ، 
توسط مراجع رسمي اعالم مي 

 -تبصره     . شود را تامین نمايد
كارفرمايان موظفند كه در ازاي  

انجام كار در ساعات تعیین شده 
قانوني به هیچ كارگري كمتر از 
حداقل مزد تعیین شده جديد 
پرداخت ننمايند و در صورت تخلف 
ضامن تاديه مابه التفاوت مزد 

و حداقل مزد جديد  پرداخت شده
 . مي باشند

به  41ماده  الیحه اصالحیه دولت:
شرح زیر اصالح و متن زیر به عنوان 

به ماده مذکور اضافه و  2تبصره 
عنوان تبصره یاد شده به تبصره یک 

میزان حداقل  -الفاصالح میشود: 
مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح 
مزدی با توجه به شرایط ومعیارهای 

درصد تورم اعالمی از  -1 :ذیل
 -2     سوی مرجع ذی صالح قانونی

تامین حداقل معیشت یک خانواده 
 که تعداد متوسط اعضای آن توسط 

 

 

 

مراجع رسمی ذی صالح اعالم 
  شرایط اقتصادی کشور -3    میشود

حداقل مزد کار آموزان موضوع  -ب
 ( این قانون112بند )ب( ماده )

ان حداقل کمک هزینه کارورز -ج
  فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی

حداقل مزد کارگران با  -2تبصره 
قرارداد موقت تا ده درصد بیشتر از 
حداقل مزد کارگران دارای قرارداد 

 .دائم حسب مورد می باشد

**************************
************************* 

بند )الف( الیحه اصالحیه دولت: 
مزدی"  قید "تغییرات سایر سطوح

در این بند به این معناست که 
همچون سالیان گذشته، مثال اگر 
حداقل مزد را به قول خودشان برای 

درصد افزایش  20  حداقل بگیران
میدهند قادر به افزایش کمتری از 
مزد برای آندسته از کارگرانی 
بشوند که دریافتی شان کم و بیش 
باالتر از حداقل مزد می باشد. 

ین رویکردی در معنای عملی چن
تعیین مزد، رانده شدن بیش از 
پیش دریافت کنندگان باالی حداقل 
مزد به صف دریافت کنندگان حداقل 
 مزد چندین برابر زیر خط فقر است. 

( الیحه اصالحیه 1 -بند )الف 
در این بند آن مرجع ذی  دولت:

صالحی را که قرار است درصد تورم 
ند سالیانه را اعالم کند قلم گرفته ا

تا در تعیین حداقل مزد بر اساس 
به آمار   تورم سالیانه قادر به استناد

"مرجعی" بشوند که مطابق میل 
دولت و کارفرمایان اقدام به تعیین 
میزان تورم سالیانه میکند. این در 

 41ماده  1حالی است که در بند 
قانون کار این مرجع از همان اول 

 .بانک مرکزی اعالم شده است

( الیحه اصالحیه 2 -ف بند )ال
 در این بند، جمله زیر از بند  دولت:

 

 

 

قانون کار حذف شده  41ماده  2
است: حداقل مزد بدون آن كه 
مشخصات جسمي و روحي 
كارگران و ويژگي هاي كار محول 
شده را مورد توجه قرار دهد بايد به 
اندازه اي باشد تا زندگي يك 
خانواده ، كه تعداد متوسط آن 

راجع رسمي اعالم مي توسط م
شود را تامین نمايد" و به جای آن، 

نشسته است: "تامین   این جمله
حداقل معیشت یک خانواده که 
تعداد متوسط اعضای آن توسط 
مراجع رسمی ذی صالح اعالم 

 میشود"

( الیحه 2 –همانطوریکه در بند )الف 
اصالحیه دولت مشاهده میشود 
قید بسیار مهم "باید" که معطوف 

ه تاکید بر تامین زندگی یک خانواده ب
کارگری می باشد و همچنین این 
نکته که حداقل مزد می بایست 
بدون توجه به مشخصات روحی و 
جسمی کارگر و ویژگی کار محول 

 41ماده  2شده تعیین بشود از بند 
قانون کار حذف شده اند. حذف این 

، از یک 41ماده  2دو نکته از بند 
ی را که در کلمه طرف تاکید و اجبار

"باید" آن نهفته است از روی دوش 
دولت برای تعیین حداقل مزدی که 
زندگی یک خانواده کارگری را تامین 
کند بر میدارد و از سوی دیگر حذف 
"تعیین حداقل مزد بدون توجه به 
مشخصات روحی و جسمی کارگر و 
ویژگی کار محول شده"، عمال 
ضرورت تعیین حداقل مزد به عنوان 
یک ضابطه و قانونمندی برای تامین 
حداقلی از معاش را برای عموم 
کارگران از موضوعیت میاندازد. لذا 
با توجه به نکات دیگری نیز که مثال 

در مورد گره زدن  47در تغییرات ماده 
مزد به میزان بهره وری کارگر وجود 

 48دارد و همچنین در تغییرات ماده 
ه که ضرورت این تغییرات معطوف ب

"استقرار مناسبات صحیح در زمینه  
مزد" اعالم شده است، میتوان بی 
هیچ ابهامی دریافت که دولت با 

 هدف سپردن اختیار مطلق تعیین 

 ی بولتن کارگر 
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حداقل مزد به میل و اراده تک تک 
کارفرمایان، دست به تغییراتی 
اساسی در مواد مربوط به دستمزد 
کارگران زده است و از سوی دیگر 

( تحت عنوان 3 –)الف  د با آوردن بن
میخ آخر   "شرایط اقتصادی کشور"

را بر تابوت طبقه کارگر ایران کوبیده 
  است. 

( الیحه اصالحیه 3 -بند )الف
( را مد نظر 2 –اگر بند )الف  دولت:

( یعنی 3 –قرار بدهیم از بند )الف 
"شرایط اقتصادی کشور" این نتیجه 
حاصل میشود که علیرغم اینکه با 

(، اختیار تعیین 2-به بند )الفتوجه 
مزد آنهم به صورت چندین برابر زیر 
خط فقر در دست دولت و کارفرمایان 
قرار میگیرد، آنان در عین حال 
میتوانند در شرایط ویژه و بحران 
اقتصادی، حتی از پرداخت این 
دستمزد چند برابر زیر خط فقر نیز 
شانه خالی کنند و با استناد به 

ی کشور" هر مبلغی "شرایط اقتصاد
را که اقتضاء منافع غارتگرانه شان 
بود به کارگران بدهند یا ندهند. به 

( در الیحه 2-معنای دیگری بند )الف
اصالحیه دولت ناظر بر تثبیت و 
تحمیل بیش از پیش دستمزدهای 
چندین برابر زیر خط فقر و سپردن 
اختیار تعیین مزد بدست میل و اراده 

-ست و بند )الفتک تک کارفرمایان ا
( ناظر بر انجماد کامل حداقل مزد 3

و حتی پایین آوردن همین 
دستمزدهای چندین برابر زیر خط 
فقر به بهانه بحران اقتصادی می 

 باشد.

 

 2بندهای )ب(،)ج( و تبصره 
این بندها  الیحه اصالحیه دولت:

بشدت مغشوش هستند و معلوم 
نیست حداقل مزد کار آموزان و 

ینه کارورزان فارغ حداقل کمک هز
 التحصیل مراکز آموزش عالی چگونه 

 

 

 

 

 

تعیین خواهد شد چرا که هیچ 
صحبتی از چگونگی تعیین آنها 

که  2نکرده است. همچنین تبصره 
ناظر بر ده درصد دستمزد بیشتر 
برای کارگران قرارداد موقت در برابر 
کارگران قرارداد دائم می باشد یک 

ران فرافکنی برای تحمیق کارگ
 95  قرارداد موقت و به عبارتی

 درصد کارگران ایران است.

یک جمعبندی خالصه از 
سرنوشت تعیین حداقل مزد در 

 الیحه اصالحیه دولت:

دولت با برداشتن قید "باید" و  -1 
حذف "تعیین حداقل مزد بدون توجه 
به مشخصات جسمی و روحی و 
ویژگی کار محول شده به کارگر"، از 

قانون کار، در صدد  41ماده  2بند 
حذف سبد هزینه به عنوان معیاری 

 برای تعیین حداقل مزد است.

در الیحه اصالحیه، حذف "تعیین  -2 
حداقل مزد بدون توجه به 
مشخصات جسمی و روحی و 
ویژگی کار محول شده به کارگر"، 
بیانگر عزم دولت برای امحا تعیین 
حداقل مزد و سپردن آن به میل و 

کارفرمایان می باشد  اراده تک تک
چرا که ماهیت وجودی مقوله ای به 
نام "تعیین حداقل مزد از طریق به 
اصطالح شرکای اجتماعی!!؟؟ در 
شورایعالی کار"، اساسا به خاطر 

پرداخت حداقل یکسانی از مزد به  
عموم کارگران است تا هر کارگری 
فارغ از مشخصات جسمی و روحی 

با  و ویژگی کار محول شده بتواند
دریافت این حداقل، از یک معاش 
نسبی و حداقلی برخودار بشود. به 
این معنا حذف "تعیین حداقل مزد 
بدون توجه به مشخصات جسمی و 
روحی و ویژگی کار محول شده به 
کارگر" عمال تعیین حداقل مزد 

 سالیانه و ضرورت وجودی آنرا از 

 

 

 

 

موضوعیت می اندازد و شرایط الزم 
 ین حداقل مزد بر اساسرا برای تعی

میل و اراده تک تک کارفرمایان مهیا 
  میکند. 

اضافه کردن شرایط اقتصادی  -3
قانون کار، پا را از  41کشور به ماده 

اضمحالل تعیین حداقل مزد و اجبار 
دولت و کارفرمایان به تامین حداقلی 
از معیشت برای کارگران فراتر 
میگذارد و با وارد کردن "شرایط 

ادی کشور" به تعیین مزدی که اقتص
به میل و اراده کارفرمایان سپرده 
شده است دستورالعمل الزم را 
برای سر ریز کردن بار هر گونه 
بحران اقتصادی بر دوش طبقه کارگر 
صادر میکند. به عبارتی در صورت 
تصویب الیحه اصالحیه دولت بر روی 

، کارفرمایان از یک سودر  41ماده 
ادی در ابعادی شرایط عادی اقتص

بسیار فراتر از آنچه که تاکنون موفق 
به تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر 
کارگران شده اند قادر به تحمیل مزد 
مورد نظر خود به آنان خواهند شد و 
از طرف دیگر در دوره های بحران 
اقتصادی خواهند توانست از طریق 
انجماد و یا کاهش مزد، به شکلی 

ناشی از  ای کامال قانونی هزینه ه
از اندوخته های  نه  بحران را، 

میلیاردی خود بلکه از سفره های 
خالی و فقیرانه کارگران تامین 

 بکنند.

 47تغییرات ایجاد شده در ماده  -4
به تعیین در آمد کارگران  که آشکارا 

بر مبنای بهره وری می پردازد و 
همچنین تغییرات ایجاد شده در 

به که بطور صریحی  48ماده 
"استقرار مناسبات صحیح در زمینه 
مزد" تاکید دارد اساسا بدیل هایی 
هستند در مقابل تعیین حداقل مزد 

قانون کار. به  41بر اساس ماده 
عبارت دیگری، دولت از آنجا که خود 
به خوبی میداند با تغییراتی که در 

داده است عمال تعیین  41ماده 

 ی بولتن کارگر 
     )اکثریت( گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار         
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حداقل مزد به شکل تاکنونی بر 
اهد شد لذا بدیل آنرا از چیده خو

طریق متکی کردن در آمد کارگران 

که به  -به بهره وری و نظام ارزیابی 
الیحه  48زعم تبصره یک ماده 

اصالحیه، متضمن تعیین مزد 

در  -مشاغل مختلف خواهد بود
 الیحه اصالحیه گنجانده است.

 

 

 

 

 
 
 

اعتراض کنید یحه اصالحی قانون کارعلیه برنامه ریزان، ال  

 

 

از طریق، خبرگزاری ها، مطبوعات و رسانه های اجتماعی 
اینستاگرامتلگرام،  

و تشکیل کمپین های اعتراضی به روشنگری و انسجام 
 کارگران یاری رسانید

 
 
 

با توجه به انتخابات ریاست جمهوری، جناح های حکومتی در 
ندارندبرابر اعتراض های کارگری چاره ای جزء عقب نشینی   

 
 
 

وادار حاکمیت جمهوری اسالمی را  ها، اعتراضگسترش با 
 به تمکین کنید
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