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يانيه هيات موسسان سنديکا های کارگریب  

رقانون کاتغييرات در باره پيش نويس دوم وزارت کار پيراموندر    

                                            های کارگریهيات موسسان سنديکا        ماه هشتاد و پنجسفنداچهارم 
 
   

هيات موسسان سنديكاهای آارگری ارايه اليحه دوم پيشنهادی وزير آار را همچنان مغاير با منافع آارگران، مخل 

توليد و خدماِت اجتماعِی مفيد و موجب بحران و تنش بيش از پيش در روابط آار می داند و به اين وسيله بار ديگر 

.ردااعتراِض صريِح خود را به اين نوع اصالحات اعالم می د   

:درباره پيش نويس اول نيز اعالم شد تنها قوانينی ضمانت اجرا و اعتبار حقوقی خواهند داشت آه   

آار مصوب و مقاوله نامه های بنيادين  در قانون اساسی ٢٦ناقض اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل  -١  

للی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که و ميثاق بين الم اعالميه حقوق بشر٢٣ سازمان بين المللی آار و ماده 

. حقوق مدنی درحکم قانون هستند، نباشد٩جملگی مطابق ماده    

با حضور نمايندگان ذی نفع ها، از جمله اتحاديه آارگری و با ارايه و بررسی نظرات کارشناسانه و حقوقی آنان  -٢

.تهيه شود   

. اجتماعی مغاير نباشدبا ساير قوانين حمايتی از جمله قوانين تامين -٣   

آارگران در آوتاه مدت و  ضامن امنيِت شغلی، آرامت انسانی و دربرگيرنده نيازهای يك زندگی شرافتمندانه -۴

.ددراز مدت باش  

در برگيرنده مالحظات ناشی از تاثير بحران های اقتصادی از قبيل تعطيل و ورشکستگی واحد های آار و توليد  -۵

.حتمالی به قصد حمايت از آارگران و آاهش آسيب های اجتماعی وارده بر زندگی آنان باشدو ورشكستگی های ا   

های فراوان  سال پس ازحاکميِت جمهوری اسالمی، پس از کشمکش١١قانون کار با همه اشکاالت موجود در آن  -۶

 کارگران و مزد و. بين مجلس و شورای نگهبان، سرانجام با رای نهايی مجمع تشخيص مصلحت به تصويب رسيد

  با کار  آنان رگيرنده و تنظيم کننده روابطبدر دهند و قانون کار را تشکيل میحقوق بگيران بيشترين جمعيت کشور

فرمايان و دولت ها خواهد بود، به همين اعتبار اين قانون نمی تواند با رای حداقلی يک کميسيون مجلس به تصويب 

.می قرائت و تصويب شودصحن علنی مجلس شورای اسالسی های الزم درکارشنابايد پس ازقانون کار. رسد   

ی بين المللی و  اما متاسفانه وزرت کار اصرار دارد قانون کار را به گونه ای تغيير دهد که حقوق کار شناخته شده

انون کار را به عنوان رفع موانع  ق٢٧ماده . حقوق کاری که بر اصول قانون اساسی استوار است ناديده گرفته شود

کنند تا ضرورت تغييرآن را به رفع عوامل توليد بصورت جداگانه به کمسيونی درمجلس شورای اسالمی هدايت مي

اين در حالی . بازدارنده توليد موجه جلوه دهند و تغيير ساير مواد مورد نظر را درقالب پيش نويس دوم آسان کنند

مقبول های صنفی معتبر وکارگران فاقد سازمانويس درفضايی مناسب، مقدور نيست وناست که امکان بررسی پيش 



حتی شوراهای اسالمی کار وانجمن های صنفی موجود از . نمی توانند نظرات جامع و کارشناسانه خود را بيان کنند

 . امکان طرح نظرات خود محروم هستند

:داريم  می  اعالم  وسيله  بدين   

صنايع مختلف  های بخشدر آارگران   منتخب  دگاننماينو سنديكايی  های انبايد سازمآار  قانون ششم  ـ فصل ) ١    

.رسميت بشناسد به  را  اجتماعی  ، توليد وخدمات کشاورزی   

واحدهای  در  مناسب خدمات آيفيت  ی  ائهار توليد وامر  پيشبرد   در  قصد مشارآت بهآه  ديگری  تشكل  نوع هرـ در) ٢

.شوند ، پذيرفته  آارگران واقعی نمايندگان  عنوان   منتخب سنديكاها به  ، نمايندگان ايجاد شود  خدماتیـ  توليدی    

اصل   و اجرای درست و دقيق ٨٧نامه  مقاوله  موضوع  تشكل آزادی  حق  بايد به نفع تامين  آار   قانون١٣٦ـ ماده ) ٣

 مغاير با ١٣٦ ماده  ذيل ی  نامه در آئين   اصالحات به  اآتفا . بديا  تغيير ٩٨نامه  موضوع مقاوله جمعی  دسته  قراردادهای  

،  آار جهانی ايران در سازمان  آارگران  است نمايندگان   ضروری ١٣٦ماده  ح اصال در .  است٨٧ی  نامه مقاوله 

و نظاير آن،  ی  فن حفاظت  عالی  ، شورای تأمين اجتماعی عالی  حل اختالف، شورای  های  تشخيص، هيأت های  هيأت

های عالی  تشكل عنوان  به … ها و فدراسيون ها و  و اتحاديه  تشكل پايه  عنوان سنديكاها، به  مورد، توسط  حسب

.شوند  و اعزام  آارگری، انتخاب    

 تشكيالت گيری  شكل دولت و آارفرمايان در   مربوطه، هر گونه حق دخالت  های نامه ـ در قانون کار فعلی و آئين) ۴

ايجاد .  تا آنون بوده است آارگران يابی   سازمان  مانع ترين  اساسی موضوع اين .  است٨٧نامه   مقاوله آارگری، خالف

است و اين  ناپذير آارگران  و خدشه مسلم   حق  اجتماعی آار و توليد و خدمات  مراآز ی  آليه سنديكايی در  سازمان های  

دولت . گيری و فعاليت سازمان های کارگریخالت دولت و کارفرمايان در شکلگردد مگر با رعايت عدم دميسر نمي

خالت در چگونگی فقط عهده دار ثبت سازمان های کارگری و کارفرمايی است لذا هر ماده و تبصره ای که اجازه د

  .تشکيل و فعاليت سازمان های کارگری را از کارگران سلب کند، مردود است

های کارگری را نقض ميکند، نظير ماده که ايجاد و فعاليت آزادانه و مستقالنه سازمان هاييتمام مواد و تبصره -)۵

 قانون کار فعلی و تبصره هايی که حکم بر حق دولت و وزارت کار بر تدوين و تصويب آيين نامه هايی با اين ١٣٨

.ين کار مغايرند و بايد حذف شوندسی و مقاوله های بنيادهدف دارند، با مبانی و منابع حقوق کار در قانون اسا   

بنيادينِ  کار و در تضاِد کامل با اصول مندرج در قانونِ اساسی است و بايد   قانونِ کار مغاير حقوق١٩١ماده  -)۶

.کار حذف شود از قانون  

لب حقوق و مطالباتی است که بنا ِممکن موجِب س ار حتی برای کارهای با حداقل زمان ک رواج قرارداد شفاهِی-)٧

حقوق ناشی از حوادث : به هر دليل ممکن است به کارگر طرف قرارداد تعلق گيرد مواردی از اين حقوق عبارتند از

قراردادکاربايد کتبی و حداقل در دو نسخه . حين کار، سوابق کاری و مراتب باز نشستگی و ازکارافتادگی ونظاير آن

.وندمند ش ه د بر اساس آن از ساير حقوق قانونی بهربتواننتنظيم شود تا کارگران   

. جانبه قرارداد از سوی کارفرمايان به هر دليل موجب حذف امنيت شغلی از زندگی کارگران است فسخ يک- )٨

 جانبِهکارگران حق دارند از طريِق سازمان های کارگری در صورت غيرموجه بودن داليل کارفرما برای فسخ يک

د از حق برگشت کاربرخوردار شوند، نمايندگان کارگران بايد از مصونيت برخوردار باشند و کارفرما حق قراردا

. فسخ قرارداد آنها را نداشته باشد   



ی کار با طبيعت مستمر صراحت کامل داشته باشد، هرگونه ابهام در موقت يا دايم بودن کار   قانون بايد در باره-)٩

. ا به دنبال خواهد داشتامکان سلب حقوق کارگران ر  

 مغشوش و ناکارا و وابسته  هر ماده يا تبصره و يا آيين نامه ای که ارايه خدمات تامين اجتماعی به کارگران را-)١٠

 و وزارت خانه های کار و سازمان تامين اجتماعی و وزارت   بين ادارات ی سيستم زايد کاغذ بازی های به چرخه

سامان .  بالتکليفی کارگران را فراهم آورد نادرست و از نظر کارگران مردود استرفاه کند و موجبات سردرگمی و

ترين مدت ممکن از  دهی بيمه بيکاری و صندوق بيمه بيکاری بايد به گونه ای باشد که کارگران بيکارشده، در کوتاه

. مند شوند مزايای بيمه بيکاری بهره  

ار، به دنبال ظهور قانونگذاری ای نظارتی برای اجرای قوانين کاهرم هبازرسی کار به عنوان يکی ازظهور -)١١

درمان وبهداشت بخش تامين اجتماعی و بيمه ودراما با توسعه حقوق کار. شده استدولتی پديدارعرصه حقوق کاردر

ماعی سپرده به سازمان تامين اجتحقوق کارقوانين مربوط به اين حوزه ازِی محيط کار، برای اجرای دقيق تروايمن

از آنجا که بيمه کارگری يکی از حقوق مسلم و تاخير ناپذير و از وظايف اوليه هر واحد کار است، . شده است

هر ماده، تبصره يا آيين نامه . مسووليت بازرسی اين امر وظيفه ادارات زير مجموعه سازمان تامين اجتماعی است

نع بازرسی و اخذ اطالعات مربوط به بيمه کارگر به وسيله ای که موجب ناديده گرفتن حقوق کارگران از طريق م

سازمان تامين اجتماعی شود و درنهايت سوابق و شرايط بيمه ای کارگران را درمعرض آسيب قراردهد مردود 

. است  

 کارگران ۀن نظر خواهی گسترده وسازمان يافتهيات موسسان سنديکاهای کارگری ارايه هر گونه اليحه ای که بدو

 سازمان ٩٨سراسر کشور باشد را امری يک جانبه و مغاير با حقوق اساسی کار در قانون اساسی و مقاوله نامه در

داند و درست ترين راه برای تغييرات در راستای حقوق بنيادين کار را قبل از هر چيز در اصالح بين المللی کار مي

داند و و ششم قانون اساسی مي المللی کار و اصل بيست  سازمان بين ٨٧فصل ششم قانون کار منطبق با مقاوله نامه 

ماده تعهدات ناشی ازکارگران مطابق قانون اساسی وبرابرخواهد که به تعهدات خود دردولت جمهوری اسالمی مياز

.  باشد حقوق مدنی پايبند٩  

 

 هيات موسسان سنديکاهای کارگری

٢/١٢/١٣٨۵  

اخبار روز: منبع  


