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نکارفرمايا داللی اداره کارسنندج به نفع  
  

 ١٣٨٨خرداد  ١٢شنبه  سه                                                                                                      یوفا قادر   

 
بيست نفر از شموليت قانون کار، تحميل  های زير پنج و ده و سپس تحميل شرايط سخت کار به کارگران، خارج کردن کارگاه

سفيد امضاء از طرف دولت به کارگران، تصويب نمودن افزايش سن باز نشستگی،  قراردادهای موقت کار و به طبع آن قراردادهای

احکام اخراج دسته جمعی و  دستمزدهای چند برابر زير خط فقر، غير اجرايی کردن قوانين سخت و زيان آور کار، تاييد تحميل ميزان

ه به کار و بيکار و عدم پرداخت بيمه بيکاری به آنها، قبال کارگران آماد فردی کارگران از طرف دولت و اداره کار، بی مسئوليتی در

به نفع کارگران صادر " که احيانا کودکان کار و کارگران از کار افتاده در اين شرايط بحرانی، حتی اجرايی نکردن احکامی رها کردن

  از اين قبيل، گويا از نطر دولت وکارفرمايان برای اخراج کارگران و موارد ديگری ، حمايت از) سنندج نمونه شرکت پرريس(ميشود 

است و انگار خوش خدمتی ناچيزی به کارآ  مان وارد ننموده های ای به زندگی ما کارگران و خانواده اداره کار مطبوعش، کم ضربه

  ١.آوردن سود بيشتر از قبل استثمار کارگران است برای بدست) نام ديگر کارفرمايان! (فرينان

می خواهد به ! به اين جنابان کار آفرين) دسترنج ما حاصل(های ميلياردی و تزريق پولهای هنگفت  صويب وامرسد دولت با ت بنظر می 

کارفرمايان   از تر کردن سفره ما کارگران و حمايت نفعی برای کارگران ندارد و فقط برای خالی کاری که هيچ. آنها کمک بيشتری کند

آنها از پول اندوخته شده بيمه کارگران، يعنی مبلغی . بخشند ر گذاشته و از کيسه خليقه هم میمسئولين اداره کار سنندج پا را فرات. است

اين اداره به اين  مجريان. تحت پوشش بيمه بيکاری تعلق ميگيرد را هم به نفع کارفرمايان بخشش می کنند  که به کارگران اخراجی

مجانی به کارفرمايان می فروشند و برای آنها داللی می کنند و   بيکاری راعنوان که گويا اينکار قانونی است، افراد تحت پوشش بيمه

  ١.نيم بند کار بی خبرند  قوانين کارگران هم از

درصد از اين حقوق ناچيز به اداره کار، آنها را  ٣٠ تنها  بر اساس اين طرح، کارگران تحت پوشش بيمه بيکاری را در قبال پرداخت

مقابل، کارگرهم در. بيکاری و حتی بدون برقرار کردن بيمه آنها، برای کارفرمايان کار کنند بيمه  ی کردن اياموادار می کنند که با سپر

 ريال حق مسکن و يا ١٠٠٠٠٠ ريال حق خوار بار و ٨٠٠يعنی  مزايا! مقدار بسيار زياداش را از دست می دهد و از بيکاریايام بيمه 

بيمه بيکاری آنها بيش  البته اين امر شامل کارگرانی است که مدت زمان. حق اوالد بر خوردار گرددباشد، از   اگر موفق به ازدواج شده

کارگران را اين چنين ارزان می فروشند، بلکه به اندوخته دسترنج ما  اداره کار نه تنها نيروی کار. ازهفت الي هشت ماه می باشد

 می دهد که از طرف دولت  انجام  کارها را همان اداره ای اين. لخرجی می کندنکرده و از آن به نفع کارفرمايان و کارگران هم رحم

با  اين کارخانه ها و کارگاههای هستند که کارگران برای زنده ماندن،عالوه بر١! استمتصدی امور کارگری و حامی ما کارگران

با اين حداقل کنند که قراردادهای برابرميآنها را وادارو  شوندميبه کارخط فقر، در آنجا مجبورحداقل حقوق زيرازکمترهای بسياردستمزد

کارفرمايان  حتی. دبند آنها ميۀچشم را به روی همبيند و را میو هزاران مشکل ديگراين مصايب اداره کار .حقوق را امضا نمايند

با دستمزد معاش تن به کارکنند برای امرارمي را هم مجبورما کارگران . قانونی، راهنمايی می کند تبصرهطريق ماده ورا از! محترم

  .حتی بدون رعايت موارد نيم بند قانون کار بدهيمهيچ مزايا و پايين و بدون

ما نيروی عظيم اين جامعه . کارگر، از ما حمايت نمی کند همانطور که می دانيد هيچکس، نه اداره کار، نه دولت و نه خانه! کارگران

مرفه و انسانی  هايمان نيز، از زندگی شايسته است ما و خانواده. کنيم امکانات اين جامعه را توليد می ی وسايل رفاهی و  همههستيم و

ای جز اتحاد، همبستگی و حمايت از يکديگر نداريم و اين امر  چاره پس. شود مگر با تالش و اتحادمان اين ميسر نمی. برخوردار باشيم

هايی که به نيروی خود ما  تشکل پس بايد متحد و متشکل شويم و حول. ای مستقل و طبقاتی مان ممکن خواهد شده تشکل فقط با ايجاد

   ١.ازچنگال شرايط غير انسانی نظام سرمايه داری بکوشيم تشکيل می شود، از زندگی مان دفاع کنيم و برای رهايی
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