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    راني ای طبقه آارگر و جنبش آارگریت آنونيگزارش وضع
  

   شتاد و ششماه هدی وم سبيست                                                                                             یا صمديناد
 

 
ا تشكل ي ویي ، آارفرمای مستقل آارگری آار موضوع تشكلهایسده در حقوق اسايچي از موضوعات مهم وپیكي

 یده اجتماعيك پدين تشكها يجاد ايا . باشدی عضو می از منافع گروه ها تين تشكلها حماي ایهدف تمام .مشترك است

 خود ی تشكلهایرد آه جامعه دارايق آار قرار گكره حقويل در پيده اصيك پدي تواند به عنوان ی میاست والبته وقت

 توانند نقش ین تشكلها مي است آه ایطين شرايدر چن.  باشدیي وآارفرمای آارگریه آارگرر وابستيجوش آزاد وغ

 حقوق یه جهانياعالم .رندي برعهده بگیرار عدالت اجتماعجاد نظم در روابط آار واستقي ای در راستاین آننده اييتع

ماده مذآوراعالم .  شناخته استیك حق بشريه ها را به عنوان يت در اتحاديل وعضوي حق تشك٢٣ ماده ۴ند بشر در ب

   .شرآت آندزيه ها نياتحاد در ل دهد ويه تشكيگران اتحادي دفاع از منافع خود با دی دارد آه هر آس حق دارد برایم

د حق ي باثاقي طرف می آند آه آشورهایز اعالم مين ی وفرهنگی، اجتماعی حقوق اقتصادین الملليثاق بي م٨در ماده 

 ی حفظ حقوق وآزادی برایتيچ محدوديه ها را بدون اعمال هين اتحاديت آزادانه ايت درآن وفعالي، عضوهيل اتحاديتشك

ست آه در قانون آار ين در حاليا. ن آنديك تضميك جامعه دموآراتي در ی ونظم عمومیت ملي ومصالح امنی فردیها

 ٨٧ یگر مقاوله نامه هاي دیيده گرفته شده است واز سوي نادیر آارگیران نفش تشكلهاي ای اسالمی جمهوریفعل

  . شودی نمیيران اجراي است درای آارگری تشكلهای آار آه سنگ بنای سازمان جهان٩٨و

 یكاهاي سندی مثل انجمن همبستگی آارگری واقعید آه سازمان هايب رسي به تصویطيشرا دریفعلقانون آار

د حذف شده ي آار و تولین آارگران از صحنه هايندگان راستي آارگران و نمایاكيران و سازمان سنديآارگران ا

، به خصوص فصل ششم قانون آشور است  آارگران دری واقعیابين موجود آه مانع تشكل ي از قوانیآن بخش .بودند

قانون آار  آرده است ، فصل ششم ی و سازماندهی در محل آار را بررسی آارگریجاد تشكل هايآار است آه طرح ا

 حقوق یه جهاني اعالم٢٢ ، تبصره سه ماده ٨٧ و مقاوله نامه ی قانون اساس٢٧ و ٢۶سراسر متناقض است با اصول 

خودشان از آنها ن ها را در انتخاب تشكل مورد نظر انساین اصل آزادي، همچنق بشر حقوی جهانیبشر و منشورها

  . استی مستقل و آزاد آارگریكاهايجاد سنديگر موانع رشد و ايد ر مسئول ازي عالوه دخالت عوامل غبه. ردي گیم

 و خانه آارگر، ی صنفی، انجمنهای اسالمی آارگریشوراها:  معتقد استیك فعال آارگري یليماعد حاج اسيحم

معتقد ن آارگران يين نهادها و تعيشكل در ا  همیها اساسنامه. اند ت مشغولي هستند آه با آنترل دولت به فعالیينهادها

ن يع آارگران ايف وسيان آارگران مانع از آن بوده است آه طندگيد دولت به عنوان نمايي مورد تایدتي عقیها دهيبه ا

  . خود بدانندینده و سخنگوينهادها را نما

ن بخاطر ضعف ي آه وجود دارد ایيها  هستند آه براساس دادهیت خودشان ناراضيموقعازاريران بسيآارگران ا

لذا ما فكر . ران دارنديت را آارگران در اين موقعيان گذشته بوده است آه امروز اي سالی در طی آارگریتشكلها

 یاريتواند بس ی آه در جهان وجود دارد میيانداردها آه مطابق استیيكاهايافتن آارگران در سنديم آه سازمان يآن یم
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  .از مشكالت را برطرف آند

 در یي و آارفرمای آارگری آه تشكلهایتا زمان : معتقد استی آارگریقش تشكلها در رابطه با نیليد حاج اسماعيحم

  . شودیت نمي رعایي، اصل سه جانبه گرافا نكندي خود را ایولت نقش نظارتران به صورت مستقل فعال نشود وديا

د در يوجب رونق امر آار وتول را میيت اصل سه جانبه گراي از سخنان خود رعایگري در بخش دین فعال آارگريا

د هم رونق يتول و ت نشود آاري رعایران به درستيا دریي آه اصل سه جانبه گرای زمانتا: ديگو یم داند و یمآشور

  .ردي گینم

 پس از ی سالهایط:  شودیاد آورمي آار ین در سازمان جهانيداي بنیت مقاوله نامه هاي با اشاره به عدم رعایو

ست آه ين در حاليب رسانده است اي آار را به تصوی سازمان جهانی از مقاوله نامه هایكيران تنها يانقالب تا آنون ا

  .ده استيب نرسيتصو  آار تا آنون بهین سازمان جهانياديسه مقاوله نامه بن

 ی نهادهای سازمانده٩٨ مقاوله نامه یاجرا:دي گویم آاریسازمان جهان ٩٨امه  مقاوله نیخصوص اجرا دریو

 یي باشد آه تا آنون اجرای میالت آارگريند آن تشكيران به دنبال دارد ، آه حاصل برآي را در ایي وآارفرمایآارگر

  .نشده است

 داند ومعتقد ی میيآارفرما  ویآارگر یل نهادهايتشك ازيش نين را پيادي بنیله نامه ها مقاوی اجرایليحاج اسماع

  .ابدي ی آار تحقق می سازمان جهان٩٨ و٨٨ ی مقاونامه هایران براساس اجراي درای آارگرینهاها: است

 یگر آاری از نهاهایبي آار را به عنوان ترآی اسالمی از سخنان خود شوراهایگري در بخش دین فعال آارگريا

 است آه یي وآارفرمای آارگری از نهادهایبي آار ترآی اسالمیشوراها:  شودیور مآاد ي آند وی ذآر میيوآارفرما

  .ف شوديد به صورت استاندارد تعريبا

 یگاهيچ جايران باعث شده آه اصال آارگر هيدر واقع نبود تشكل مستقل در ا :گر معتقد استي دیك فعال آارگري

هم اآنون وجود تشكل مستقل .  نشده استیچ توجهيرگر هگاه آايران هم متاسفانه به جاين اينداشته باشد و در قوان

و .  آارگران شودیتواند موجب سازمانده یآنند، م تيندگان آن بدون آنترل دولت فعاليآارگران آه اعضا و نما

 خود و گرفتن حقوق خود تالش آنند، آه یت زندگي بهبود وضعیابند تا براي ین صورت امكان ميآارگران در ا

 با اشاره به مشكالت یش حقوق آارگران باشد، ويجهت افزاست دري آنان بایجمله تالشهااز. ستند هی بشریحقوق

چ وجه ي دستمزد آم است آه به هیكيدارند  آه آارگران امروزیاديمشكالت ز:  آندیمظهارده آارگران ايعد

 آار حداقل ی عالیشورا.ستي شده نینيش بي آنچنان آه در قانون آار پیك خانواده چهارنفري مخارج یجوابگو

ران، بسته به يفقر در ا  است آه خطین در حاليا. ن آرده استيي هزار تومان تع١٨٣ران را يدستمزد آارگران در ا

  . سه نفره استیا  خانوادهی هزار تومان برا۵۵٠ تا ٣۵٠ان ي میم، دستمزدي آنینكه در آدام شهرستان زندگيا

 یت شغلي از امنی آارگران برخورداری برایاتيمسائل ح گريد از: دي گویران م آارگیاتي در رابطه با مسائل حیو

 آوچك را آه ین مجلس آارگاههايا.  آارگران آاسته استیت شغليران از امني مجلس ششم در ایها مصوبه. است

 مانده و دست پناه یآارگر ب. نون آار خارج آردران در آنها مشغول به آار هستند، از شمول قايت آارگران اياآثر

  . سوء استفاده از آارگر باز استینه داشته باشد، برايد را با حداقل هزيخواهد حداآثر تول ی آه میيآارفرما

 ساله را ٢٠تواند آارگر  یآارفرما راحت م.  آارگران وجود نداردی برایچ دفاع حقوقيه:  آندی خاطرنشان میو
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ن ييد از آنجا تعيز باين آارفرماست و همه چيدولت خود بزرگتر. كندمه نيتواند آارگر را ب یآارفرما م. اخراج آند

  .حقوق و مطالباتش را مطرح آند  آارگر وجود ندارد آهی برایا ندهيچ نمايف شود و هيتكل

در حال حاضر : دي گوی در آشور می آزاد آارگریت تشكلهاي؛ با اشاره به عدم فعالیك فعال آارگري یدريرضا حيعل

 همسو با دولت ی آارگری آند در آشور وجود ندارد وتشكلهایريگي آه بتواند منافع آارگر را پیمستقلتشكل آزاد و

  . آنندیت ميفعال

ش يهم اآنون هما: داند ومعتقد استي آار را محدود به موارد آارآرد ذآر می عالی؛ نشست شوراین فعال آارگريا

 ین شورا مين دستمزد به ايي از جمله تعیين شاخصهايي تع شود دری آار برگزار میش ملين هماي آه با عناویيها

  .دوسال گذشته حذف شده است ین جمله طي از ایيشهاي است آه هماین درحاليتواند آمك آند ا

 به عنوان تشكالت ی تشكالت همسو وموازیكرد وزارت آار وامور اجتماعيبا توجه به رو:  آندی خاطرنشان میو

 نداشته باشند ی همخوانی وزارت آار وامور اجتماعیاست هاي آه با سیيانهايوجر. وند شی می در آشور تلقیقانون

 است آه توسط یت شده ايريمات مديتصم ،  شودی آار گرفته می عالی آه در شورایماتي شوند لذا تصمیحذف م

  .دولت از قبل اتخاذ شده است

 ی آارگریت دولت نهم از تشكلهاياد از عدم حماز با انتقي نیه آارگران قرارداديس اتحادي رئی شهسواریرجبعل

م يح قانون آار در آشور هستي صحی خواستار اجرایندگان جامعه آارگريهم اآنون ما به عنوان نما: آند یاظهارم

 از مشكالت فرا یارين قانون بسيق اي دقیبا اجرا  شود لذای نمیي در آشور اجرایدرحال حاضر قانون آار به درست

  . شودی درآشور اصالح میي وآارفرمایارگر جامعه آیرو

ر اقشار جامعه را تنها ي آارگران و سایابي رفع موانع تشكل ین جامعه آارگرين آه فعاليدر حال حاضر با توجه به ا

م يان و تصمي قانون توسط مجری دانند اما عدم توجه به قانون و اجرایك ميك جامعه آزاد و دمكراتيدن به يراه رس

ن آارگران و عالقه مندان ين افراد در جامعه چه در بيو قوان  نسبت به حقوقی و ضعف دانش و آگاهیقانونرندگان يگ

 آارگران شده ی قانونیابي آارگران موجب عدم رشد تشكل ین المللي و بی نسبت به حقوق ملیو فعاالن مسائل آارگر

  .است
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