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نرايگب کارگران و مزداني قانون کار به زرييتغ  

 
١٣٨٧ یهم ديازدچهارشنبه                                                                                          یرهاشمي منتيز  

  
 و اني شد تا کنون به نفع کارفرمابي، تصو١٣٦٩ آبان ٢٩ در مي مصلحت رژصي که توسط مجمع تشخی کارقانون

 که منجر به عي درصد صنا٨٠ در ی سازی برد خصوصشيبا پ.  رفته استشي بزرگ پیدولت به مثابه کارفرما

 جذب یحکومت برا.  بحث استمورد یمت حکوی قانون در نهادهاني اريي سابقه دار شد، تغیدي تولی بخشهاینابود

 ی جزئی سازی که خصوص،یستيبرالي نئولیاستهاي برد سشي داران و پهي از سرماشتري بتي حما،ی خارجی هاهيسرما

 قانون کار طرح شده است، رييهر گاه که تغ.  داران استهي قانون کار به نفع سرماريياز آن است، در جهت تغ

 از ی کنند که بخش مهمی کار سخت میروي بر نی را طورطيشرا.  کرده اندراض اعت به شدترانيکارگران و مزدبگ

   . شودی انجام می کارتي از بدتر شدن وضعیري و جلوگطي بر سر حفظ شرای کارگریاعتراضها

 کار، بحران ی صورت گرفته است به ناامنهي فقی به دستور ولدي تولی کار و بارورجادي که به بهانه ای سازیخصوص

 در هي سرمايی به جابه جاقتي در حقی سازیخصوص. دي انجامیکاري بشي افزازي و نیلي تعط،یدي تولیر بخشهاد

 گفت ی توان به آن اقتصاد شبه دولتی مکه ی سازیخصوص.  رانت خواران شده استجادي و ا،یوابستگان حکومت

   .زده است بر اقتصاد کشور وارد کزي کارگران و نیشتي معتي بر وضعیادي زیانهايز

البته .  هم قرار گرفته استمي رژوراني نژاد آن را مطرح کرده موجب مخالفت پای که احمدی تحول اقتصادطرح

 در رابطه با طرح مي مجلس رژی انرژونيسي کمسيرئ.  استی کارگریهراس آنها از گسترده شدن اعتراضها

 اعتصابات یممکن است با برخ«:ست گفته ااني رضا کاتوزديحم. داده است» هشدار« نژاد ی احمد»یتحول اقتصاد«

   ( آذر١٨ هيسرما(» . استی آن الزامی از اجراشي پی رو اصالح طرح تحول اقتصادني از ام،ي مواجه شویاجتماع

 اخراج ی برااني بند، دست کارفرمانيبر اساس ا.  فانون کار اضافه شده است٢١ بند به ماده کي ماه گذشته در

 اي و دي توانند در صورت کاهش تولی مانيکافرما) ز(بر اساس بند .  باز خواهد بودشتريداد کار بکارگران و لغو قرار

 بند در جلسه ني ا،ی حکومتیبر اساس گزارش رسانه ها. ند کار خاتمه دهی به قراردادهای ساختارراتيي به تغازين

 مي مربوطه از دولت و مجلس رژنهاويسي کمی و کارشناسات و روساراني نگهبان، وزی شورایفقها« با حضور یا

  .» استدهي رسبيطرح و به تصو

 نهي که با سبد هزيی حداقل دستمزد از آنجانيا.  شودی منيي کار تعی عالی ساله حداقل دستمزد توسط شوراهر

 راني کارگران و مزدبگی زندگتي به بهبود وضعچگاهي نداشت، هيی رشد تورم خوانازي و نرانيکارگران و مزدبگ

 دستمزد را از شي افزازي مقدار ناچني اا نژاد، در نظر دارد که حتی احمدیطرح تحول اقتصاد.  کردی نمیککم

 شي کند، حذف افزای مداي پشي کاالها افزای دستمزدها، بهاشي که با افزاني طرح به بهانه انيا. برنامه حذف کند

 در بکارانهي نژاد فریاحمد. را از برنامه حذف کند»  حداقل دستمزدنييتع «ی  به عبارتاي کند یدستمزد را مطرح م
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 افتاده قي ها که قرار بود در مجلس مطرح شود به تعوارانهيبحث .  کندی را طرح م»مي مستقی هاارانهي« آن یازا

 ندهي فزایکاريبا توجه به ب.  گذاردی باز میمتي کار به هر قیروي ندي خری را برااني دست گارفرمااستي سنيا. است

از .  کندی مدتري را شدراني کارگران و مزدبگر حداقل دستمزد استثمانيي کار موقت، عدم تعی قراردادهایگستردگو 

 ی حق خود را مرانيکارگران و مزدبگ.  استري ناممکن و در صورت اجرا متغی ها امر»ازانهي «گري دیطرف

از .  تواند داشته باشدی نمشاني زندگنهي هز در سبدی مشخصگاهي جاچي که شکل صدقه دارد و هی اارانهيخواهند نه 

 کاالها رشد متي ها مطرح شده است، قارانهي ارائه زي کاالها و نی برخی روی دولتیدهاي که بحث قطع سوبسیهنگام

  . داشته استشيدر صد افزا١٠٠ تا ٣٠ ني در ماه گذشته بی مواد خوراکیبها. سرسام آور داشته است

 ی زندگکي از ی دستمزدها و برخوردارشيافزا« با عنوان ی فراخوانی طی کارگریها از تشکلی آذر تعداد٢٦ روز

 فراخوان را امضا ني که ايی تشکلهایاسام.  طومار از طرف کارگران شدندیخواهان امضا»  حق مسلم ماستیانسان

  : استنيکرده اند چن

 کارگران کشت یکاي سند– رانيکارگران ا آزاد هي اتحاد– تهران و حومه ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانیکايسند

 –سي پرریسندگيکارگران شرکت ر– کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ی انجمن صنف- هفت تپه شکريو صنعت ن

  :ن از کارگرايی کارگران فرش غرب بافت و جمعها–کارگران کارخانه شاهو

 شرکت مکان - ساوهلينورد لوله و پروف - البرزکي الست- لوله و پوشش سلفچگان- ی فلزعي شرکت صتا– هيعسلو

 آجر - کابل مي شرکت س- کارخانه اخگر گاز - کارخانه فرامان صنعت - کرمانشاهني سنگني اتلی پلیمي پتروش-سازان 

 یائيمي شعي صنا- کارخانه فراساز - سازه ني شرکت آج- سما ی بافی گون- پارس ري کارخانه ن– سنندج لي شیپز

  ی از کارگران ساختمانيی اصفهان و جمعهایميپتروش - LAB اصفهان

 کي ی برای نفر٥ خانواده کي نهيو متوسط هز)  درصد٣٠ ی کنونطيدر شرا( بر اساس نرخ تورم دي دستمزد باحداقل

 ی واقعندگاني کار بدون حضور نمای عالی حداقل خواست کارگران است که در شورانيا.  شودني تامی انسانیزندگ

 آنها به ی اسفبار که زندگطي شراني در چنراني ارانيکارگران و مزدبگ. ردي گید توجه قرار نمکارگران هرگز مور

   . دارندی شود دست از مبارزه بر نمی مدهي کشیتباه
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