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!کارگران جهان متحد شويد  

مصاحبه با جمال کمانگر در مورد 
اص&حيه قانونکار جمھوری "طرح 

 " اس&می

اص&حيه قانون کار شامل چه بندھايی از :  کمونيست
قانون کار فعلی است؟ چه شرايطی را به کارگران 

 تحميل ميکند؟

ماده از قانون کار فعلی  ٧٤بيش از  :جمال کمانگر
که واضح .  مشمول طرح اص#حيه و يا تغيير شده اند
اما بطور .  است در اينجا امکان پرداختن به آن نيست

کلی ميتوان گفت که روح طرح اص#حيه قانون کار و 
ت#ش دولت حامی سرمايه داران در تغيير  متن فعلی 

. قانون کار تحميل يک رشته بی حقوقيھای بيشتر است

يکی از محورھای اصلی طرح اص#حيه قانون کار 
 ٦٧مربوط به قرارداد موقت کار است که بيش از 

درصد از کارگران شاغل در ايران يعنی کارگران 
 .شاغل با قرارداد موقت را در برميگيرد

 

                                        ١٣٩٠آذر  ١٢

 ٢٠١١دسامبر  ٣

 ٢صفحه 
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 کارگران و قانون کار
 

ب==رای ع==ق==ب ران==دن ت==ع==رض 
جديد دولت و سرمايه داران و 

اص===&ح===ي===ه ق===ان===ون " ط===رح 
شان، اتکاء کارگ=ران ب=ه " کار

ي==ک ق==ان==ون ک==ار ک==ارگ==ری 
 آلترناتيو ضروری است

پس از شش سال آوردن و بJردن و دسJت 
بدست شدن پيJشJنJويسJھJای مJخJتJلJف طJرح 

، وزارت تJعJاون، " اص#حيه قJانJون کJار" 
کار و رفاه اجتماعی دولت سJرمJايJه داران 
ايJJران اکJJنJJون ظJJاھJJرا عJJجJJلJJه دارد کJJه 
پيشنويس نھائی اين طرح را قبل از پJايJان 
دوره کنونی مجلJس اسJ#مJی بJه آن ارائJه 

آيJJا ايJJن دسJJتJJگJJاه مسJJتJJقJJيJJم پJJيJJشJJبJJرد .  کJJنJJد
تعرضات ضدکارگJری، قJادر خJواھJد شJد 
چJJنJJيJJن طJJرحJJی را در دل تJJنJJاقضJJات و 
اخJJتJJ#فJJات جJJنJJاحJJھJJای بJJورژوازی و در 
گرماگرم تنشھای صفوف جانيان حJاکJم بJه 
سرانجام برساند، نه ھنJوز روشJن اسJت و 

آنچه برای صJف .  نه موضوع بحث ماست
رھبران و فعالين کمونيست طJبJقJه کJارگJر 
مھم است ايJنJسJت کJه در ايJن رويJاروئJی 
مJJعJJيJJن طJJبJJقJJاتJJی بJJا بJJورژوازی و دولJJت 
خدمتگذار آن، سطح آگاھی توده کJارگJران 
را نسJJبJJت بJJه قJJانJJون کJJار ضJJدکJJارگJJری 
جمھوری اس#می و طرح ضدکارگری تJر 

آن ھرچJه بJا^تJر بJبJريJم و بJا "  اص#حيه"
سازماندھی و اتحاد با^تری تعJرض جJديJد 

 . دولت و سرمايه داران را عقب برانيم

مصوب سJال قانون کار جمھوری اس#می 
رابJطJه "  قانونی" که تا کنون مبنای  ١٣۶٩

تJا مJغJز  کار و سJرمJايJه در ايJران بJوده،
اسJJتJJخJJوان ضJJدکJJارگJJری اسJJت و طJJرح 

از آن ھJJJم "  اصJJJ#حJJJيJJJه قJJJانJJJون کJJJار" 
نسJلJی از کJارگJران .  ضدکارگری تر است

ايران سرگذشت تدويJن و تصJويJب قJانJون 
مJتJن .  را به يJاد دارنJد ١٣۶٩کار مصوب 

تJوسJط احJمJد   ١٣۶٣اوليه آن قانJون سJال 
وزير کار وقJت و نJمJايJنJده فJعJلJی ( توکلی 

فJJقJJه "  بJJاب اجJJاره" در )  مJJجJJلJJس اسJJ#مJJی
احJکJام اولJيJه و " اس#می و تماما متکی به 

و تعزير و غJيJره   اس#م و شريعت"  ثانويه
تJھJيJه شJده بJود کJه ھJمJJان ضJرب اول بJJا 
اعتراضات وسيع کارگJران روبJرو شJد و 

 .کنار گذاشته شد

شJJش سJJال طJJول کشJJيJJد تJJا دسJJتJJگJJاھJJھJJای 
جJمJJھJJوری اسJJ#مJJی بJا بJJھJJره بJJرداری از 
شرايط جنگ ايJران و عJراق و آوردن و 
بردن پيشنويسھای گJونJاگJون در دا^نJھJای 
نھادھای دولتی، اتاقھJای صJنJايJع و ديJگJر 
مراکز ھيات حJاکJمJه بJورژوايJی، پJس از 
قبول عقب نشينيJھJايJی از احJکJام اسJ#مJی 
متن اوليه، با^خره متنی را از ھفت خJوان 
گذراندند و با تکيه به استJبJداد و خJفJقJان و 
زندان و اخراج رھبران و فعالين کارگJری 
بر شرايط کار و زيست طJبJقJه کJارگJر در 

 .  ايران تحميل کردند

در مJJقJJطJJJعJJی کJJJه بJJعJJد از دو دھJJه و 
بورژوازی ايران و دولت خدمتگزارش بJه 
مراتب بيشتر از پيش به تJعJرضJات وسJيJع 
به معيشت و شرايط کار طبقه کارگر نJيJاز 

اصJ#حJيJه قJانJون " پيدا کرده است، طJرح 
قرار اسJت بJه ايJن نJيJاز سJرمJايJه و "  کار

طJJبJJقJJه بJJورژوا پJJاسJJخ دھJJد، پJJايJJه ھJJای 
سJرمJايJه داری مJتJکJی بJه کJار "  قانJونJی" 

ارزان و کارگر خاموش ايران را محکمتر 
کند و با جبران عقب نشينيھای اجباری در 
متن قانون کار فعلJی بJتJوانJد کJارگJران را 

بيشتر و بيشتر به بJردگJی مJطJلJق "  قانونا" 
 اينکه شش سال دست به . کار مزدی بکشد

 

بJا "  اص#حيه قانون کار" دست شدن طرح 
 دوره سر کار بودن احمدی نژاد منطبق 

است و اينکه احمدی نژاد ب#فاصله بعJد از 
اجرای طرح حذف يJارانJه ھJا دسJتJور داد 
که حداکثر تJا ارديJبJھJشJت مJاه بJايJد طJرح 

آماده و بJه مJجJلJس "  اص#حيه قانون کار"
اسJ#مJJی داده شJJود، بJJيJJانJJگJJر دو واقJJعJJيJJت 

اول ايJJنJJکJJه احJJمJJدی نJJژاد بJJه رغJJم :  اسJJت
پوپوليستی اش که گويJا   –اراجيف اس#می 

جامعه است، نJوک "  دھکھای پايين" مدافع 
پيکJان بJورژوازی ايJران در شJنJيJعJتJريJن 
تعرض به طبقه کارگر و محرومان جامعه 
اسJJت و اصJJرارش بJJر تJJعJJجJJيJJل در آمJJاده 

پس از "  اص#حيه قانون کار" کردن طرح 
اجJرای حJذف يJارانJJه ھJا بJرای دوقJبJJضJJه 

و دوم .  کردن اين تJعJرضJات شJنJيJع اسJت
ايJJنJJکJJه تJJنJJاقضJJات صJJفJJوف بJJورژوازی و 
دولJJتJJش و ھJJراسJJی کJJه ھJJمJJه جJJنJJاحJJھJJای 
بJJورژوازی و دولJJت حJJاکJJم از واکJJنJJش 
اعتراضی طبقه کارگر دارنJد، تJھJيJه مJتJن 
نھايی اين طرح اص#حيه را ايJنJچJنJيJن بJه 
درازا کشانده و ھنوز ھم به آسانی برايشان 

 . حاصل شدنی نيست

اما تJنJاقضJات درون بJورژوازی و دولJت 
حاکم در اين زمينه ھرچه بJاشJد، کJل آنJھJا 
در ضرورت تعرض وسيعتر به معيشت و 
شرايط کار طبقه ما، ھمدل و ھJمJدسJتJنJد و 
ھمگی در صف طبقاتی مشترکی علJيJه مJا 

در اين عرصJه از .  شمشير از رو بسته اند
نبرد طبقاتی که بورژوازی و دولJت حJاکJم 

اص#حيه قJانJون " با پيش کشيده شدن طرح 
برای تحميل بيحقوقيھJای بJيJشJتJر بJر "  کار

طJJبJJقJJه مJJا پJJيJJش روی مJJا گJJذاشJJتJJه اسJJت، 
رھبران و فعالين کارگری تنھا و تJنJھJا بJه 
آگاھی و اتحاد و سازماندھی صفJوف خJود 

 . طبقه کارگر متکی ھستند

 

 

 !آزادى، برابرى، حکومت کارگرى 

 جنبش طبقه کارگر، 

 گام ھايی به پيش 

 
 مظفر محمدی

 

نJJامJJه اعJJتJJراضJJی کJJارگJJران گJJروه 
صنعتJی ايJران خJودرو بJه وزارت 
کار و عليه اصJ#حJيJه قJانJون کJار، 
در حقيقت ادعJانJامJه طJبJقJه کJارگJر 
عJJلJJيJJه بJJورژوازی و اسJJتJJثJJمJJار و 

کJارگJران .  بردگی کار مJزدی اسJت
ايران خودرو ضمن نقد جدی و جJز 
به جJزء اصJ#حJيJه قJانJون کJار در 
ھمان حال خJواسJتJار تJغJيJيJر قJانJون 
کJJار جJJمJJھJJوری اسJJ#مJJی درجJJھJJت 

. تامين منافع طبقJه کJارگJر شJده انJد

نقد اص#حيه قJانJون کJار از طJرف 
کارگران  نقدی فعال و مسJتJدل کJل 

قانون کار، بھمراه ارائJه آلJتJرنJاتJيJو 
 .مطلوب کارگران است

 : کارگران ايران خودرو می گويند

ما حق ، باشيم ده برنمی خواھيم ما "
ھيم اما ميخو .  داريJJمنساني  اندگي  ز
. داشJتJه بJاشJيJمسته  ـJدگي شاي ـن زه  ـك 

دم از مشJJJJارکJJJJت يطي  اشر در 
کارگران در نظرخواھی پيش نويس 
اصJJ#ح قJJانJJون کJJار مJJی زنJJيJJد کJJه 

ی را از گر ركوچكترين تشكل كا 
. ان تJحJمJل نJمJی کJنJيJدگر ركا ی سو 

بزرگتريJن شJرکJت خJودرو سJازی 
خJJاورمJJيJJانJJه بJJا بJJيJJش از صJJدھJJزار 
کارگر شاغل از داشJتJن ھJر گJونJه 

. تشJJکJJل کJJارگJJری مJJحJJروم اسJJت
اص#حيه پيشنھادی، دشمنی آشJکJار 
با کارگران و حJمJايJت از دولJت و 

 ."سرمايه داران است
 

نمی خواھيم  ما
ما حق ! برده باشيم

نی نساگی اندز
 !داريم

 
روند ت=غ=ي=ي=ر ق=ان=ون ک=ار ” 

نش==ان م==ی دھ==د اص==&ح 
قانون ک=ار ف=ع=ل=ی ف=ق=ط در 

م====ن====اف====ع  ج====ھ====ت ح====ف====ظ
م==ی  ک==ارف==رم==اي==ان ودول==ت 

 “                                     باشد

ن==ام==ه زي==راز ک==ارگ==ران گ==روه 
صنعتی ايران خودرو به وزارت 
ک==ار ن==م==ون==ه م==ھ==م==ی از فض==ای 
اع==ت==راض==ی ع==ل==ي==ه اص==&ح==ي==ه 
قانونکار است که در ميان طبقه 

اي=ن ن=ام==ه .  ک=ارگ=ر م=وج م=ي=زن=د
اع==ت==راض==ی در ت==ن==اس==ب ق==وای 
نامس=اع=د م=وج=ود ع=ل=ي=ه ط=ب=ق=ه 
کارگر و ب=ا م=ح=دودي=ت ف=راوان 
نوشته شده و در ش=راي=ط=ی ک=ه 
گروه صنعتی ايران خودرو ف=اق=د 
تشکل ک=ارگ=ری اس=ت ک=ه ھ=م=ه 
قدرت و اعتراض واقعی آنھا را 

 . نمايندگی کند

اي==ن ن==ام==ه ح==اوی م==ح==ورھ==ای 
مھمی از اعتراض طبق=ه ک=ارگ=ر 
به استثمار ش=دي=د و ب=ي=ح=ق=وق=ی 

ب==ه ھ==ر .   ک==ارگ==ران اي==ران اس==ت
درج==ه ت==ن==اس==ب ق==وا ب==ه ن==ف==ع 
کارگران تغييرکند و کارگران ب=ه 
تش==ک==ل ک==ارگ==ری خ==ود م==ت==ک==ی 
شوند، طبقه کارگر و ھر ب=خ=ش 
ک=ارگ=ری ب==ا ص=دای رس==ات=ر ک==ل 
اعتراض واق=ع=ی خ=ود را ب=ي=ان 

 . ميکنند

 



 
  کمونيست ھفتگی

 

 !مرگ بر جمھوری اس#می

 ٥صفحه  

٢صفحه    

 ٣صفحه 

 

 ...کارگران و 

در شJJرايJJطJJی کJJه نJJھJJادھJJا و جJJريJJانJJات 
ارتجاعی ضدکارگر مانند خانه کارگر و 
انجمنھای اسJ#مJی مJيJکJوشJنJد در لJفJافJه 
مخالفتھای محدود و مصلJحJتJی بJا طJرح 

، عمJ# از قJانJون " اص#حيه قانون کار" 
کار تماما ضدکارگری فعلی دفاع کنند و 
آن را در انظار کارگJران قJابJل قJبJول و 
حتی قابل دفاع جلوه دھJنJد، وظJيJفJه آگJاه 
کردن توده ھای طبقه در مJورد مJاھJيJت 
ضدکارگری قانJون کJار فJعJلJی و طJرح 
اص#حيه آن و بJويJژه وظJيJفJه سJازمJان 
دادن يک اعتراض سراسری برای عقب 
راندن تعرض جديد بورژوازی و دولJت 
حاکم در عرصJه قJانJون کJار، بJر دوش 
کمونيستھا و رھبران و فعالJيJن راديJکJال 

 . کارگری قرار دارد

در اين عرصه از نJبJرد طJبJقJاتJی بJرای 
عJJقJJب رانJJدن تJJعJJرض جJJديJJد دولJJت و 

اص#حيه قJانJون "سرمايه داران و طرح 
شان، اتکاء کارگران به يک قJانJون " کار

کار کارگری آلترناتيو بسJيJار ضJروری 
 .  است

در پJJاسJJخ بJJه ايJJن ضJJرورت مJJبJJارزه 
طبقاتی جاری، حزب حJکJمJتJيJسJت مJتJن 

که بخشJی "  قوانين کار و رفاه اجتماعی" 
يJJک دنJJيJJای بJJھJJتJJر بJJرنJJامJJه حJJزب " از 

اسJت "  حکمتيست   –کمونيست کارگری 
را مجددا در دسترس رھبران و فJعJالJيJن 
طJJبJJقJJه کJJارگJJر و تJJوده کJJارگJJران قJJرار 

 . ميدھد

 

حزب حکمJتJيJسJت ھJمJه کJمJونJيJسJتJھJا و 
رھJبJران و فJJعJالJJيJن کJJارگJری راديJکJJال 
صفوف طبقه کارگر را فراميخواند که با 
اتکاء به سند زير که رئوس يJک قJانJون 
کار کارگری آلترناتJيJو را در بJر دارد، 
برای با^ بJردن آگJاھJی و اتJحJاد طJبJقJه 
کارگJر در عJرصJه مJھJم نJبJرد بJر سJر 
قانون کار، با ھدف عقب راندن قاطعJانJه 
تعرض جاری بورژوازی و دولت حاکJم 
جمھوری اس#مJی بJا تJمJام نJيJرو تJ#ش 

 . کنند

 

 حکمتيست  -حزب کمونيست کارگری

 )٢٠١١نوامبر ( ١٣٩٠آبان  

 

 

 قوانين کار و رفاه اجتماعى
  

مادام کJه سJرمJايJه بJر حJيJات انسJان ھJا 
حاکميت دارد، مادام که فرد براى تامJيJن 
مايحتاج خويش ناگزير به فروش نيJروى 
کار خود و انجام کJار بJراى سJرمJايJه و 

مالکان وسائل توليد است، مادام که نظJام 
مزدبگيرى و خريد و فروش نيروى کJار 
انسانھا برقرار است، ھيچ قانJون کJارى، 
ھر قدر مJواد و تJبJصJره ھJايJى بJه نJفJع 
کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون 

 .کارى به راستى آزاد و کارگرى نيست

 

قانون کار واقعى کارگJران، نJفJى نJظJام  
مزدى و ايجاد جامعه اى است که در آن 
ھJر کJJس داوطJJلJJبJانJJه بJه انJJدازه تJJوان و 
خ#قيتش در توليد وسائل زندگى و رفJاه 
ھمگان شرکت ميکند و به اندازه نJيJازش 
از محصو^ت ايJن تJ#ش جJمJعJى بJھJره 

  .ميگيرد

 

 

اما در عين حال، مادام و ھرجا که نJظJام 
کJJار مJJزدى بJJرقJJرار اسJJت، جJJنJJبJJش 
کمونيستى کارگرى براى تحميل آنJچJنJان 
شرايطى به قوانين و مJنJاسJبJات کJار در 
اين نظام ت#ش ميکند که حداکثر آسJايJش 
و رفاه ممکن و مناسب ترين شرايط کJار 
را براى کارگران تضمين کJنJد و طJبJقJه 
کارگر و کل شJھJرونJدان را از عJواقJب 
مخرب نظام کار مJزدى ھJرچJه بJيJشJتJر 

کمونيسم کارگJرى در ايJن .  مصون دارد
مبارزه ھمچنين براى بJرقJرارى شJرايJط 
و موازين کارى ت#ش ميکند کJه ارتJقJاء 
خJJودآگJJاھJJى طJJبJJقJJاتJJى و تشJJکJJل و تJJوان 
مبارزاتى طبJقJه کJارگJر را بJه بJھJتJريJن 

  .شکل ممکن تسھيل نمايد

 

 

قوانين کار و رفاه اجتماعى نJظJيJر کJلJيJه 
حقوق و وظايف شھرونJدان کشJور بJايJد 
بJدون ھJيJچ تJبJعJيJضJى شJامJل کJارگJران 

. خارجى و خارجيان مJقJيJم کشJور گJردد

حزب کمونيست کارگرى مدافع بJرابJرى 
کامل حقوقى ھمه کJارگJران در کشJور، 
مسJJتJJقJJل از تJJابJJعJJيJJت، مJJلJJيJJت، مJJذھJJب، 

رئJوس مJطJالJبJات .  جنسيت و غيره اسJت
حزب کJمJونJيJسJت کJارگJرى در زمJيJنJه 

  :قوانين کار و رفاه اجتماعى عبارتند از

 

 

 قانون کار
 

آزادى کامل و بى قيد و شJرط تشJکJل -١
  .کارگران

 

آزادى کJJامJJل و بJJى قJJيJJد و شJJرط  -٢
اعتJصJاب کJارگJرى نJيJازمJنJد .  اعتصاب

ھيچ مجوزى از جانب دولت و مJقJامJات 
پرداخت حJقJوق کJامJل در .  دولتى نيست

حJJJق بJJJرابJJJر بJJJراى .  ايJJJام اعJJJتJJJصJJJاب
اعتصJابJيJون بJراى تJوضJيJح عJلJل اقJدام 
خويش و پاسخگويى به اظJھJارات دولJت 

. و کارفرمايان از رسJانJه ھJاى عJمJومJى

ممJنJوعJيJت غJيJر قJانJونJى کJردن کJردن 
موردى اعتصابات به ھر بJھJانJه، نJظJيJر 

شJJرايJJط " ، "  مJJنJJافJJع مJJلJJى و مJJيJJھJJنJJى" 

 و غيره" شرايط جنگى"، "اضطرارى

.   

ممنوعيت استخدام اعتصاب شJکJن و  -٣
يJJا بJJکJJارگJJيJJرى نJJيJJروھJJاى نJJظJJامJJى و 
انتظامى بجاى اعتصابيون در کليه بنگJاه 

  .ھا، اعم از خصوصى و دولتى

 

حJJق دسJJت از کJJار کشJJيJJدن بJJراى  -٤
کارگرانى که در اعتراض به برخورد و 
عملکرد کارفرما و عJوامJل او، مسJائJل 
ايمنى و يا بJروز مشJکJ#ت پJيJش بJيJنJى 
نشJJده در مJJحJJيJJط کJJار، مJJوقJJتJJا کJJار را 
مJتJوقJJف مJيJJکJنJنJJد تJJا بJه اعJتJراض آنJھJJا 

  .رسيدگى شود

 

. آزادى پJيJکJJت در بJJرابJر بJنJJگJاه ھJJا -٥

آزادى پيوستن به پJيJکJت ھJاى کJارگJرى 
براى ھمه مستقل از اشJتJغJال و يJا عJدم 

 .اشتغالشان در بنگاه مربوطه

  

سJاعJت  ٣. رقرارى فورى حJداکJثJر ب  -٦
 ٢٥، ) روز شش ساعتJه ٥( کار در ھفته 

ساعت در کارھاى سخت و کاھش منظJم 
احJتJسJاب زمJان .  سJالJه ٥آن در فواصل 

صرف غذا، فرصت معينJى بJراى رفJت 
و آمد، زمان استحمام بعد از کار، کJ#س 
ھاى سوادآموزى و آموزش فنى و زمJان 

 .تشکيل مجمع عمومى جزو ساعات کار

  

. تعطيلى دو روز مJتJوالJى در ھJفJتJه -٧

انتقال روزھاى تعطيل در ھفته به شJنJبJه 
و يJJکJJشJJنJJبJJه بJJراى ھJJمJJاھJJنJJگJJى بJJا اکJJثJJر 
کشJورھJاى جJھJJان و بJJويJژه کشJورھJJاى 

روز  ٣٠حJJداقJJل  .پJJيJJشJJرفJJتJJه صJJنJJعJJتJJى
مJJرخصJJى کJJوتJJاه .  مJJرخصJJى سJJا^نJJه

اضطرارى بدون کسر حقوق، ع#وه بJر 
مJJرخصJJى سJJا^نJJه، بJJراى رسJJيJJدگJJى بJJه 
مشک#ت پJيJش بJيJنJى نشJده شJخJصJى و 

امکان استفاده کJارگJران زن، .  خانوادگى
بJJه تشJJخJJيJJص خJJودشJJان، از دو روز 

  .مرخصى براى دوره عادت ماھانه

 

دستمزد .  ممنوعيت اضافه کارى -٨
عادى کارگران بايد در حدى باشد که 
ھيچ کارگرى از سر نياز اقتصادى 
ناگزير به تن دادن به اضافه کارى 

 .نشود

 

تعطيل رسمى روز اول ماه مه  -٩
  .بعنوان روز جھانى کارگر

مارس بعنوان  ٨تعطيل رسمى  -١٠
  .روز جھانى زن

 

مزدى،   -ممنوعيت ھرگونه کار  -١١
 .نظير قطعه کارى و کار کنتراتى

  

تعيين حداقل دستمزد توسط  -١٢
  .نمايندگان کارگران

 

 

 

نمی خواھيم برده  ما
گی ندزما حق ! باشيم
 !نی داريمنساا

 
ک��ارگ��ران گ��روه  م��ت��ن ن��ام��ه 

ب��ه    اي��ران خ��ودرو ص��ن��ع��ت��ی 
 وزارت کار

از ک==ارگ==ران م==ج==م==وع==ه گ==روه 
ص==ن==ع==ت==ی اي==ران خ==ودرو ب==ه 

 وزارات کار 

 

 با س#م

 

احتراما بJه اطJ#ع مJی رسJانJيJم مJتJن 
اص#حيJه پJيJشJنJھJادی آن وزارتJخJانJه 

بدون اطJ#ع رسJانJی عJمJومJی  محترم
که در بعضی رسانه منتشر شJده اسJت 
مJJورد تJJائJJيJJد کJJارگJJران مJJجJJمJJوعJJه 

ايJران خJودرو نJمJی  صJنJعJتJی   گروه
 .باشد

ھJJمJJانJJطJJوريJJکJJه مسJJتJJحJJضJJر ھسJJتJJيJJد 
مJجJمJوعJه گJروه صJنJعJتJی  کارگJران 

ايJران خJJود روکJJه بJJيJش ازصJJدھJJزار 
کارگر بدون داشتن کوچکترين تشJکJل 

خJواھJی مJعJاف  کارگری از اين نJظJر
 . شده اند

روند تغيير قانون کار نشان مJی دھJد  
اص#ح قانون کار فعلی فقط در جJھJت 

مJی  منافع کJارفJرمJايJان ودولJت  حفظ
اصJ#ح قJانJون کJا در  باشد درحاليکJه

بJJايJJد  کJJارگJJران جJJھJJت حJJمJJايJJت از 
نويJس ديJده  ولی آنچه در اين پيش باشد
شJJود حJJمJJايJJت آشJJکJJاراز دولJJت  مJJی

 .وکارفرمايان است 

 



 ١٠٦شماره 
  کمونيست ھفتگی

 

 زنده باد جمھوری سوسياليستی

٣صفحه    

 تلويزيون پرتو 
تلويزيون پ=رت=و روزھ=ای ج=م=ع=ه 

ب=ع=د از ظ=ھ=ر ب=ه  ٧تا   ٦ساعت
   KBCوقت تھ=ران از ک=ان=ال  

روی م==اھ==واره ھ==ات ب=رد پ==خ==ش 
                                        .م=====================ي=====================ش=====================ود

 فرکانس پخش

HOTBIRD 
DL freq.: 11604 Ghz 
FEC: 5/6 
Pol.: H 
SR: 27500 
HB: 8 

TP: 155  

زمان پخش برنامه 
ھای پروتو را به 

آشنايان دوستان و 
 خود اط&ع دھيد

ما را از کيفيت 
پخش برنامه ھا 

 مطلع کنيد

 ...کارگران و 
با^رفتن اتوماتيک حداقل دستمزد  -١٣

  .به تناسب تورم

تعيين حداقل افزايش سا^نه نرخ  -١٤
دستمزدھا از طريق مذاکره جمعى 
نمايندگان تشکل ھاى کارگرى در 
مقياس سراسرى با نمايندگان سراسرى 

  .کارفرمايان و دولت

مزد برابر براى زنان و مردن در  -١٥
  .ازاء کار مشابه

ممنوعيت پرداخت دستمزد جنسى  -١٦
ممنوعيت تاخير در .  و غير نقدى

ممنوعيت ھر نوع .  پرداخت دستمزد
کسر دستمزد و جريمه به بھانه ھاى 

پرداخت حقوق براى غيبت .  مختلف
ھاى موجه، دوران بيمارى و نقاھت، 
ايام اعتصاب و يا ھر نوع توقف توليد 
بد^ئل مختلف و يا به بھانه ھاى 

  .کارفرما

ممنوعيت مرتبط کردن دريافتى  -١٧
کارگران به شرايط و فاکتورھايى جز 

نظير افزايش توليد، (نفس انجام کار 
بارآورى، انضباط، حد نصاب توليد و 

ھمه دريافتى کارگران بايد بطور )  غيره
  .يکپارچه بصورت مزد پرداخت شود

ممنوعيت کار حرفه اى براى  -١٨
  .سال ١٦کودکان و نوجوانان زير 

ممنوعيت سپردن کار سنگين به  -١٩
کارگران باردار و يا کارگرانى که 
بد^يل مشخصات فيزيکى خاص 

. س#متى شان در مخاطره قرار ميگيرد

حق ھر کارگر به امتناع از انجام کارى 
که از نظر جسمى و روحى براى 

  .خويش مضر ارزيابى ميکند

پرداخت کامل .  ممنوعيت اخراج -٢٠
آخرين حقوق دريافتى به کارگرانى که 
بنگاه آنھا تعطيل ميشود تا مقطع اشتغال 

موظف شدن دولت به پيدا .  به شغل جديد
کردن مشاغل مشابه براى کارگرانى که 

. به دليل تعطيلى بنگاه ھا بيکار ميشوند

آموزش حرفه اى جديد به ھزينه دولت 
براى کارگرانى که حرفه و يا رشته آنھا 
بدليل تغييرات تکنولوژيک از دور 

  .خارج ميشود

بيمه بيکارى مکفى براى ھمه  -٢١
سال  ١٦افراد آماده به کار با^ى 
پرداخت .  برمبناى آخرين حقوق دريافتى

بيمه بيکارى مکفى و ساير ھزينه ھاى 
ضرورى به کليه کسانى که بعلل جسمى 

  .يا روانى توان اشتغال به کار ندارند

 

تقليل سن بازنشستگى براى زنان  -٢٢
سال  ٢٥سال يا پس از  ٥٥و مردان به 

سال در کارھاى  ١٨(سابقه کار 
پرداخت حقوق بازنشستگى ).  سخت

معادل با^ترين حقوق دريافتى در دوره 
ترميم بيمه بازنشستگى ھمراه .  اشتغال

  .با افزايش سطح دستمزدھا

 

تضمين ايمنى و بھداشت محيط  -٢٣
کار و تقليل مخاطرات کار به حداقل 

ممکن، بدون ھيچ صرفه جويى، با 
استفاده از پيشرفته ترين تسھي#ت و 

. امکانات مورد استفاده در سطح جھان

نظارت و معاينه پزشکى منظم در 
برابر مخاطرات و بيمارى ھاى حرفه 
اى و ناشى از کار، توسط مراجع 
پزشکى مستقل از کارفرما، به ھزينه 

  .کارفرمايان و دولت

 

بيمه کامل کارگران در مقابل  -٢٤
صدمات و خسارات ناشى از کار، اعم 
از اينکه در محيط کار و يا خارج آن 
رخ دھد و بدون اينکه کارگر نيازى به 
اثبات قصور کارفرما و يا مديريت 

پرداخت حقوق کامل .  داشته باشد
بازنشستگى به کارگرانى که در نتيجه 
صدمات ناشى از کار توانايى کار 

  .کردن را از دست ميدھند

تشکيل ھيات ھاى حکميت و حل  -٢٥
اخت#ف متشکل از افراد منتخب 

  .کارگران

 

تنظيم و اعمال مقررات داخلى  -٢٦
کارگاه ھا و واحدھاى اقتصادى و 
توليدى توسط نمايندگان منتخب 

  .کارگران

 

تشکيل ھيات ھاى بازرسى  -٢٧
کارگرى براى نظارت بر اجراى 
صحيح قانون کار در سراسر کشور و 
کليه واحدھا و موسسات، از جمله در 

  .خدمات خانگى

 

التزام کارفرما به مشاوره با  -٢٨
نمايندگان کارگران در مورد ھر 
تصميمى که بطور اساسى روش کار، 
ساعات کار، محيط کار و تعداد 
کارگران تحت اشتغال را دستخوش 

  .تغيير ميکند

 

حق نمايندگان کارگران به  -٢٩
بازرسى دفاتر بنگاھى که در آن کار 

کارفرما موظف است کليه  .ميکنند
اط#عات مورد نياز کارگران در اين 

  .بازرسى را در اختيار آنھا قرار دھد

 

 رفاه و بيمه ھاى اجتماعى 
 

پرداخت بيمه بيکارى معادل حداقل  -١
دستمزد رسمى به ھمه افراد فاقد شغل 

 .سال ١٦با^ى 

 

پرداخت بيمه بازنشستگى دولتى،  -٢
معادل حداقل دستمزد رسمى، به ھمه 

سالى که فاقد حقوق  ٥٥افراد با^ى 
  .بازنشستگى ھستند

 

قرار گرفتن کليه کودکان و  -٣
سال که فاقد تامين  ١٦نوجوانان زير 

معيشتى و رفاھى از طريق خانواده 

  .ميباشند تحت تکفل دولت

 

طب و خدمات بھداشتى و پزشکى  -٤
رايگان، مناسب، و در دسترس براى 

معاينه منظم و واکسيناسيون کامل .  ھمه
تضمين برخوردارى ھمه .  کودکان

کودکان از يک رژيم غذايى کافى و 
مناسب مستقل از سطح درآمد خانواده، 

ريشه کن  .منطقه و محل اقامت و غيره
کردن بيمارى ھاى اپيدميک و عفونى 
ناشى از عدم س#مت محيط زيست، 
معاينه منظم ھمه شھروندان در برابر 
بيمارى ھاى قلبى، سرطان ھاى رايج و 
بيمارى ھايى که تشخيص به موقع آنھا 
در درمان و تخفيف عوارض آنھا 

گسترش و بھبود جدى  .حياتى است
سطح بھداشت عمومى، اط#عات 

گسترش و .  پزشکى و بھداشتى عامه
سازماندھى امکانات پزشکى و درمانى 
به نحوى که دسترسى فورى به طبيب و 
دارو و درمان براى کليه ساکنين کشور 

  .آسان باشد

 

آموزش عمومى اجبارى و رايگان  -٥
آموزش عالى .  سالگى ١٦تا سن 

رايگان و در )  دانشگاھى، تخصصى(
پرداخت .  دسترس براى ھمه متقاضيان

ريشه .  کمک ھزينه کافى به دانشجويان
کن کردن بيسوادى و رشد دائمى سطح 
سواد و اط#عات علمى و فنى اھالى 

آموزش حق ھمه است و .  کشور
دسترسى افراد به آموزش و دوره ھاى 
آموزشى بايد کام# از سطح درآمد 

  .خانواده مستقل باشد

 

تامين و تضمين مسکن مناسب، از  -٦ 
نظر فضا، بھداشت و ايمنى و خدمات 

برق، آب گرم و سرد، )شھرى 
آشپزخانه، حمام و دستشويى داخل 
ساختمان، وسايل تھويه و گرما، امکان 
اتصال به شبکه ھاى تلفنى و تلويزيونى 

) و دسترسى به خدمات عمومى محلى

 ١٠ھزينه مسکن نبايد از .  براى ھمه

درصد درآمد فرد يا خانواده بيشتر باشد 
و مابقى ھزينه، در صورت لزوم بايد 

بى .  توسط سوبسيد دولتى تامين گردد
مسکنى و يا اجبار افراد به زندگى در 
مسکن پائين تر از استانداردھاى 
مصوب، غير قانونى است و مراجع 
دولتى موظف به فراھم کردن فورى 
مسکن مناسب براى کليه شھروندان 

  .ھستند

 

ايجاد موسسات خدماتى ويژه در  -٧
سطح محلى و در مجتمع ھاى مسکونى 
به منظور کاھش بار کار خانگى و 
تسھيل شرکت بيشتر ھمه مردم در 
فعاليت ھاى اجتماعى، نظير 
شيرخوارگاه، مھد کودک، غذاخورى ھا 

و سلف سرويس ھاى عمومى، 
  .رختشويخانه ھاى مدرن و غيره

ايجاد تسھي#ت ورزشى و ھنرى و  -٨
ورزشگاه، سالن ھا و (فرھنگى رايگان 

) کارگاه ھاى نمايش، کتابخانه، و غيره،

و اختصاص مربيان و آموزگاران کافى 
  .در سطح محلى

ايجاد تسھي#ت ^زم براى شرکت  -٩
فعال معلولين و افراد داراى نقص 

. عضو در کليه شئون زندگى اجتماعى

ايجاد تسھي#ت و تجھيزات ويژه 
معلولين در اماکن عمومى، معابر، 

تامين .  مجموعه ھاى مسکونى و غيره
و پرداخت ھزينه وسائل و ابزارھاى 
فنى و کمکى ضرورى براى تسھيل 
زندگى روزمره افراد داراى نقص 

  .عضو

 

ايجاد تسھي#ت و موسسات  -١٠
خدماتى براى رفع نيازھاى ويژه 

. سالمندان و بھبود کيفيت زندگى آنان

ايجاد امکانات و تسھي#ت ^زم براى 
ادامه شرکت فعال و خ#ق سالمندان در 

  .زندگى اجتماعى

 

تامين شبکه اتوبوسرانى و متروى  -١١
  .درون شھرى رايگان

 

برق، (ايجاد کليه تسھي#ت شھرى  -١٢
آب، تلفن، مراکز آموزشى و پزشکى و 

در کليه مناطق )  فرھنگى و غيره
روستايى و از ميان بردن تفاوت رفاھى 

 .شھر و روستا

*** 



 
  کمونيست ھفتگی

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه 

٤صفحه    

مصاحبه با جمال کمانگر 
 ...در مورد 

قانون فعلی قرارداد  ٧ماده  
موقت را سه ماه تعيين کرده که 
کارفرمايان برای فرار از 
پرداخت مزايا، تاکنون قرارداد 

روز را به کارگر تحميل  ٨٩
کرده اند در قانون جديد اين مدت 

يا .  روز کاھش يافته است ٣٠به 
به  ٢٧قرار است با اص#ح بند 

"اين فرم در صورت كوتاھي : 
كارگر در انجام وظايف و يا 
نقض آيين نامه ھاي انضباطي، 
كارفرما حق دارد پس از اب#غ 
حداقل دو بار تذكركتبی در كمتر 

روز، كارگر جديد  ١٥از 
نسبت به فسخ ...  جايگزين كند 

و يا با تعريف "  قرارداد اقدام كند
جديد از کارگاھھای کوچک و 

شرايط "  منوط کردن آن به
امکان "  اقتصادی و بھره وری

افزايش تعداد کارگران شاغل 
 ١٠خارج از شمول قانون کار از 

نفر به بيشتر، اقشار بيشتری از 
طبقه کارگر را از شمول ھمين  
قانون کار ضدکارگری فعلی ھم 

 . خارج کنند

تغيير در تعريف كارگاھھای 
كوچك از لحاظ تعداد كارگران يا 
ميزان سرمايه گذاری و گردش 
مالی سا^نه با توجه به شرايط 
اقتصادي و اجتماعي با پيشنھاد 
شورای عالی كار و تصويب 

 . وزير كار صورت مي گيرد

ھم اكنون و در متن فعلی قانون 
کار كارگاھھای كوچك كمتر از 

مصلحت "نفر براساس  ١٠
از شمول قانون كار "  موقت

يا مورد ديگر اينکه . خارج ھستند
محکوميت کارگران به سه ماه 
حبس تعزيری منجر به اخراج 
آنھا خواھد شد بدون اينکه جرم 

ديگر .  آنھا تعريف شده باشد
شورای حل اخت#فی در کار 

کميته انضباطی "  نخواھد و
که اکثريت آنھا از "   کارگاه

طرف دولت و کارفرما ھستند 
تصميم به اخراج کارگران 

 .ميگيرند

اين طرح اص#حيه قانون کار در 
يک ک#م بيحقوقی بيشتر را به 

. کارگران تحميل خواھد کرد

دست کارفرما و دولت را در 
قانون کار .  اخراجھا باز ميگذارد

فعلی و اص#ح شده آن ھر دو 
ضد کارگری ھستند و بيحقوقی 
گسترده ای را به کارگران در 

در اين .  ايران تحميل ميکنند
طرح اص#حيه کماکان حق 

اعتصاب و تشکل کارگران 
مستقل از دولت و کارفرما ناديده 

ھر نقد و .  گرفته شده است
بررسی قوانين کار از نظر ما 
بايد منجر به طرحی ديگر گردد 
که شرايط کار و زيست مناسب 
تری را برای کارگران ممکن 

 .  کند

 

از نظر شما  :کمونيست
قوانين کار و "  ضرورت انتشار
توسط حزب "  رفاه اجتماعی

 حکمتيست در چيست؟ 

از نظر ما مادام  :جمال کمانگر
مناسبات سرمايه دارانه مقدرات  
جامعه و رابطه کار و سرمايه را 
رقم ميزند، تا زمانی که نظام کار 
مزدی پابرجاست ھر قانون 
کاری با ھر قدر مواد و تبصره 
که به نفع کارگران داشته باشد 
براستی قانون کاری متناسب با 
زندگی و با خواستھای کارگران 

قانون کار واقعی  لغو کار ! نيست
اما در عين حال ما .  مزدی است

واقف ھستيم تا زمانی نظام 
سرمايه داری سر کاراست و 
نيروی کار کارگر  خريد و 
فروش ميشود، جنبش کمونيستی 
کارگری بايد ت#ش کند که آنچنان 
شرايطی را به نظام سرمايه 
داری تحميل کند که بيشترين رفاه 
و آسايش را برای کارگران 

انتشار مجدد اين متن .  ممکن کند
که "  قانون کار و رفاه اجتماعی"  

، "يک دنيای بھتر"بخشی از 
برنامه حزب ما است، در وھله 
اول برای ارتقاء خود آگاھی 

رھبران .  طبقاتی کارگران است
کارگری و کمونيست درصفوف 

طبقه کارگر از نظر ما بايد به  
يک قانون کار پيشرو و آلترناتيو 

خانه .  دسترسی داشته باشند
کارگر و انجمنھای اس#می با 
مخالفت نيمه و ناتمامشان با 

در "  طرح اص#حيه قانون کار"
واقع دارند تماما از قانون کار 

دفاع  ١٣٦٩ضدکارگری مصوب 
ميکنند و با اين کارشان مثل 
ھميشه خاک به چشم کارگران 

ما کارگران قرار نيست .  ميپاشند
بين قانون کار فعلی و طرح 

ما !  انتخاب کنيم"  اص#ح شده"
انتخاب ديگری داريم و انتشار 

قانون کار و رفاه "مجدد  متن 
اين ھدف را دنبال "  اجتماعی

 .  خواھد کرد

  *** 

 حکمتيست -نشريه حزب کمونيست کارگری 

 رحمان حسين زاده: سردبير    

hosienzade.r@gmail.com 
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 ...جنبش طبقه کارگر، 
 

کارگران ايران خودرو درنامه اعتراضی خود 
تغJيJيJراتJی کJه در . خواھان تغيير قانون کاراند

آن قJJراردادھJJای مJJوقJJت لJJغJJو شJJده بJJاشJJد، 
شJرکJJتJھJJای پJيJJمJJانJکJJاری حJJذف شJونJJد،اخJJراج 
کارگران متوقف گردد، اضافه کاری اجJبJاری 
لغو گردد، يک ماه مJرخصJی بJدون احJتJسJاب 
روزھای تعطيل تثJبJيJت شJود، دسJتJمJزدھJا بJر 
اساس تورم و نJيJاز خJانJوده کJارگJری تJعJيJيJن 
گJJردد، سJJاعJJت کJJار کJJاھJJش يJJافJJتJJه و دوروز 
تعطيل قانونی شود، امJنJيJت مJحJل کJار، بJيJمJه 
ھای اجتماعی و بJيJمJه بJيJکJاری بJه کJارگJران 

 ...بيکار تضمين گردد

 : کارگران می گويند

ما ھم خواھان تغيير قانون کار ھستيم، ما می " 
خواھيم حق اعتصاب، حق اعJتJراض، و حJق 
ايجاد تشکل ھای آزاد کارگری در قJانJون کJار 

مJا مJی خJJواھJيJم کJارگJران در .  قJانJونJی شJود
تشکل ھايی که دوسJت دارنJد آزادانJه شJرکJت 

ما می خواھيم ھيچ کارگری را بJه جJرم .  کنند
شرکJت در فJعJالJيJتJھJای اجJتJمJاعJی و صJنJفJی 
دستگJيJر و زنJدانJی نJکJنJنJد، کJارگJران ايJران 
خودرو تغييرات اساسی در قانون کار را فJقJط 
بJJا حضJJور نJJمJJايJJنJJدگJJان واقJJعJJی کJJارگJJران بJJه 

 ." رسميت می شناسند

و نھايتا کارگران ايJران خJودرو اعJ#م کJرده  
 :اند که

بدون آزادی بيان، بدون آزادی تشک=ل ھ=ای "  
ح==رف زدن از مش==ارک==ت و ن==ق==ش   ک==ارگ==ری،

ک==ارگ==ران در اص==&ح ق==ان==ون ک==ار ب==ی م==ع==ن==ی 
 "است

نJJامJJه کJJارگJJران ايJJران خJJودرو يJJک تJJعJJرض 
کارگری وطبقاتی به تصميم سرمJايJه داران و 

ايJJن تJJحJJرکJJی .  کJJارفJJرمJJاھJJا و دولJJتJJشJJان اسJJت
قدرتمند و دخالت و ابJراز وجJودی بسJيJار بJا 
اھميت کارگری در دل تحو^ت جامJعJه ايJران 

کارگران نه تنھJا ^يJحJه اصJ#ح قJانJون .  است
کار را رد می کنJنJد، بJلJکJه خJواسJتJار تJغJيJيJر 
قJJانJJون کJJار جJJمJJھJJوری اسJJ#مJJی بJJا شJJرکJJت 
نمايندگان واقعی خود ھستند و مفاد اين تJغJيJيJر 

اعJتJراض بJيJش از يJک .  را اع#م نJمJوده انJد
صدھزار کارگر صJنJعJتJی ايJران خJودرو در 
واقع و عم#، اعتراض کJل طJبJقJه کJارگJر بJه 
تعرض اخير سرمايه داران و يک گام مھJم بJه 

 . جلو است

کارگران ايJران خJودرو و  ھماز اينجا به بعد، 
کل طبقه کارگر با اين سئوال روبJرو اسJت  ھم

کJJه، ضJJامJJن اجJJرای مJJفJJاد نJJامJJه اعJJتJJراضJJی 
کارگران بJه اصJ#حJيJه قJانJون کJار چJيJسJت؟ 

بزرگترين شرکت خودرو سازی خاورمJيJانJه " 

با بيش از صدھزار کارگJر شJاغJل از داشJتJن 
ايJن ".  ھر گونه تشکل کارگری مJحJروم اسJت

آن کمبودی است که  پاسخ سئوال فوق را بJايJد 
 .  در رفع آن جستجو کرد

کارگران ايJران خJودرو در نJامJه اعJتJراضJی 
شان خواستار ايجاد فضای آزاد و دمکJراتJيJک 
و مقدمات برگزاری انتJخJابJات بJرای انJتJخJاب 
نمايندگان واقعی کارگران  برای  شJرکJت در 

 ... تغيير قانون کارھستند

سئوال اين است، چه کسی بايد اين فضای آزاد 
را فراھم کند؟ آيا  از دولJت و کJارفJرمJاھJا و 
حراست و بسيج کارخانه انتظار می رود، ايJن 
فضای آزاد را تاميJن کJنJنJد؟ آيJا بJايJد مJنJتJظJر 
وزارت کار بود تا اجازه و مقدمات بJرگJزاری 
انتخاب نمايJنJدگJان کJارگJران را فJراھJم کJنJد؟ 

سJال اخJيJر نشJان داده اسJت ايJJن   30تJجJربJه 
تJجJربJه نشJان .  انتظار و توقع بيھوده ای اسJت

 #JقJتJران مسJارگJود کJداده است که ھر کجا خ
وارد ميدان شJده انJد و آسJتJيJن بJا^ زده و بJه 
ايجاد سنديکا و يا برگJزاری مJجJامJع عJمJومJی 
دست زده اند، کارفJرمJا ودولJت را نJاچJار بJه 
توجه به مطالباتشان کرده و در مواقعی ھJم بJه 
عقب نشينی واداشته و خواستھايی را تJحJمJيJل 

جنبش سنديکايی کJنJونJی در ايJران، .  کرده اند
ايجاد سنديکاھای  شJرکJت واحJد، ھJفJت تJپJه، 
پتروشيمی ھای خوزستJان و ديJگJر تJحJرکJات 
کJارگJJری در ايJJن زمJJيJJنJJه، گJJامJJھJJايJJی جJJنJJبJJش 

 . مطالباتی کارگران را به جلو برده است

کJJارگJJران ايJJران خJJودرو و ديJJگJJر کJJارگJJران 
مراکز بزرگ صنعتی اگر به جJنJبJش مJجJامJع 
عمومی به مثابه شکل پايه ای و ممJکJن اتJحJاد 
و ھمبستگی خود نگاه کنند، اگر جنبش مجJامJع 
عJJمJJومJJى  را بJJعJJنJJوان ظJJرف سJJازمJJانJJدھJJى 

، ايJن ... اعتراضات کارگرى خJود نJگJاه کJنJنJد
اى  شکJل عJمJل مسJتJقJيJم و سJازمJانJدھJى تJوده

اعتJراض کJارگJرى، مJيJتJوانJد تJوده ھJمJبJسJتJه 
کJJارگJJران را در بJJرابJJر رژيJJمJJى کJJه حJJذف 
رھبران کارگرى از صحنه مبارزه را ھمJيJشJه 

 .در دستور داشته است، قرار دھد

کارگران ايران خودرو در نامه شان گJفJتJه انJد 
بيشتر فعالين و رھJبJرانشJان دسJتJگJيJر و " که، 

 ". زندانی و يا اخراج شده اند

با اطمينان می توان گفت کJه جJنJبJش مJجJامJع  
عمومی کارگری شکل مناسJب عJمJل مسJتJقJيJم 
توده کارگران ھم برای حفظ فعالين و رھبJران 
کارگران و ھم تضمين بJه ثJمJر رسJيJدن مJفJاد 
نامه اعJتJراضJی کJارگJران ايJران خJودرو بJه 

. اص#حيه قانون کار جمھوری اسJ#مJی اسJت

جنبش مجامع عمومی کارگری راه حل عJمJلJی 
و جJJدی و فJJوری  رفJJع پJراکJJنJJدگJی صJJفJJوف 

 #.جنبش طبقه کارگر است

 کمونيست را بخوانيد

کمونيست را بدست 
 کارگران برسانيد

 کمونيست را تکثير 

 توزيع کنيد 

به کمونيست کمک مالی 
 کنيد 

 زنده باد سوسياليسم



 
  کمونيست ھفتگی

 

 ٦صفحه 

٥صفحه   ويژه قانون کار 

!کارگران جھان متحد شويد  

 ...! نمی خواھيم برده باشيم ما

در حاليکه دو دھJه از تصJويJب قJانJون 
کJJار در ايJJران مJJی گJJذرد و ھJJنJJوز 

از بخشھای کJلJيJدی ايJن قJانJون  بسياری
اجرا نشJده اسJت و بJعJضJی تJفJاسJيJر و 

غJلJط يJا غJيJر مJنJطJبJق بJر  برداشJتJھJای
حقوق مسلم حمايتJی کJارتJوسJط مJراجJع 
مختلف آسيبھای وزيانJھJای نJظJيJر بسJط 
وگسترش بی سابقه قJراردادھJای مJوقJت 
کار پديد آورده است عدم اجJرای قJانJون 
کار تمام امنيت شJغJلJی کJارگJران را از 

پيJش نJويJس اصJ#حJيJه .  بين برده است 
قانون کار تمام معيارھJای مJورد قJبJول  

جامعه بشری وسازمان جJھJانJی کJار را 
در رابطه با حقوق کار ناديده گJرفJتJه و 
از يک تJعJريJف خشJک و خJالJی بJرای 
کار دائم وموقت و معJيJن نJيJز خJوداری 

ھJJا را از يJJکJJديJJگJJر  اسJJت و آن کJJرده 
تفکيک نکرده و معلوم کرده که چه نوع 
قراردادی اختصاصی به کار دائم و چJه 
نوع قراردادی تJعJلJق بJه کJار مJوقJت و 
مJعJيJن دارد و مJبJنJای قJرارداد کJار را 

گJاه و  قرار داد موقت قرار داده تJا ھJيJچ
در ھيچ زمانی کارگران نJتJوانJنJد دارای 
امنيت شغلی باشند و در فJقJدان امJنJيJت 
شغلی کارگران قدرت اجرايی از قJانJون 
کارگرفته شود و تاثير آن بر روابط کار 

گردد و به کارفرمايان امJکJان دھJد  خنثی
و در ھJJر جJJا و در ھJJر زمJJانJJی کJJه 
کJJارگJJران خJJواھJJان رعJJايJJت قJJانJJون و 
حقوق خود و بيمه شدن شود و يا تسJلJيJم 
شرايط دلخواه و غيره منطقJی کJارفJرمJا 
نJJگJJردد و تسJJويJJه حسJJاب بJJدون تJJاريJJخ 
وکJJاغJJذ سJJفJJيJJد امضJJا بJJه او نJJدھJJد بJJه 
قراردادش خاتمه داده شود و يا از تمديJد 
قJJرارداد بJJا او خJJودداری شJJود و جJJلJJو 
قانون طلبی و درخواست رعايت حقJوق 
قانونی توسط کارگرگرفته شود و امکان 

ھJا بJاقJی نJمJانJد و  ابراز وجود بJرای آن
ای برای کJارفJرمJايJان  ايجاد چنين زمينه

بستری برای آنJان بJه وجJود بJيJاوردکJه 
بتوانJنJد از اسJتJفJاده از قJرارداد مJوقJت 
درکارھای دائJم عJبJورکJرده و سJيJسJتJم 
استاد شاگردی را در روابJط کJار رواج 
داده و نھادينه کنند و به دوران حاکمJيJت 
قانون در روابط کار پايان دھند و چنJيJن 

ای اسJت کJه  حالتی در روابJط کJار ايJده
چندين دھJه فJعJا^ن اقJتJصJاد طJفJيJلJی و 
سJJرمJJايJJه دارانJJی کJJه دارای روحJJيJJه 
استثمار گرايانه ھسJتJنJد مJطJرح بJوده و 

اند و امروز به ايJده آنJان در  دنبال کرده
پيش نJويJس ارائJه داده شJده پJاسJخ داده 
شده و اين پاسخ مساعد بJه کسJانJی داده 
شJJد کJJه اسJJاسJJا بJJا واژه کJJلJJمJJه کJJارگJJر 
مخالفند وآن را برسميJت نJمJی شJنJاسJنJد 

واژه استخدام را خدمات ناميده  وامروز 
 .  اند

قانونگذار بقدری از مرحلJه پJرت اسJت 
که حتی نمی داند که کJارھJای خJدمJاتJی 
ھيچ ربطی بJه جJامJعJه کJارگJری نJدارد 

آفJريJJنJده کJار اسJJت کJارگJر بJJا  کJارگJر 
کJارگJر خJدمJات .   بازوانش کار می کند

به کسی نمی دھد کJارگJر ارزش تJولJيJد 

می کند که سود آن نصيب کJارفJرمJايJان 
وسJJرمJJايJJه داران مJJی گJJردد ولJJی چJJرا 
نويسندگان اص#حيه که آرزو داشتند کJه 

واژه کارگر را از قانJون حJذف  روزی 
کنند وامروز عمدأ شJرمJگJيJن از حJذف 
واژه کارگر اسJتJخJدام را حJذف وکJلJمJه 

تفکJر .  خدمات را جايگزين آن کرده اند 
فوق در آنچه به نام پيش نJويJس اصJ#ح 
قJJانJJون کJJار ارائJJه داده ايJJن مJJھJJارت و 
زيJJرکJJی را از خJJود نشJJان داده کJJه بJJا 
زندگی ميليونھا کارگر بازی کنJد وتJمJام 
بی قانونيھا علJيJه کJارگJران را قJانJونJی 

 .  کند

با توجه به آنچه گJفJتJه شJد پJيJش نJويJس 
توان اص#حJيJه قJانJون  ارائه شده را نمی

کار ناميد که با چند تغيير و جابJه جJايJی 
مفاد آن منطق ^زم برای اص#ح قJانJون 
کار در آن به وجJود آيJد ايJن اصJ#حJيJه 

که برای کارگران پھن شJده  دامی است 
کJJه مJJنJJطJJبJJق بJJر  ای  اسJJت اصJJ#حJJيJJه

معيارھای حقوق کار نJبJوده و دفJاع از 
زحمتکشان و عدالت اجتماعی که در آن 
نمود کامل نداشته باشJد ويJا حJمJايJت از 
ضعيف در مقابل قJوی درآن پJر رنJگ 
بJJاشJJد از نJJظJJر مJJا کJJارگJJران وجJJاھJJت 

اصJJJ#حJJيJJJه  قJJانJJونJJJی نJJJخJJواھJJد داشJJت
پيشنھادی دشمJنJی آشJکJار بJا کJارگJران 
وحJJمJJايJJت ازدولJJت وسJJرمJJايJJه داران 

اص#حيه قJانJون کJار  نويس  پيش  است
به جای حمايت از کارگران به جای لغو 
قراردادھای موقت وباز گرداندن امنJيJت 

مJی   شغلی وجانی به جامعه کJارگJری 
خواھند با ايJن اصJ#حJيJه يJکJجJانJبJه تJه 

را ھJم بJه نJفJع   مانده حمايتھای قانونی 
کJJارفJJرمJJايJJان ودولJJت مصJJاده را کJJنJJد 

  اص#ح قانJون کJار بJه شJيJوه کJنJونJی 

يعنی تحميل شرايطی كه كارگران تحJت 
عJJنJJوان تJJوافJJق بJJا كJJارفJJرمJJا، بJJخJJاطJJر 
دريافت دستJمJزدھJای يJک چJھJارم خJط 
فJJقJJر نJJاگJJزيJJز بJJه تJJن دادن بJJه سJJاعJJات 

شرايطی كJه در .  تر كار ميشوند طو^نی
كنار قراردادھای موقت و پيمانJی دسJت 
كارفرما را ھرچه بيشتJر بJاز مJيJگJذارد 
كه كارگران را مثل يك برده مJطJلJق بJه 

 . كار گيرد

نكات ديگر اين تغييرات در قانون كJار، 
در راستای زدن از ھJرگJونJه مJزايJايJی 
است كه ميتواند به كارگر تJعJلJق گJيJرد، 

ھJا،  مثل كاھش حق شيفت و نوبت كJاری
درصد دستمزد بيشتJر بJه  ٤٠قطع تعلق 

كJJار در روزھJJای تJJعJJطJJيJJل و اضJJافJJه 
، كاھش مرخصی سا^نه كارگر و  كاری
تJJغJJيJJيJJراتJJی كJJه اسJJاسJJا دسJJت .  غJJيJJره

كارفرمايان را بJيJشJتJر و بJيJشJتJر بJرای 
استثمار وحشيانه و بJرده وارمJا كJارگJر 

آنچه که در اين پيش نJويJس .باز ميگذارد
بيش از ھمه چJيJز مJا را نJگJران کJرده 
است يکجانبه گرائی است که گاه به نJفJع 
کارفرما و گاه بJه نJفJع مJجJريJان قJانJون 

 .تحکيم و ترويج و تشويق گرديده است

به نظرمياد که اين تغييرات بجای بھJبJود 
وضعيت نيJروی کJار بJه سJلJب امJنJيJت 
شغلی بيشترما و از ميان رفتن حقJوق و 

مزايا و عيدی و افJزايJش دغJدغJه ھJای 
کارگران خJود . زندگی ما کارگران گردد

را مسJتJحJق ايJن نJمJی دانJنJد کJه بJجJای 
افزودن حقJوق آنJھJا در قJانJون کJارايJن 
چJJنJJJيJJن مJJوضJJJوع دسJJJت انJJJدازی بJJJه 

تJJغJJيJJيJJر قJJانJJون .  حJJقJJوقشJJان واقJJع شJJود
شوخی يا يک بازی نيJسJت کJه  کاريک 

تغيير قانون کJاربJازی بJا .  يکطرفه باشد
سرنوشت ميليون ھا کارگJری اسJت کJه 
شب با ترس نداشتن امنيت شغJلJی تJرس 

. از فردای خود سر بر بالين می گJدارنJد

می شود با سرنوشJت مJيJلJيJون  چطوری
ھJJا انسJJان بJJازی کJJرد در حJJالJJيJJکJJه 
بJJزرگJJتJJريJJن شJJرکJJت خJJودرو سJJازی 
خاورميانه در اين نظری خواھی محJلJی 

ھJJمJJانJJطJJوری کJJه .  از اعJJراب نJJدارنJJد
مستحضJريJد بJيJشJتJريJن آسJيJب از عJدم 
اجرائی قانون کJار فJعJلJی را کJارگJران 

بJاتJوجJه .  ايران خودرو متحمJل شJده انJد
بJررسJی ھJاو بJا تJوجJه بJJه  بJر اسJاس  

ماھيت اقداماتی که سالھاست در جJريJان 
است ايJن تJغJيJيJرات فJقJط مJعJطJوف بJه 
کاھش حقوق کارگران و افزايش قJدرت 

و از نJظJر  . و توانائی طرف مقابل است
کارگران ايرانخودرو ايJجJاد تJغJيJيJر  ما 

در قانون کار فعلی، در راستای تJثJبJيJت 
بی حقوقی ھايJی صJورت مJيJگJيJرد کJه 
قانون کار فعلی زمينه ھا و شرايط ^زم 
تحميل آنھا را بر مJا کJارگJر ان مJقJدور 

ايجاد شرکتھای پيمانJکJاری  .  کرده است
،گسJJJتJJJرش قJJJراردادھJJJای مJJJوقJJJت و 
روزمزدی ،توقف استخدام ھJای دايJمJی 

مJا .  برخ#ف قانون کار فعلی مJی بJاشJد
کارگران می پرسيم اين تغييرات بر چJه 

 . است  اساسی صورت گرفته 

کدام انسJان بJا شJعJور وعJاقJل بJه خJود 
اجازه داده تا بديھی ترين حقوق بنJيJاديJن 

را  7چرا ماده. ماکارگران را پايمال کند
چJJرا بJJه جJJای حJJذف .  حJJذف کJJرده ايJJد

. کارھای موقت آنJرا قJانJونJی کJرده ايJد

چرا مرخصی ما کارگJران کJاھJش داده 
مگر خود مجلسيان ھفJتJه بJه ھJفJتJه .   ايد

چرا ذخيره مJرخصJی . تعطي#ت ندارند 
روز کJاھJش داده  5روز بJه  9مارا از 

چJJرا مJJرخصJی اسJتJJعJ#جJJی مJJا از .  ايJد
 . روز به يک روز کاھش داده يد3

اگر يJکJی ازشJمJا فJوت کJنJد يJک روز 
. برای شرکت در مJراسJم کJافJی اسJت 

تبعيض بيمه تJا کJی ؟؟؟ مJا تJاکJی بJايJد 
تJJJاوان دوزديJJJھJJJا مسJJJئJJJو^ن سJJJازمJJJان 

قJانJون گJذار بJه .  اجتماعی را بپردازيم 
جای بھبود ساختار بيمه تامين اجتمJاعJی 

 .، بيمه تکميلی را قانون کرده است

چراانحصار سازمان تامين اجJتJمJاعJی   
بJJعJJنJJوان تJJنJJھJJا مJJتJJولJJی بJJيJJمJJه اجJJبJJاری 

. مشموليJن قJانJون کJار حJذف کJرده ايJد

چرا کارگر بايد بين بيمه ھJا آواره شJود 
. چه کسی پاسخگوئی کارگر خواھد بJود

چJJراحJJداقJJل دسJJتJJمJJزد و دسJJتJJمJJزدھJJای 
با توجه به نوع قرارداد دائم يJا ( مقطوع 

چJJرا  مJJوقJJت، چJJنJJد نJJرخJJی کJJرده ايJJد
پJJرداخJJت پJJاداش افJJزايJJش تJJولJJيJJد را بJJه 

 . وری منوط کرده اند افزايش بھره 

اگر ما بيش از اندازه تJولJيJد کJنJيJم ولJی 
کJJارفJJرمJJا بJJگJJويJJد سJJود نJJدارد تJJکJJلJJيJJف 

 .کارگران چيست

چرا دوره مجاز کJارآمJوزی را تJا سJه  
چJJراکJJار سJJخJJت . سJJال افJJزايJJش داده ايJJد

مJگJر .  وزيان آوررا  قJانJونJی کJرده ايJد
قرار نبود در عرض چند سJال کJارھJای 

  . زيان آور حذف شود

ضافه د ،استمز دضافه  درصJJد ا40چJJرا
مJگJر قJانJون .  کاری را حذف کJرده ايJد

گذار نمی داند کار اضافJه کJاری يJعJنJی 
از خJود گJذشJتJگJی کJارگJر بJرای زنJده 

ررا كا ن تغيير قانو مJJا .  مJJانJJدن اسJJت 
بJه سJرمJايJه داران لت  خوش خدمتی دو

ي ز ـJقرم ش ر ـف می خواھد كه   می دانيم 
اي برای سرعت بخشيدن به استثمJار ر ـب 

مJا  .  بيش از بيش کارگJران ادامJه دھJنJد
عقد  فکر می کنيم با تJغJيJيJر قJانJون کJار

به ء مضا اسفيد  و موقت  ي ھا اردادقر 
ده اي رواج پJJيJJدا مJJی گستر رت صو 
بJا اصJ#ح قJانJون كJار تJنJھJا رونJد  کنJد

اخJراج . اخراج كارگران تغييJر مJي كJنJد
بJا  دسته جJمJعJی وبJی رويJه کJارگJران 

ا ـJه ب ـJينك ون اد ـب اضافه شدن قانون جديد 
و ر ـJJJب روضايي  ـJJJانع ق ـJJJوچكترين م ـJJJك 

  . قانونی می شود دـندگر

تن حقوقھJا بJه خ دار ـنپ تن و خ ادـناق ـتعوي
يک فرم برای کJارفJرمJايJان تJبJديJل مJی 

خJط  ير  زھا  دستمز د تعيين حداقل .  شود
عJدم پJرداخJت حJق  فقرعJادی مJی شJود

بيمه اجباری برای کارگران آينده امنيJت 
ما . "  شغلی کارگران رااز بين مJی بJرد

باشيم ما حق ده بر  ،  نJJمJJی خJJواھJJيJJم  
ه ـJھيم ك اما ميخو  .   داريمنساني اندگي ز
  .داشته باشيمسته ـدگي شايـنز

دم از مشJارکJت کJارگJران يطي اشردر  
در نJJظJJرخJJواھJJی پJJيJJش نJJويJJس اصJJ#ح 

كوچكترين تشكل  قJJانJJون کJJارمJJی زنJJيJJد
ان را تحمJل گر ركا ي سو ي را از گرركا

بJزرگJتJريJن شJرکJت خJودرو  نمی کJنJيJد
سازی خاورميانه با بJيJش از صJدھJزار 
کار گر شاغل از داشتن ھر گونه تشکJل 
کارگری محروم ھستند در حJالJی دم از 
مشارکت کارگران در اين نJظJرخJواھJی 
می زنيد که تJمJام نJمJايJنJدگJان کJارگJران 

در  ايران خودرو اخJراج شJده انJد ويJا 
 .به سر مي برندان ندز

پيشنويJس اصJ#حJيJه   درچنين شرايطی 
قانون کاربا کJدام اھJداف انJجJام گJرفJتJه 

 . است 

ما مخالف تغيير قانون کارنيستيم بلکه با 
روند تغيير قانون کارويکجانJبJه بJه نJفJع 
کارفJرمJايJان ودولJت بJر ضJد خJودمJان 

ما ھJم مJی خJواھJيJم قJانJون کJار  مخاليم
تغيير کند مJا ھJم مJی خJواھJيJم تJکJلJيJف 
قراردادھای موقت برای ھميشJه روشJن 

شرکتھای پيمانکاری در کJارھJای . شود
کJJار  . دائJJم بJJرای ھJJمJJيJJشJJه حJJذف شJJونJJد

نويس ارائJه شJده،  موقتی که در اين پيش
  .ھيچ معنی ندارد و بايد حذف شود



 
  کمونيست ھفتگی

 

٦صفحه   

 

 ... نمی خواھيم برده باشيم ما

 

بنظJر  ھستيم 7ماده 2ما خواھان اص#ح تبصره 
در  بايJد بJدين ترتيJب اصJ#ح شJود 2ما تبصره 

كارھJJائي كJJه طبيعJJت آنھJJا جنبJJه مJJستمر دارد 
قراردھJای موقJت .قرارداد دائمي تلقي مJي شJود

بايJJد حJJذف شJJوند ھيJJچ کJJارگری نبايJJد اخJJراج 
گرددما می خJواھيم اضJافه کJاری اجبJاری لغJو 
گJJردد وقJJانون بJJا کارفرمايJJان متخلJJف برخJJورد 

مJا  ما ھم خواھJان تغيJير قJانون کJار ھJستيم.  کند
خواھJJJان يJJJک مJJJاه مرخJJJصی بJJJدون احتJJJساب 

مJJا مJJی خJJواھيم حJJق  روزھJJای تعطيJJل ھJJستيم
شJJيفت عاد^نJJه پرداخJJت شJJود نJJه اينکJJه بدتJJر 

حق شيفت را قبول نداريم ما انسان %12شودما 
دستمزدھا بايد .  ومی خواھيم انسانی زندگی کنيم

براساس تورم واقعی تعييJن گJردد تJا مJا بتوانيJم 
.  از پJJس ھزينJJه ھJJای يJJک زنJJدگی عJJادی بJJرآييم

ودوروز تعطيلی قانونی  ساعت کار بايد کاھش 
شJJJودکارھای سJJJخت وزيJJJان آور بايJJJد برچيJJJده 
شJJJوندنه اينکJJJه قJJJانونی شJJJوندما مJJJی خواھيJJJم 
 #JJJانون کامJJJارگران در قJJJنی کJJJسئوليت ايمJJJم
مJJشخص شJJودوجود ھJJر نJJوع حادثJJه منجJJر بJJه 

مJستقيم بJا .   فوت ويJا نقJض عJضوکارگر گJردد
 17مJا خواھJان اصJ#ح مJاده .  کارفرمايان باشد

بنفJJJع کJJJارگران ھJJJستيم قJJJرارداد کJJJارگری کJJJه 
توقيJJJف مJJJی گJJJردد توقيJJJف وی چJJJه منجJJJر بJJJه 

کJJارگر بعJJداز آزادی بJJه .محکوميJJت شJJود يانJJه 
گرددمJJJJJا خواھJJJJJان تغييJJJJJر  کارخودبايJJJJJد بJJJJJر 

اگJر توقيJف کارگJر  ھJستيم 18تبصره ماده  ماده
سJJJازمان تاميJJJن .  منجJJJر بJJJه محکوميJJJت گJJJردد

كJارگر از  مكلف است تJا زمJاني كJه  اجتماعی 
نJJشده باشJJد وبعJJد از آزادی نيزتJJا  آزاد  زنJJدان 

اشتغال مجدد براي رفJع احتياجJات خJانواده وي 
مJا .اش پرداخJت نمايJد ، بيمه بيکاری به خJانواده

مJی خJواھيم ھJJر قوانيJنی بJر عليJJه مJا کJJارگران 
ما ھم خواھJان تغيJير قJانون  است بر چيده شوند

کار ھستيم ما ھم می خواھيم حق اعتJصاب حJق 
اعJJتراض وحJJق ايجJJاد تJJشکلھای آزاد کJJارگری 

شJJود مJJا مJJی خواھيJJم  در قJJانون کJJار قJJانونی 
کارگران در تJشکلھای کJه دوسJت دارندآزادانJه 

می خواھيم ھيچ کJارگری را  ماھم  شرکت کنند
به جرم شرکت در فعاليتھای اجتمJاعی وصJنفی 

بنJJJابراين کJJJارگران  .  دسJJJتگير وزنJJJدانی نکننJJJد
ايران خودروتغيJيرات اساسJی در قJانون کJاررا 
فقJط بJا حJضور نماينJدگان واقعJی کJارگران راه 

ايJJJن نماينJJJدگان .  حJJJل ايJJJن تغيJJJيرات مJJJی دانيJJJم
نظJJJرات و  کJJJارگران ھJJJستند کJJJه مJJJی تواننJJJد 

در ايJJن مJJسير بطJJور  کJJارگران را  خواسJJتھای 
واقJع شJدن  محقJق .  صريح و روشن اع#م کننJد

نظJJJJJرات کJJJJJارگران ،تJJJJJشکلھای کJJJJJارگری و 
نمايندگان منسوب به آنJان در مJذاکرات مربJوط 
به قانون کاربه شکلی کJه نظJرات کJارگران در 

اصJل و اسJJاس  ايJن تJJصميم سرنوشJJت سJJازبايد 
بدون آزادی بيان بJدون آزادی تJشکل ھJای .باشد

زدن از مJJJJشارکت ونقJJJJش  کJJJJارگری حJJJJرف 
. کارگران در اص#ح قانون کار بی معنی است 

کارگران ايJران خودروضJمن مخالفJت شJديد بJا 
رويکJJرد حJJاکم بJJر تغيJJير قJJانون کJJار از سJJوی 
دولت، تنھJا راه تغيJير قJانون کJارفعلی را ايجJاد 
يJJJJJJJJJJJJJک فJJJJJJJJJJJJJضای آزاد ودمکراتيJJJJJJJJJJJJJک 
باحضورنمايندگان واقعی کارگران می دانند کJه 
در مرحله اول بايد مقدمات برگزاری انتخابا ت 
در گروه صJنعتی ايJران خJودرو فJراھم شJده تJا 

کJارگران بتواننJد بJا انتخJاب نماينJدگان خJود در 
بJJJرای ھميJJJن مJJJا  ايJJJن طJJJرح مJJJشارکت کننJJJد

کJJارگران گJJروه مجموعJJه ھJJای صJJنعتی ايJJران 
خودرو مخالفت خودمJان را بJا ھJر گونJه تغييJر 
ات در قJJانون کJJار عليJJه کJJارگران اعJJ#م مJJی 
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ھدف ما اينست که جنبش کارگرى در ب=راب=ر ب=ورژوازى ھ=رچ=ه ”
گير در درون طبقه  اگر سياست ما به سياست ھمه.  تر باشد قدرتمند

کارگر تبديل شده باشد، مطمئنيم قدرت کارگران ب=ه ب=ھ=ت=ري=ن وج=ه 
به ظھور خواھد رسيد، اما مادام که ھمگام با ما گ=رايش=ات م=ب=ارز 
ديگر در درون جنبش طبقه دست بکار اي=ج=اد اش=ک=ال دي=گ=رى از 
اتحاد باشند، ما به آنھا يارى ميرسانيم و در عين حال م=ي=ک=وش=ي=م 
جنبش مجامع عمومى و شوراھا بيشترين ن=ف=وذ و اع=ت=ب=ار را در 
ميان کارگران پيدا کنند، زيرا معتقديم کارگ=ران از اي=ن ط=ري=ق ب=ه 
قدرت واقعى خود در مبارزات جارى و در م=ب=ارزه ب=ر س=ر ق=درت 

اگر کارگرانى بخواھند امروز سنديکائى .  سياسى دست پيدا ميکنند
سازمان بدھند، ما حتما توجه آنھ=ا را ب=ه م=ث=ب=ت ت=ر ب=ودن ت=&ش 
براى ايجاد شوراھا از طريق دامن زدن به جنبش مجامع ع=م=وم=ى 

اما اگر کسانى ھم اکنون چند گام در اين مسير پ=ي=ش .  جلب ميکنيم
رفته باشند، اگر واقعا گامى در جھت ايجاد سن=دي=ک=اى م=ورد ن=ظ=ر 
خود پيش رفته باشند، ميتوانند روى کارگران کمون=ي=س=ت ب=ع=ن=وان 

البته در چنين شرايط=ى .  حاميان و تقويت کنندگان خود حساب کنند
نيز، ھمانطور که در قطعنامه گفته شده، ما خواھيم کوشيد ح=رک=ت 
سنديکائى مقھور نقاط ضعف سنتى سنديکاھا نشود و از ت=ج=ارب 
مثبت جنبش شورائى، مانند اتکاء به دمکراسى مس=ت=ق=ي=م و اراده 
کارگران، اجتناب از ب=وروک=رات=ي=س=م، ح=ف=ظ ف=اص=ل=ه از ج=ري=ان=ات 

 “...رفرميستى و غيره استفاده کنند

ت=رى دارد؟  اما در مورد شوراھا، آيا حزب الگوى تعريف ش=ده... ”
تا امروز ما در باره شوراھا و خصوصيات آنھا زي=اد ص=ح=ب=ت .  بله

در مورد ساختمان سيستم شوراھاى کارگرى اين ن=ک=ات .  کرده ايم
  :را ميتوان برجسته کرد

  

شوراى پايه، مجمع عمومى کارگران ي=ک واح=د و ي=ا قس=م=ت  -١
ھ==ر .  ت=ول=ي==دى و اق==ت=ص=ادى اس=ت)  ب==زرگ=ت=ر( ھ=ائ=ى از ي=ک واح=د 

کارگرى، نه به اعتب=ار دري=اف=ت ک=ارت عض=وي=ت و پ=رداخ=ت ح=ق 
عضويت، بلکه به اعتبار کارگر بودن، عضو مس=ت=ق=ي=م و ص=اح=ب 

  .راى شوراست

 

اى  اى تبعيت ميکند، و ن=ه رش=ت=ه شورا از يک ساختمان منطقه -٢
يعنى شوراى باoتر، شوراى نمايندگان ش=وراھ=اى پ=اي=ه .  يا صنفى

اين ساختمان ھ=رم=ى ت=ا تش=ک=ي=ل .  در يک منطقه تعريف شده است
  .شوراى سراسرى بسط مييابد

 

نمايندگان شوراھا در شوراھاى باoتر، ھر زم=ان ک=ه ان=ت=خ=اب  -٣
  .کنندگان آنھا بخواھند، عزل و فراخوانده ميشوند

  

مجم=ع ع=م=وم=ى در ھ=ر س=ط=ح، از ش=وراى پ=اي=ه ت=ا ش=وراى  -٤
م=ج=م=ع .  نمايندگان، عاليترين مرجع تصمي=م گ=ي=رى ھ=ر ش=وراس=ت

عمومى واحدھا مسئولين اجرائى خود را ب=راى ان=ج=ام وظ=ي=ف=ه در 
اين مقامات نيز در ھر زم=ان .  ھاى خود تعيين ميکند فاصله نشست

  .توسط مجمع عمومى قابل عزل و تغيير خواھند بود

  

اساسنامه و موازين شوراھ=ا، آن=ھ=ا را ب=ه م=ب=ارزه اق=ت=ص=ادى  -٥
ش=وراھ=ا خ=ود را م=ج=از م=ي=دان=ن=د در ھ=ر مس=ئ=ل=ه .  محدود نميکند

اجتماعى، سياسى و ادارى در ح=وزه ت=ح=ت پ=وش=ش خ=ود دخ=ال=ت 
اى که oزم بدانند در اين حيطه دس=ت ب=ه  کنند و در قبال ھر مسئله

  .اقدام اعتراضى کارگرى بزنند

  

شوراھاى کارگرى ميتوانند ساير تشکلھاى کارگرى را چ=ه در  -٦
سطح محلى و چه در سطح س=راس=رى ب=ه خ=ود م=ت=ص=ل و م=ل=ح=ق 

موازين اين الحاق و اتحاد را بسته ب=ه م=ورد خ=ود ش=وراھ=ا .  کنند
 .…“تعيين خواھند کرد

 منصور حکمت....                                           
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