
     گزאرש كنگرה گزאرש كنگرה گزאرש كنگرה گزאرש كنگرה٤٤٤٤ شمارה  شمارה  شمارה  شمارה ضمیمهضمیمهضمیمهضمیمه
    

     كارگری به كنگرה كارگری به كنگرה كارگری به كنگرה كارگری به كنگرהكمیسیوנكمیسیوנكمیسیوנكمیسیوנ پیشنهادی  پیشنهادی  پیشنهادی  پیشنهادی قرאرقرאرقرאرقرאر
 
 

 در روزهای پایانی سال گذشته و در آستانه نوروز مجلس شورאی אسلامی در هماهنگی كامل با وزیر                     - ١
رאبطه با مسایل كارگری و אقتصادی با حذف كارگرאנ قالیباف           كار و در رאستای سیاست عمومی دولت در          

بدیנ ترتیب  . אز شمول قانوנ كار بخש بزرگ دیگری אز كارگرאנ אیرאנ رא אز یכ حق بدیهی محروم كرد                       
 نفر كارگر در    ٥حذف رسمی كارگرאנ אز شمول قانوנ كار كه با تصویت لایحه حذف كارگاה های دאرאی تا                  

 محافظه كارאנ آغاز شد و به وسیله مجلس و دولت אصلاح طلب نیز אدאمه یافته                  مجلس پنجم تحت كنترل   
 . אست، در مجموع אكثریت كارگرאנ אیرאנ در אثر אیנ مصوبات אز شمول قانوנ كار خارج گردیدה אند

حذف كارگرאנ אز شمول قانوנ كار رא قویا محكوم و خوאهاנ              ) אكثریت(كنگرה سازماנ فدאءیاנ خلق אیرאנ        
ما ضمנ حمایت אز مبارزאت حق طلبانه كارگرאנ و مزدبگیرאנ برאی بهبود             .  مصوبات مربوطه می باشد    لغو

شرאیط אقتصادی و אجتماعی شاנ، برخوردאری كارگرאנ و مزدبگیرאנ אز یכ قانوנ كار دموكرאتیכ رא جز                       
 . حقوق بدیهی آناנ می دאنیم

. ه تشكل های سندیكایی و حرفه אی خود هستند             كارگرאנ و مزدبگیرאנ אیرאנ خوאهاנ تشكیل آزאدאن           - ٢
ما ضمנ حمایت אز אیנ خوאست برحق             . دولت تاكنوנ אز پذیرש אیנ حق بدیهی خوددאری كردה אست                   

كارگرאנ خوאهاנ آנ هستیم كه دولت אیנ حق رא به رسمیت شناخته و مانع تشكیل آزאدאنه سندیكاها و                         
 . تشكل های مستقل كارگری نگردد

ما ضمנ  .  אز خوאسته های مبرم كارگرאנ و مزدبگیرאנ برخوردאری אز حق אعتصاب אست                     یكی دیگر   - ٣
حمایت אز אیנ خوאست خوאهاנ به رسمیت شناختנ حق אعتصاب به وسیله دولت و عدم دخالت نیروهای                      

  .אنتظامی در אعتصابات و אجتماعات مسالمت آمیز كارگری هستیم


