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رئیس کانون عالی انجمن های صنفی:
کاندیداهای ریاست جمهوری 
درکی از مشکالت کارگران ندارند

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با بیان اینکه مالک تعیین دستمزد کارگران تنها 
تورم نیســت، تاکید کرد که حقوق دریافتی یک 
کارگر باید به گونه ای باشد که بتواند با آن یک ماه 
خود و خانواده اش را اداره کند. وی از کاندیداهای 
ریاســت جمهوری خواســت تــا در اظهارات و 
برنامه های خود به مســائل مهم جامعه کارگری 

بپردازند و برای حل آن راهکار بدهند.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
مناظراتی که انجام شد نشــان داد که اطالعات 
چندانی درباره مشکالت اصلی جامعه کارگری 
وجود ندارد در حالی که انتظار می رفت کاندیداها 
به مباحث و ســرفصل های مهم جامعه کارگری 
بپردازند یا حداقل مشاورین آنها مشکالت جامعه 

کار و تولید را با آنها در میان می گذاشتند.
وی ادامه داد: یــک رئیس جمهــور باید در 
همه حوزه ها مشاورینی داشــته باشد که بتواند 
مشاوره های الزم را بدهد اما از مجموع مناظره ها 
به این نتیجه رســیدیم که به جــز چند مورد، 
کاندیداها کارگــران را محور صحبــت و برنامه 
خود قــرار ندادنــد و وقت زیادی بــرای جامعه 
کارگری نگذاشــتند که دلگرم شــوند در حالی 
که در مناظره ها جا داشــت که کاندیداها بیشتر 
در مورد جامعه کارگری و مشــکالت کارگران 

صحبت کنند.
رئیس کانــون عالــی انجمن هــای صنفی 
کارگــران از معیشــت و نبود امنیت شــغلی به 
عنوان دغدغه های مهــم جامعه کارگری نام برد 
و افــزود: صحبت هایی کــه در مناظره ها درباره 
معیشــت مطرح می شــد کلی بود و کاندیداها 
مشــکل معیشــت خانوارها ازجمله کارگران را 
تایید می کردند در حالی که خواجه حافظ شیراز 
هم می داند کارگران مشــکل معیشــتی دارند 
ولی با چه راهکارهایی باید مشــکل معیشــتی 
مردم و کارگران را حل کرد ســوالی است که در 

صحبت های کاندیداها به آن پاسخ داده نشد.
به گفته وی، معیشت هم یک بحث اقتصادی و 
هم یک موضوع اجتماعی است چرا که عدم درآمد 
کافی برای یک زندگی، مشکالت و ناهنجاری های 

اجتماعی زیادی به وجود می آورد.

 750هزار شغل خدماتی 
در سال 99 از بین رفت

آمارهای رســمی مرکز آمار از اشــتغال در 
سال 99 نشــان می دهد بیش از 2 میلیون نفر از 
جمعیت جویای کار و شاغل، غیرفعال شدند که 
سهم زنان یک میلیون و 300هزار نفر بوده و در 

این بین 750هزار شغل خدماتی از بین رفت.
به گزارش خبرگزاری فارس، صاحب نظران 
و اقتصاددانان معتقدند برای پایدار کردن شغل 
و فراهم کردن ظرفیت های اشــتغال باید بتوان 
چرخ اقتصاد را به حرکت و رونق واداشت. زمانی 
که کشــور با رکود عمیق در بخش های مختلف 
اقتصادی روبه رو اســت قاعدتا پول پاشی تاثیر 
زیادی در کاهش روند بیکاری ندارد و فقط اتالف 
منابع به شکل غیرهدفمند را به دنبال دارد. نمونه 
بازر این مسأله نیز وضعیت اشتغال و بیکاری سال 
99 در مقایسه با ســال 98 است. طبق آمارهای 
رســمی مرکز آمار ایران با کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادی حدود 3درصدی، بیکاری بیش از یک 

میلیون نفری شاغالن در بازار رقم خورد.
ســهم این ریزش نیروی کار در بخش های 
مختلف ازجمله کشــاورزی، صنعت و معدن 
و خدمات به وضوح روشــن اســت. در بخش 
کشاورزی حدود 250هزار نفر در سال 99 به 
نسبت سال قبل آن بیکار شدند. بخش صنعت 
نیز به دلیــل تعمیق رکــود، مقاومت خود را 
شکست و 17هزار و 500 نفر از شاغالن خود را 

از بازار خارج کرد.
بیشترین کاهش سهم اشــتغال در بخش 
خدمات شکل گرفته که به دلیل رکود و شیوع 
بیماری کرونا موجب بیکاری حدود 750هزار 

نفر شد.
در این مدت بیش از 2 میلیــون نفر از بازار 
کار خارج شــدند و در زمره جمعیت غیرفعال 
قرار گرفتند که سهم زنان بیشتر از مردان بوده 
و معموال بانوانی هستند که سرپرست خانوار 

نبودند.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

کارگران ایــن روزها بایــد مقابل 
هجمه ها و تعرضــات متعدد به حقوق 
خود ایســتادگی کننــد. از یک طرف 
خبر می رســد که بیش از ۶0 نماینده 
مجلس پای مزد منطقه ای و مزد توافقی 
را امضا گذاشــته اند و از ســوی دیگر، 
درمی یابیم آنهایی کــه تعیین کننده 
خط و خطوط اقتصادی کشور هستند، 
»نجات ایران« را در تعدیل بیشتر و رفع 
مقررات از روابــط کار می دانند. در این 
شــرایط، اگر دولت بعدی راهکارهای 
پیشنهادی اتاق بازرگانی و همسویان 
آن را بــرای آنچه بــه اصطالح »نجات 
ایران« نامیده اند، بپذیرد و به موازات آن، 
البی گری ها با نمایندگان مجلس یازدهم 
برای امتیازگیری به نفع خرده بورژوازی 
سودجو ادامه داشته باشد، روزگار بسیار 
سخت و دشواری برای طبقه کارگر در 

پیش خواهد بود.
آنچه اتاق بازرگانی و اتــاق ایران و 
همسویان آن در بخش خصوصی )البته 
بخش خصوصی ســودجو که بیشتر 
به ســود می اندیشــد تا تولید( در نظر 
دارند، »چینی سازی« یا »ویتنام سازی« 
اقتصاد اســت؛ کارگر بســیار ارزان، 
مقررات زدایی از قانون کار و تســهیل 
اخراج کارگران، رفع الــزام و انحصار از 
بیمه و تامین اجتماعی، رفع محدودیت 
ساعات کار با به کرســی نشاندن مزد 
توافقی و مزد کارمــزدی و حذف تمام 

حمایت های قانونی از عرصه روابط کار.
»ویتنام سازی« اقتصاد، یعنی همان 
مدلی که در طرح های اقتصادی ازجمله 
طرح نجات ایران پیگیری می شــود، 
مدلی است که بعد از جنگ جهانی دوم 
و به خصوص در دو دهه اخیر، آن گونه 
که »عبداهلل وطنخواه« فعال کارگری 
مستقل می گوید توســط سه نهادی 
اصلی سرمایه داری جهانی یعنی سازمان 
تجارت جهانی، صنــدوق بین المللی 
پول و بانک جهانی پیگیری می شود تا 

آزادسازی و تعدیل با قدرت بسیار پیش 
برده شود. این نهادها که نمایندگان تفکر 
آنها در ایران همین اتاق های بازرگانی 
هستند، معتقدند جهان در حال توسعه 
برای توســعه یافتگی راهی ندارد جز 
مقررات زدایی از بازار کار، محو نظارت 
و حمایــت دولت و خصوصی ســازی 
هرچه بیشــتر! همان راهکارهایی که 
مدل ایرانی آنها از دهه 80 شمســی به 
بعد پیش گرفته شده و امروز کارگران 
ایران را به خاک سیاه نشانده است. حاال 
به نظر می رســد به اسم »نجات ایران« 
می خواهند همین راهکارهای تعدیلی 
را با قدرت و شدت بیشتر به دولت بعدی 

حقنه کنند.
بیســت و هفتم اردیبهشــت ماه، 
بسته نجات ایران در قالب طرح »بنای 
ایران« که محصول مشترک اتاق تهران 
و پژوهشکده سیاســت گذاری شریف 
و اندیشکده کســب وکار شریف است، 
رونمایی شــد. اتاق بازرگانی تهران در 
ارتباط با رونمایی از این بسته اقتصادی، 
تبلیغات بسیار کرده است. این طرح چند 
هدف عمده را دنبال می کند: طی دوره 
زمانی چهار سال آتی، تورم در کشور به 
میانگین نرخ خاورمیانه خواهد رسید، 
درآمد پایه همگانی معادل 30 دالر برای 
هر ایرانی به دست خواهد آمد، اشتغال 
ساالنه یک میلیون و 100هزار نفر محقق 
خواهد شد، شاخص ادراک فساد کشور 
به میانگین این شاخص در کشورهای 
خاورمیانه نزدیک خواهد شد و نسبت 
صادرات غیرنفتی بــه تولید ناخالص 
داخلی به رشــد 100درصدی خواهد 
رسید. هدف ها بد نیست اما راهکارهایی 
که این طرح ارائه می دهــد، همگی از 
نوع راهکارهای تعدیلی و ضدکارگری 
هستند. به چند نمونه از این راهکارهای 

تعدیلی به اختصار اشاره می کنیم.
رفع انحصار از تامین اجتماعی

در بخش »چگونه رشــد اشتغال زا 
را محقــق کنیم« برای ایجاد ســاالنه 
یک میلیون و 100هزار شغل، چندین 

راهکار اجرایی و اصالحی پیشنهاد شده 
که اولین آن، »اصالح محیط کســب و 
کار« است. برای اصالح محیط کسب و 
کار، اقداماتی پیشنهاد شده که آخرین 
اقدام پیشنهادی، به شدت خطرناک و 
ضدکارگری است: »رفع انحصار از تامین 

اجتماعی برای بیمه کارکنان«.
به نظر می آید این اقدام پیشنهادی 
هدفی جز خصوصی سازی بیمه کارگران 
ندارد. اگر ســازمان تامین اجتماعی به 
طور انحصاری و الزامی، مسئول بیمه 
کردن کارگران شاغل و مشمول قانون 
کار نباشد، نظارت این سازمان ابربیمه گر 
و بین النسلی بر روند بیمه کردن متوقف 
و کارفرمایان مختــار خواهند بود که 
کارگران خــود را بیمه کنند یا نکنند و 
اگر هم بیمه کنند، حق بیمه را به کدام 

صندوق بیمه ای خصوصی واریز کنند.
این بند، به گفته وطن خواه، هدفی 
جز تاراج ســرمایه های بین النســلی 
طبقه کارگر و بازگذاشتن دست بخش 
خصوصی برای سودجویی از خدمات 
حمایتی ندارد. این در حالی ســت که 
چنین اقدامی یعنی رفع انحصار بیمه ای 
کارگران، در تعارض بــا الزامات اصل 
29 قانون اساسی است که تامین چتر 
حمایتی بیمه برای شهروندان را یک الزام 
قطعی می داند و آن گونه که »حسین 
حبیبی« عضو هیات مدیره کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار کشور می گوید: 
سرمایه و منابع تاریخی کارگران را نابود 

خواهد کرد!
 تالش برای استانی کردن 

قانون کار
در ادامــه ایــن طــرح بــا هدف 
»فعال سازی توسعه منطقه ای با هدف 
ایجاد ســاالنه یک میلیون و 100هزار 
شغل« باز هم اقدامات ضروری پیشنهاد 
شــده که اولین آنها، »ایجاد قانون کار 

استان محور« است.
تــا پیــش از ایــن، کارفرمایان و 
نئولیبرال های وطنــی همواره تالش 
داشتند الزام حداقل مزد سراسری را از 

میان بردارند و مزد منطقه ای را به جای 
آن بنشانند. حاال این طرح اتاق بازرگانی 
یک گام فراتر رفته و قانون کار استانی 
را پیشنهاد می دهد یعنی در هر استان، 
یک قانون کار اختصاصی حاکم باشد 
و کارگران هر منطقــه، تحت مقررات 

منطقه ای مشغول به کار شوند!
قانون کار استانی، یعنی حذف همین 
مقررات الزامی کار در سراســر کشور، 
همین مقرراتی که سال به سال با صدور 
آیین نامه هــای ســلبی و دادنامه ها از 
اعتبار اجرایی آنها کاســته شده و حاال 
می خواهند کل این قانون را که دستاورد 
تاریخی کارگران ایرانی اســت و برای 
تصویب آن زحمات بسیار کشیده شده، 
از میــان بردارند. با این ترفند شــدیداً 
ضدکارگری، همیــن حقوق حداقلی 
کارگران و امکان شکایت آنها به مراجع 
قانونی از میان خواهد رفت و نه تنها مزد 
منطقه ای، بلکه حقوق کار منطقه ای 

حاکم خواهد شد.
وطن خواه می گوید: همه این بندها 
فقط یک هدف دارد و آن ارزان ســازی 
طبقــه کارگر و فقیرترســازی نیروی 

کار است.
باید توجه داشــت که ایــن بند از 
پیشــنهادات اتاق بازرگانی در امتداد 
همان ویتنام ســازی بــازار کار قابل 
واخوانی اســت. در مناطق محروم تر و 
کمتر برخوردار، کارگران را به قعر دره 
فقر ســقوط دهند تا ســرمایه گذاران 

رغبت کنند در چنین مناطق محرومی 
سرمایه گذاری کنند!

قطعه قطعه کردن صنایع و رشد 
بیش از پیش پیمانکاران

یکی دیگــر از دغدغه هــای امروز 
کارگــران، گســترش اختاپوس گونه 
شــرکت های پیمانــکاری اســت؛ 
شرکت هایی که تبعیض را در نظام کار 
ایران نهادینه کرده اند و حاال این طرح 
اتاق بازرگانی در جهــت همان هدف 
ایجاد ســاالنه یک میلیون و 100هزار 
اشتغال، پیشنهاد گســترده تر شدن 
پیمانکاران را می دهد: »توسعه ظرفیت 
پیمانکاری و قطعه ســازی صنایع در 
جهت تکمیــل زنجیره و صــادرات به 
کشــورهای منطقه«. با این پیشنهاد، 
صنایع بیشتر از قبل قطعه  قطعه شده 
و به دســت پیمانکاران ریز و درشــت 
سپرده خواهند شد؛ اقدامی که حقوق 
شغلی کارگران در الیه های پایین شبکه 
پیمانکاری را بیش از همیشــه به یغما 
خواهد برد و گروه کثیری از شــاغالن 
را به ورطه »امتیاززدایی وحشتناک« 
می کشــاند. وقتی کارگر پیمانکاری 
هســتید، هر چقدر تخصص و مهارت 
داشته باشید و هر چند سال که سابقه 
کار داشته باشید، هیچ فرقی نمی کند. 
روابــط کار پیمانــکاری، روابط کاری 
امتیاززدایی شــده است که در آن هیچ 
شاخص و معیاری برای امتیاز گرفتن 

و تحرک طبقاتی کارگر وجود ندارد!
خصوصی سازی اموال ملت و گران 

کردن حامل های انرژی
راهکارهای ضدکارگری این گزارش، 
محدود بــه همین موارد نیســت. این 
گزارش در بخش مهار تــورم، راهکار 
خصوصی سازی هرچه بیشتر و فروش 
اموال دولت یــا همان امــوال ملت را 
پیشنهاد می دهد و می گوید برای جبران 
هزینه های دولت )به عنوان بخشــی از 
راهکار مهار تورم(، شرکت های بزرگ 
دولتی حتی زمین های دولت را بفروشند 
و بخشی از هزینه ها را با آن پوشش دهند. 
فروش ســرمایه های باارزش دولتی به 
بخش خصوصی که در ایران همان بخش 
خصولتی رانتی اســت، همه دارایی ها 
را از تملک مردم و نســل های متوالی 
شــهروندان خارج کرده و به خواص و 
نزدیکان به بلوک های قدرت می بخشد 
یا در واقع به رایگان هبه می کند و این در 
حالی ست که کارگران زیرمجموعه های 
این شرکت ها، همانند کارگران هپکو، 
هفت تپه، کنتورسازی، ماشین سازی، 
کشت و صنعت ها و صدها واحد کوچک 
و بزرگ دیگر به خاک ســیاه خواهند 
نشست.در کنار راهکارهای ضد کارگری 
برای کاهش هزینه های دولت، این طرح، 
راهکارهایی برای افزایش هزینه های 
ملت دارد، مثل »عادالنه ســازی یارانه 
حامل های انرژی« که به زعم نویسندگان 
طرح، منجر به اصالح الگوی مصرف و 
حذف قاچاق ســوخت ارزان می شود، 
غافل از اینکه گرانی یارانه های انرژی که 
بعد از هدفمندسازی یارانه ها در دولت 

احمدی نژاد آغاز شد، هزینه های سربار 
و غیرقابل تحمل، هــم بر بخش های 
ضعیف تولید و هم بر طبقات فرودست 
مردم تحمیل کرد و این درحالی ســت 
که دســتمزدهای کارگران و طبقات 
فرودســت، هرگز با تورم و هزینه های 

زندگی، همسان سازی نشد.
طرحی که به ظاهر جذاب است

این طرح، آکنــده از نکات دوپهلو و 
راهکارهای به ظاهر جذاب است که اگر 
درک درستی از قوانین حمایتی مانند 
قانون کار و اسناد باالدستی مانند قانون 
اساسی نباشد، ممکن است برای برخی از 
سیاست گذاران در قوای سه گانه ازجمله 
برخی نمایندگان مجلس در ابتدا جذاب 
باشد اما وقتی این طرح را دقیق و جمله به 
جمله بخوانیم و اصول زیربنایی اقتصاد 
ایران را براساس الزامات قانون اساسی به 
یاد بیاوریم، درمی یابیم که راهکارهای 
ارائه شده، همگی در جهت جاده سازی 
برای ارزان ســازی کارگــران و فرش 
قرمز پهن کردن برای ســرمایه گذاران 
رانتی اســت. در این طرح خبری از باال 
بردن دســتمزد کارگران و رساندن آن 
به معیارهای جهانی یا تشــکل یابی و 
مشارکت نیروی کار براساس معیارهای 
جهانی نیست و فقط از الگوهای سه نهاد 
اصلی سرمایه داری جهانی برای تعدیل 
و مقررات زدایی تبعیت شده و آن گونه 
که حبیبی می گوید: »این طرح، دستور 
سازمان تجارت جهانی را دنبال و اعالم 
کرده چون ســرمایه داران مرز ندارند 
همه جای را سرا و ملک خود می دانند. 
ما کارگران نیز باید ضمن هوشیار بودن 
به طور متحد و منسجم دنبال مطالباتی 
چون امنیت شــغلی و مالــی، آزادی، 
برابری و شان و کرامت کارگران باشیم 

و حواس مان به دولت و مجلس باشد«.
چرا باید حواســمان هم به دولت و 
هم به مجلس باشــد، چون باید طرح 
نجات ایران را کنار طــرح نمایندگان 
مجلس برای توانمندسازی و پایداری 
سازمان تامین اجتماعی بگذاریم و باید 
به یاد داشته باشیم بیش از ۶0 نماینده 
مجلــس در حال امضا جمــع کردن و 
تدوین طرحی برای به کرسی نشاندن 
منویات آن انجمــن خیریه اصفهانی و 
قانونی کردن مزد توافقی هستند و چون 
مجلس یازدهم هم اعتقاد دارد قانون کار 
ضد اشتغال است و کارگران ایران باید از 
این هم ارزان تر شوند؛ ارزان تر از امروز، 
ارزان تر از دستمزد زیر 100 دالر برای 

یک ماه تمام جان کندن!

حقوق کارگران و بازنشستگان با طرح نجات ایران به محاق می رود

طرحی برای ویتنامی سازی اقتصاد ایران

خبر

نتایج یک پژوهش نشــان می دهد در سال 
1398 به رغم آنکه تعداد شاغالن روستایی در 
بخش خدمات کاهش داشته اما در بخش های 
کشاورزی، صنعت و ساختمان با افزایش همراه 

بوده است.
به گزارش ایســنا، مرکز آمــار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اســتناد آمارهای طرح آمارگیــری نیروی 
کار مرکز آمار ایران، به بررســی آمار شاغلین 
روســتایی در بخش  هــای عمــده اقتصادی 
طی ســال های 9۶ تا 98 پرداخته اســت. به 
 موجب این گزارش تعداد شــاغلین 10 ساله
ی  ل ها ســا ر  د یی  ســتا و ر بیشــتر  و   
138۴ تــا 1390 رونــد کاهشــی داشــته 

 1398 139۴ تــا  مــا در ســال های   ا
افزایش یافته است.

بیشــترین نسبت شــاغلین روستایی طی 
سال های 9۶ تا 98 مربوط به بخش کشاورزی 
و پس از آن مربوط به بخش خدمات، صنعت و 

ساختمان بوده است.
بررسی تعداد شاغلین روستایی به تفکیک 
بخش های اقتصــادی نشــان می دهد بخش 
کشــاورزی بــا 1.3درصد، بخــش صنعت با 
0.۴درصد و بخش ســاختمان بــا 0.1درصد 
افزایش در سال 1398 روبه رو بوده در حالی که 
طی سال 1398 تعداد شــاغلین روستایی در 
بخش خدمــات کاهش 0.1درصدی داشــته 

است.

توزیــع شــاغلین روســتایی برحســب 
بخش های عمــده اقتصادی در ســال 1398 
حاکی از آن است که نسبت بخش کشاورزی در 
میان بخش های اقتصادی ۴9.۴درصد، بخش 
خدمات 2۴.1درصد، بخش صنعت 13.7درصد 
و بخش ساختمان 12.8درصد بوده است. به این 
ترتیب بخش کشاورزی بیشترین تعداد شاغلین 
روستایی را به خود اختصاص داده و بخش های 
خدمات، صنعت و ساختمان در رده های بعدی 

قرار دارند.
طبق این گزارش، تعداد شاغلین روستایی 
با 0.۶درصد افزایش از ۶ میلیون و ۴32هزار و 
538 نفر در سال 1397 به ۶ میلیون و ۴7۴هزار 

و 29۴ نفر در سال 1398 رسیده است.
در بین استان های کشــور، استان خراسان 
رضوی بیشترین سهم شــاغلین روستایی در 

بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان را به 
خود اختصاص داده است.

مرکز آمار وزارت کار خبر داد:

رشد تعداد شاغالن روستایی در بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان

رفع انحصار بیمه ای 
کارگران از سازمان تامین 

اجتماعی، در تعارض با 
الزامات اصل ۲۹ قانون 
اساسی است که تامین 
چتر حمایتی بیمه برای 
شهروندان را یک الزام 

قطعی می داند

اعضای اتاق های 
بازرگانی معتقدند برای 

توسعه یافتگی راهی جز 
مقررات زدایی از بازار کار، 

محو نظارت و حمایت دولت 
و خصوصی سازی وجود 

ندارد، همان راهکارهایی 
که امروز کارگران ایران را به 

خاک سیاه نشانده است
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