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انتظار۴۲ میلیون نفر برای تعیین 
دستمزد منطقی در ۱۴۰۰

ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار

بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور از دولت 
و وزارت کار انتظار دارند که هرچه زودتر محاسبات 
سبد معیشت یعنی زیربنای تعیین دستمزد سال 
آینده انجام شود چون به نظر می رسد این محاسبات 
با توجه به داده های موجود و آماده بودن فرمول ها، 
چندان سخت نیست و امیدواریم سریعا به سرانجام 
برســد. متاســفانه به رغم تالش های نمایندکان 
کارگری برای برگزاری جلسات شورای عالی کار، 
دولت اهمیتی به خواسته نمایندگان کارگری نداده 
و تا امروز جلسات شورای عالی کار برگزار نشده است.

در مذاکرات مــزدی، دولت باید نقش بی طرف 
و واسط داشته باشد نه اینکه سمت کارفرما رفته و 
مقابل کارگران جبهه بگیرد. متاسفانه نه فقط دولت 
اخیر، بلکه همه دولت ها در مذاکرات مزدی، نقش 
کارفرمایی ایفا کرده اند و هرگز واســطه بی طرف 
نبوده اند. این نوع موضع گیری ها و مقابله ها موجب 
شده که امروز یک شــکاف ۷ میلیون تومانی میان 
دســتمزد کارگران و هزینه هــای زندگی وجود 

داشته باشد.

در حال حاضر خط فقر، حدوداً 9.5 تا 10میلیون 
تومان است. کارگر حداقل بگیر با همه مزایای مزدی 
و عیدی پایان سال، نهایت ماهی سه میلیون تومان 
درآمد دارد بنابراین شکاف میان خط فقر و دستمزد 
کارگران، حداقل ۷ میلیون تومان اســت. در سال 
جاری به دلیل بحران کرونــا و افزایش هزینه های 
درمانی جامعه و همچنین تورم سرسام آور، سطح 
زندگی کارگران به بدترین شرایط ممکن، تقلیل 
یافت. البته بایــد بگویم کارگران امــروز زندگی 
نمی کنند و فقط تالش می کنند برای زنده ماندن! 
لذا دولت امسال وظیفه سنگینی در قبال کارگران و 
خانواده های آنها دارد. انتظار داریم تجربه تلخ سال 
قبل تکرار نشــود. در مذاکرات مزدی 99، اتفاقات 
ناگواری افتــاد؛ مزد بدون امضــای کارگران ابالغ 
شد و جامعه کارگری سر آن اتفاقات، هنوز از دولت 
دلگیر و ناراضی است پس به گونه ای رفتار کنند که 
بخشــی از این نارضایتی ها برطرف شود. به عقیده 
من دســتمزد 1۴00 باید »منطقی« و »عادالنه« 
تعیین شود و مطمئن باشند هیچ اتفاقی نخواهد 
افتاد و قرار نیست با منطقی و واقعی شدن دستمزد، 
تولیدکنندگان ضرر ببینند و ســقوط کنند چون 
امسال به خاطر تحریم ها و عدم ورود کاالها از خارج، 
کارفرمایان و تولیدکنندگان هرچه تولید می کنند، 
به فروش می رود یعنی همه کاالهایشان بدون توجه 
به سطح کیفی آنها، در بازار به فروش می رود. فکر 
می کنم بخش اعظم تولیدکنندگان کشور، درآمد و 
سودی که امسال به دست آورده اند، در ۴۲ سال اخیر 
بی سابقه بوده است. از این روی، می توان دستمزد را 
منطقی کرد بدون اینکه واویال سر دهند و بگویند با 
افزایش دستمزد، تولید سقوط می کند. در پایان باید 
تاکید کرد برای اینکه تولید تولیدکننده تداوم داشته 
باشد و برای اینکه اقتصاد بچرخد، باید من کارگر باید 
پول در جیب داشته باشم و خرید کنم پس برای رونق 
اقتصاد هم که شــده، باید دستمزد را واقعی کنند. 
شاید به قول آقایان »همه چیز در بازار به وفور موجود 
هســت« اما بودن همه چیز در بازار نشان دهنده 
گردش اقتصاد نیســت. وقتی ۴۲ میلیــون نفر از 
جمعیت ۸0 میلیونی کشــور، توان خرید نداشته 
باشند، معلوم است که چرخ اقتصاد لنگ می زند و 
نمی توان به رونق و شکوفایی رسید لذا توقع داریم 
امسال دستمزد به گونه ای افزایش یابد که قدرت 
خرید کارگران به قبل از این بالیای اخیر و تورم سال 

جاری بازگردد و منطقی شود.

 مسمومیت ۴ کارگر بر اثر 
نشت گاز آمونیاک

نشت گاز آمونیاک منجر به مسمومیت ۴ نفر 
از کارگران یک ســردخانه در نجف آباد اصفهان 
شد. به گزارش ایلنا، این حادثه روز یکشنبه )۲۶ 
بهمن ماه( حوالی ساعت 19 و ۳0 دقیقه برای ۴ 
نفر از کارگران یک سردخانه نگهدارنده میوه در 
محور جاده نجف آباد رخ داد. طبق این گزارش، 
مسموم شــدگان این حادثه مرد بوده اند که سه 
نفــر از حادثه دیدگان به بیمارســتان منتظری 
نجف آباد منتقل شدند و نفر چهارم خودخواسته 

در محل تحت درمان قرار گرفت.
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یادداشت

خبر کارگری

نسرین هزاره مقدم

هشــتم بهمن ماه، معاون حقوقی 
رئیس جمهور فرمانی خطاب به سازمان 
تامین اجتماعی صادر می کند که در آن 
دستور می دهد نرم افزارهای حقوقی را 
اصالح کنند تا کارفرمایان بتوانند در آغاز 
هر سال، بابت دستمزد و مزایای مزدی 
با کارگران باسابقه خود توافق یا به زبان 
ساده، تامین اجتماعی دیگر به افزایش 
دستمزد ســالیانه در لیست های بیمه 

گیر ندهد!
این نامه، خیلی خاموش و زیرپوستی 
به ســیاق یک نامه اداری ساده، ارسال 
شده است. مخاطب، مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی است و فرمان اصالح 
نرم افزارهای بیمه ای خطاب به او نوشته 
شده است. ریاست جمهوری و دولت، 
در ارتباط با صدور این فرمان، هیچ کجا 
صحبتی نکرده اند و ایــن فرمان از باال 
آمده، در ظاهر هیــچ ماقبل و مابعدی 

نداشته است.
تا روزهای میانه بهمن، همه چیز در 
سکوت گذشت تا ناگهان رسانه ها به از 
بین بردن سایر سطوح مزدی و افزایش 
دریافتی کارگران توسط یک نامه ساده 
اداری، اعتراض کردند. زبانه های اعتراض 
که باال گرفت و همه چیز برای کارگران رو 
شــد، معاون حقوقی رئیس جمهور در 
قالب جمالت معترضه، توضیحاتی ارائه 
داد. این توضیحات با هدف »ساده سازی 
مساله« و تقلیل موضوع به یک اصالح 
ساده نرم افزار و هوشمندسازی، ارائه شد 
اما سوال اینجاست که آیا معاون حقوقی 
رئیس جمهور، واقعاً از هجوم به دستمزد 

کارگران و تخریب حقوِق کارگراِن سایر 
سطوح ازجمله افزایش ساالنه مزد، پایه 
ســنوات و گروه های طرح طبقه بندی 

مشاغل، عقب نشینی کرده است؟
بیســت و یکــم بهمــن »پژمان 
محمدی« گفت: اخیراً پس از تصمیم 
کمیته ماده )1۲( قانون احکام دائمی 
برنامه های توســعه کشــور مبنی بر 
ضرورت اصالح نرم افزار محاســباتی 
حق بیمه ســنواتی، معاونت حقوقی 
پس از مکاتبــه دبیر ایــن کمیته در 
خصوص موضوع، بررسی الزم را انجام 
و نامه ای درخصوص موضوع ضرورت 
هوشمندســازی نرم افزار محاسباتی 
حق بیمه سنواتی به ســازمان تأمین 
اجتماعی و دبیر کمیته مذکور ارسال 
کرده است. معاون حقوقی رئیس جمهور 
افزود: مضمون نامه این معاونت صرفاً 
در راســتای مصوبه کمیته ماده )1۲( 
مذکور با هدف تأکید به سازمان تأمین 
اجتماعی برای اصالح نرم افزار محاسبه 
حق بیمه سنواتی و تبدیل نرم افزار به 
نرم افزار هوشــمند و اعمال شرایط و 
وضعیت واقعی کارگران در زمان شروع 
سال جدید و جلوگیری از اعمال خودکار 
و غیرهدفمند افزایش ســنواتی بدون 
لحاظ شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن 
این امر در چگونگی و میزان حق بیمه 
قابل دریافت، بوده است. بنابراین، منظور 
نامه معاونت حقوقــی رئیس جمهور، 
ملزم دانستن سازمان تأمین اجتماعی 
به رسیدگی به اعالم کارفرما و بررسی 
دقیــق وضعیــت کارگر براســاس 
مستندات، شــرایط و وضعیت جدید 
کارگر و خــودداری از اعمال خودکار 

ضرایب نسبت به همه بیمه شدگان بوده 
است. این اظهارات، نیازمند خوانش 
و واکاوی دقیق اســت. آیــا مفهوم 
مستتر در این اظهارات، عقب نشینی 
 اســت یا در لفافه، همان اهداف قبلی 

دنبال می شود؟
در این گفته ها، دو مســاله اصلی و 
کلیدی وجود دارد؛ اول اینکه این نامه، 
براســاس تصمیمات و منویات کمیته 
ماده )1۲( در دســتور کار قرار گرفته و 
دوم اینکه هدف، غیرخودکارســازی 

افزایش سایر سطوح مزدی است!
کمیته ماده )1۲(، کمیته حمایت از 
کسب و کار است که در راستای موضوع 
بند )ب( مــاده 1۲ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور، تشکیل شده 
اســت و هدف آن به ظاهر، رفع موانع 
کسب و کار و رونق سرمایه گذاری است 
اما در عمل مدت هاست که اعضای این 
کمیته، به دنبال برداشتن سد افزایش 
دســتمزد و الزام به رعایــت مصوبات 
شورای عالی کار هســتند. این کمیته 
معتقد است افزایش سالیانه دستمزد 
و نظارت بر اعمــال آن، کارآفرینان را 
از کارآفرینــی و جــذب کارگر، فراری 

می دهد و دست و پای آنها را می بندد!
پس روشن اســت که نامه معاون 
حقوقی رئیس جمهور، مصوبه کدام گروه 
و کمیته در کشور است، کما اینکه کمیته 
مزبور بعد از صدور این نامه، در سامانه 
اینترنتی خود نوشت: »بدین ترتیب با 
اعالم نظریه معاونت حقوقی ریاســت 
جمهوری، در صورت تسویه حســاب 
قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان 
هر ســال، قرارداد دوره بعدی به عنوان 

یک قرارداد جدید محسوب شده و دو 
طرف می توانند بــا رعایت حداقل مزد 
مصوب شــورای عالی کار، برای سایر 
سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به 
همکاری ادامه دهند به نحوی که اعمال 
ضرایب اتوماتیک نرم افزار حقوق سازمان 
تامین اجتماعی برای افزایش دستمزد 
سالیانه سایر سطوح دستمزدی )باالتر 
از حداقل مزد( نمی تواند مانعی جهت 
تمدید قرارداد کارفرما و کارگر باشد و 
لذا باید نرم افزار مربوطه توسط سازمان 
تامین اجتماعی اصالح شود. امید است با 
اجرای این موضوع توسط سازمان تامین 
اجتماعی در اســرع وقت، گامی موثر 
جهت پیشگیری از تعدیل نیرو توسط 
کارفرمایان و کارگران با حقوق و دستمزد 
مورد توافق و رعایت حداقل مزد مصوب 

شورای عالی کار فراهم شود«.
ســوال اینجاســت که آیا چنین 
کمیته ای، جایگاه حقوقی برای رایزنی 
و بحث در ارتباط با معادالت روابط کار و 
حقوق کارگران را دارد و آیا باالترین نهاد 
حقوقی کشور یعنی معاون رئیس جمهور 
همان طور که خــود اعتراف کرده، باید 

براســاس تصمیم این کمیته، حیات و 
ممات کارگران را در معرض خطر قرار 

داده و به دستمزد آنها یورش بیاورد؟
»حسین حبیبی«، عضو هیات مدیره 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور 
در این رابطه می گوید: از اول هم معلوم 
بود این نامه به درخواســت و سفارش 
کدام گروه صادر شده است. سودجویان 
و آنهایی که به اصطــالح »کارآفرین« 
خوانده می شــوند، سال هاست در پی 
تضییع حقوق شغلی کارگران هستند 
و هر دری را که بســته می بینند، از در 
دیگــر می خواهنــد ورود کنند! فقط 
جای تاســف دارد که معاون حقوقی 
رئیس جمهور به درخواست این گروه 

بخشنامه صادر کند.
ز  ا  ، » للهــی ج ا فر ظــم  کا «
فعــاالن کارگــری نیز در ایــن رابطه 
می گویــد: مدت هاســت سیاســت 
»حداقل بگیرسازی« با قدرت تمام و با 
اهرم های توانمند کارفرمایان و البی های 
آنها در سطوح باالی تصمیم گیری، در 
حال پیگیری ست. این نامه مشخص بود 
به سفارش چه کسی صادر شده و حاال 
خود معاون رئیس جمهور هم اعتراف 
کرده است. آیا کمیته ماده 1۲ می تواند 
در مورد مزد و تامین اجتماعی جلسه 
بگذارد و تصمیم بگیرد؟ آیا کارگران تا 
این حد، دست بسته شده اند که براساس 
تصمیم یــک کمیته دست راســتی، 

مزدشان مورد تهاجم قرار بگیرد؟
هجوم زیر پرچم 
»هوشمندسازی«

نکتــه بعــدی در اظهــارات 
عقب نشــینی گونه معــاون حقوقی 
رئیس جمهور، یک عبارت در گفته های 
ایشــان اســت که دقیقاً هدف غایی را 
می رســاند؛ آنجا که از »جلوگیری از 
اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش 
سنواتی بدون لحاظ شرایط جدید کارگر 
و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان 
حق بیمه قابل دریافت« یاد شده است. 
معاون حقوقی رئیس جمهور با این نامه 
قصد دارد از اعمال خودکار و غیرهدفمند 
افزایش ســنواتی دستمزد جلوگیری 
کند یعنی ابتدای هر سال، دستمزد یک 
کارگر باسابقه که 10 یا ۲0 سال در یک 
کارگاه کار کرده، بــه صورت خودکار و 
براساس مصوبات مزدی شورای عالی کار 
افزایش نیابد. یعنی »غیرخودکارسازی 
افزایش سالیانه دستمزد« همان مزد 

توافقی به زبانی دیگر است.
در واقع اگر بخواهند افزایش سالیانه 
مزد را غیرخودکار و مشروط به شرایط 
کارگر و کارفرما کننــد، همه کارگران 
شاغل در ابتدای سال جدید، مشمول 
افزایش مزد به صورت خودکار نخواهند 

شد و از آنجایی که کارگران فاقد تشکل 
و همگــی برخوردار از قــرارداد موقت 
هســتند، کارفرما فعال مایشاء خواهد 
شــد و کارگران را مجبور خواهد کرد 
به رغم برخورداری از سال ها سابقه کار، 
به حداقل دســتمزد یا کمی بیشتر از 
حداقل دستمزد رضایت دهند. بنابراین 
معنای مســتتر در این جمالت گنگ 
و مبهم که در قالب اظهارات توضیحی 
آمده و به نوعی توجیه گر نامه هشــتم 
بهمن محســوب می شــود، همان به 
کرسی نشاندن مزد توافقی و جلوگیری 
از افزایــش خودکار مــزد کارگران در 
ابتدای ســال و در ابتدای قرارداد کاری 
جدید است. اسم این حق زدایی را بسیار 
هوشمندانه، هوشمندسازی گذاشته اند 
و در کنار آن هــم توضیح داده اند که در 

مقام صدور بخشنامه مزدی نیستیم!
حبیبی به نمایندگی از جانب تشکل 
کانون عالی شــوراهای اســالمی کار 
کشور می گوید: با توضیح و تبصره قانع 
نمی شویم. معاون حقوقی رئیس جمهور 
فقط یک راه دارد، نامه را باطل کند یعنی 
به طور رسمی آن را پس بگیرد و اعالم 
کند که این نامه از حیز انتفاع و کارکرد 

ساقط شده است.
فرج اللهی نیــز با تاکید بــر اینکه 
نمی تــوان با الحان خــوش و جمالت 
دلپسند، حقوق کارگران را به تاراج برد، از 
لزوم ابطال نامه می گوید و اینکه کارگران 
نباید به این تبصره ها و تکلمه ها دلخوش 
شوند چون می خواهند همه کارگران 
را حداقل بگیر کنند، می خواهند پایه 
سنوات و سایر سطوح مزدی را از میان 
بردارند و می خواهند مقررات زدایی را 

بی صدا و با جمالت خوب، دنبال کنند!
حبیبی در توضیح بیشتر می گوید: 
اگر نامه را باطل نکنند، به مطالبه گری 
ادامه می دهیم ضمن اینکه ســازمان 
تامین اجتماعی که دارایی طبقه کارگر 
اســت و امور آن باید به دست کارگران 
و بازنشستگان کشور اداره شود، هرگز 
نباید زیر بار پذیــرش این نامه برود و به 
اسم هوشمندسازی، همه حقوق مزدی 

کارگران را مخدوش کند.

هوشمندسازی نرم افزارهای تامین اجتماعی همان مزد توافقی است

هجوم به دستمزد کارگران با واژگان زیبا

خبر

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر اینکه نقش حاکمیتی 
و جایگاه دولت در شــورای عالی کار باید حفظ شود و با نقش 
کارفرمایی تداخل پیدا نکند، گفت: اعالم درصدهای مختلف 
برای افزایش دستمزد کارگران خالف رویه استاندارد مذاکرات 
است و رقم دستمزد در شورای عالی کار با چانه زنی و گفت وگوی 

سه جانبه مشخص می شود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا درباره پیشنهاد 
کمیســیون اجتماعی مجلس مبنی بر افزایش ۳5درصدی 
حداقل مزد کارگران و توافق با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

برای مزد 1۴00 اظهار کرد: معتقدم اعداد و ارقامی که بین ۳5 
تا ۴0درصد در سخنان مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس و 
افراد ذی نفوذ اعالم می شود نشان می دهد که مذاکرات شورای 
عالی کار بین کارگران و کارفرمایان و دولت بی اثر شــده است 
چون حدود رقم ها برای دستمزد سال آینده مشخص شده و به 
احتمال زیاد دولت تالش می کند در همین حیطه، پیشنهادی را 
به دو گروه کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار مطرح کند.

وی ادامه داد: طبعا گروه کارفرمایی مثل هر سال تمکین کرده 
و می پذیرد ولی گروه کارگری اعتراض هایی نسبت به آن خواهد 

داشت ولی در نهایت رقم پیشنهادی را می پذیرند ولی نکته مهم 
این است که نباید جایگاه قانونی شورای عالی کار مخدوش شود 
و این به نفع جامعه کارگری، بازار کار و مشارکت های اجتماعی 

در کشور نیست.
این کارشــناس حوزه کار تصریح کرد: باید تالش کنیم 
نقش گروه های صنفی و مدنی را در مسئولیت های اجتماعی 
کشــور پررنگ و از دیدگاه ها و ظرفیت های آنها اســتفاده 
کنیم. هر ســال می گوییم شیوه تعیین دســتمزد را تغییر 
می دهیم و به گونه دیگر عمل می کنیم ولی همچنان طبق 

روال سال های قبل اقدام می کنیم و نمی توانیم شکاف بین 
حداقل مزد و هزینه های معیشت کارگران را پر کنیم و بین 
مزد واقعی و مزدی که در شورای عالی کار تصویب می شود، 

تفاوت بسیار است.

کارشناس حوزه کار:

مزد کارگران با چانه زنی مشخص می شود نه توافق مجلس و دولت

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اکثر 
کودکان کار مهاجران کم برخوردارند، گفت: این 
مسأله به دســتگاه های مختلفی بستگی دارد و 

چند نهادی است.
به گزارش خبرگزاری فــارس، الهام فخاری 
افزود: شکل هایی از کار کودک، به ویژه در حاشیه 

کالنشــهرها به این دلیل به وجود می آید 
که طبقــات اجتماعــی، نابرابری ها و 
حاشیه نشینی تبعاتی دارد. وی افزود: 
درواقع مهاجران کم برخوردار به امید 
فرصت های بهتر به سمت کالنشهرها 
می آیند و در این شرایط همه اعضای 

خانواده ازجمله کودکان و نوجوانان 
در معرض خطرات جدیدی قرار 
می گیرند. این عضو شورای شهر 
تهران ادامه داد: بخشی از کودکان 
کار، کودکان مهاجری هســتند 
که از کشــورهای همسایه بدون 
حضور سرپرســت و والدین وارد 
کشور ما می شوند و در محیط  های 
شــبه خوابگاهی به ســر می برند. 

وی بیان داشــت: کودکی که به دنبال کار برای 
استراحت و خواب فرصت کافی ندارد و مشغول 
کار اســت فرصت و مجالی برای آموختن، بازی، 
تعامل اجتماعــی و بهره مندی از فرصت زندگی 
کودکانه نخواهد داشت. درواقع به خاطر وضعیت 
اقتصادی، کودکی این کودکان و نوجوان مصادره 
می شود. وی گفت: بخشی از وظایف رسیدگی به 
این کودکان مربوط به حوزه وزارت تعاون، کار و  رفاه 
اجتماعی است و از طرفی دستگاه تخصصی حوزه 

کودکان  نیز سازمان بهزیستی است. از سوی دیگر 
حاشیه نشینی مسائل امنیتی و انتظامی را هم ایجاد 
می کند. پس این موضوع به دستگاه های مختلفی 
بستگی دارد و چندنهادی است. وی گفت: یک جور 
بی انضباطی در وضعیت کار و اشتغال وجود دارد. 
برای مهاجران هم میهن حداقل باید آسیب شناسی 
شود که چرا ریسک می کنند و در این شرایط قرار 
می گیرند. ممکن است بخشی از آن به دلیل عدم 

توسعه روستایی و تغییرات اقلیمی نیز باشد.

عضو شورای شهر تهران:

 اکثر کودکان کار، مهاجران کم برخوردارند

نمی توان با الحان خوش و 
جمالت دلپسند، حقوق 

کارگران را به تاراج برد چون 
می خواهند همه کارگران 
را حداقل بگیر کنند، پایه 

سنوات و سایر سطوح 
مزدی را از میان بردارند و 
مقررات زدایی را بی صدا 

دنبال کنند

معاون حقوقی رئیس جمهور 
قصد دارد از اعمال 

خودکار و غیرهدفمند 
افزایش سنواتی دستمزد 

جلوگیری کند یعنی 
»غیرخودکارسازی افزایش 
سالیانه دستمزد« همان مزد 

توافقی به زبانی دیگر است
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