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»بیست و نهم آبان« سالروز تصویب 
قانون کار است. قانون کار فعلی با همه 
محدودیت هــا و ضعف هایی که دارد و 
انتقاداتی که کارگــران به بخش های 
مختلف آن به خصوص فصل ششــم 
وارد می کنند، سند باارزشی است که 
طرف های مقابل، رویه های حمایتی و 
الزام آور آن را برنمی تابند و تالش دارند 
تا با تصویل طرح هــا و لوایح گوناگون، 
حقوق قانونی کارگــران در این قانون 
را مخــدوش کنند. نمونــه  اخیر این 
هجمه ها، طــرح ۳۸ نماینده مجلس 
برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون 
کار برای به کرسی نشاندن مزد توافقی 

در کارگاه های روستایی کشور است.
»حســن صادقی« رئیس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید: 
اگر نمایندگان مجلس، امضاهای خود 
را پس نگیرند و این طــرح پا به صحن 
مجلس بگذارند، کارگران کشور با تمام 

توان اعتراض خواهند کرد.
 قانون کار فعلی را در کلیت خود 
چطور ارزیابی می کنید و آیا این 
سند می تواند دربرگیرنده تمام 
حقوق قانونی کارگران باشد، همان 
حقوقی که سازمان جهانی کار بر 

آن تاکید دارد؟
قانون کار، فراز و نشیب های طوالنی 
و یک پروسه بســیار پرچالش را پشت 
سر گذاشت تا در سال ۱۳۶۹ به تصویب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. 
در گذر از این مراحل طوالنی، بسیاری 
از بندها و مواد اساسی آن حذف شد و 
آنچه امروز می بینیم، نســخه ای است 
که توانسته از شورای نگهبان و مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مجوز عبور 

دریافت کند و به تصویب نهایی برسد.
 آیا نسخه اولیه قبل از اینکه به 
تصویب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام برسد، بهتر بود و رویه حمایتی 

بیشتری داشت؟
بله، نســخه اولیه، مترقی تر، بهتر 
و مشــارکتی تر بود و نقش نمایندگان 
کارگری در آن پررنگ تر بود. در فصل 
ششم، نظارت اســتصوابی در انتخاب 
نمایندگان کارگری بســیار کمتر بود 
و دســت نمایندگان کارگــری برای 
اســتقرار یک نظام مشــارکتی در امر 

تولید، بســیار بازتر بود. اما به هر حال، 
آنچه امروز در دســت داریم، نسخه ای 
است که ۲۹ آبان ۶۹ به تصویب رسید 
و عمالً مورد امعان نظر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قرار گرفت و پس از ابالغ، 
جنبه اجرایی پیدا کرد. در هر حال، به 
مناسبت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون 
کار، جامعه کارگری در سراسر کشور، 
سلسله برنامه هایی برگزار می کنند و 
این روز را یــک روز ملی تلقی می کند. 
در این روز موضوعات بسیاری ازجمله 
حقوق بر زمین مانده و اجرایی نشده در 
قالب برنامه های مختلف از سخنرانی و 
اجتماع و گردهمایی گرفته تا مصاحبه 
و نامه نگاری، طرح می شود. قانون کار، 
یک سند ملی است که می توان گفت 
بعد از قانون اساسی، بحث برانگیزترین 
سند قانونی است که بر سر بندهای آن، 
یک اجماع اساسی صورت گرفته است.

 امسال یک تقارن ناخوش یمن 
داریم. در سالروز تصویب قانون 
کار، از طــرح نمایندگان مجلس 
برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ 
با هدف قانونی شدن مزد توافقی، 
رونمایی شده است. این تقارن را 

چطور ارزیابی می کنید؟
بیســت و نهم آبــان امســال، از 
حساسیت بیشتری نسبت به سال های 
قبل برخوردار اســت چرا که ســالروز 
تصویب قانون کار مقارن شده با طرح 
نمایندگان مجلس بــرای تغییر ماده 
۴۱ قانون کار که به نوعی با افزودن یک 
تبصره، ماده ۴۱ و هــر دو تبصره آن، از 
انتفاع ساقط می شوند و ارزش و اعتبار 
خود را از دســت می دهند. متاسفانه 
گروه هایی همیشه به دنبال تغییر قانون 
کار و از بین بردن سویه های حمایتی آن 
بوده اند و حاال با این طرح مثاًل الحاقی 
نمایندگان مجلس، ماده ۴۱ و دو تبصره 
آن، کاماًل بی اثر و خنثی می شوند و این 
ماده مهم از متن قانون کار کاماًل حذف 
می شود. خطرات و عواقب این کار، به 
مراتب بیشــتر از طرح های اصالحی 
قبلی برای اصالح قانون کار است چون 
۳.۵میلیون کارگر حوزه های کوچک، 
خانگی و کشاورزی، مشمول این بند 
الحاقی شده و از حداقل دستمزد قانونی 

محروم می شوند.

به همین دلیل، مــن در اینجا قصد 
دارم، نام نماینــدگان امضاکننده این 
طرح تخریبی را اعالم کنم تا کارگران 
بداننــد کدام یــک از وکالی مجلس، 
پای چنین طــرح ضدکارگری را امضا 
گذاشته اند و روشن شــوند: »علیرضا 
ورناصری قندعلی«، »جعفر قادری«، 
»احمد محرم زاده یخ فروزان«، »کمال 
حسین پور«، »محمدصالح جوکار«، 
»رســول فرخی میکال«، »فریدون 
حســنوند«، »علی علیزاده مراغه«، 
»موسی موسوی«، »حسینعلی حاجی 
دلیگانی«، »محمدرضا میرتاج الدینی«، 
»محمــد مولــوی«، »محمدطــال 
مظلومــی آبزرگــه«، »محمدتقــی 
نقدعلــی«، »محمد خدابخشــی«، 
»علی یزدی خواه«، »رضا آریان پور«، 
»جواد حســینی کیا«، »بهروز محبی 
نجم آبــادی«، »مجتبی محفوظی«، 
»حسین حاتمی«، »مهرداد گودرزوند 
چگینی«، »کریم حسینی«، »مهدی 
شریفیان«، »رمضانعلی سنگدوینی«، 
»نصراله پژمان فر«، »ابراهیم عزیزی«، 
»ذبیــح اهلل اعظمــی ســاردوئی«، 
»مصطفی نخعی«، »جعفر راستی«، 
»علــی آذری«، »انــور حبیــب زاده 
بوکانی«، »حسین حق وردی«، »اصغر 
سلیمی«، »جواد نیک بین«، »یعقوب 
رضــازاده«، »عبدالجــالل ایری« و 
»مجید نصیرائی« نمایندگانی هستند 
که پای این طــرح ضدکارگری را امضا 

زده اند.
 در صورت تصویب این طرح، 
چه اتفاقی خواهــد افتاد و دایره 
معافیت از حداقل دستمزد واقعًا 

چقدر گسترده خواهد شد؟
اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد و طرح 
پیشــنهادی ایــن نماینــدگان بــه 
تصویب برسد، به کارگاه های خانگی 
و کارگاه های زیر ۱0نفــر در همه جا 
تعمیم می یابد و شــاهد گسترش آن 
خواهیم بود. در صورت تصویب شدن 
این طرح، ما شاهد برخوردهای حذفی و 
نادیده گرفتن حقوق اولیه طبقه کارگر 
در بخش های مختلــف خواهیم بود. 
ضمن اینکه گام بعدی حذف ماده ۴۱ 
با الحاق یک تبصره به آن و حذف بیمه 
اجباری تامیــن اجتماعی خواهد بود. 

وقتی مزد توافقی شود، بیمه اجباری 
حذف می شود. مرحله بعدی نیز ورود به 
بیمه های مختلف است و کارفرما و کارگر 
بر سر نوع بیمه توافق خواهند کرد. مثاًل 
کارفرما به کارگر می گوید من تو را بیمه 
فالن شرکت می کنم یا فقط بیمه حادثه 
در کارگاه داریم یا بیمه آتیه و... درواقع 
چتر بیمه اجباری تامین اجتماعی از 
ســر طبقه کارگر برداشته خواهد شد 
و به همین دلیل اســت که این طرح، 
یک زنگ خطر جدی است و باید طبقه 
کارگر در مقابل آن با جدیت و توانمندی 

و اتحاد کامل، بسیج شود.
 راهکار این بســیج شــدن 
چیســت و کارگــران چطور 
می توانند متحدانه به مقابله با این 
طرح برخیزند و مانع از پیگیری و 

تصویب آن شوند؟
پیشنهاد می کنم نمایندگان جامعه 
کارگری در استان ها، اعم از شوراهای 
اسالمی کار، انجمن های صنفی، مجمع 
نمایندگان کارگــری، دبیران اجرایی 
خانه های کارگر، احزاب کارگری و هر 
تشکلی که نام کارگر را یدک می کشد، 
بســیج شــوند و بروند با نمایندگان 
مجلس مذاکره کننــد. تبعات منفی 
این طرح را برای نمایندگان استان های 
مختلف تشریح کنند و از آنها بخواهند 
امضایشان را پس بگیرند. ممکن است 
در صورت آگاهی نمایندگان از عواقب 
این طرح و اینکه بدانند این طرح هیچ 
تاثیری در اشتغال زایی و رونق کسب 
و کار نخواهــد داشــت، تجدیدنظر 
کننــد و امضای خود را پــس بگیرند. 
نماینــدگان مجلس بایــد بدانند که 

این طرح، هیچ تاثیــر مثبتی در ایجاد 
اشتغال در روستاها نخواهد داشت و فقط 
موجب مهاجرت اجباری روستاییان به 
شهرها و شهرک های اقماری حاشیه 
شهرها می شــود. باید به نمایندگان 
بگویند که سرنوشت اجرای ماده ۱۹۱ 
قانون کار و نتایج آن، مشــتی است که 
نشان دهنده خروار اســت. ماده ۱۹۱ 
قانون کار و معافیــت کارگاه های زیر 
۱0نفر از شمول برخی قوانین کار، در 
سال ۸۳ برای یک دوره سه ساله مصوب 
شد و فکر می کردند با این معافیت، بازار 
کار رونق می گیرد اما نتیجه چه شد؟ نه 
تنها بازار کار رونق نگرفت بلکه شاهد 
اخراج کارگران رسمی و برچیده شدن 
بسیاری از مشاغل صنفی بودیم. دولت 
احمدی نژاد متاســفانه این معافیت را 
تمدید کرد و در نهایت، بعد از تخریب 
بســیار به این نتیجه رسیدند که هیچ 
تاثیر مثبتی در کار نبوده و معافیت از 
قانون کار هیچ بهبودی در بیکاری ایجاد 
نکرده و موجب کاهش نرخ بیکاری نشده 
است. همین معافیت موجب شد نیروی 
کار باتجربه شغلش را از دست بدهد و 
به ارتش بیکاران افزوده شــود. میزان 
اشــتغال زایی در دوران احمدی نژاد 
ســالی ۱۴هزار نفر بود چراکه همین 
معافیــت، تاثیــر منفی بســیاری بر 
نرخ ایجاد اشــتغال داشــت. معافیت 
کارگاه های زیر ۵ نفر و بقاع متبرکه که 
همین االن هم برقرار اســت، هم هیچ 
تاثیر مثبتی نداشــتند و نمایندگان 

مجلس باید این مسائل را بدانند.
اینها ســرنا را از ســر گشــادش 
می نوازند و نعل وارونــه می زنند. ما به 
دنبال یک قانون کار واحد هستیم که 
همه مزدبگیران را منهــای نظامیان 
دربربگیرد؛ حتی پزشکان و خلبانان و 
معلمان و همه کارکنان دولت. باید به 
ســمتی برویم که یک قانون کار واحد 
دربرگیرنده همــه مولفه های حقوق 
کار توصیه شده توسط سازمان جهانی 
کار باشد. این چندگانگی در روابط کار 
است که قدرت چانه زنی و مطالبه گری 
نیروی کار را تنزل داده اســت. عده ای 
رسمی دولت هستند، عده ای پیمانی، 
عده ای کارگری و عــده ای هم معاف 
از تمام قوانین کار. همین چندپارگی 
منجر به این شــده که طبقــه کارگر، 
امروز بی پناه ترین طبقه و فاقد انسجام 
ســازمانی باشــد و هر روز در معرض 
تعرض و تاخت و تــاز نئولیبرال ها قرار 
بگیرد. محرومیت از حقوق اجتماعی 
به تاسی از حقوق سیاسی، نشات گرفته 
از چندپارگی و شکاف در نیروی کار و 
وجود قوانین چندوجهی است. ما باید 
به سمت قانون کار واحد برای همه به جز 
نظامیان برویم و اتفاقاً قانون کار فعلی به 
همین منظور نوشته شده اما متاسفانه 
هرگز در اجرا به درســتی و کامل اجرا 
نشــده و آن را چندپاره کرده اند و البته 
تاوان این چندپارگی و شــقاق را فقط 
طبقه کارگر می پــردازد. طبقه کارگر 
با فقدان امنیت شــغلی، بــا بی اعتبار 
شدن جایگاه اجتماعی و با عدم حضور 
نماینده واقعی در ارکان قانون گذاری 
و اجرایی دولت، هر روز تاوان می دهد. 
چندقانونی بودن نیروی انسانی موجب 
شده معلمان یا وکال یا اساتید دانشگاه، 

در مجلس نماینده داشــته باشــند و 
حقوق شان را با قدرت پیگیری کنند اما 
کارگران فاقد نماینده و قدرت چانه زنی 

موثر باشند.
 خواسته شما و فعاالن کارگری، 
پررنگ شدن سویه های حمایتی 
قانون کار و تامیــن حقوق اولیه 
کارگران است منتها برعکس این 
اتفاق افتاده اســت. نمایندگان 
مجلس طرحی را نوشــته و امضا 
کرده اند که همین حقوق اولیه و 
ساده هم از کارگران سلب شود. 
اگر این نمایندگان امضاهای خود 
را پس نگیرنــد و همچنان بر مزد 
توافقی پافشاری کنند، کارگران 
چه خواهند کرد و چه می توانند 

بکنند؟
اگر این طرح خطرنــاک که عماًل 
مسیر چند تکه شــدن فصول قانون 
کار را هموار می کنــد، به صحن برود 
و تصویب شــود، هزینه سنگینی در 
بلندمدت به جامعــه تحمیل خواهد 
شد. اتفاقاً نه تنها هیچ نقش مثبتی در 
کاهش نرخ بیکاری نخواهد داشــت، 
بلکــه موجب تخریب جــدی فضای 
روابط کار می شود. این طرح، متاسفانه 
حاصل تفکر موسسه خیریه نذر اشتغال 
اصفهانی اســت که از نام ائمه اطهار و 
مسائل مذهبی برای تضعیف حقوق 
انسان ها سوءاســتفاده می کند. اینها 
برخالف منش امام حسین)ع( رفتار 
کرده و شعار »هیهات من الذله« ایشان 
را فراموش کرده اند اما کارگران همین 
شــعار مبارک را مدنظر دارند. اگر این 
طرح مخرب به صحــن مجلس برود، 

هرگز ساکت نمی نشینیم.
اصالحات اصولــی دارد. یک زمان 
هست می گویند بیایید بنشینید توافق 
کنیم و متن قانون را اصالح کنیم اما این 
طرح، اصالح نیست، به معنای واقعی 
فقط تخریب است. حقوق حقه بیش 
از ۳ میلیون و ۵00هزار نفر را زیر سوال 
بردن و سرکوب کردن است. این طرح 
مصداق عینی ضــرر زدن به جماعت 
است. تقارن سالروز تصویب قانون کار با 
این طرح، برهه حساسی را رقم زده که ما 
کارگران باید وحدت خود را حفظ کنیم. 
همه تشکل های کارگری در این روز باید 
جمع شوند و علیه این توطئه ها فریاد 

سر دهند. هیچ راه دیگری هم نداریم!

کارگران در برابر حذف حداقل مزد ساکت نمی نشینند

تخریب قانون در پوشش اصالح

خبر

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: اصالح 
قانون کار را تنها با سه شــرط حذف نشدن حداقل های 
 ILO تأمین اجتماعی، عدم مغایــرت با توصیه نامه های

و نظرخواهی از تمام شرکای اجتماعی کار می پذیریم.
اصغر برشــان با اشاره به اینکه پیشــبرد هر جامعه در 
دولت ها و قوه قانون گذاری اســت، گفت: اگر دولت  و قوه 
مقننه درکی از جامعه هدف نداشته باشد با تصویب قوانین 

خود با مشکل مواجه می شویم.

وی با تأکید بر اینکه هیچ وزارتخانه ای به گســتردگی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیســت، تصریح کرد: 
متأسفانه به نوعی سکان بخش های مختلف وزارت کار به 
دست افراد غیرتخصصی سپرده شده و این نگرانی هایی را 

برای جامعه کارگری ایجاد کرده است.
برشان تأکید کرد: امروز انتصابات در وزارت کار بیشتر 
از حوزه کمیته امداد اســت در حالی که جامعه کارگری 
نمی خواهد تفکر کمیته امدادی گســترش یابد  و ما هم 

نمی خواهیم و به دنبال تفکر ماهیگیری هستیم.
وی به مشکالت مالی سازمان تأمین اجتماعی به دلیل 
انتصابات اشتباه اشــاره کرد و گفت: این مشکل موجب 
شــده تأمین اجتماعی از بانک رفاه بــرای تأمین حقوق 
بازنشستگان کمک بگیرد و این نگرانی هایی را ایجاد کرده 
بنابراین امروز باید در انتصابــات بخش های مختلف این 

وزارتخانه دقت شود.
دبیر اجرایــی خانه کارگر اســتان اصفهان همچنین 
نســبت به عدم اجرای قانــون همسان ســازی حقوق 
برای بازنشســتگان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: 
نماینــدگان مجلس و دولتمردان بایــد این تبعیض ها را 

از بین ببرند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان:

اصالحقانونکارراتنهاباسهشرطمیپذیریم

خطرات و عواقب این 
کار، به مراتب بیشتر از 

طرح های اصالحی قبلی 
برای اصالح قانون کار است 

چون ۳.۵میلیون کارگر 
حوزه های کوچک، خانگی 

و کشاورزی، از حداقل 
دستمزد قانونی محروم 

می شوند

گام بعدی حذف ماده ۴۱ با 
الحاق یک تبصره به آن و 

حذف بیمه اجباری تامین 
اجتماعی خواهد بود. وقتی 

مزد توافقی شود، بیمه 
اجباری حذف می شود. 

درواقع چتر بیمه اجباری 
تامین اجتماعی از سر طبقه 

کارگر برداشته خواهد شد
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مجلس،همدست
موسساتاستثمارگرخیریه

همه دلسوزان اقتصادی 
و فعاالن اقتصادی می دانند 
که شرایط فعلی جامعه آماده 
طرح های تخریبی نیســت. 
در شــرایطی که نمایندگان 
مجلس قصد حــذف ارز ۴۲00 تومانی دارند، 
اگر آن را در کنار تالش بــرای تغییر قانون کار 
بگذاریم، به این نتیجه می رسیم که مجلسی ها 
به هیچ عنوان دغدغه معیشت و زندگی کارگران 

را ندارند.
خطاب به این نمایندگان مجلس باید گفت 
که از سال ۶۹ که قانون کار وضع شده، کدام یک 
از مواد ۴۱، ماده هفت و ماده ۱۴۹ اجرایی شده 
که حاال شما می خواهید یک تبصره به ماده ۴۱ 
اضافه کنید؟ در این ســال ها چه زمانی تورم به 
معنای واقعی در افزایش دستمزد لحاظ شده و 
چه زمان سبد معیشت در معادالت مزدی منظور 
شده اســت؟ وقتی بند یک و دو ماده ۴۱ هیچ 
زمان اجرایی نشــده، چرا اقدامی نکردید، مگر 
شما وکیل الرعایا نیستید؟ سری به شهرک های 
صنعتی بزنید. قحطی کارگر ساده شده است. در 
شهرک های صنعتی بارها اعالن می زنند و آگهی 
می دهند اما با این دستمزدها، کارگر ساده حاضر 
به کار کردن نیست چون دیگر برایش نمی صرفد! 
کنار خیابان باقالی بفروشــد یا دست فروشی و 

مسافرکشی کند، بیشتر درمی آورد.
معتقدم ارزان سازی مدام نیروی کار موجب 
بدبختی کارفرمایان شــده و اگــر نمایندگان 
مجلس حــذف حداقل مــزد را تصویب کنند 
و به خواســته موسســات خیریه استثمارگر 
وجاهت قانونی ببخشند، بازهم هیچ مشکلی از 
کارفرمایان یا تولید و اشتغال حل نمی شود که 
هیچ، مشکالت بیشتر خواهد شد. اگر نمایندگان 
مجلس پای صحبت ها و درددل های کارفرمایان 
واقعی بنشــینند، عدم همراهی دولت و قوانین 
دســت و پاگیر تولید را به عنوان مشکالت بیان 
می کننــد. اگر می خواهند مشــکالت تولید را 
ریشه یابی کنند، با کارفرمایان واقعی به صحبت 
بنشــینند. این مدل برخورد با مساله دستمزد، 
مباح کردن بریدن سر کارگر توسط یک مشت 
اســتثمارگر اســت که می خواهند با سرکوب 
دستمزدی، ارزان سازی بیشــتر نیروی کار را 

محقق کنند.
یک پیک موتوری با سه ساعت کار کردن در 
روز، بیشتر از حداقل دستمزد درآمد دارد پس 
چطور کارگر باید انگیزه ورود به تولید داشــته 
باشد؟ این نمایندگان که باید حافظ قانون باشند، 
در حال تخریب قانون هستند. باید از آنها پرسید 
شما چه زمانی نگران اجرا نشدن ماده هفت قانون 
کار شــدید و چه زمانی آمدند بپرســند در این 
مدل های رنگارنگ مســکن از نهضت مسکن 
گرفته تا مســکن ملی، کجا الزامات ماده ۱۴۹ 

قانون کار رعایت شده است؟
به نظر من زمان شعارهای زیبا گذشته است 
و کارگران گــول وعده های زیبــا و حرف های 
دهان پرکن را نمی خورند. نمی توانند ادعا کنند 
می خواهیم اشتغال زایی کنیم پس قانون کار و 
ماده ۴۱ را تخریب می کنیم. این استدالل های 

نامربوط را دیگر جامعه کارگری نمی پذیرد!
در پایان باید گفت یــک نگرانی دیگر، ایجاد 
ســتادی برای مدیریت و رصد بازار اســت که 
مثاًل مقابله جدی با گران فروشی صورت بگیرد 
و گران فروشان را جریمه کنند. دقیقاً اقالمی را 
اعالم کرده اند که مبنای محاسبه نرخ تورم رسمی 
است؛ یعنی همان ســبد تورمی رسمی مرکز 
آمار را اعالم کرده اند که در بازار رصد می شود تا 
گران فروشی صورت نگیرد. مثاًل قیمت ماست 
پگاه را اعالم کرده اند. حاال اگر شما ماست پگاه را 
پیدا نکردید و ماست پاکبان یا کاله خریدید، دیگر 
کسی نگران قیمتش نیست! این بازی ها برای این 
است که نرخ تورم رسمی را عامدانه پایین بکشند. 
مولفه های تاثیرگذار در نرخ تورم رسمی ر ا احصا 
می کنند و همان هــا را کنترل قیمت می کنند. 
اینها بازی کردن با اعداد تورمی است تا با پایین 
کشیدن تعمدانه نرخ ها، مدعی شوند تورم را مهار 
کرده ایم. با این اقدامات تورم خوراکی ماه گذشته 
را که باالی ۶0درصــد بوده، می خواهند مدعی 
شــوند که می توانند به زیر ۵0درصد برسانند. 
این اعداد ساختگی تورم، می تواند در معادالت 
مزدی کارگران مشــکل به وجود بیــاورد و در 
مذاکرات مزدی به عنــوان یک مانع اصلی برای 
چانه زنی ظاهر شــود. به این ترتیب، همه جوره 
قصد فشار وارد آوردن به کارگران و نمایندگان 

کارگری دارند.
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