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طرح حذف کارگاه هــای مناطق 
روستایی از شمولیت قانون کار در آستانه 
سی و یکمین سالگرد تصویب قانون کار 
به نگرانی بزرگ فعاالن حوزه کار تبدیل 
شده و تبصره پیشنهادی الحاقی به ماده 
۴۱ قانون کار موجب بروز نگرانی فعاالن 
کارگری شده است. آنها باور دارند این 
موضوع سبب استثمار نیروی کار خواهد 
شد و امنیت شغلی کارگران را به خطر 

خواهد انداخت.
»حســین کمالی«، دبیرکل حزب 
اسالمی کار و وزیر کار و امور اجتماعی 
در دولت های ســازندگی و دولت اول 
اصالحات، درباره تصمیم نمایندگان 
مجلس برای اصالح قانون کار می گوید: 
»پروین اعتصامی در یکی از شعرهای 
خود می گوید آن گره را چون نیارستی 
گشود؛ این گره بگشودنت، دیگر چه بود. 
نمایندگان مجلس باید به دنبال اصالح 
ساختار اقتصادی کشور، بهبود وضعیت 
تولید، مزیتی کردن و رقابتی و تخصصی 
کردن فعالیت ها باشند اما به دلیل اینکه 
سواد و توانایی حل این مسائل را ندارند 
برای تامین حداقل های ممکن، فشار را 
روی طبقه کارگر به ویژه ضعیف ترین 
گروه آنها گذاشــته اند«. گفت وگوی 
خبرگــزاری کار ایران )ایلنــا( را با وی 

می خوانیم.
 در آستانه سی و یکمین سالگرد 
تصویب قانون کار قــرار داریم. 
فعاالن حوزه کار بر این باور هستند 
که این قانون بــا هدف حمایت از 
کارگران تصویب می شود. آیا این 
قانون جامع و کامل است و توانسته 
به تمامی نیازهای نیروی کار پاسخ 

دهد؟
قانون کار، قانــون تضمنین و یقین 
حداقل هاست؛ اصال. قوانین کار باید به 
نحوی تنظیم شود که تمامی کارگران 
را از زندگی قابل قبولی برخوردار کند. 
پس از انقالب، کارگران نسبت به قانون 
کار دوران حکومت پهلــوی اعتراض 
کردند و به همین دلیل، آن قانون اصالح 
شد. قانون کار ســابق به نحوی بود که 
امنیت شغلی کارگران را تامین نمی کرد، 
به همین دلیل، نیروی کار احســاس 
می کــرد که به حقوقــش کم توجهی 

می شود. مشکالتی مثل محرومیت از 
تامین اجتماعی، نداشتن مزد و نداشتن 
مرخصی الزم گریبانگیر نیروی کار شده 
بود.پس از پیروزی انقالب اســالمی، 
قانون کار با محوریت ایجاد امنیت شغلی 
برای کارگران اصالح شد. برخی از وزرا، 
مقررات و قوانین متفاوتی ارائه دادند که 
برخی مورد اعتراض جامعه کارگری قرار 
گرفت. معترضان باور داشتند به کارگران 
نگاهی زیبنده نشده است. پس از کش و 
قوس های فراوان، هشــت نفر از وزرای 
دولت میرحسین موسوی الیحه ای را 
آماده و به مجلس ارائه دادند. مجلس، 
الیحه پیشــنهادی را اصالح و آن را به 
شورای نگهبان ارسال کرد. الیحه بارها 
توسط مجلس و شورای نگهبان دست 
به دست شد و این دو نهاد بارها این الیحه 
را میان خود رد و بدل کردند. نگاه شورای 
نگهبان به قوانیــن و روابط کار نگاهی 
سنتی بود و دیدگاه حکومتی را نداشتند. 
نگاه ســنتی باعث می شد تا مشکالت 
کارگران درک نشده و حل و فصل نشود. 
امام خمینی)ره( با توجــه به اختالف 
نظر میان شورای نگهبان با مجلس به 
موضوع ورود کرد و مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام برای رسیدگی به اختالف 
میان شورای نگهبان و مجلس تاسیس 
شد. تصویب قانون کار مهم ترین تصیم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و 
الیحه پیشــنهادی دولت وقت به این 

شکل تصویب و اجرایی شد.
 سی و یک سال از زمان تصویب 
قانون کار می گذرد. آیا تمامی مفاد 
و تبصره های قانون کار در این مدت 

به درستی اجرا شده است؟
مطلوبیت و مقبولیت قانون کار به 
دلیل تغییرات تدریجی، اندکی کاهش 
یافته است. به طور مثال، براساس ماده 
۱۹۱ قانــون کار در دولــت دوم آقای 
خاتمی، بخشی از کارگاه های کوچک 
به صورت موقت از شمول برخی از مواد 
قانون کار خارج شدند. همچنین تصویب 
قوانین مســتقل نیز بر قانون کار تاثیر 
گذاشت و آسیب هایی بر پیکره این قانون 
وارد کرد. اگرچه قانون کار اجرا می شود 
اما کارگران از امنیت شغلی کامل و کافی 
برخوردار نیستند. قانون کار، مزایایی 

برای کارگران درنظر گرفته اما برخی از 
نمایندگان مجلس در ادوار مختلف، آن 

را نیز مورد تعرض قرار داده اند.
 فعاالن حــوزه کار معتقدند 
اصالحات پیشــنهادی مجلس 
فعلی نه تنها سبب بروز مشکالت 
در زندگی کارگران می شود، بلکه 
ماهیت قانون کار یعنی حمایت از 
نیروی کار نیز از بین خواهد رفت. 
هدف نماینــدگان مجلس از این 

طرح چیست؟
نمایندگان مجلس فعلی با جامعه 
کارگری و روابط کار چندان آشنا نیستند 
و رابطه خوبی با آنهــا ندارند، به همین 
دلیل تصمیم دارند تا به قانون حداقل ها 
حمله کنند؛ یعنی حقــوق کارگرانی 
که در مشاغل ساده روستایی اشتغال 
دارند. باید به کارگران و کســانی که به 
این افراد رای داده اند تا نماینده شوند، 
دست مریزاد گفت. نمایندگان مجلس 
تصمیم دارند حقوق کارگران شــاغل 
در کارگاه های کمتــر از ۱۰ نفر را هم 

نقض کنند.
 کارگران مشاغل غیررسمی از 
مولفه های مثل حداقل دستمزد، 
حمایت های اجتماعی، مرخصی 
استحقاقی و استعالجی محروم 
هستند. ۳۸ نماینده از نمایندگان 
استدالل می کنند، کارگران مناطق 
روستایی به مشاغل غیررسمی 
اشــتغال دارند و کارگاه های این 
منطقه برای اشتغال رسمی باید از 
تحت شمول قانون کار خارج شوند. 
به نظر می رســد، خروج از قانون 
کار به معنای گســترش مشاغل 
غیررسمی خواهد بود، در حالی که 
آیین نامه هــا و مقاوله نامه های 
سازمان بین المللی کار بر ضرورت 
حذف مشاغل غیررسمی تاکید 
می کند. نظر شــما دربــاره این 

موضوع چیست؟ 
پروین اعتصامی در یکی از شعرهای 
خود این بیــت را بیــان می کند: »آن 
گره را چون نیارســتی گشود/ این گره 
بگشودنت، دیگر چه بود«. نمایندگان 
مجلس باید به دنبال اصالح ســاختار 
اقتصادی کشور، بهبود وضعیت تولید، 

مزیتی کردن و رقابتی و تخصصی کردن 
فعالیت ها باشند اما به دلیل اینکه سواد 
و توانایی حل این مسائل را ندارند برای 
تامین حداقل های ممکن، فشار را روی 
طبقه کارگر به ویژه ضعیف ترین گروه 
آنها گذاشــته اند.کارگران روستایی از 
دسترسی به بسیاری مواهب اقتصادی 
و اجتماعی محروم هســتند. تصمیم 
این گروه از نمایندگان مجلس، ظلمی 
آشــکار و ناجوانمردانه است که علیه 
گروهی از نیروی کار در پیش گرفته اند. 
خط فقر بیش از ۱۰ میلیون تومان است 
و کارگرانی که در کارگاه های مختلف 
اشتغال دارند و حداقل دستمزد قانونی 
را دریافت می کنند، ســه برابر زیر خط 
فقر هســتند. اگر مزد کارگر سه برابر 
شــود، در آن شــرایط با خط فقر برابر 
می شوند. این افراد می خواهند کارگران 
روستایی را در فقر بیشتر غوطه ور کنند.

در حالی که میان دستمزد و حداقل های 
زندگی اختالف فاحشــی وجود دارد، 
ایــن 38 نماینــده خواهــان کاهش 
بیشتر دستمزد حداقلی برای کارگران 
روستایی هستند. آنها با بهانه هایی مثل 
ارزان بودن هزینه های زندگی در مناطق 
روستایی تصمیم گیری می کنند. تمامی 
هزینه های زندگی در مناطق شــهری 
و روستایی یکسان است. این احتمال 
وجود دارد که هزینه اجاره بهای مسکن 
در شهرها نسبت به روستاها بیشتر باشد 
اما روســتاییان متحمل هزینه هایی 
می شــوند که در زندگی شهری کمتر 
وجود دارد مثل هزینه تــردد و درمان 

ناقص محلی.

آقایان در مجلس باید اصالح ساختار 
اقتصادی، بهبود روابط کار و اشتغال زایی 
را در دســتور کار خود قرار دهند اما به 
جای این مولفه هــا، می خواهند میان 
کارگر و کارفرما کار را به توافق طرفین 
بگذارند. به طور قطــع، در توافق میان 
نیازمند و صاحب قدرت، هیچ گاه روابط 
عادالنه برقرار نبوده و همیشه اجحاف 
در حق مظلوم صورت می پذیرد.معتقدم 
سیاست هایی که برای اصالح قانون کار 
در پیش گرفته اند به معنای بازگشــت 
به دوران »گاوآهن« اســت. بسیاری از 
کشورها به ســمت »آینده پژوهی« و 
فراهم کردن زندگی خوب برای نیروی 
انسانی گام برمی دارند اما ایران با سرعت 
زیادی در حال بازگشت به زندگی بدوی 
و حداقلی بیشتر است و به عقب حرکت 
می کند. سیاست های استثمارگرانه در 
دستور کار مجلس قرار گرفته است. باز 
هم می گویم باید به کسانی که این افراد را 
به عنوان نماینده خود انتخاب کرده اند، 
آفرین گفت. نماینــدگان می خواهند 

ریشه کارگران را بزنند.
 چرا این رویکــرد را انتخاب 

کرده اند؟
برخی تالش می کنند با یک روش 
تخریبی به برخی کاســتی ها و مسائل 
پاســخ دهند. تمامــی حکومت های 
جهان، کرامت نیروی انسانی را سرلوحه 
خود قــرار داده اند. این افــراد توانایی 
اشــتغال زایی در مناطق روستایی را 
ندارند به همین دلیــل خواهان حذف 
استانداردهای شغلی هستند. نمایندگان 
بــرای محرومیت تمامــی کارگران از 
استانداردها خیز برداشته اند و نیروی کار 
مناطق روستایی تنها هدف آنها نیست. 
تفکر آنان نه تنها اسالمی نیست بلکه 
متاثر از نظرات »آدام اســمیت« است 
که در کتاب »ثروت ملل« منتشر شده 
است. آنها تصمیم دارند تا روابط کار را از 
بین ببرند و سپس نیروی انسانی را تحت 
فشار قرار دهند. اگر قانون کار از بین برود، 
تبعات منفی فراوانی به وجود خواهد آمد. 
در این شرایط، کارفرمایان می توانند هر 
برخوردی با نیروی کار داشــته باشند. 
ســازمان بین المللی کار تاسیس شد و 
بسیاری از کشورهای متعهد شدند تا 
از اندیشه هایی که این آقایان به آن فکر 
می کنند، دست بکشند.دولت ها باید در 
روابط کار بی طرف باشند اما مجلسی ها 
از گروه خاص و سرمایه داران در مقابل 
فقرا حمایت می کنند. آنچه مشخص 
اســت، رفتارهای ضدکارگری دارند و 
حداقل های حقوق کار را از بین می برند. 
به جای اینکه ساختار اقتصادی را اصالح 
کنند و زمینه ساز اشتغال شوند، حقوق 
حداقلی نیروی کار را کاهش می دهند. 
این موضوع را هم از سوی نهاد خود که 
آن را با نام »موسســه نذر اشتغال امام 
حسین)ع(« تاسیس کرده اند، تعریف 
می کنند اما براساس آن نه تنها کارگر را با 
مشکالت متعددی روبه رو می کنند بلکه 
نیروی انسانی را نسبت به مبانی دینی نیز 
بدبین می کنند.سیاست های اقتصادی 
کشور در طول سال های گذشته غلط 
بوده و موجب بروز مشکالت شده است. 
ساختار باید اصالح شــود. اصالحات 
آقایان همــواره جنبه تخریــب دارد و 

همیشه به دنبال تضییع حقوق گروهی 
از جامعه هستند. طرح آنها اصالحات 
نیســت بلکه تخریب و نابودی حقوق 

محرومان است.
 براســاس ماده ۴۱ قانون کار، 
دســتمزد کارگران بر مبنای نرخ 
رسمی تورم و سبد معیشت خانوار 
که حداقل های یک خانواده را تامین 
می کند، تعیین می شود. نمایندگان 
مجلس درنظر دارند با اضافه کردن 
تبصره ســوم به این ماده قانونی، 
دســتمزد کارگران را براساس 
»شرایط اقتصادی« تعیین کنند. 
فعاالن حوزه کار بــاور دارند این 
موضوع سبب می شود تا شرایط 
درآمدی کارگران تحت تاثیر قرار 
گیرد. نظر شــما درباره این اقدام 

مجلس چیست؟
پیشنهاد آقایان آسیب زننده است. 
امیدوار هســتیم تبصره پیشــنهادی 
تصویب نشود. حداقل مزد باید براساس 
هزینه زندگی و میزان نرخ تورم باشد تا 
هزینه یک مرد، یک زن و 3 فرزند را تامین 
کند اما با تورم موجود آنها مجبور شدند 
تعداد فرزندان را کاهش دهند و از 5 نفر به 
۴ نفر رساندند و در حال حاضر نیز به دلیل 
شرایط مالی آن را به 3 نفر کاهش داده اند.
معیشتی که برای کارگران در نظر گرفته 
می شــود، واقعی نیست. همچنین نرخ 
تورم را به صورت واقعی اعالم نمی کنند. 
اگر نرخ تــورم 5۰درصد باشــد به طور 
قطع، نرخ کمتری اعالم می شود. جامعه 
کارگری احســاس می کند با نرخ تورم 
بسیار بیشتری مواجه اســت.ما »مزد 
مجازی« داریم. اگر براساس نرخ تورم به 
دستمزد سالیانه اضافه کنیم، مزد مجازی 
داده ایم. از نخستین روزی که مزد مجازی 
شروع می شود و نرخ تورم هم باال می رود، 
قدرت خرید مزد نیروی کار نسبت به نرخ 
تورم پســرفت می یابد. »مزد حقیقی« 
معادل مزد مجازی و هر درصدی است که 
اضافه بر آن پرداخت می شود. این احتمال 
وجود دارد، اضافه بر مزد مجازی به کارگر 
پرداخت شود. آقایان می خواهند که مزد 
حقیقی را پرداخــت نکنند و کارگر را به 
کمتر از حداقل قانع کنند. این هنر این 
نمایندگان مجلس در حل مشــکالت 

مردم است.

نمایندگان مدعی انقالبی گری، پیروان آدام اسمیت هستند

فشار بر کارگران به جای حل مشکالت اقتصادی کشور

خبر

نتایج یــک پژوهش نشــان می دهد تعداد 
مقرری بگیران بیمه بیکاری در ســال ۱3۹۹ 
روند افزایشی داشته و شــیوع کرونا و تعطیلی 
موقت بسیاری از کارگاه ها در این زمینه اثرگذار 

بوده است.
به گزارش ایسنا، گزارش مرکز آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت کار از تعداد مقرری بگیران بیمه 
بیکاری در ســال ۱3۹8 و ۱3۹۹ نشان می دهد 
که طی سال ۱3۹8 مجموع کل مقرری بگیران 
بیمه بیکاری ۲۴5هــزار و ۱۹۷ نفر بــوده که از 
این تعداد ۱85هزار و ۹۴۲ نفر مــرد و 5۹هزار و 

۲55 نفر زن بوده اند. این در حالی است که تعداد 
مقرری بگیران بیمه بیکاری در ســال گذشته به 
3۱8هزار و 38 نفر رســیده و نسبت به سال قبل 
از آن ۲۹.۷درصد افزایش داشــته اســت. نتایج 
این گزارش نشــان می دهد که بیشترین میزان 
مقرری بگیران بیمه بیکاری متعلق به استان های 
تهران،  اصفهان و آذربایجان شــرقی بوده است.
همچنین تعداد مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری 
در سال گذشته 8۰۱هزار و ۶3۹ نفر بوده در حالی 
که طی سال ۱3۹8 این میزان ۲۲۱هزار نفر بوده و 
بیش از 3.5 برابر افزایش را نشان می دهد. از مجموع 

مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری در سال ۱3۹8 
حدود ۶۶88 نفر فاقد مهارت، بیش از 5۹هزار و 
3۰۰ نفر دارای مهارت اعــم از ماهر، نیمه ماهر و 
متخصص و بیش از ۱55هزار نفر اظهار نشــده 
است. همچنین در سال ۱3۹8 بیش از ۲۴۱هزار 
و 5۶۰ نفر از مقرری بگیران با قطع بیمه بیکاری 
مواجه شــده اند که بیشترین علت قطع مقرری، 
پایان دوره اســتحقاق مقرری، اشتغال مجدد و 
شناسایی اشتغال پنهان و پس از آن عدم حضور 
در دوره های آموزشی، عدم مراجعه جهت حضور 

و غیاب و امتناع از مشاغل پیشنهادی بوده است.

افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلیل کرونا

مجلس باید به دنبال اصالح 
ساختار اقتصادی، بهبود 

وضعیت تولید، مزیتی 
کردن و رقابتی و تخصصی 

کردن فعالیت ها باشند اما به 
دلیل اینکه سواد و توانایی 

حل این مسائل را ندارند، 
فشار را روی طبقه کارگر به 
ویژه ضعیف ترین گروه آنها 

گذاشته اند

دولت ها باید در روابط 
کار بی طرف باشند اما 

مجلسی ها از گروه خاص 
و سرمایه داران در مقابل 

فقرا حمایت می کنند. 
مشخص است که رفتارهای 

ضدکارگری دارند و 
حداقل های حقوق کار را از 

بین می برند
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 وصول 89 هزار میلیارد تومان
  از طلب تامین اجتماعی

 در دستور کار است
سرپرســت تامیــن اجتماعی گفــت: وصول 
مطالبات صندوق تأمین اجتماعــی از دولت را در 
دســت داریم که بتوانیم در قالب واگذاری سهام 
امسال حداقل 8۹هزار میلیارد تومان از دولت طلب 

خود را بگیریم.
میرهاشم موســوی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس در پاســخ به این پرسش که صندوق تأمین 
اجتماعی چقدر کسری دارد، گفت: کسری منابع 
در تأمین اجتماعی با توجه به مخارج بسیار زیاد و 
در برگیری اعضای مرتبط با این صندوق وجود دارد.

وی گفت: یکــی از موارد مهــم پیگیری برای 
وصول مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت 
را در دست داریم که بتوانیم در قالب واگذاری سهام 
امسال حداقل 8۹هزار میلیارد تومان از دولت طلب 
خود را بگیریم که بخشی از مشکالت کمبود منابع 
تأمین اجتماعی رفع شود. همچنین برنامه توسعه 
درآمد برای تأمین اجتماعی در نظر داریم که برای 
سال آینده اجرا خواهد شد.سرپرست سازمان تأمین 
اجتماعی در مورد اینکه کل طلب تأمین اجتماعی 
از دولت چقدر است، گفت: حداقل 3۰۰هزار میلیارد 
تومان از دولت طلب داریم که بابت تعهدات دولت 
در حق بیمه هایی است که باید پرداخت می کرده 
و تکالیفی که طبق قانون بر دوش دولت گذاشــته 
شده اســت. به عنوان مثال تخفیفاتی برای بیمه 
اقشار خاص مانند بیمه کارگران زیر پنج نفر، بیمه 
قالیبافان، بیمه رانندگان و صیادان که دولت تعهد 
کرده بود میزان تخفیف حق بیمه هــای آنها را به 
تأمین اجتماعی پرداخت کند. امیدوارم امســال 
دولت به تعهد خود عمل کند و برای سال آینده ردیف 
مستقلی در قالب الیحه بودجه کشور پیش بینی کند 

و بدهی خود به تأمین اجتماعی را بپردازد.
    

۴۵درصد فراگیران مهارتی، 
فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند

معاون وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعــی با بیان 
اینکــه فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی بیــش از 
۴5درصــد فراگیــران 
آموزشــهای مهارتــی را 
تشکیل می دهند،  از تدوین برنامه های مهارتی برای 

جامعه دانشجویان کشور خبر داد.
غالمحسین حســینی نیا در گفت وگو با ایسنا 
گفت: این مســاله که افراد بعد از فارغ التحصیلی و 
گرفتن مدرک دانشگاهی، مجددا به مراکز آموزش 
مهارتی برمی گردنــد و آموزش هایی را می بینند 
که برای جامعه کارگری یا جامعه تا سطح مهارت 
3 و ۴ درنظر گرفته شده، نشان از یک نقصان اساسی 
در نظام آموزش عالی کشور است.وی افزود: افراد به 
عنوان دانشجو وارد دانشگاه می شوند ولی خروجی 
آن تبدیل کارجــو برای دولــت و مهارت جو برای 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای می شود بنابراین 
الزم است که در این زمینه تمهیدات الزم را داشته 
باشــیم.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
تدوین برنامه هایی برای مهارت آموزی دانشجویان 
کشور خبر داد و گفت: یکی از این برنامه ها، آموزش 
مهارت آموزی هیبریدی اســت. این دوره ها یک 
مهارت کامل را متناسب با استعداد و عالقه دانشجو 
و تقاضای موجود در بازار کار به دانشــجو آموزش 
می دهد و ما در سازمان آموزش فنی و حرفه ای تنوع 

زیادی را در این استانداردها ایجاد کرده ایم.
وی ادامه داد: یکی دیگــر از برنامه های ما برای 
افرادی کــه فارغ التحصیل دانشــگاه شــده اند و 
رشته هایی که بازار کار برایشــان تقاضایی ندارد، 
پیش بینی شده است. براســاس این برنامه افراد را 
طی یک دوره ۶ ماهه به یک بســته مهارتی مجهز 
می کنیم که از مهمترین آنها، موضوع ICT است که 
افراد دوره ۶ ماهه کاملی را سپری می  کنند و مهارت 
کاملی را در زمینه ICT به طور کامال کاربردی و فنی 

یاد می گیرند و آماده ورود به بازار می شوند.
    

مرگ و مصدومیت چهار کارگر 
نصاب آسانسور بر اثر حادثه کار

چهار کارگر نصاب آسانســور حین کار در یک 
ساختمان نیمه کاره در تبریز، دچار حادثه سقوط 

شدند که متاسفانه یک نفر جان باخت.
به گزارش ایلنا، این حادثه ظهر روز پنجشنبه و 
زمانی اتفاق افتاد که ۴کارگر نصاب آسانسور به دلیل 
نقص فنی دستگاه از ارتفاع یک ساختمان نیمه کاره 
۱۴ طبقه واقع در شــهرک ولیعصر تبریز سقوط 
کردند.به گفته آنها، سه کارگر داخل کابین بودند و 
نفر چهارم روی کابین مشغول نصب آسانسور بوده که 
متاسفانه کارگری که باالی کابین بوده جان خود را از 
دست داده و سه نفر دیگر با اقدام به موقع امدادگران 

به بیمارستان امام رضا)ع( تبریز اعزام شده اند.

اخبار کارگری


