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تعییــن دســتمزد در اقتصادهای 
متورم که درآمد متوسط سرانه خانوار 
از حد متوسط جهانی پایین تر است، در 
مقوله اقتصاد اخالقی گنجانده می شود. 
منظور از اقتصاد اخالقی، شــیوه ای از 
اداره امور معیشتی و اقتصادی است که 
انگیزه حداکثرسازی سود را مبنا قرار 
نمی دهد و اصــول و معیارهایی نظیر 
انصاف، رفاه، ســعادت انسان ها و مانند 
اینها را در جایــگاه باالتری می گذارد، 
همان اقتصادی که همه چیز را به دست 
بازار آزاد و نظام خشــن عرضه و تقاضا 

نمی سپارد.
نگاهی به وضعیت فعلی جامعه ایران 
نشان می دهد که امروز بیش از هر زمان 
دیگری، بازگشت به اقتصاد اخالقی و 
بایدهای آن معنادار است. نرخ بزه های 
اجتماعی باالســت، کــودکان زیادی 
کار می کنند، بســیاری از سالمندان و 
بازنشستگان در تامین هزینه های درمان 
درمانده اند و زنانی که از فرط استیصال 
مجبور شده اند در کارگاه های زیرپله ای 
به کارهای سخت یدی با کمترین حقوق 
کارمزدی مشغول شوند و تن به استثمار 
بدهند. البته در کمــال تعجب، برخی 
ذی نفعان این وضعیت، این نحوه استثمار 
را خودخواســته و اختیــاری توصیف 
کرده و می گوینــد: »البد این کارگران 
غیررسمی شاغل در کارگاه های کوچک 
خودشان می خواهند که با این مزد کمتر 
از حداقل دستمزد مصوب، روزی 10 تا 
12 ساعت کار کنند چون جای دیگری 

کار گیرشان نمی آید«.
تامین رفاه، فراهــم آوردن امکان 
اشتغال شایسته با دســتمزد مکفی و 
ریشه کن کردن فقر، براساس نص صریح 
قانون اساســی، وظیفه دولت هاست. 
بازخوانی قانون اساسی نشان می دهد 
که معیارهای اقتصاد اخالقی، اقتصادی 
که دربســت خود را به بازار آزاد تسلیم 
نمی کند، در قانون اساسی به خوبی به 
رسمیت شناخته شده و در قانون کار نیز 
در بند دوم ماده ۴1 به صراحت قید شده 
»دستمزد باید به گونه ای تعیین شود 
که از پس تامین هزینه های ماهانه یک 

خانوار متوسط ایرانی بربیاید«.
صدای بلند مدافعان 

حداکثرسازی سود در کشور
عمل به قانون، یعنــی عمل به این 
الزامات اما یک جریان خزنده و پرقدرت 
در سال های اخیر در میان کارفرمایان 
رشد کرده که همان حداکثرسازی سود 
به هر قیمتی را هدف قرار داده اســت. 
این مدافعان اصــول غیراخالقی بازار 
آزاد، البته به روی خودشان نمی آورند 
که قصدشان از شعارهای خوش رنگ 
و لعاب، قانونی کردن اســتثمار است؛ 
اســتثماری که متــون قانونــی ما به 

هیچ وجه اجازه آن را نمی دهد.
امسال نیز برخی از نهادهای خیریه 

در آســتانه مذاکرات مــزدی و وقتی 
میلیون ها کارگر با بیم و امید، چشم به 
جلسات شورای عالی کار برای افزایش 
مزد ســال آینده خود دوخته اند، دوره 
افتاده اند و می گویند قرار است در شورای 
عالی کار با افزایش دســتمزد، دوباره 
خیانت شود و با استفاده از ابزار ارتباط 
مجازی، یک پیام به ظاهر خیرخواهانه 
با بهره گیری از نمادهای عرفی، سنتی 
و مذهبی با محتــوای حمله به حداقل 
دستمزد درســت کرده و در گروه های 
مجازی بازنشر می دهند یا به تلفن همراه 
تعداد زیادی از کارجویــان و کارگران 
فاقد قدرت چانه زنی، ارسال می کنند؛ 
پیام هایی که ظاهرشــان خیرخواهانه 
اســت اما هدف شــان، تبلیغات علیه 

حداقل دستمزد.

تبلیغات گســترده ایــن گروه ها 
نگران کننده اســت، چراکه تبلیغات 
آنها، هم نمایندگان مجلس و گروه های 
تاثیرگذار در سیاست گذاری ها را نشان 
کرده و هم الیه های کمتر آگاه در میان 
کارگران و مزدبگیران را. آنها می خواهند 
کارگران غیررســمی که عموماً قدرت 
چانه زنی و انتخاب پایینــی دارند، باور 
کنند کــه »مذاکرات مــزدی و اصوالً 
مــاده ۴1 قانون کار به ضــرر کارگران 
است و نمایندگان شــورای عالی کار، 
دشمن کارگران هستند«. این گروه ها در 
سال های اخیر به جای اینکه از دولت ها 
مطالبه کنند که به تکالیف قانون اساسی 
عمل کرده و امکانات اشتغال شایسته و 
کامل را برای همه شهروندان فراهم کند، 
مدام اصرار دارند که اجازه بدهید کارفرما 
هر دستمزدی می خواهد به کارگر بدهد 

و استثمار را قانونی کنید.
اما حرکت یکی از این موسســات 
در آستانه جلســات تعیین دستمزد 
امسال بسیار جالب اســت؛ برگزاری 
مسابقه و جایزه در مذمت ماده ۴1 قانون 
کار و حداقل دســتمزد! این موسسه 
اطالعیه ای منتشر کرده که در آن آمده 
اســت: »جایزه داریم، چه جایزه ای! به 

کسی که ثابت کند ماده ۴1 قانون کار و 
افزایش حداقل دستمزد به شکل فعلی، 
به نفع کارگران و ملت ایران است، جایزه 

می دهیم«.
در ادامــه این پیام، اســتدالل آنها 
برای برگزاری این مسابقه آمده است: 
»می دانیم که شورای عالی کار، امسال 
هم از قانــون کار در اجرای دســتمزد 
منطقه ای تخلــف می کند و همچنان 
به کارگران و اقتصاد کشــور آســیب 
خواهد زد ولی برای اتمام حجت، قبل 
از بازخواست، این مســابقه را ترتیب 

داده ایم«.
قسمت جالب اینکه ادعا می کنند 
دســتمزد منطقه ای حکم قانون کار 
اســت اما بند دوم ماده ۴1 قانون کار را 
که جزو قواعد آمره اســت و می گوید 
مزد باید به اندازه سبد معیشت خانوار 
باشد، نمی بینند و خود را کاماًل عامدانه 
به ندیــدن زده اند. جامعــه هدف آنها 
برای تاثیرگذاری این قبیل برنامه های 
تبلیغاتــی هم کارگرانی هســتند که 
زندگی سخت، وقت و فراغت چندانی 
برایشان نگذاشــته تا از حقوق صنفی 
خود آگاه شــوند و بدانند قانون کار چه 

می گوید.
دستمزد در روستاهای دورافتاده 

باید یک دهم تهران باشد
این ابهامات و ســواالت را با »اکبر 
اخــوان مقدم« مدیرعامل موسســه 
خیریه اصفهانی در میان گذاشــتیم 
و از او خواســتیم منطق برگزاری این 
مسابقه و حمله به حداقل دستمزد را 
تشــریح کند. او که مبتکر این جایزه 
است و معتقد اســت اعضای کارگری 
شــورای عالی کار باید در برابر جامعه 
بازخواست شــوند، در پاسخ توضیح 
می دهد: »دلیل اینکه ما در آســتانه 
تعیین دستمزد، به سراغ این مسابقه 
رفته ایم، این است که می دانیم شورای 
عالی کار باز هم امسال تخلف می کند و 
دستمزد منطقه ای را نادیده می گیرد. 
اینها یک روزی باید بابت این تخلف، 
محاکمه شــوند. تخلف شورای عالی 
کار، بیش از 30 ســال ادامه داشت و 
هیچ کــس اعتراض نکرد. ما دو ســه 

سال است که این موضوع را پیگیری 
می کنیم و معترض شده ایم. دو سال 
پیش در برنامه پایش تلویزیون، لزوم 
استقرار مزد منطقه ای را مطرح کردیم 
و اعضای کارگری شورای عالی کار را 
به چالش کشیدیم اما متاسفانه بعد از 
آن نیز دستمزد منطقه ای پیاده نشد«.
در ادامه از اخــوان مقدم که معتقد 
است دســتمزد منطقه ای نص صریح 
قانون اســت و عدم اجرای آن، تخلف، 
در ارتباط با متن صریح، الزام آور و آمرانه 
بند دوم ماده ۴1 قانون کار پرســیدیم؛ 
همان بنــدی که تاکیــد دارد حداقل 
دســتمزد باید به گونه ای تعیین شود 
که تامین کننــده هزینه های حداقلی 
یک خانوار متوسط باشــد. امسال نیز 
در جریان مذاکرات مزدی 1۴01، این 
کمینه هزینه های زندگی در محاسبات 
سبد معیشــت خانوار، عینیت یافته 
اســت: ۸ میلیون و ۹۷۹هزار تومان. با 
این حساب، براساس بند الزام آور قانون، 
حداقل دستمزد یعنی کف دستمزد در 
سراسر کشور، باید ۸ میلیون و ۹۷۹هزار 
تومان باشد و نه ریالی کمتر. آیا نهادهای 
خیریه که داد تخلــف از قانون به دلیل 
عدم اجرای مزد منطقه ای سر داده اند، 
می دانند که حکم روشن و صریح قانون 
این است که هیچ کجا مزد کمتر از این 

رقم نباشد؟
اخوان مقدم در پاسخ به این سواالت 
این گونه گفت: »ما به کف دســتمزد و 
عدد آن کاری نداریم. فرقی ندارد کف 
مزد را چه عددی بزنید، فقط مهم است 
که دستمزد در مناطق کم هزینه مثاًل 
روستاهای سیستان و بلوچستان، کمتر 
از مناطق پرهزینه باشــد تا مهاجرت 
معکوس شــکل بگیرد و کارفرمایان 
برای ایجاد اشتغال به این مناطق روی 
بیاورند. ما حرف مان این است که هزینه 
زندگی در تهران، ده برابر بیشتر از مناطق 
کم هزینه ای مثل روستاهای سیستان 
و بلوچستان اســت و بین دستمزد این 
دو منطقه باید ایــن اختالف ده برابری 
حاکم باشد! اگر کف مزد را در سیستان 
و بلوچستان، ۸ میلیون تومان تعیین 
کردید باید حقوق کارگــران تهران را 

بزنید ۸0 میلیون تومان، چون هزینه 
در تهران ده برابر است. این کار موجب 
می شــود کارفرمایان به طمع هزینه 
تمام شده کمتر، سراغ مناطق محروم 
برونــد و الجرم ایــن مناطــق از نظر 

اقتصادی رونق بگیرد«.
ایــن اســتدالل کــه بــر مبنای 
کم هزینه تر بودن برخی اســتان های 
کشــور پایه ریزی شــده، با داده های 
رســمی به هیچ وجه همخوانی ندارد. 
آمارهای رسمی تورمی دی ماه 1۴00 
منتشره توســط مرکز آمار ایران نشان 
می دهد که بیشترین تورم نقطه به نقطه  
در این ماه، متعلق به استان کهگیلویه 
و بویراحمد اســت با نــرخ ۵0درصد و 
رتبه دوم، از آن اســتان ایالم اســت با 
۴۹.۷درصد. بنابراین چطور استدالل 
می کنند که در این مناطق دورافتاده، 
هزینه های زندگی پایین تر است و باید 
دستمزد بســیار کمتر از تهران تعیین 

شود؟
فعاالن کارگری: می خواهند 

استثمار را قانونی کنند
در هر حال، این عده معتقدند با این 
شیوه فعلی تعیین دســتمزد، شورای 
عالی کار و به خصوص اعضای کارگری 
این شورا، مرتکب خیانت می شوند. از 
همین رو به ســراغ چند تن از اعضای 
کارگری شورای عالی کار رفتیم تا پاسخ 

آنها را به این ادعاها بشنویم.
»محمدرضــا تاجیــک« نماینده 
مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور 
در شــورای عالی کار می گوید: اینها با 
ماده ۴1 قانون کار و الــزام به پرداخت 
حداقل دستمزد مخالفند، ضمن اینکه 
گروه کارگری بارهــا به صراحت اعالم 
کرده با مزد منطقه ای به شــرط فراهم 
شدن زیرساخت ها هیچ مخالفتی ندارد. 
منتها مزد منطقه ای برای مناطقی است 
که تورم بیشتر است و هزینه های زندگی 
باالتر. درواقع برخالف میل شدید این 
آقایان، با اجرایی شدن مزد منطقه ای، 
حداقل مزد سراســری و ملی از میان 
برداشته نمی شــود بلکه در مناطقی 
مانند تهران کــه هزینه های زندگی به 
نسبت باالتر اســت، مزد منطقه ای به 
معنای مزدی باالتر از حداقل دستمزد 
سراسری اجرایی می شود. مزد صنفی 
نیز باز در مورد واحدهــا و کارگاه هایی 
است که حاشیه  ســود باالتری دارند 
مثل پتروشیمی ها و خودروسازی ها. 
در هیچ حالتی، حداقل مزد که باید برابر 
با سبد معیشت باشد، از میان برداشته 

نمی شود.
»آیت اســدی«، عضــو کارگری 
شــورای عالی کار نیز در ایــن رابطه 
می گویــد: ایــن نهادهــای خیریه 
می خواهند حداقل دستمزد را از میان 
بردارند. بهانه شان هم این است که شما 
نماینده کارگران غیررسمی نیستید و 
الزام به پرداخــت حداقل مزد موجب 
می شــود کارگران غیررســمی زیاد 
شــوند و کارفرمایان دست به تعدیل 
بزنند. در حالی که کارگر غیررسمی یک 
تخلف آشکار و اصوالً معلول سودجویی 
و قانون گریزی کارفرمایان ســودجو 
ازجمله خود این نهادهای خیریه است. 
به دلیل اهمال و عدم جدیت نهادهای 
نظارتی مسئول، این تخلف گسترده 
شــده و در همه جای کشــور ریشه 
دوانده است. پدیده غیرقانونی کارگر 
غیررسمی باید از میان برداشته شود. 
نمی توانند به بهانه دفاع از یک بیماری 
مزمن اقتصــادی یا همــان کارگران 
غیررسمی و در حالی که خودشان به 
این بیماری خطرنــاک دامن زده اند، 
استثمار را قانونی و نهادینه کنند. جای 
تاسف دارد در کشــوری که قانون کار 
دارد و عضو اصلی سازمان بین المللی 
کار اســت، گروهی به بهانــه دفاع از 
کارگران غیررســمی، در روز روشن و 
در مالعام، به دنبال گرفتن مجوز برای 

استثمار باشند!
»فرامرز توفیقــی« رئیس کمیته 

مزد کانون عالی شــوراهای اســالمی 
کار نیز می گوید: اینکه مسابقه برگزار 
کرده اند تــا هر که ثابــت کند حداقل 
مزد به نفــع ملت ایران اســت، جایزه 
می دهیم، سرنا از سر گشاد آن نواختن 
است. امروز همه، از صدر تا ذیل مملکت 
و ملــت می دانند که وضع معیشــتی 
طبقه کارگر بحرانی است. فاصله مزد 
۴ میلیونی و همین سبد معیشتی که 
خود دولتی ها محاســبه کرده اند، یک 
فاصله 12۶درصدی اســت. در چنین 
شرایطی، بدون ذره ای خجالت، تالش 
برای باال رفتن دســتمزد و کاستن از 

بحران معیشت را خیانت می دانند.
او اضافه می کند: اینهــا مدام ادعا 
می کنند کــه نماینــدگان کارگری 
خیانت می کننــد اما مــا در مقابل از 
نهادهــای نظارتــی می خواهیم به 
عملکرد این نهادهای به ظاهر خیریه 
به دقت رســیدگی کنند؛ نهادهایی 
که از رانت های دولتــی بهره می برند 
و روســتاییان، زنان سرپرست خانوار، 
معتادان بهبودیافته، معلوالن و سایر 
گروه های آســیب پذیر اجتماع را در 
روز روشن اســتثمار می کنند. اینها 
مرتب می گویند کارگران غیررسمی، 
ستاره ندارند و شما مدافع شان نیستید! 
درســت اســت. کارگران غیررسمی 
و فاقد بیمــه، در هفت آســمان یک 
ستاره ندارند اما ستاره هایشان را آنها 
گرفته اند. غاصب ستاره ها آنها هستند، 
کســانی که از طریق استثمار همین 
بی ستاره ها، سودهای نجومی به جیب 
می زنند و قیافه مدافع حقوق به خود 

می گیرند!
راضی نیستم، اما چاره ای ندارم

استفاده از استیصال جمعی کارگرانی 
که قدرتی برای انتخاب شغل و چانه زنی 
ندارند، با هیچ یــک از موازین اقتصاد 
اخالقی نمی خواند. اینکه بگوییم »اینها 

خودشان راضی هستند با ماهی ۸00 
هزار تومان یا یک میلیون تومان حقوق 
کار کنند، پــس به این نوع اشــتغال، 
رسمیت ببخشــید« ماهی گرفتن از 
مردابی گل آلود است. گروه های سودجو 
به روی خودشــان نمی آورنــد که این 
ناچاری و استیصال، یک عارضه است، 
که باید از میان برداشته شود و به روی 
خودشــان نمی آورند که راضی بودن با 
مجبور بودن، از زمین تا آسمان تفاوت 

دارد.
چندی پیش وقتی با یکی از همین 
زنان سرپرســت خانوار شاغل در یک 
کارگاه خیریــه برخورد کردیــم، از او 
پرســیدیم چرا برای ماهی ۸00هزار 
تومان، روزی چند ســاعت بدون بیمه 
و تعطیلــی، به صــورت کارمزدی کار 
می کنی؟ او پاسخ داد: »چاره ای ندارم. 
این حقوق ۸00 هــزار تومانی پول نان 
خالی هم نیست. به عنوان مادر دو فرزند، 
از این مدل کار کردن اصالً راضی نیستم. 
می خواهم بیمه داشــته باشم و حقوق 
کامل اما نه پارتی دارم، نه پول دارم و نه 
سابقه کار. کاش فکری به حال ما بکنند، 

ما هم حقی داریم...«.

نگاهی به گروه های به ظاهر خیریه در آستانه  تعیین دستمزد؛

کارگران و مشکلی به نام دایه های مهربان تر از مادر

 شماره  1026 /  شنبه 14   اسفند   1400  /    2 شعبان 1443  /  5 مارس   2022

نسرین هزاره مقدم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
بررسی طرح ساماندهی 

استخدام کارکنان دولت به 1401 
موکول شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه 
به آغاز بررسی الیحه بودجه سال 1۴01 در صحن 
علنی مجلس، ســایر طرح ها و لوایح تا پایان زمان 
بررسی و تصویب آن از دستورکار صحن خارج شد، 
لذا بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت 

به سال آینده موکول می شود.
اردشــیر مطهری در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: قرار بود که ســازمان امور اداری و استخدامی 
الیحه ای را برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت 
به کمیسیون اجتماعی ارائه دهد اما در عمل اتفاقی 
نیفتاد.وی خاطر نشان کرد: تاکید »لطیفی« رئیس 
سازمان اداری و اســتخدامی بر این بود که همین 
وضعیت موجود استخدام کارکنان را باید با نظارت 
بیشــتر مدیریت کنیم که این از نظر مجلس قابل 
قبول نیست.مطهری، حذف پیمانکاران و واسطه ها 
را از مزایای این طرح برشمرد و تصریح کرد: ماده ۶ 
این طرح می گوید افرادی که از طریق مقاطعه کاران 
یا پیمانکاران به استخدام درآمده اند، کال از حالت 
پیمانکاری خارج می شــوند و افراد با خود سازمان 

یا نهاد و معاونت پشتیبانی آن، قرارداد می بندند.
وی گفت: به رغم اینکه خیلی در مسیر کارشکنی 
شد و حتی از طرف سازمان امور استخدامی همکاری 
الزم نشــد اما با جدیت تصویب طرح ساماندهی 
کارکنان دولت را دنبــال خواهیم کرد. میلیون ها 
خانواده چشم  انتظار تصویب و ابالغ این طرح هستند 
و نمایندگان با جدیت و با همکاری دولت، طرح را 
تصویب و اجرای این طرح را دنبال خواهند کرد تا 

شرمنده میلیون ها تن از موکلین نباشیم.
    

رعیتی فرد:
 اجرای مزد منطقه ای

 به صالح نیست

معاون وزیر کار با بیان اینکه مزد منطقه ای نافی 
مزد حداقلی کارگران نیســت، گفت: به رغم اینکه 
خیلی از کارفرمایان دغدغــه نیروهای کار خود را 
دارند ولی به نظر می رســد که با منطقه ای شدن 
دستمزدها، شــاید در حق کارگران اجحاف شود و 
از عدالت مزدی به دور باشــد لذا اجرای آن در حال 

حاضر به صالح نیست.
علی حســین رعیتی فرد در گفت وگو با ایسنا 
گفت: در حال انجام مطالعات مزد منطقه ای هستیم 
و معتقدیم که بعد از مدت ها آن را به یک جمع بندی 
برســانیم و یک بار تعیین تکلیف کنیــم که اگر 

شرایطش را در کشور داریم، آن را به اجرا درآوریم.
وی ادامــه داد: شــرکای اجتماعــی ازجمله 
تشکل های کارگری اعتقاد دارند که مزد منطقه ای 
خوب است ولی باید یک حداقلی را برای کل کشور در 
شورای عالی کار مشخص کنیم که پایه و مبنای کار 
شود و بعد مزد منطقه ای را متناسب با آن اضافه کنیم.
معاون روابط کار وزیر کار افزود: طبق سبد معیشت، 
کارگران باید حداقل هایی را داشته باشند و بعد از آن 
حداقل ها، تعیین مزد منطقه ای می تواند برای رشته 

صنایع براساس آن انجام شود.
وی افزود: البته برخی از افــراد اعتقاد دارند که 
بگذاریم روی این موضوع بین و کارگر و کارفرما در 
مناطق مختلف توافق شود و هرچه توافق کردند، 
همان مبنای کار قرار گیرد که فکر می کنم چندان 
خوب نیست چون اگر بخواهیم توافق کنیم، شاید 
از عدالت مزدی به دور باشد و پیامدهایی با توجه به 

شرایط اقتصادی داشته باشد.
    

وزیر کار:
 تعیین حقوق کارگران
 در حال بررسی است

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: تعیین 
حقوق کارگران در سال 1۴01 در حال بررسی است.
به گزارش مهر، حجت عبدالملکی اظهار کرد: 
برای بررسی حقوق و دستمزد سال آینده کارگران، 
کمیته ای با ترکیب نمایندگان این قشر و کارفرمایان 
تشکیل دادیم و چندین جلسه در این راستا برگزار 
شــد.وی افزود: تصمیم نهایی در این خصوص با 
نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی اســت و 
وزارت کار به عنوان ضلع سوم در این جلسات حضور 
پیدا می کند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان 
کرد: مجلس در حال بررسی بودجه ارسالی دولت 
برای سال 1۴01 اســت و تغییرات و تصویب آن را 

نهایی خواهد کرد.

اخبار کارگری

اخوان مقدم: کاری به کف 
دستمزد و عدد آن نداریم 

فقط مهم است که دستمزد 
در مناطق کم هزینه، کمتر 
از مناطق پرهزینه باشد تا 
مهاجرت معکوس شکل 
بگیرد و کارفرمایان برای 

ایجاد اشتغال به این مناطق 
روی بیاورند

توفیقی: فاصله مزد و سبد 
معیشتی که دولتی ها 

محاسبه کرده اند، 
1۲۶درصد است. در چنین 

شرایطی، بدون ذره ای 
خجالت، تالش برای باال 

رفتن دستمزد و کاستن از 
بحران معیشت را خیانت 

می دانند


