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به نظر می رسد پروپاگاندا و تبلیغات 
پرهزینه و طوالنی یک موسسه خیریه 
باالخره جواب داده و نمایندگان مجلس 
یازدهم حاضر شــده اند، به آنچه آنها 
می خواهند، »چشم« گویند. طرحی 
که توسط برخی از نمایندگان مجلس 
امضا شــده، در صورت تصویب، مزد 
توافقــی را برای کارگران روســتایی 
کشــور، قانونــی می کنــد و راهی 
می گشاید به سمت از میان برداشتن 

حداقل دستمزد.
طرحی کــه توســط ۳۸ نماینده 
مجلس امضا و در نوزدهم آبان ماه اعالم 
وصول شــده، طرحی برای به کرسی 
نشــاندن مزد توافقی در روســتاها از 
طریق افزودن یک تبصره به ماده ۴۱ 
قانون کار )ماده تعیین حداقل دستمزد 
کارگری( اســت. در مقدمه یا همان 
دالیل توجیهی این طرح آمده است: 
»یکی از اصلی ترین دغدغه های کشور، 
معضل اشــتغال در دو وجه بیکاری و 
مشاغل غیررسمی است. مطابق آمار 
موجود، جمعیت بیکاران به طور پیوسته 
افزایش یافته اســت. به دلیل بیکاری 
گسترده، به ویژه در مناطق روستایی، 
نسبت روستاییان به جمعیت کشور 
طی ۳0سال گذشــته از ۴۵درصد به 
۲۵درصد کاهش یافته است. ۸۸درصد 
روستاییان در مشاغل غیررسمی که 
فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است، 

مشــغول به کارند. ســازمان جهانی 
کار اظهار مــی دارد کــه قوانین باید 
به صورتــی تنظیم شــوند که درصد 
مشاغل غیررسمی روبه کاهش باشد. 
طی ۸ سال گذشــته، نسبت شاغلین 
غیررســمی از ۴۵درصد به ۶0درصد 
افزایش یافته است. هزینه های تولید 
در روستا بیشتر از شــهر است چرا که 
هزینه های حمل و نقل مــواد اولیه، 
فروش محصوالت، تامین و دسترسی 
به نیروی متخصص و کمبود امکانات در 
مناطق روستایی باالتر است، به همین 
علت، سرمایه گذاری در روستا صرفه 
اقتصادی ندارد و به واســطه بیکاری 
ناشــی از آن به عنوان عامــل اصلی، 
موج مهاجرت و انحطاط روســتاها و 
مناطق محروم فراهم آمده است. ماده 
۴۱ قانون کار تاکید دارد میزان حداقل 
مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور 
یا صنایع مختلف تعیین شود زیرا هزینه 
زندگی در هر منطقــه با منطقه دیگر 
متفاوت است. هزینه زندگی در روستا 
به مراتب کمتر از هزینــه زندگی در 
شهر است ولی شورای عالی کار اصرار 
به یکسان بودن دســتمزد در شهر و 
روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال 
در روستا و از بین بردن صنایع کوچک 
شده است... پیشــنهاد می شود یک 
تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود 
که برای روستاییان این قانون مصوب 
شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این 
ماده قانونی مســتثنی شوند و نسبت 

به دســتمزد دریافتی از خدمات بیمه 
استفاده کنند«.

و اما متن طــرح، افزودن تبصره ای 
به نام تبصره ۲ به ماده ۴۱ قانون کار با 
این متن: »کارفرمایان مشاغل ایجاد 
شــده در روســتاها با کمتر از ۱0 نفر 
کارگر از شــمول حداقل مزد موضوع 
تبصره یک این ماده مستثنی هستند. 
پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای 
متعلقه کارگران این مشاغل براساس 
قرارداد فی مابین بوده و صندوق تامین 
اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، 

ملزم به ارائه خدمات است«.
به کرسی نشاندن منویات 
موسسه خیریه اصفهانی

با این حساب، نمایندگان مجلس به 
اسم دلسوزی برای روستاییان! و فقدان 
اشتغال در روستاها، می خواهند الزام 
به پرداخت حداقل دســتمزد کامل را 
در بخش وسیعی از مملکت که اتفاقاً 
جزو مناطق مرحوم هم هســتند، از 
میان بردارند و مزد را بــه توافق میان 
کارگر )که اصوالً قدرتی برای چانه زنی 
و توافق ندارد( و کارفرما )که همه قدرت 
را در اختیار دارد( منوط کنند. به این 
ترتیب، کارگران روستایی باید با یک یا 
دو میلیون تومان حقوق ماهانه کار کنند 
وقتی حداقل دســتمزد مثاًل ۴ یا پنج 
میلیون تومان است و خط فقر باالی ۱0 
میلیون تومان! امضاکنندگان حتی به 
روی خودشان هم نیاورده اند که همان 
ماده ۴۱ قانــون کار، همین امروز بند 

دومی دارد که تاکید می کند در هیچ 
کجای کشور، مزد نباید کمتر از سبد 
معیشت حداقلی باشد. بند دوم ماده ۴۱ 
قانون کار به روشنی تمام تاکید دارد که 
دستمزد باید بتواند از پس هزینه های 
حداقلی یک خانوار متوســط بربیاید. 
با این حساب، به نظر می رسد منویات 
موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی 
باالخره توسط نمایندگان مجلس، در 

دستور کار قرار گرفته است.
نماینــدگان مجلســی کــه ادعا 
می کردند آمده اند تا از حقوق محرومان 
و فرودستان اجتماع دفاع کنند، و خود 
را انقالبی می نامیدند، حاال شمشیر را از 
رو بسته اند و طرح اصالح قانون کار را با 
همان رویکردهای موسسه خیریه نذر 

اشتغال اصفهانی به امضا رسانده اند.
جالب اینجاســت که در آبان ماه 
که ســالگرد تصویب قانون کار است، 
آنهایی که باید اصــوالً ناظر بر اجرای 

قانون باشند و از حرمت قوانین صیانت 
کنند، قصد دارند قانــون کار را به نفع 
سودجویان و اســتثمارگرایانی که در 
کمین آسیب پذیرترین بخش طبقه 
کارگر نشسته اند، تخریب کنند. قانون 
کار تنها سندی است که اثبات کننده 
حقوق حقه طبقه کارگر است و گرچه 
سال هاســت این حقــوق فقط روی 
کاغذ بر جای مانده و اجرا نشــده، اما 
اصالح آن به نفع سودجویان و دالل ها، 
بزرگ ترین خیانتی است که نمایندگان 
مجلــس می توانند در حــق جامعه 

کارگری کشور مرتکب شوند.
»حسین حبیبی« عضو هیات مدیره 
کانون عالی شــوراهای اســالمی کار 
کشور از همین لفظ »خیانت« استفاده 
می کند و می گوید: از قول من بنویسید 
این خیانت را کارگران نمی بخشــند. 
اگر طــرح الحاق یک تبصــره به ماده 
۴۱ قانون کار را پس نگیرند و مختومه 
اعالم نکنند، کارگران نمی بخشــند 
و ساکت نمی نشــینند و با همه توان 
اعتراض خواهند کرد. اجازه نمی دهیم، 
مهم تریــن دســتاورد تاریخی مان را 

تعدادی نماینده  به تاراج ببرند.
حبیبی می گوید: کارگران به هیچ 
وجه اجــازه نمی دهنــد نمایندگان 
مجلس این چنین عریــان و بی پرده، 
حقوق قانونی آنها را زیر ســوال ببرند. 
دهه هاســت که با دادنامه ۱۷۹ دیوان 
عدالت، حق کارگران بر امنیت شغلی 
از دست رفته است. دیگر نمی گذاریم 
حق داشتن حداقل دســتمزد را نیز 

لگدمال کنند.
»احسان ســهرابی« رئیس کانون 
هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان 
خراســان رضوی نیز در ارتباط با این 
طرح می گویــد: نمایندگان مجلس و 
وکالی ملت باید بدانند که با رای همین 
کارگران و روســتاییان، کرسی های 
پارلمان را به دســت آورده اند. بسیار 
جای تاسف دارد که یک موسسه خیریه 
بانی این گونه طرح های ضدانســانی 
اســت که باعــث دگرگونــی بافت و 
فرهنگ روستاییان خواهد شد و از آن 
تاسف انگیزتر اینکه نمایندگان مجلس 
چنین طرحی را توشــیح می کنند. 
نمایندگان مجلس باید بدانند انقالب 
شد تا نگاه سودجویی از فضای زندگی 
و کار مردم رخت بربندد و روستاییان 
درگیــر خان ها نباشــند و بتوانند در 
استقالل و خودکفایی و شرافتمندانه 
زندگی کنند. این گونه طرح ها شیرازه 

خانواده های روستایی را از هم می پاشد.
او اضافه می کند: نمایندگان قبل 
از امضای این گونــه طرح ها، باید نظر 
تشــکل های کارگری را بپرسند و با 
نمایندگان کارگران مشــورت کنند. 
امــروز می بینیم کــه خیریه ها جای 
»خان ها و ارباب ها« را گرفته اند. اثباتش 
هم سخت نیست چراکه وکالی ملت، 
دستان پینه بسته قالیبافان را نمی بینند 

و صرفا سود کارفرمایان دیده می شود.
به گفته ســهرابی، به استناد ماده 
۱۶۷ قانون کار، صالحیــت ذاتی در 
مصوبات مزد و سایر موضوعات مربوط 
به دستمزد در اختیار شورای عالی کار 
است پس باید هرگونه بحث در ارتباط 
با حداقل دســتمزد، در این شــورای 
سه جانبه مطرح شــود و نمایندگان 
مجلس اساســاً صالحیــت پیگیری 

مسائل مزدی را ندارند.
ســهرابی تاکید می کند: این گونه 
طرح های ضدکارگــری، فقط مروج 
استثمار، برده داری، ارزان سازی نیروی 
کار و گسترش فقر و تبعیض است و ما 
به هیچ وجه انتظار نداشــتیم مجلس 
به دنبال وجاهت بخشیدن به چنین 

برنامه هایی باشد.
کارگران بی پناه مانده اند

ارزان ســازی نیروی کار و دشمنی 
با قانون کار، سال هاســت که با قدرت 
دنبال می شود اما در این برهه زمانی، 
گویا این دشمنی و ستیز، با قدرت تمام 
به روی صحنه آمده و حامیانی در میان 
قدرتمندان پیدا کرده است. وزیر کار 
از اشــتغالزایی بدون بیمه و گسترش 
مشــاغل خانگی و اصــالح قانون کار 
می گوید و نمایندگان مجلس طرحی 
را امضا می کنند که ماده ۴۱ قانون کار 
را تغییر دهند )درواقع تخریب کنند( 
و مزد توافقی را قانونی کنند. در چنین 
فضای نگران کننده ای، به نظر می رسد 
کارگران مظلوم کشور، بیش از همیشه 

بی پناه مانده اند.
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استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: بار مالیاتی بر دوش 
کارگران و مزدبگیران گذاشته شده و در مقابل بار ثروتمندان 
سبک شده است چون مزدبگیران در تیررس دولت هستند و 

به طور منظم مالیات پرداخت می کنند.
به گزارش ایلنا، آلبرت بغزیان گفت: طبق قوانین مالیاتی، 
حقوق مزدبگیران بعد از کسر مالیات پرداخت می شود. درواقع 

مزدبگیران در تیررس دولت هستند و به طور 
منظم مالیات پرداخت می کنند در حالی که 
مالیات صاحبان کســب و کارها معموال آخر 
سال محاسبه می شــود. در خیلی از مواقع 
هم فرد بعد از اخطار مالیات خود را می پردازد. 
یعنی عمال بیش از یک سال طول می کشد که 
مالیات خود را بپردازند و مسلم است که در این 
مدت از ارزش پول کم شده است. باید این گروه 

را مجاب کرد که همان موقع که کاال را می فروشند مالیات خود 
را بپردازند.وی گفت: بحث لزوم اصالح سیستم مالیاتی کشور 
از خیلی وقت پیش مطرح شده اما معتقدم نمی خواهیم این 

کار را انجام بدهیم و اراده ای پشت انجام این کار وجود ندارد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: در حال حاضر نظام 
مالیاتی ما به گونه ای است که ثروتمندان که باید بیشترین 
مالیات را بپردازند، معاف هســتند. باید به قوانین مربوط به 
معافیت مالیاتی مراجعه کنیم و ببینیم چه کســانی و چه 
نهادها و گروه هایی و با چه توجیهی از مالیات معاف هستند. 
باید این قوانین را به روز کرد و دید آیا آنها که از مالیات معاف 

بودند هنوز نیز باید معاف باشــند.وی افزود: در حال حاضر 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی زیر ۱0درصد است 
درحالی که این نسبت در کشورهای همسایه ۲۵درصد به 
باالست. این نشان می دهد که ما چقدر در این قضیه کم کار 
هستیم. آنها هم معافیت دارند و یارانه می دهند اما به نسبت 
متعادل تری رســیده اند اما ما در این زمینه وضعیت خوبی 
نداریم.استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: 
مطمئن باشــید که اصالح ایــن وضعیت از 
پیاده سازی طرح ســامانه سوخت سخت تر 

نیست اما نمی خواهند این اتفاق بیفتد.
بغزیان گفت: تنها مزدبگیران دیوارشان 
کوتاه است و باید حتما مالیات پرداخت کنند 
و در واقع بار سنگین درآمد مالیاتی بر دوش 
کارگران و کارمندان می افتد. این درحالی ست 
که درآمدها پایین است و کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد. 
در مقابل ثروتمندان روزبه روز درآمدشان بیشتر می شود و 
همین درآمدها می رود در بازارهای موازی و ایجاد تورم در 

زمین و مسکن و خودرو می کند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: دود وضعیت 
موجود به چشم کارگران می رود؛ کارگرانی که هم مالیات 
می دهند و هم حقوق کمی نســبت به نرخ تــورم دریافت 
می کنند و در مقابل آنها کسانی هستند که در این وضعیت 
تورم، ارزش دارایی شان افزایش پیدا می کند و روزبه روز بر 

ثروتشان افزوده می شود و مالیات هم نمی دهند.

یک استاد دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر می توان 
به جز سیاست حذف ارز ترجیحی و ادامه آن، راه حل سومی 
افزود و آن اجرای فاکتور الکترونیکی است . در کشورهای 
دیگر این سیاســت تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده 

مطرح شده و هیچ ارتباطی با نظام های کمونیستی ندارد.
به گزارش ایلنا، احمد میدری در نشست »نیاز به پیوست 

عدالت در سیاســت گذاری عمومی، ابعاد و 
روش انجام« ادامه داد: در مورد ارز ترجیحی 
آنچه ما می دانیم اینکه دولت برای تامین دارو 
و کاالهای اساسی از این ارز استفاده می کند و 
اگر قرار است تغییری در نرخ ارز صورت بگیرد 
این تغییرات روی این دو دسته کاال خود را 

نشان می دهد.
میدری با بیان اینکه اجرای عدالت نیازمند 

تکنیک و انضباط اداری است، گفت: ما در ایران به دنبال 
راه حل های آسان هســتیم اما این راه حل ها هزینه های 

سنگین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تشدید بی عدالتی با واردات 
دارو با ارز آزاد، گفت: فرض کنید به جای تخصیص ۳ میلیارد 
دالر برای واردات دارو معادل ریالی را به سازمان های مرتبط 
مانند تامین اجتماعی بدهند. این ســازمان ها با دو گروه 
رو به رو هستند؛ نخست بیمارانی که عموما غیرمتشکل 
هستند و صدایشان کمتر به گوش مسئوالن می رسد و دوم 
گروه متشکل یافته از کارمندان، پزشکان و پرستاران که 

خواستار افزایش حقوق و مطالبات عقب مانده خود هستند.
این اقتصاددان ادامــه داد: بنابراین حاال این بودجه در 
اختیار سازمان بیمه گر است. مدیران باید بین گروه بی صدا 
و گروهی که خواهان حفظ حقوق خود در شرایط تورمی 
هستند دست به انتخاب بزنند. براساس منطق اقتصادی 
و مدیریتی چیزی که در عمل رخ می دهد تصمیم گیری به 
نفع گروه پرصدا و زیان گروه کم صدا خواهد 
بود. بنابراین پرداخت از جیــب بیماران و 
بار سنگین زندگی برای نیازمندان بیشتر 

می شود.
به گفته میدری، در لیبرال ترین نظام های 
اقتصادی هم دولت بر بخــش دارو و درمان 
کنترل و نظارت دارد و مســئولیت آن را به 
بازار آزاد نداده است. این اقتصادها باور دارند 
که دولت باید کاال و پول را رصد کند. مثال واردات نهاده با هر 
نرخی وارد کشور شود باید قابل رصد باشد تا مالیات بر ارزش 

افزوده آن گرفته شود.
این استاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه تحقق عدالت 
به حمایت بیرون از بدنه دولت نیاز دارد، گفت: نظام اداری 
ما استاد برهم زدن مناسبات و سیاست های درست است. 
نباید گذاشت شود الیحه پیوســت عدالت به سرنوشت 
پیوست محیط زیست تبدیل شــود. جامعه نخبگان باید 
در اجرای صحیح این الیحه به دولت کمک کنند و از دولت 

بخواهند پیوست عدالت را در کلیه لوایح وارد کند.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی:

کارگران مالیات می دهند و ثروتمندان معاف هستند
یک استاد دانشگاه مطرح کرد؛

تشدید بی عدالتی در صورت واردات دارو با ارز آزاد

سهرابی: خیریه ها جای 
»خان ها و ارباب ها«ی سابق 

را گرفته اند. اثباتش هم 
سخت نیست چرا که وکالی 

ملت، دستان پینه بسته 
قالیبافان را نمی بینند و 
صرفا سود کارفرمایان 

دیده می شود

حبیبی: این خیانت را 
کارگران نمی بخشند. اگر 

طرح الحاق یک تبصره 
به ماده 41 قانون کار را 
پس نگیرند و مختومه 
اعالم نکنند، کارگران 
نمی بخشند و ساکت 

نمی نشینند و با همه توان 
اعتراض خواهند کرد
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ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار

نسرین هزاره مقدم

 االن زمان
 اصالح قانون کار نیست

این روزها صحبت 
از اصالح قانون کار بار 
دیگر شروع شده است. 
پس از اظهــارات وزیر 
کار مبنی بر لزوم اصال 
این قانــون، حال از مجلس هم خبر می رســد 
که تحرکاتی از ســوی نمایندگان برای اصالح 
و تغییر این قانون آغاز شــده است. معتقدم در 
شرایط حاضر اقتصادی که با نوسان قیمت ها 
و تورم لحظــه ای و افزایــش هزینه ها روبه رو 
هســتیم و کارگر در امرار معــاش خود مانده 
و نمی توانــد بیــش از ۱۵ روز بــا حقوقی که 
می گیرد،  زندگی کند یا کارگری با ۲0 ســال 
ســابقه کار امنیت شــغلی ندارد و هر لحظه 
نگران تعدیل و اخراجش است، صحبت کردن 
از اصالح قانون کار تنها چیزی اســت که نباید 

اتفاق بیفتد.
به نظر من، اصالح قانون کار زمانی می تواند 
عملیاتی شود که تمام مسائل و مشکالت را حل 
کنیم و در یک آرامش فکری به سر ببریم. وقتی 
در امنیت شغلی کارگران که در قانون کار دیده 
شده مانده ایم، چگونه می خواهیم ایرادات قانون 
کار را حل کنیم؟ یا مثاًل موضوع امنیت شغلی و 
ساماندهی قراردادهای کار در قانون کار دیده 
شده است ولی وقتی این ماده را اجرا نکرده ایم 

چطور می خواهیم آن را اصالح کنیم؟
همچنین معتقدم در بحــث اصالح قانون 
کار جامعه کارگری و کارفرمایی باید هر کدام 
ایرادات قانون را مطرح و نظــرات خود را بیان 
کند و دولت به عنوان یک بی طرف به این قضیه 
ورود کند. به نظر مــن جامعه کارگری مخالف 
اصالح قانون کار نیست بلکه اکنون زمان اصالح 
نیســت و موضوعات مهمتری مثل معیشــت 
کارگر و دســتمزد و امنیت شــغلی او وجود 
دارد که باید به آنها پرداخته شود. با این وجود 
چنانچه عزمی برای اصالح قانون کار وجود دارد 
باید هر دو گروه کارگری و کارفرمایی ایرادات 
و موارد موردنظر را مشــخص کنند و به دور از 
مصلحت اندیشی و به شــکل منطقی با حضور 
همه شــرکای اجتماعی بررسی کنند، چرا که 
هم به نفع تولید و هم معیشت و امنیت شغلی 

کارگران است.
در پایان باید گفت بخش اعظمی از مشکالت 
ما در حوزه روابط کار به دلیل عدم اجرای قانون 
اســت. با توجه به آنکه وزیر کار خود را فردی 
قانون گرا و ملتزم به اجرای قانون می داند و در 
مجلس نیز اعالم کرد که قانون را اجرا می کند 
بنابراین برگزاری جلســات ماهانه شــورای 
عالی کار اتفاق خوبی اســت که با درایت رقم 
خورده اســت ولی امیدواریم در این جلسات 
برای شنیدن مسائل و مشکالت کارگری وقت 
گذاشته شــود و صرفا تریبونی برای شنیدن 
مشــکالت کارفرمایان،  هزینه های بنگاه ها و 

مخالفت با افزایش دستمزد نباشد.

 28هزار  بازنشسته تهرانی
 وام قرض الحسنه گرفته اند

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری  بگیران 
تهــران، در ارتبــاط بــا وام قرض  الحســنه 

بازنشستگان، توضیحاتی ارائه داد.
علی دهقان کیا در گفت وگو با مهر اظهار کرد: 
مابقی بازنشستگان در ۶ ماهه دوم سال ۱۴00 وام 

خود را دریافت می کنند.
وی گفت: امسال ســهم بازنشستگان تأمین 
اجتماعــی تهــران در ارتبــاط بــا دریافت وام 
قرض الحسنه، ۴۲هزار نفر اســت. میزان وام ۷ 
میلیون تومان و بازپرداخت ۳ ســاله خواهد بود. 
عالوه بر اینکه در ماه های آتی نیز با بازگشــایی 
مجدد سایت کانون بازنشســتگان، افراد واجد 

شرایط می توانند ثبت نام کنند.
وی در پاسخ به این پرســش که آیا میزان وام 
دریافتی بازنشســتگان در ســال آینده افزایش 
خواهد یافت یا خیر، گفت: تالش ما بر این اساس 
است که بتوانیم این رقم را به ۱0میلیون تومان 
افزایش دهیم. البته این موضوع بستگی به شرایط 

سازمان تأمین اجتماعی دارد.

یادداشت

اخبار کارگری


