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اخبار کارگری

استثمار کارگران در پوشش خیریه

مخالفانقانونکار برایحذف حداقل دستمزدبسیج شدهاند

نسرین هزاره مقدم

بیش از  10ســال پیاپــی ،دغدغه
حذفماده 41قانونکاروحذفحداقل
دستمزدازمناسباتاقتصادی،کارگران
را آزار داده است .از ارسال اولین الیحه
اصالح قانون کار به مجلــس در زمان
دولــت احمدینژاد گرفته تا ارســال
دوباره آن در ســالهای میانی دهه۹۰
و اظهارات و اقدامات اخیر نمایندگان
مجلــس و معاونت حقوقــی دولت در
انتقادازقانونکار،همیشهدغدغهاصلی،
نگرانی از حذف حداقل دستمزد بوده
است ،چون مخالفان قانون کار همیشه
و با استناد به دالیل غیرولقعی ،تالش
کردهاندماده ۴۱قانونکاررامخربترین
ماده این سند قانونی نشان دهند و آن را
تخریبگربازارکارومانعسرمایهگذاری
وایجاداشتغالمعرفیکنند.
در نخســتین الیحــه اصالحــی
قانون کار که بــا تالش فعاالن کارگری
ناکام ماند و به جایی نرســید ،به دو بند
موجود مــاده( ۴۱یکی تعیین حداقل
مزد براساس تورم و دیگری تعیین مزد
براســاس هزینههای حداقلی خانوار
متوسط) بند جدیدی افزوده شده بود
کــه در آن «میزان بهــرهوری کارگر»
مبنای تعیین مزد پرداختی قرار گرفته
بود یعنی کارفرما تشــخیص بدهد که
کارگرچقدربهرهوریداردوبراساسآن،
میزاندستمزدتعیینشود.اینبندضد
کارگری ،مورد اعتراضات گسترده قرار
گرفت و از دور خارج شد اما اکنون دقیقاً
چند ماهی است (از زمستان سال قبل
تا همین اواسط بهار جاری) که دوباره
حداقلدستمزدوماده،۴۱موردهجوم
قرارگرفتهاست.

البیگریبرایبهکرسینشاندن
مزدتوافقی
سالهاست که یک انجمن خیریه
اصفهانی کــه در کارگاههای کوچک
خارجازشمولقانونکارخود،گروههای
آسیبپذیرمانندزنانسرپرستخانوار
کمتوان و کمســواد یا زندانیــان آزاد
شــده یا معتادان بهبودیافته را به کار
میگمارد ،شمشــیر را از رو کشیده و
با البیگریهای مــدام ،در پی حذف
حداقل دســتمزد و به کرسی نشاندن
«مــزد توافقی» یا به عبــارت دقیقتر
«مزداستثماری»است.حاالایننگرانی
وجود دارد که البیگریهای گسترده
این نهاد و نهادهای همســو که همگی
متعلق به الیههای میانی سرمایهداری
هستند ،ثمر داده باشــد چرا که هم در
مجلس و هم در دولت ،اظهارنظرهایی
صورت میگیرد که نشــانه همسویی
بــا ســوگیریهای این نهاد اســت؛
اظهارنظرهایی که به گفتــه «فرامرز
توفیقی»رئیسکمیتهدستمزدکانون
عالی شوراها ،چراغ ســبز دادن به آن
خیریهاصفهانیاست.
هجوم به قانون کار ،با ابزار قراردادن
دواستداللمجزاصورتمیگیرد؛اول،
حمایت از تولید و اشتغال و این بهانه که
مزد دست و پاگیر است و ضدتولید که
نشانههای آن را در اظهارات اسفندماه
ســال گذشــته نماینده تنگستان در
مجلــس میبینیم .امــا جبههگیری
علیه حداقل مزد ،ســوگیری دیگری
هم دارد بــا این مضمون کــه اگر الزام
به پرداخت حداقل مــزد برقرار بماند،
مشاغل غیررســمی افزایش مییابد و
قانونگریزی تشدید میشود یعنی اگر
کارفرمایان مجبور به پرداخت حداقل

مزد باشند ،ترجیح میدهند کارگر را
اســتخدام نکنند و او نیز هیچ چارهای
نداردجزاینکهسراغاقتصادغیررسمی
برود،دستفروششودیادریککارگاه
زیرپلهایبدونبیمهکارکند!
حداقلمزدوارتباطآن
بارواجاشتغالغیررسمی
«حاتم شاکرمی» معاون روابط کار
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در
روزهای گذشــته اظهار داشته است:
«قانون حداقل مزد ،از قوانین بســیار
مهم برای پشتیبانی از کارگران در برابر
خطر فقر مطلق است .در ایران مطابق با
ماده ( )۴۱قانون کار تعیین حداقل مزد
بهشورایعالیکارواگذارشدهاماوجود
قانون حداقل مزد ،هنگامی که بیکاری
روبه افزایش است ،ممکن است منجر
به گســترش اشــتغال غیررسمی و
پرداختن به کارهایی بــا مزد کمتر از
حداقل قانونی شود».
توفیقیدراینرابطهباتاکیدبراینکه
امیدواریــم درج این اظهــارات به این
شکل ،حاصل شیطنت رسانهها باشد
و در وزارت کار ،با قانــون حداقل مزد،
مخالفتیوجودنداشتهباشد،میگوید:
وزارت کار بهتر اســت به وظایف اصلی
خود ازجمله نظارت بر بنگاهها و مراکز
اشتغالزاییعملکندتانرخشغلهای
زیرزمینیوسیاهتاایناندازهرشدنکند.
وقتینمیتوانندپایشدرستوحسابی
روی بنگاهها ،کارگاهها و مراکز مختلف
داشــته باشــند و در نتیجه اجازه داده
میشود که شغلهای سیاه و زیرپلهای
بهسادگیشکلبگیردورابطهکارگری-
کارفرمایــی ،غیرمکتوب ،غیرقانونی و
بدون رعایت ضوابط برقرار شــود ،این
ضعف نظارت را نباید نادیده بگیرند یا با

حمله به حداقل دستمزد ،رفع و رجوع
کنند.بهدلیلضعفنظارتوپایشبوده
که اشتغال غیررسمی گسترش یافته،
حاال گناه آن را گردن حداقل دستمزد
نیندازند!وقتیقدرتچانهزنیکارگررا
درمقابلکارفرمابهواسطهبیتدبیریها
از ســال  ۶۹تا االن مدام تنزل دادهایم
و کارگر دیگر قــدرت چانهزنی ندارد
و الجرم مجبور میشــود در یک بازار
نامتوازن از منظر قدرت ،به همه شرایط
شغلیتحمیلیکارفرماتنبدهد،چطور
میتوانیم بگوییم آنچه مشکلســاز
است و موجب رواج اشتغال غیررسمی
میشود،حداقلدستمزداست!
«عبــداهلل وطنخــواه» از فعاالن
کارگری نیز حمله به حداقل دستمزد
را دنبالــه تالشهای پیشــین برای
ارزانســازی کارگران ارزیابی میکند
و میگوید :خصوصیســازی ،خروج
مناطق ســودآور نفتی و پتروشیمی از
شمول قانون کار به بهانه ایجاد مناطق

توفیقی :ضعف وزارت
کار در پایش بنگاهها،
کارگاهها و مراکز مختلف و
شکلگیریشغلهایسیاه
وزیرپلهاینبایدباحمله
به حداقل دستمزد ،رفع و
رجوع شود

آزاداقتصادیومقرراتزداییهایمکرر
پیشــین ،همگی با هدف تامین کارگر
ارزان صورت گرفته است .دهههاست
که این تالشها بیوقفه ادامه دارد .در
واقع ارزانســازی نیروی کار نسخهای
است که در دهههای اخیر ،توسط سه
تفنگــدار نظام ســرمایهداری جهانی
یعنیبانکجهانی،صندوقبینالمللی
پول و ســازمان تجارت جهانی ،برای
کشــورهای در حال توســعه پیچیده
شده و قانونزداییهای چند دهه اخیر،
کاالییسازی همه عرصههای زیست
اجتماعی (مسکن ،آموزش و بهداشت
و درمان) و مقابله با قانون کار و حداقل
دستمزد ،در همین راستا ،قابل ارزیابی
است .حاال قصد کردهاند اصل سند را از
میانبردارندیعنیماده ۴۱قانونکاررا.
ال
اگر ماده ۴۱نباشد ،دیگر استثمار کام ً
قانونیووجیهمیشود.
اتحادمیانمخالفانقانونکار
دوازدهم اردیبهشــت ،نشستی در
کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور
اعضای تشــکلهای عالی کارگری و
مسئوالن وزارت کار برگزار شد .در آن
جلســه ،نمایندگان مجلس حمالت
تندی به قانون کار ،حداقل دستمزد و
قانونتامیناجتماعیصورتدادندکهبا
پاسخفعاالنکارگریمقابلروبهروشد.
یکی از حاضــران در این جلســه
میگوید:بهنظرمیرسیدکهآنخیریه
اصفهانی کار خود را خیلی خوب انجام
داده و تعدادی زیادی از نمایندگان را با
خودهمراهکردهاست.
البته در آن نشست ،مقامات وزارت
کار به حمایت از کارگران پرداخته و
صف خــود را از نمایندگان ضد قانون
کار جدا کردند اما حــاال این نگرانی
هست که نکند شــعاع البیگری آن
نهاد خیریه و همدســتانش آنچنان
وسیع شــده که دولت و وزارت کار را
هم دربر گرفته باشد.
توفیقی میگویــد :االن کارگران
بسیاری که برآمده از روستاها یا حاشیه
شــهرها هســتند و عموماً در زمینه
تحصیالت و توانمنــدی ،کمبرخوردار
محسوب میشــوند ،مجبور شدهاند
با حقوقهای بســیار کمتر از حداقل
دستمزد،درکارگاههایکوچکحاشیه
شهرها کار کنند فقط برای اینکه یک
راه بســیار حداقلی برای امرار معاش
داشتهباشندوازگرسنگینمیرند.جالب
اینجاست که بســیاری از نمایندگان
همدســت آن خیریــه اصفهانی در
حوزههای انتخابیه خودشــان بارها به
چنین استثمار آشــکاری برخوردهاند
و ایــن کارگاهها را از نزدیــک دیدهاند
اما همیشــه چشم بســتهاند و از کنار
این استثمار عریان ،خیلی ساده عبور

وطنخواه :قانونزداییهای
چنددههاخیر،
کاالییسازیهمه
عرصههایزیستاجتماعی
ازجمله مسکن ،آموزش و
بهداشت و درمان و مقابله
با قانون کار و حداقل
دستمزد ،در راستای ارزان
کردن بیشتر کارگران است
کردهاند که باید پرســید چــه منافع
مشترکیدرمیاناست؟
وی اضافــه میکنــد :در مواردی
شــاهد بودهایم که همیــن کارگران
مورد استثمار واقع شده ،چون به حق
و حقوق خود جاهل هستند و آگاهی
ندارند ،به خاطر اشــتغالزایی همین
نمایندگان مجلــس و حامیان آنها در
انتخابات مجلس به آنها رای میدهند
و ارتش طرفداران ایــن نمایندگان را
تشکیل میدهند .من خودم به عینه
شــاهد بودم که در یکی از استانهای
کشور ،یکی از نمایندگان ادوار مجلس
با کمک خویشــان خود ،یک کارگاه
خیاطی راه انداخته بود که محصوالت
آن را (مانتوهای دوخته شــده توسط
کارگران بسیار ارزان) در شمال شهر
تهران به قیمت بسیار گزاف به فروش
میرســاندند اما به کارگران شــاغل،
ماهی فقط  ۵۰۰یــا ۶۰۰هزار تومان
حقوق میدادند .برخی از این کارگران
ناآگاه و از همه جا بیخبر هم میگفتند
خدا به بانی ایــن کارگاه خیر و روزی
بدهد که چقدر حامی اشتغال است!
در چنین شرایطی ،وظیفه اصلی
وزارت کار و معاونــت روابط کار آن،
صیانــت از حقــوق اولیــه کارگران
اســت؛ همان حقوقی که کارگران را
از منجالب استثمار و فقر مطلق نجات
میدهد .وزارت کار باید به روشــنی
صف خود را از دشــمنان قانون کار و
تبلیغاتچیهای آنها جدا کند چون
اگر روزی همه فرادســتان در سطوح
ال
مختلف (چــه نمایندگانــی که مث ً
باید ناظر بر اجرای قانون باشند و چه
وزارتخانههایی که باید مجری اسناد
قانونی باشند) با هم همدست شوند تا
آن انجمن خیریه اصفهانی و امثال آن
به هدف خودشــان برسد ،باید گفت:
«خداحافظ حداقل دستمزد».

خبر
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی:

کند
واگذاری بنگاههایکمبازده ،بحران صندوقبیمهکارگران را تشدید می
عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی آخرین جزئیات
واگذاریسهام۸۹هزارمیلیاردتومانیدولتبهتامیناجتماعی
را تشریح کرد و گفت :امیدواریم تا خرداد ماه تکلیف واگذاریها
مشخصشود.اکبرشوکتدرگفتوگوباخبرگزاریمهربااشاره
بهاینکهماهانه ۳۵۰۰تا4000میلیاردتومانهزینهاجراییشدن
همسانسازیاست،گفت:درطولسالاینمبلغبهحدود ۴۰تا
۵۰هزارمیلیاردتومانمیرسدواگردولتبهموقعمنابعوسهام
مربوط به این قانون را به تأمین اجتماعی پرداخت نکند ،به طور
حتمبامشکالتزیادیمواجهخواهیمشدومجبورهستیمبرخی

از داراییهای خود را برای پرداخت حقوق بازنشستگان واگذار
کنیم.عضوهیاتامنایسازمانتأمیناجتماعیبااشارهبهاینکه
سهامشرکتهاییکهبهمادادهمیشود،بایدبرایبازنشستگانی
که هر ماه حق بیمه پرداخت میکنند ،ســرمایهگذاری شود،
گفت :ما مجبور هســتیم این ســهام را پس از واگذاری ،صرف
پرداخت حقوق بازنشســتگان کنیم و پس از چند سال۴۰۰۰
میلیارد به صدها هزار میلیارد تومان میرسد .تا آن زمان دولت
بدهی خود را داده و ما بــرای پرداخت حقوقها ،دیگر اعتباری
نداریم .وی درباره پرداخت ۸۹هزار میلیارد تومان اعتبار برای

یک فعال کارگری خبر داد:

احتمالتغییرسنبازنشستگیکارگرانساختمانی
نایب رئیــس کانون انجمنهــای صنفی
کارگــران ســاختمانی از بازنگــری و اصالح
دســتورالعمل ماده  ۵بیمه اجتماعی کارگران
ســاختمانی در مرکز پژوهشهــای مجلس و
پیشنهادتغییرسنبازنشستگیخبرداد.

هادی ســاداتی در گفتوگو با ایسنا گفت:
درباره ماده  ۵نظرات و پیشــنهاداتی داشتیم و
کارفرمایانهمدیدگاههاییارائهکردند.مباحثی
هم از طرف سازمان تامین اجتماعی مطرح شد
که یک مورد در خصوص غرامــت ایام بیماری

همسانسازیحقوقبازنشستگاندرسالجاریگفت:جلساتی
در این خصوص برگزار شده و سازمان خصوصیسازی در حال
بررسی شرکتها برای واگذاری به ســازمان تأمین اجتماعی
است که امیدواریم به سرعت این مراحل طی و در نهایت خرداد
ماهتکلیفاینواگذاریهامشخصشودچراکهتأمیناجتماعی
نمیتواند چند ماه پرداختیها را از فــروش اموال انجام دهد و
نمیتوانیمماهانه ۵تا ۶هزارمیلیاردتومانبرایپرداختحقوق
ومتناسبسازی،ازبانکپولقرضبگیریم.شوکتاظهارداشت:
امیدواریمشرکتهاییکهبهماواگذارمیشوند،باکیفیتباشند

و یک مورد نیز بحث حذف ســهمیه کارگران
ساختمانیبودکهدراصالحیهجدیدآوردهشد.
وی از پیشــنهاد تغییر ســن بازنشستگی
کارگران ساختمانی خبر داد و گفت :در زمینه
تغییرسنبازنشستگیکارگرانساختمانیاز۳۵
سال به  ۳۰سال که در قانون  ۳۵سال ذکر شده
اســت نیز مرکز پژوهشهای مجلس کارهایی
انجام داده و تحقیقاتی را آغــاز کرده که پس از
نهاییشدن،نتایجآنرااعالممیکنیم.

تابتوانیمآنهاراواردبورسکنیموسوددهیبرایمانداشتهباشند.
ال بحرانی است ،نمیتوانیم منتظر
با توجه به اینکه شرایط ما فع ً
سوددهی شرکتهای ورشکســته یا کمبازده باشیم به همین
دلیل درخواست میکنیم که سهام شــرکتهای سودده را به
ماواگذارکنند.

نایبرئیسکانونانجمنهایصنفیکارگران
ساختمانیافزود:پیشنهاداتماوسازمانتامین
اجتماعی و نقطهنظرات گــروه کارفرمایی هم
اکنون در مرکز پژوهشهــای مجلس در حال
بررســی و بازنگری اســت و امیدواریم که در
خصوص اصالحیه نحوه اجرای بیمه کارگران
ساختمانیموردتوجهقرارگیرد.
ساداتیباتاکیدبررعایتاصلسهجانبهگرایی
در ارتباط با مصوبات تصریح کرد :خوشبختانه

فراکســیون کارگری مجلــس توجه خاصی
به موضوع کارگــران ســاختمانی دارد و طی
نشستهاییکهدرهفتهکارگرداشتیم،مقررشد
پسازآنکهمرکزپژوهشهایمجلساصالحیه
طرح را به سرانجام رساند و پیشنهادات طرفین
رانهادینهکردباجامعهکارگرینشستیتشکیل
دهدوآنرابهکمیسیوناجتماعیارائهکندوبعد
از تصویب در کمیسیون به صحن علنی مجلس
ارسالشود.

تجمعآموزشیاراننهضت
سوادآموزیگیالنمقابلمجلس

جمعی از آموزشــیاران نهضت ســوادآموزی
شهرستان شفت در استان گیالن ،با سفر به تهران،
مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند .به گزارش
ایلنا ،این عده مدعی هستند که سوابق کاری آنها
به قبل از سال  ۱۳۹۲برمیگردد اما هنوز وضعیت
ف هستند .به
شغلی آنها مشخص نشده و بالتکلی 
گفتهیکیازاینآموزشیاران،آنهاسالهادرمناطق
کمتر توسعهیافته شفت ازجمله مناطق امامزاده
ابراهیم(ع)وسیاهمزگیشفتدورانسختیبرای
آموزش افراد کمسواد و بیســواد سپری کردهاند
اما همچنان بهرغم وعدههای پیشــین مسئوالن
و نمایندگان مجلس برای ســاماندهی ،مشــکل
آنها مرتفع نشــده اســت .وی با ناعادالنه خواندن
وضعیت شغلی آموزشیاران نهضت سوادآموزی و
مقایسه با نیروهای حقالتدریس پیشدبستانی و
سربازمعلمان،گفت:بعدازتجمعاتمختلفمقابل
ســاختمان مجلس و پیگیری اعضای کمیسیون
آموزش ،متاســفانه تا امروز نتیجــهای از عملکرد
نمایندگانمجلسنگرفتهایم.

او افزود :در بدو شــروع به کار به ما گفته بودند
پس از  ۲سال کار در نهضت سوادآموزی ،در وزارت
آموزش و پرورش استخدام میشویم اما حاال بعد از
۱۵سالپشتسدآزمونجاماندهایم.
این آموزشیار با بیان اینکه پیش از این آموزش
و پرورش برای ســایر گروهها مثل سرباز معلمان،
حقالتدریســیها و ...آزمون را حذف کرد ،افزود:
نباید در مــورد آموزشدهندگان نهضتی تبعیض
روا میداشتند .آموزشدهندگان نهضت سالها با
کمترین دستمزد در مناطق دورافتاده و روستایی
کشور کار کردهاند و اســتحقاق توجه بیشتر را از
مسئوالن داشــتند نه اینکه بعد از سالها خدمت
شغلمانراازمابگیرندومارابهحالخودرهاکنند.
جمعی از بازنشستگان گیالنی:

خواستاربهبودمعیشتخود هستیم

صد بازنشســته گیالنی در طوماری خطاب به
کانون بازنشستگان این اســتان ،خواستار بهبود
معیشــت خود شــدند .به گزارش ایلنا ،جمعی از
بازنشســتگان اســتان گیالن با امضای طوماری
خطاب به کانون بازنشستگان این استان ،خواستار
بهبود معیشت خود براساس مواد  96و  111قانون
تامیناجتماعیشدند.اینبازنشستگاندرخواست
کردهاندبهمطالباتبازنشستگانووضعزندگیآنها
بیشترتوجهشود.
معلمان تبریزی:

رتبهبندی براساس سند تحول
بنیادین اجرا شود

روزبیستوششماردیبهشت،جمعیازمعلمان
تبریزکهتعدادیازآنهامعلمانتازهواردوجوانبودند،
با مراجعه به آموزش و پرورش این استان ،خواستار
توجهبهمطالباتصنفیخودشدند.
بهگزارشایلنا،اینمعلمانخواستههاییازجمله
اجرای رتبهبندی بر مبنای ســند تحول بنیادین
و همسانســازی با مشاغل مشــابه (هیات علمی
دانشــگاه) طبق بند  ۳ماده  ۲۹قانون برنامه ششم
توســعه و برقراری فوقالعاده ویژه۵۰درصد به طور
کامل طبق بند  ۱۰ماده  ۶۸قانون مدیریت خدمات
کشوریرامطرحکردند.
اینمعلمانمیگویند:چرابایدفاصلهعمیقمیان
دریافتیکارکنانوزارتخانههای مختلفباشدوچرا
باید بین کادر آموزشی کشــور تا این اندازه تبعیض
مزدی وجود داشــته باشــد که یک هیات عملی
دانشگاه،چندبرابریکمعلمحقوقبگیرد؟

اینعدهمیگویند:نمایندگانمجلسدربررسی
و تنظیم نهایی الیحه رتبهبندی باید به دغدغههای
معلمان به خصوص معلمان تــازهوارد توجه کنند
و به گونهای این الیحه را تغییــر دهند که دریافتی
همه معلمان کشــور به حقوق اعضای هیات علمی
دانشگاهیاکارمندانرسمیسایروزارتخانههاازجمله
رسمیهاینفتنزدیکشود.

