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نمایندگان مجلــس طرحی درباره 
خروج کارگاه های روســتایی کوچک 
از شــمول قانون کار ارائــه داده اند تا به 
باور خود میزان اشتغال روستاییان در 
کارهای غیررســمی را کاهش دهند. 
کارشناســان حوزه روابط کار بر اهداف 
این طرح خط بطالن می کشــند زیرا 
معتقدند میــان نتایج و اهــداف طرح 
تفاوت فاحشی وجود دارد یعنی نه تنها 
مشاغل غیررسمی کاهش نمی یابد بلکه 
میزان این کارها افزایش می یابد.»حاتم 
شاکرمی«، کارشناس روابط کار و معاون 
سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی می گوید: طرح پیشنهادی نه 
تنها موجب کاهش مشاغل غیررسمی 
نمی شــود بلکه عامل قانون گریزی و 
افزایش آسیب های اجتماعی خواهد شد. 
همچنین حقوق کارگران در برخورداری 
از حداقل های قانونی تضییع خواهد شد 
لذا طرح حذف کارگاه های روســتایی 
از شــمول قانون کار سبب آسیب های 
اجتماعــی و تضییع حقــوق کارگران 
می شود. در ادامه گفت وگوی ایلنا را با این 

کارشناس روابط کار می خوانید.
***

 ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس 
یازدهم، طرح حذف کارگاه های 
کوچک روســتایی از شــمول 
قانــون کار را مطــرح کرده اند. 
پیشــنهاددهندگان باور دارند با 
اجرای طرح پیشنهادی می توان 
از گسترش مشــاغل غیررسمی 
روســتاییان جلوگیری کنند. 
اگرچه حداقل مــزد، بیمه تامین 
اجتماعی و مرخصی در قانون کار 
مورد توجه قرار گرفته اما نیروی 
کار مشاغل غیررســمی از این 
مولفه ها محروم هستند. به نظر 
می رسد ماهیت طرح با اهدف آن 
تفاوت فاحشی دارد یعنی خروج 
کارگاه از شمول این قانون نه تنها 
مانع ترویج اشــتغال غیررسمی 
نمی شــود بلکه به گسترش این 
پدیده دامن می زند. نظر شما در 

این مورد چیست؟
در شرایطی که میان عرضه و تقاضا 
در بازار کار تعادلی وجود ندارد و جامعه 
ما دچار مشکالت اقتصادی و معیشتی 
اســت، خروج برخی تکالیف نظارت 
قانونی بر مناســبات مزدی کارگران 

در روستاها و ســایر مناطق از قوانین 
و مقــررات کار با وظایــف حاکمیتی 
دولت مغایرت جدی دارد. دولت، نقش 
تعیین کننــده ای در تنظیم روابط کار 
میان گروه های کارگری و کارفرمایی در 
اجرای حداقل های پیش بینی شده در 
قانون به منظور رعایت عدالت اجتماعی 
دارد. در شرایط کنونی که نیروی کار با 
فاصله بین هزینه های زندگی و درآمد 
خود مواجه است و در این شرایط اجرای 
سیاست های مداخله گر دولت و به ویژه 
نقش نظارتی نماینــدگان مجلس در 
حسن اجرای قانون به جهت جلوگیری 
از محروم شــدن کارگــران از حداقل 
دســتمزد مصوب شــورای عالی کار 
مورد انتظار بیشتر اســت، ارائه چنین 
طرحی توسط چندین نفر از نمایندگان 
مجلــس دور از انتظار بوده و با شــعار 
عدالت محوری آنان کامال مغایریت دارد.

ایــن طــرح در صــورت تصویب 
موجــب می شــود بخشــی اعظمی 
از کارگران حداقل بگیــر کارگاه های 
کشــور از حداقل های قانونی محروم و 
از چتر نظارت حاکمیتی خارج شوند و 
درحقیقت نقش نظارتی و تنظیم گیری 
دولت در رعایت حداقل حقوق قانونی 
نیروی کار شاغل در این کارگاه ها نقض 
شود. در این طرح محدود کردن مشاغل 
غیررسمی به عنوان توجیه طرح ارائه 
شده است. آنها گفته اند این طرح مانع 
از گسترش مشاغل غیررسمی در کشور 
می شود. الزم اســت در درجه نخست، 
تعریف درست و جامعی از فعالیت های 
غیررسمی مورد نظر سازمان بین المللی 
کار داشته باشیم. اوال می بینیم هدف 
طرح با تعریــف این ســازمان کامال 
مغایریــت دارد. دوم اینکه این طرح نه 
تنها مانع از رشد مشــاغل غیررسمی 
نمی شود بلکه عامل گسترش مشاغل 
غیررســمی و افزایش قانون گریزی از 

سایر تعهدات قانونی خواهد شد.
 تعریف سازمان بین المللی کار از 
مشاغل غیررسمی چیست و طرح 
پیشــنهادی نمایندگان مجلس 
تا چه میزانی با تعاریف ارائه شده 

مغایرت دارد؟
ســازمان بین المللی کار، مشاغل 
غیررسمی را در سال ۱۹۹۲ تعریف کرد. 
این نهاد بین المللی همچنین گزارشی 
در سال ۲۰۰۲ منتشر کرد و تعریفی از 

شغل های بنگاه های غیررسمی ارائه داد. 
عالوه بر این موارد، مسائل و مشکالت 
بنگاه هایی از این دست در پانزدهمین 
کنفرانس »آمار کارشناســان کار« که 
در سال ۲۰۰۳ برگزار شد، مورد بررسی 
قرار گرفت.براســاس تعریف سازمان 
بین المللی کار، مشاغلی که در چارچوب 
قانون و مقررات و استاندارد الزم نباشند، 
غیررسمی تلقی می شوند. همچنین 
نیروی کاردر مشاغل غیررسمی فاقد 
بیمه هــای درمانی و بازنشســتگی، 
مرخصی اســتعالجی و اســحقاقی و 
پوشش حمایتی در زمان حوادث ناشی 
از کار هستند و اگر شغلی این حمایت ها 
را نداشته باشــد باید آن را غیررسمی 
دانست.بازهم تاکید می کنم، این طرح 
پیشــنهادی نه تنهــا موجب کاهش 
مشاغل غیررسمی نمی شود بلکه عامل 
گریــز از قانون و افزایش آســیب  های 
اجتماعی خواهد شد. همچنین حقوق 
کارگران در برخورداری از حداقل های 
قانونی تضییع خواهد شد. لذا با توجه به 
اینکه طرح حذف کارگاه های روستایی 
از شــمول قانون کار سبب آسیب های 
اجتماعی و تضییع حقــوق کارگران 
می شود، بعید به نظر می رسد نمایندگان 
مجلس به این طرح رای مثبت بدهند. نه 
تنها کارگران بلکه دولت هم از تصویب 
این طــرح متضرر خواهد شــد زیرا به 
واسطه قانون گریزی، مسائلی چون فرار 
مالیاتی نیز تحت الشعاع آن قرار خواهد 
گرفت و کارگاه های بزرگ به خرد تقسیم 
خواهند شد. البته اطالعی از مخالفت 
دولت با این طرح ندارم اما قاعدتا باید با 

این طرح پیشنهادی مخالفت کنند.
تکرار می کنم که باید تعریف دقیقی 
از بنگاه های غیررســمی ارائــه کرد تا 
موضع نمایندگان مشخص شود. تصور 
نمی کنم، پیشنهاددهندگان طرح به 
دنبال محدودسازی مشاغل غیررسمی 
باشــند. به نظر می رســد، آنها اهداف 

دیگری را دنبال می کنند.
 آیا دولت می تواند در مدیریت 
مشاغل غیررسمی نقش داشته 
باشد تا مانع دست درازی به قانون 
کار با بهانه هایی مثل ایجاد اشتغال 
در مناطق روستایی و محروم شود؟

دولــت می توانــد در موضــوع 
محدودسازی مشــاغل غیررسمی یا 
شناسنامه دار کردن این مشاغل نقش 

داشــته باشــد و با افزایش تسهیل در 
فرآیندهای حمایتی، مشاغل غیررسمی 
را تحت پوشش قوانین و زیر چتر حمایتی 
خود قرار دهد. آقایان بــه جای اینکه 
به فکر حل مســائل باشــند، صورت 
مســاله را می خواهند پاک کنند. حل 
معضل بیکاری در روستاها با خروج از 
حداقل های پیش بینی شده در قانون 
کار که یک قانون حمایتی از نیروی کار 
است، اتفاق نمی افتاد و به کاهش بیکاری 
در روستاها کمک نخواهد کرد و سبب 
افزایش سرمایه گذاری در مناطق محروم 
نخواهد شد. دالیل  عدم سرمایه گذاری 
در مناطق محــروم و کاهش بیکاری 
در روســتاها باید با مباحث توجیهی 
اقتصادی دنبال شود نه اینکه قانون کار 
را به عنوان عامل ایــن موضوع معرفی 
کرد. هیچ ارتباطی میــان قانون کار و 
فقدان سرمایه گذاری در مناطق محروم 

و بیکاری مناطق روستایی وجود ندارد.
عوامــل متعددی ســبب کاهش 
ســرمایه گذاری و افزایش بیکاری در 
روستاها و مناطق محروم شده، ازجمله 
زمین های روستایی به دلیل تجزیه شدن 
قابلیت اقتصادی خود را از دست داده اند. 
کاهش ســطح مهارت کاربردی و فنی 
نیروی انســانی متناسب با فرایندهای 
نوین تولید، نامناسب بودن زیرساخت ها 
در مناطق روســتایی و مناطق محروم 
و همچنین باال بــودن قیمت نهادهای 
دامی، سموم، ماشین آالت و تجهیزات 
کشاورزی سبب شده که فعالیت های 
اقتصادی ســنتی در روســتاها دیگر 
مقرون به صرفه نباشــد. نبود صنایع 
تبدیلــی در روســتاها از دیگر عوامل 
کاهش نرخ اشتغال در مناطق روستایی 
است.حضور واســطه گران و دالالن در 
مناطق روستایی سبب افزایش آسیب 

در مناطق روستایی و مزید بر علت شده 
و به نظر می آید که ارائه این گونه طرح ها 
موجــب انحــراف در پرداختن به حل 
مشکالت روســتاها به صورت اساسی 
خواهد شد. خروج از چترهای حمایتی 
و نقش های نظارتی دولت به معنای این 
شده است که نسبت به حقوق کارگران 
در این مناطق مورد بی توجهی مطلق 

صورت پذیرد.
 خروج کارگاه های روستایی از 
شمول قانون کار سبب محرومیت 
کارگــران از حداقل های قانونی 
می شــود. به طور مثال، ماده ۴۱ 
قانون کار که به موضوع دستمزد 
اشاره می کند، تاکید دارد که مزد 
بر مبنای نرخ رسمی تورم و سبد 
معیشت تعیین می شود. به طور 
قطع، نیروی کار در چانه زنی قدرت 
کمتری نســبت به کارفرمایان 
خواهد داشت و از دستمزد کمتری 
برخوردار خواهد شــد. دریافت 
دســتمزد کمتر سبب می شود تا 
نیروی کار برای دست یابی به مزد 
بیشتر به شهرهای بزرگ مهاجرت 
کند که به تبع این موضوع، پدیده 
حاشیه نشــینی افزایش خواهد 
یافت. این موضوع چه تاثیری بر 
روابط اقتصادی و روابط کار خواهد 

داشت؟
ماده ۴۱، یکی از مواد کلیدی قانون 
کار اســت. اگر این ماده را به طور کلی 
حذف کنند یا بخش عظیمی از نیروی 
شاغل کارگاه های کوچک را از شمول 
حداقل حمایت های قانونی که از وظایف 
حاکمیتی دولت است، خارج کنند، به 
حتم در آینده هم به دیگر مواد کلیدی 
قانون کار مثل مــواد 7، ۱۲، ۲7، ۹6 و 
۱۴8 تعرض خواهند کرد.براساس ماده 
۴۱ قانون کار، »تورم« و »معیشت« دو 
شاخصه اصلی تعیین حداقل دستمزد 
کارگران اســت. البته ایــن اختیار به 
شــورای عالی کار داده شده در صنایع 
مختلف یا مناطق جغرافیایی، دستمزد 
را متفاوت افزایش دهنــد اما تجربه دو 
مرحله تعیین مزد متفــاوت حاکی از 
آن است، تعیین مزد متفاوت براساس 
مناطق جغرافیایی یــا صنایع مختلف 
هیچ تاثیری در افزایش یا کاهش فعالیت 
اقتصادی ندارد بلکه موجب مشکالت 
عدیده ای ماند احساس تبعیض خواهد 
شد لذا شورای عالی کار به دلیل اینکه 
مزد منطقه ای منجر به ایجاد احساس 
تبعیض در میان نیروهای کار در سایر 
اســتان می شــود، تمایلی جدی برای 
اجرای این موضوع تاکنون نداشته است.
درباره مزد منطقــه ای اظهارنظرهای 
متفاوتی شده است و همچنین در این 
باره به دیوان عدالت اداری شکایت شده 
است. موضوع مزد متفاوت در سال های 
۵۳ و 8۵ تجربه شده اما کارگران نسبت 
به این نوع تصمیم مزدی واکنش نشان 
دادند و به همین دلیل شــورای عالی 
کار تصمیم خود را بعــدا اصالح کرد و 
حداقل مزد را به صــورت ملی تعیین 
کردند. هنگامی که از مزد ملی ســخن 
می گوییم، منظور حداقل مزد اســت 
اما این احتمال وجــود دارد که واحدها 
با توجه به تخصص و ســوابق نیروهای 
خود و شــرایط اقتصادی خودشان در 
قالب نظام مزدی که دارند، مزد بیشتری 

تعین و پرداخت کننــد. از طرفی مزد 
در هزینه تمام شــده تولیدی کمترین 
ســهم را دارد. بنابراین تصمیم گیری 
درباره حداقل مزد به منظور اثرگذاری 
در جذب ســرمایه و اشتغال زایی نقش 
بســیار مهم و تعیین کننده ای نخواهد 
داشت لذا اول نقش مزد در تولید و قیمت 
تمام شده یک کاال را باید به صورت شفاف 
مشخص کرد ســپس پس از مشخص 
شدن ســهم مزد در تولید محصوالت 
و دربــاره آن باید به صــورت متفاوت 
تصمیم گیری کرد. آقایانی که ادعا دارند 
با تعین مزد منطقه ای می توان مشکالت 
سرمایه گذاری را مرتفع کرد به شفاف 
نبودن نقش دستمزد در قیمت تمام شده 
توجهــی نکرده اند.مــزد منطقه ای نه 
تنها نقشی در کاهش بیکاری نخواهد 
داشت بلکه آسیب های اجتماعی هم به 
همراه دارد. این آسیب ها می تواند باعث 
احساس تبعیض شــود. به طور مثال 
کارگران یک اســتان در غرب، شرق، 
جنوب یا شمال ایران مزد متفاوت بگیرند. 
آیا این موضوع سبب تبعیض قومیتی 
نمی شود؟ ممکن است در هر نقطه ای 
از ایران که دستمزد بیشتری پرداخت 
شــود، نیروی جویای کار به مهاجرت 
احتمالی به آن منطقه دست بزند و البته 
ایجاد حساسیت و تبعیض نیز داشته و 
این تصمیم عامل تحریک کننده ای برای 
مهاجرت شــود که آن هم آسیب های 
اجتماعی متفاوتی به همــراه خواهد 
داشــت. اغلب این افراد توانایی تامین 
حداقل امکانات برای زندگی را نخواهند 
داشت و روی به حاشیه نشینی خواهند 

آورد که تبعات اجتماعی به همراه دارد.
 در بخشی از صحبت های خود 
اشاره کردید که دولت می تواند بر 
حسن اجرای قانون نقش نظارتی 
داشته باشــد. دولت تا چه حدی 
توانسته است نقش نظارتی خود 
را ایفا کند؟ به نظر می رســد که 
در این زمینه چندان موفق عمل 

نکرده است.
دولت هــای پیشــین از تمامــی 
ظرفیت های قانونی خود برای نظارت 
بر اجرای قانــون در محیط های کار و 
تولید استفاده کرده اند اما قانون گریزی 
هم وجود داشت. شاید برخی توجهی 
به پرداخــت حداقل حقــوق، یا بیمه 
کردن کارگران خود نکرده باشــند که 
البته با شکایت کارگر در هیأت های حل 

اختالف قابل پیگیری است.

پاک کردن صورت مساله به جای حل عالمانه معضل

مزد توافقی با شعار عدالت محوری مغایرت دارد

خبر

یک فعال حقوق کارگری گفت: با حذف ارز ترجیحی، شوک اساسی در قیمت کاالها 
به ویژه خوراکی به وجود می آید و جامعه کارگری دیگر حتی در روزهای ابتدایی ماه هم 

نمی تواند زندگی و معاش خود را مدیریت کند.
ناصر چمنی در گفت وگو با مهر اظهار کــرد: ارز ترجیحی بحث های خاص خود را 
دارد. اگر ارز ترجیحی حذف نشود، فسادهای اقتصادی بیش از پیش گسترش می یابد 
چراکه به دلیل عدم مدیریت و کنترل درست، اغلب ارز تخصیص داده به مقصد نرسیده 

و به جای خرید کاالهای اساسی از راه های دیگر وارد بازار ارز کشور شده است.
رئیس ســابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: اما از منظر جامعه 

کارگری باید گفت که حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کاالها می شود و اگر در این 
شرایط حذف شود تورمی که جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می کند، بیشتر 
خواهد شد. در حال حاضر تورم خوراکی ها باالی 7۰درصد است که در صورت حذف 

دالر ۴۲۰۰ تومانی، این نرخ به ۱۰۰ تا ۱۱۰درصد خواهد رسید.
وی ادامه داد: بنابراین در این شرایط که نمی توانیم تورم را کنترل کنیم و خط فقر 
کشور نیز ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان اســت، با حذف ارز ترجیحی، شوک اساسی در 
قیمت کاالها به ویژه کاالهای خوراکی به وجود می آید و جامعه کارگری دیگر حتی در 

روزهای ابتدایی ماه هم نمی تواند زندگی و معاش خود را مدیریت کند.

حذف ارز ترجیحی تبعات سنگینی در زندگی کارگران دارد

دالیل  عدم سرمایه گذاری 
در مناطق محروم و کاهش 
بیکاری در روستاها باید با 

مباحث توجیهی اقتصادی 
دنبال شود. هیچ ارتباطی 

میان قانون کار و فقدان 
سرمایه گذاری در مناطق 
محروم و بیکاری مناطق 

روستایی وجود ندارد

طرح پیشنهادی نمایندگان 
مجلس نه تنها موجب 

کاهش مشاغل غیررسمی 
نمی شود بلکه عامل گریز از 
قانون و افزایش آسیب  های 

اجتماعی خواهد شد. 
همچنین حقوق کارگران در 

برخورداری از حداقل های 
قانونی تضییع خواهد شد
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بازگشت به کار کارگران معترض 
کارخانه ایران خودروی تبریز

مدیــرکل تعــاون، 
کارو رفــاه اجتماعــی 
ز  آذربایجان شــرقی ا
بازگشت به کار کارگران 
کارخانه ایران خودروی 

تبریز بعد از چند روز اعتراض صنفی خبر داد.
به گزارش ایلنا؛ حسین فتحی اظهار کرد: حفظ و 
صیانت از منابع ارزشمند کار همواره از وظایف ذاتی 
وزارت کار است. هر گونه خواسته و مطالبات صنفی 
کارگران در فضای اعتماد و صمیمی قابل بررسی و اجرا 
است.وی با اشاره به مطالبات صنفی کارگران شرکت 
ایران خودروی تبریز بیان کرد: مطالبات کارگران با 

قوانین تطبیق و در چارچوب آن عمل می شود.
    

 وعده های بازگشایی
 صدر فوالد خرم آباد عملی نشد

با گذشــت ۵ سال از 
توقف فعالیــت کارخانه 
صــدر فــوالد خرم آباد، 
هنوز حدود ۱8۰کارگر 
بیکارشــده این کارخانه 

منتظر بازگشایی آن هستند.
یکی از کارگران این کارخانه در گفت وگو با ایلنا 
با بیان اینکه اخیرا دادســتان لرستان از کارخانه 
بازدید کرده و وعده پیگیری بازگشایی آن را داده، 
گفت: مالک کارخانه دو راه در پیش دارد یا باید این 
کارخانه را واگذار کند یا دوباره آن را به چرخه تولید 
بازگرداند.او اظهار داشت: تاکنون چندین بار برخی 
مسئوالن از طریق رسانه ها خبر بازگشایی این واحد 
صنعتی را داده اند اما هنوز خبری نیست.وی با تاکید 
بر اینکه امید کارگران به اقدام دولت است، تصریح 
کرد: ایــن کارخانه تنها منبع درآمدی و اشــتغال 
دست کم ۱8۰ کارگر به صورت مستقیم است که در 
منطقه فرصت شغلی دیگری ندارند. از دولت به ویژه 
شخص رئیس جمهور تقاضا داریم که درخصوص 
رفع مشــکالت این واحد صنعتی و کارگران که در 
مناطق محروم خرم آباد و شهر و روستاهای اطراف 

آن زندگی می کنند، اقدام عاجل کنند.
    

 تجمع بازنشستگان
 صنعت فوالد در اهواز

جمعی از بازنشستگان 
صنعت فوالد در شهر اهواز 
با حضور مقابل ساختمان 
کانــون بازنشســتگی، 
خواستار تحقق مطالبات 

معیشتی و حقوقی خود شدند.
بــه گــزارش ایلنا، هــر یکشــنبه، گروهی از 
بازنشستگان صنعت فوالد برای تحقق خواسته های 
صنفی خــود در مقابل دفتر کانون بازنشســتگی 
صندوق فوالد در شــهرهای محل ســکونت خود 
در اصفهان، اهــواز، تهران و رودبار گیالن دســت 
بــه اعتــراض می زنند.مهم ترین خواســته های 
این بازنشســتگان از دولت، اجــرای صحیح طرح 
همسان سازی حقوق و پرداخت مطالبات قانونی 

بازنشستگان فوالد مطابق آیین نامه فوالد است.
    

علت؛ بدهی به بانک اعالم شد؛
تعطیلِی سه ساله  کارخانه شیر 

شهرستان بردسکن 
تنها کارخانه  شیر شهرستان بردسکن به علت 
بدهی به بانک از برج شش ســال ۹7 تعطیل شده 

است.
مدیرعامل این کارخانه در تماس با ایلنا گفت: 
بدهی بانک در ۴ شهریور امسال پرداخت شده است 
اما همچنان اجازه ی فعالیت بــه این کارخانه داده 

نمی شود و کارخانه پلمپ موقت است. 
حسن محمدی می گوید: تعطیلی این کارخانه 
۳۳ نفر را به صورت مســتقیم و حدود 7۰ نفر را به 
صورت غیر مستقیم از اشتغال منع کرده است. سه 
سال است که کارخانه تعطیل است؛ در حالیکه در 
این مدت تعداد زیادی می توانستند دراین کارخانه 
کار کنند و در شرایط بد اقتصادی نان آور خانواده ی 

خود باشند. 
مدیرعامل ایــن کارخانــه در خصوص علت 
بازنشدِن این کارخانه می گوید: هیچ کس جوابگو 
نیست. ما حتی می خواهیم شکایت کنیم اما نگرانیم 
پروسه ی شکایت ۳ - ۴ سال زمان ببرد و کارخانه و 

کارگران مدت زیادی بالتکلیف بمانند. 
گفتنی است؛ ابراهیم رئیســی هم در دوره ی 
ریاســت بر قوه قضائیه و هم اکنون که ریاســت بر 
قوه مجریه را بر عهده دارد، بر لزوم حمایت از تولید 
تاکید داشته است. وی بارها اعالم کرده که تعطیلِی 
کارخانه ها به علت بدهی به بانک خالف سیاست های 
اصلی کشور اســت. باید دید این شعار تا چه حد در 

واقعیت عملیاتی خواهد شد.

اخبار کارگری


