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نسرین هزاره مقدم

امســال مذاکرات مــزدی، یکی از 
سخت ترین مذاکرات چند سال گذشته 
است. افزایش غیرمنتظره قیمت بنزین و 
موج های تورمی پی در پی از ابتدای سال 
جاری، معاش مردم را به سقوطی ناگزیر 
دچار کرده و چانه زنی هــای مزدی را به 
چالشی اساسی مبدل کرده است. در این 
شرایط کارفرمایان و دولتی ها قصد دارند 
به انحای مختلف از زیر بار تعهدات ماده ۴۱ 
قانون کار که مهمترین آن لزوم تطبیق مزد 
دریافتی با هزینه های زندگی است، فرار 
کنند، لذا ابتدا بحث مزد منطقه ای را پیش 
کشیدند و بعد از خنثی شدن این حمله، 

سراغ ترفندهای دیگر رفتند.
در میزگرد خبرگزاری کار ایران )ایلنا(، 
»علی خدایی« نماینده کارگران در شورای 
عالی کار بر لزوم اجــرای دقیق ماده ۴۱ 
قانون کار تاکید می کند و می گوید تورم 
سبد معاش، مولفه ای است که باید حتمًا 
در افزایش مزد درنظر گرفته شود و »اصغر 
آهنی ها« نماینده کارفرمایان در شورای 
عالی کار معتقد اســت که دولت باید به 
وظایف اجتماعی خود عمل کرده و بخشی 

از هزینه های سبد خانوار را تقبل کند.
    

  قرار است در جلسه کمیته دستمزد، 
محاسبات ســبد معاش خانوار براساس 
آمارهای تورمی دی ماه، نهایی شــود. 
می خواهیم بدانیم امسال رویکرد گروه 
کارگری و کارفرمایی به محاسبات سبد 

معاش و تعیین دستمزد چگونه است؟
خدایی: براساس قانون کار، شورای عالی کار 
مکلف است براساس دو مولفه، دستمزد کارگران 
را تعیین کنــد. اول توجه به نرخ تورم اســت. با 
توجه به اینکه حقوق کارمندان دولت براســاس 
نرخ تورم تعیین می شود، خیلی ها عقیده دارند 
در مورد کارگران هم باید همین روال باشــد در 
حالی که در قانون کار، عبارت »با توجه« که قبل 
از نرخ تورم آمده، حاکمیــت مطلق نرخ تورم در 
مناســبات مزدی را زایل کرده است. در بند دوم 
ماده ۴۱ قانون کار، یک بحــث آمره داریم تحت 
این عنوان که مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن 
ویژگی های جسمی، روحی و نوع کار محوله باید 
به اندازه ای باشد که حداقل های زندگی را تعیین 
کند. حداقل های زندگی همان موضوعی است 
که با همــکاری گروه کارفرمایی و با مشــارکت 
دولت، تحت عنوان ســبد معیشت در 2-3 سال 
گذشته محاسبه شده است. با توجه به فرمول های 
توافق شده روی تعیین سبد، تعیین مبلغ سبد کار 
چندان سختی نیســت کمااینکه سال گذشته، 
اعداد و ارقامی مبنا قرار گرفت که خود کارفرمایان 
تهیه کرده بودند اما امسال، کارگروه دستمزد به دو 
موضوع دیگر نیز تا این لحظه پرداخته که یکی از 
این موضوعات نهایی شده ولی دیگری هنوز جای 
بحث دارد. موضوع اول، حاشیه هایی بود که تحت 
عنوان مزد منطقه ای و مزد توافقی و مزد روستایی، 
توسط یک جریان خاصی، مطرح و پیگیری شد و 
متاسفانه این جریان بیش از آنکه حق شان باشد، 
در رســانه ها جایگاه دارند و پروپاگاندا می کنند. 
متاسفانه برخی فضای رسانه را به جای اینکه در 
اختیار کارگر و کارفرمــا و تولیدکنندگان واقعی 
قرار دهند، در اختیار افرادی قرار می دهند که نقش 

مثبتی در فضای کار کشور ندارند. 

این حاشیه ها باعث شــد که به این موضوع 
پرداخته شود و حاصل رایزنی ها، مصوبه شورای 
عالی کار بود تحت این عنوان که مزد منطقه ای 
به هیچ وجه قابلیت اجرایی ندارد و مزد امسال هم 
به صورت ملی تعیین خواهد شد. موضوع بعدی، 
بحث سهم جبران خدمت یا دستمزد در قیمت 
تمام شده کاالها و خدمات بود. البته شورای عالی 
کار مرجع تعیین این کار نیست اما چون مرجعی 
برای این کار در کشور نیست، به این موضوع در 
جلسه کمیته دستمزد پرداخته شد. در نهایت، 
امیدواریم همین هفته عدد سبد معیشت تعیین 
شود و بعد به ســمت تعیین دستمزد می رویم. 
هدف گروه کارگری، حفظ و ارتقای قدرت خرید 

کارگران است.
  امسال چندمین سالی است که سبد 
معاش به صورت سه جانبه محاسبه و توافق 
می شــود. می توانید به کارگران قول یا 
تضمینی بدهید که امسال عدد محاسبه 
شده در مزد لحاظ می شــود یا اینکه این 
محاســبات کنار گذاشته می شود و برای 
تعیین دستمزد، سراغ یک مکانیسم دیگر 

می روید؟
خدایی: با عدد و آمار می توانم ثابت کنم که 
محاسبات سبد معاش در کشو باقی نمی ماند و به 
آن توجه می شود. در دو، سه سال گذشته، مزد 
تعیین شده تابعی از ســبد معیشت بوده است. 
چیزی که ما در مــورد آن بحث می کنیم، صرفاً 
فاصله سبد معیشت ســال قبل و سبد معیشت 
سال جاری بوده و به همین دلیل اگر مقایسه ای 
بین نرخ تورم رسمی ۹۷ و دستمزد تعیین شده 
برای ســال ۹۸ انجام دهیم، متوجه این مساله 
می شویم. پیش از ســال ۹۴، حداقل دستمزد 
تعیین شده تابعی از نرخ تورم بود اما در سه سال 
گذشته، حداقل دستمزد، تابعی از سبد معیشت 
بوده است اما اینکه مدعی باشیم دقیقاً به اندازه 
سبد معیشــت، مزد را تعیین کرده ایم، درست 
نیست. تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد 
معاش یا همان بند دوم ماده ۴۱ در کوتاه مدت به 
خاطر تاب آوری تولید و اقتصاد، قابلیت اجرایی 
ندارد. این خــٌا چند میلیونــی را نمی توان در 
یک سال جبران کرد بنابراین یک برنامه ریزی 
۱0  ساله داشــتیم که در طول این بازه زمانی، 
دستمزد را به سبد معیشت یا هزینه های زندگی 
برسانیم اما با توجه به تحوالتی که در اقتصاد در 
دو سال گذشته رخ داد و شاهد موج های تورمی 
پیاپی بودیم، سال گذشته هدف ما، حفظ قدرت 
خرید کارگران بدون افزایش بود و امســال هم، 
اول روی حفظ قدرت خریــد و بعد روی ارتقای 

آن تاکید داریم.
 آهنی ها: طی سه، چهار ســال گذشته، با 
همکاری و هماهنگی، الگویی برای سبد معیشت 
خانوار تهیه کردیم که پایه آن براســاس سبد 
خوراکی ها گذاشته شــد و با یک نسبت گیری 
به ســبد معیشت می رســیم. در توافقات سال 
گذشته با نمایندگان کارگری، قرار شد بخشی 
از این سبد که هزینه های اجتماعی است و تقبل 
آن برعهده کارفرمایان نیست، مشخص شود اما 
همواره کارگری ها از جداسازی این هزینه های 
اجتماعی فاصله می گیرند و قبول ندارند که چه 
کسی باید این هزینه های اجتماعی را بپردازد و 
بنابراین نمی توانیم درست مطالبه گری کنیم. ما 
این موضوع را قبًا بارها تکرار کرده ایم و باز هم 
تکرار می کنیم که وقتی می توانیم به تعیین سبد 
و دستمزد برسیم که سهم هزینه های اجتماعی 
را قبل از تعیین سبد معاش، تعیین کرده باشیم.

  منظورتان، سهم دولت است؟
آهنی ها: بله. در قانون اساسی در اصول 2۹، 
30 و 3۱، کاماً صریح و مشهود، تکالیف اجتماعی 
دولت، مشخص شــده و این مســاله، مختص 
کشور ما نیســت. در همه دنیا، دولت یک سری 
مسئولیت ها دارد. اولین خواسته ی ما این است 
که سهم دولت مشخص شــود. ما کارفرمایان به 
همراه کارگــران باید مطالبه گر باشــیم که این 
مســاله می تواند زندگی بهتری برای کارگران 
فراهم کند اما وقتی در عمل این موضوع را شرکای 
ما )دولت و کارگری ها( نمی پذیرند، موجب ایجاد 
یک جو روانی بد می شود که ببینید کارفرما چه 
ظلمی می کند! وقتی در قانون اساســی، وظیفه 
و سهمی برعهده دولت گذاشته شــده، آیا باید 
کارفرما آن را برعهده بگیــرد؟ بحث دیگری که 
برای ما مهم است، بحث درمان است. ما برای هر 
کارگر 30درصد حق بیمه می دهیم. در کشور، 
بودجه ای به نام سرانه سامت داریم که عمًا از 
این بودجه، چیزی به کارگران نمی رسد و مضاف 
بر آن، به همان 30درصد حق بیمه ها در تامین 
اجتماعی، دست اندازی می شود. اینها باعث شد 
که ما پیگیر احیای شورای عالی تامین اجتماعی 
باشیم تا شرکای اجتماعی بتوانند در راس هرم 
قدرت تامین اجتماعی و تصمیم گیری در مورد 

آن قرار بگیرند.
همچنیــن در قانون کار، مــاده ۱۹۱ و ماده 
۱۸۵ را داریم که اینها باید جاری شــوند. عمده 
اشتغال در کشور ما، بخش خرد و متوسط صنایع 
و خدمات است و اینها عموماً زیر ۱0نفر هستند 
که باید مــاده ۱۹۱ در مورد اینها فعال شــود. 
معافیت هایی که در ماده ۱۹۱ دیده شــده باید 
با یک سری تمهیدات، عملیاتی شود. می توانیم 
از ایده ها و روش هــای مختلف دنیا ایده بگیریم 
و براساس شرایط جامعه خودمان، پیاده سازی 
کنیم. بحث بعدی، این اســت که در قانون کار 
گفته »مزد برای صنایع مختلف« و معتقدم مزد 
مختلف برای صنایع مختلف باید اجرایی شود. 
االن یکی از چالش ها این است که گاهی بدون 
پشــتوانه این موضوع را طرح می کنند که سهم 

دستمزد در قیمت تمام شــده ۶درصد است و 
اگر دو یا سه برابر هم بشــود، هیچ اثری ندارد. 
این حرف غلط است. اگر بیاییم صنایع مختلف 
را در نظر بگیریم و بدانیم که ۹0درصد اشتغال 
در صنایع کوچک و متوسط است، می توان سهم 
دستمزد را درآورد. ما در دو سال گذشته این کار 
را برای صنایع مختلف انجام داده ایم. ما ۱۶ گروه 
در نظر در گرفته ایم و حداقل و حداکثر ســهم 
دستمزد را در هر گروه استخراج کرده ایم. مثًا 
در صنعت پتروشیمی، ســهم دستمزد از یک 
درصد تا ۱۵درصد اســت، در صنعت سیمان از 
۱۶ تا ۴۱درصد است که میانگین آن 2۸درصد 
است یا در صنایع معدنی، از 3 تا ۵۸درصد است. 
در صنایع دارویی، این سهم ۱۱ تا 2۶درصد است 
و در کاشی و سرامیک از 2۵ تا 3۹درصد است. 
در پاالیشــگاه ها که یک درصد است، افزایش 
دســتمزد، تاثیری ندارد. این گروه، دست شان 
برای افزایش نــرخ تولیدات باز اســت و عمده 
سودآوری در کشور در همین صنایع است. بعد 
از موج های تورم و گرانــی ارز، فقط صنایع مادر 
که بخش عمده ای از آنها هم دولتی هســتند، 
ســودده اند و صنایع خرد زیر فشارهای متعدد 

قرار دارند.
  اجازه دهید به همــان موضوعات 
مربوط به دستمزد، نماینده کارگران پاسخ 
بدهد. یکی بحث سهم دستمزد در قیمت 
تمام شده، دیگری بحث سهم دولت از سبد 
معاش و بحث دستمزد منطقه ای یا صنفی.

خدایی: حدود ۵ ســال اســت در عرصه 
تصمیم گیری دستمزد حضور دارم و متاسفانه هر 
سال حرف های تکراری از نمایندگان کارفرمایی 
کشور می شــنویم. واقعا گاهی از جواب دادن 
مکرر به یک مســاله ثابت، شرمگین می شویم! 
ذهن جامعه مگر چقدر کشــش دارد که نه تنها 
نتوانســته ایم دستمزدشــان را به حد مطلوب 
برســانم، بلکه همواره حرف هــای تکراری و 
بهانه هــای از مدافتاده به خوردشــان بدهیم! 
برمی گردم به اتفاقاتی که امسال افتاد. فرمودند 
که قرار بوده بخشی از هزینه های سبد را بر دوش 
دولت بیندازیــم اما کارگــران اهمیت ندادند 
و دنبالش نرفتند! به آرشــیو جلســات شورای 
عالی کار رجوع کنید. ما از تیرماه، درخواســت 
تقبل بخشی از هزینه ها توسط دولت، در قالب 
گسترش تعاونی ها را مطرح کردیم و بعد از مدتی 
تاش، دولت را پای میز نشاندیم. مثًا مسکن. 
کارفرمایان مدعی هســتند که برعهده دولت 
است اما زمانی که تاش می کردیم دولت تامین 
مسکن را برعهده بگیرد، کارفرمایان و نمایندگان 
آنها غیر از شرکت یک درمیان در جلسات، چه 
تاشــی کردند؟ کجا پشت ما ایســتادند که از 
دولت مطالبه کنیم؟ امروز که به پایان ســال و 
مقطع تعیین دستمزد رسیدیم، باز یاد وظایف 
دولت افتادند! به نظر من طرف کارفرمایی، دنبال 
حل مشکات نیست. شاید این نگرانی را دارند 
که اگر این مشکات حل شــود، دیگر بهانه ای 
برای تخلف از دســتمزد عادالنه نداشته باشند. 
نمی توانند نماینده کارگر را متهم کنند که دنبال 
این مسائل نبوده ایم. نهادهای قدرت دست من 
کارگر نیست. من نهایت، چهار تا رسانه در دست 
دارم، ولی نــه اتاق بازرگانی دارم، نه جلســات 
نشست با دولت دارم و نه وزیر به دفترم می آید. 
این امکانات، دست کارفرمایان است. آنجاهایی 
که دولت روبروی کارفرمایان می نشــیند، تنها 
چیزی که از دولت می خواهنــد، صرفاً اصاح 
قانون کار است. انگار دست شما از همه جا کوتاه 
است ولی این کارگر را نشانده اید مقابلتان و او را 
سیبل کرده اید! شما که سهم دستمزد در قیمت 
تمام شده کاال را محاسبه کرده اید، به من بگویید 
سهم انرژی در قیمت تمام شــده  چقدر بوده و 

هزینه حمل و نقل، مبادالت و ســهم مواد اولیه 
چقدر است؟

ما اعداد کارفرمایان برای ســهم دستمزد و 
ارقام شان را قبول نداریم. نمی شود هرچه بگویند 
علمی و کارشناسانه باشــد و هرچه ما می گوییم 
بدون پشتوانه علمی باشد! ما می خواهیم بدانیم آیا 
آقایان به فکر حل مشکات کارفرما هستند یا فقط 
سالی یک بار سر مزد، کارگر را می کوبند؟ از ابتدای 
سال، همه نهاده های تولید، افزایش صددرصدی 
داشته ولی سهم دستمزد ثابت بوده و هیچ اتفاقی 
نیفتاده ولی روی همین سهم ثابت تمرکز کرده اند 

و باقی هزینه ها را فراموش کرده اند!

از شنیدن این اظهارات خشنود نیستم چون 
برداشــتم این بود که با توجه به بحران همه گیر 
معیشت و سقوط ســنگین کارگران به زیر خط 
فقر، امسال کارفرمایان با رویکرد دیگری ورود 
می کنند و ضرورت مساله را می پذیرند اما گویی 
این گونه نیســت. چه زمانی ما توافق کردیم که 
محاسبات ســبد معاش به تعیین سهم دولت 
منوط شــود؟ اگر بناســت توافق کنیم، باید بر 
مبنای فرمول توافق شــده، عدد سبد معاش را 
تعیین کنیــم و بعد وارد مذاکرات شــویم. این 
شرط های حاشیه ای و بحث های جنبی، دیگر 

هیچ کارکردی ندارد!
اشــاره کردند به ضــرورت مــاده ۱۹۱ و 
معافیت از قانون. می خواهم بپرســم اجرای 
قبلی ماده ۱۹۱ در مورد کارگاه های زیر ۱0نفر، 
چه دستاوردی داشــت که باز هم دوباره اجرا 
کنیم. در نقطه مقابل، درخواســتم این است 
که تمام معافیت هایی که ذیل ماده ۱۹۱ داده 
شده، کامًا برچیده شود چرا که تاثیر مثبتی 
در اقتصاد یا اشــتغال نداشــته و فقط موجب 
سوءاستفاده شــد. ما در این معافیت، معافیت 
بیمه و حداقل دستمزد را نداشته ایم اما عمًا 
کارفرمایان با سوءاستفاده از این قانون، بیمه و 
حداقل دستمزد را نپرداختند. با هجوم آوردن 
به قانون کار، به جامعه و تصمیم گیران، آدرس 
اشــتباه می دهند و این آدرس اشتباه دادن، 
ناخواســته خیانت به جامعه کار و تولید است 
چرا که اذهان را از مشــکات واقعی منحرف 
می کنند! چرا بــه جامعــه نمی گویید امروز 
مالیات بــر ارزش افزوده از نظــر تاثیر ریالی و 
سهمی که دارد، برابر با دستمزد همان کارگری 
است که دارد ارزش افزوده ایجاد می کند! مگر 
در چنین وضعیتی، اصًا ایجاد اشتغال و رونق 
اقتصادی ممکن اســت؟ آخر با آدرس اشتباه 
دادن و دستمزد را مقصر همه چیز جلوه دادن، 

راه به جایی نمی بریم.
موضــوع ناراحت کننده دیگر این اســت 
که ما در محاسبات ســبد، نهایت همکاری را 
صورت می دهیم اما باز هم بهانه ها ادامه دارد. 
مگر سال گذشته، سبد 3میلیون و ۷۵0هزار 
تومانی را بســیار حداقلی و با استفاده از اعداد 
و ارقام خــود کارفرمایی هــا، تعیین نکردیم 
اما باز هم مزد 3 میلیــون و ۷۵0هزار تومانی 
پرداخت نشد! اینکه بگوییم مسکن و آموزش 
و درمان برعهده دولت است )کمااینکه ما هم 
قبول داریم( فقط حواله دادن کارگر به قانون 
اساســی اســت که همان زدن زیر میز است! 
اصلش این است که ما کارگران با کارفرمایان، 
از ابتدای سال، پله به پله به سمت مطالبه گری 
از دولت برویم نه اینکه روزهای پایانی ســال، 
یک دفعه یاد وظایف دولت بیفتیم! باید قبول 
کنیم جامعــه کارفرمایی چنــدان تمایلی به 
مطالبه گری و همراهی در جلســات از ابتدای 

سال ندارد!
آهنی ها: واقعیت قضیه این است که ما باید 
به نظرات یکدیگر گــوش بدهیم و اهل تعامل 

باشیم. اینکه می فرمایند دوستان کارفرمایی 
آخر هر سال این بحث ها را مطرح می کنند، باید 
جواب بدهم ما حرف اصولی و قانونمند می زنیم. 
در بحث مسکن باید بگویم در تمام جلسات با 
کارگران همراه بوده ایم و این بی انصافی است 
بگویند کارفرمایــان همراه نبوده انــد. امروز 
شاهدیم که بسیاری از مشکات موجود، ناشی 
از نامتناســب بودن نظام روابط کار و قانون کار 
اســت، به همین دلیل است که با هم به مشکل 
برمی خوریم. خیلی از فعــاالن کارگری هم به 
اشکاالت قانون کار اعتراف کرده اند و خواستار 

اصاح هستند.

  البته اصالحی کــه فعاالن کارگری 
می خواهند، با اصالح مورد نظر شما بسیار 
تفاوت دارد. کارگران خواســتار اصالح 
قانون کار به نفع کارگران و در جهت افزایش 

حقوق کار هستند.
آهنی ها:  اول باید روی اصاح توافق کنیم، 
بعد می شــود در مورد چگونه اصــاح کردن، 
سه جانبه صحبت کرد. بعد از برنامه سوم توسعه 
که در آن مشخص شد قانون کار، اشتغال و بیمه 
بیکاری باید همزمان اصاح شــود، ما جلسات 
مشترک بسیاری با کارگران داشتیم که غیر از 
چهار یا پنج مورد اختاف، روی باقی مسائل به 
توافق رسیدیم. قرار شد برویم در شورای عالی کار 
بحث کنیم و به نتیجه منطقی برسیم اما دولت 
نهم بدون اینکه نظر ما را اعمال کند، خودســر 
الیحه ای برای اصاح قانون کار به مجلس داد که 
به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت. نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی را خواستند و ما همان جا 
اعام کردیم کــه در این الیحه، نظر شــرکای 
اجتماعی دیده نشده و دولت آن را تدوین کرده 
اســت. نهایتاً توافق کردیم که دولت این الیحه 
را برگردانــد و کمیته ویژه ای بــرای اصاح آن 
تشکیل شود و آن قسمت هایی که مشکل دارد 

را اصاح کنیم.
  به عنوان نماینده کارفرمایان، قبول 
دارید که در شرایط فعلی، حداقل مزد فقط 
۳۰درصد هزینه ها را پوشــش می دهد و 
حتی اگر دولت سهم خود را ادا کند، باز هم 
مزد عادالنه خیلی بیشتر از ۲ میلیون است.
آهنی ها: قبول ندارم که مزد فقط 30درصد 
هزینه ها را پوشش می دهد. ما یک پایه ای برای 
محاسبه سبد معیشت داریم و به این توافق هم 

ارزش می گذاریم.
خدایی: به خاطــر نگرش های کارفرمایان، 
شــرایط خوب نیســت. می خواهند مــا را به 
صدقه بگیر تبدیل کنند که بخشــی از هزینه را 
یارانه ناچیز جبران کند و آن را از مزد کم کنند! 
برداشتم این بود که با توجه به روند تعاملی طی 
شده و اتفاقاتی که در کشور رخ داده و وضعیت 
نامناسب معیشتی کارگران، رویکرد مثبت تری 
داشته باشــید. قانون صراحت دارد و نمی گوید 
درآمدهای کارگر یــا دارایی های کارگر باید در 
حدی باشد که هزینه های زندگی را تامین کند. 
می گوید مزد تعیین شده باید در حدی باشد که 

هزینه های زندگی را تامین کند.

بحث داغ دستمزد در روزهای سرد پایان سال

مزد عادالنه؛ همچنان بزرگترین چالش کارگر و کارفرماست

اصغر آهنی ها: ما کارفرمایان به 
همراه کارگران باید مطالبه گر باشیم 

که این مساله می تواند زندگی 
بهتری برای کارگران فراهم کند 
اما وقتی در عمل این موضوع را 
شرکای ما )دولت و کارگری ها( 

نمی پذیرند، موجب ایجاد یک جو 
روانی بد می شود که ببینید کارفرما 

چه ظلمی می کند!

علی خدایی: با توجه به تحوالتی که 
در اقتصاد در دو سال گذشته رخ 

داد و شاهد موج های تورمی پیاپی 
بودیم، سال گذشته هدف ما، حفظ 

قدرت خرید کارگران بدون افزایش 
بود و امسال هم، اول روی حفظ 

قدرت خرید و بعد روی ارتقای آن 
تاکید داریم
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