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در یک ســال اخیــر، نمونه های 
آشــکاری از تعرض به حقــوق کار را 
شاهد بوده ایم؛ از اصالحات پارامتریک 
سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان 
»طرح توانمندســازی سازمان تامین 
اجتماعی« پیشنهادی اتاق بازرگانی 
گرفته تا متون پیشــنهادی به دولت 
ســیزدهم در چارچوب »دیدگاه های 
گنج آفرین و رنج آفرین« و در نهایت، 
طرح در ظاهر اصالحــی نمایندگان 
مجلس یازدهم برای الحاق یک تبصره 
به مــاده ۴۱ قانون کار کــه با هدف به 
کرســی نشــاندن »مزد توافقی« در 

کارگاه های روستایی.
فعاالن کارگری از این طرح ها که در 
چارچوب تسهیل فضای کسب و کار، 
تدوین و راه اندازی می شــوند، به یک 
عنوان کلی یاد می کنند: »تالش برای 
مقررات زدایی و ارزان سازی کارگران«. 
در مواردی نیز که نمی توان متن صریح 
قوانین باالدستی را تغییر داد، این عده 
راهی کوتاه تر را انتخاب می کنند: صدور 

بخشنامه و آیین نامه.
 مهارت آموزی 

در محیط کار واقعی یا کار بی مزد
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
دولــت ســیزدهم که معتقد اســت 
رئیس جمهور یک اقتصاددان )منظور 
خود وزیر( را برای تصدی این پســت 
انتخاب کرده تا معضــالت اقتصادی 
کشور از طریق وزارت کار، حل و فصل 
شــوند، یک ماهی اســت که از طرح 
خود برای ایجــاد حداقل یک میلیون 
و 850هزار شغل تا پایان سال ۱۴0۱ 
خبر داده است. با این حال وی در این 
مدت، جز ارائه شــعارهای کلی مثل 
طراحی زیست بوم اشتغال جزییاتی 
از این طرح را ارائه نکــرده بود تا اینکه 
شانزدهم مهر ماه سال جاری، وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه ای 
خطاب به اســتانداران سراسر کشور 
صادر کرده که عنوان آن »دستورالعمل 
اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط 

کار واقعی« است.
این بخشــنامه، اهــداف به ظاهر 
زیبا و اقناع بخشی دارد اما زیر پوسته 
بندهای آن، چیــزی جز احیای طرح 
استاد-شــاگردی در کارگاه هــای 
مختلف در تمام اســتان های کشــور 
دیده نمی شــود. طبق این بخشنامه 
کارگرانی که حداقل سن آنها باید ۱5 
سال تمام باشد، باید یک سال کامل به 
رایگان برای کارفرما کار کنند. هر دوره 
آموزشی حداقل ۱00 ساعت تعریف 
شــده و نکته اینجاست که هیچ سقف 
ســنی برای این مهارت آموزی واقعی 
تعریف نشــده و ظاهــراً کارفرمایان 
می توانند کارگر ۳0 یا حتی ۴0 ساله را 
در قالب این طرح، به عنوان مهارت آموز 
به کار بگیرند و حتی یک ریال به او در 

طول این یک سال نپردازند!
تبصره یک ماده 5 این بخشــنامه 
می گوید: مهارت آموز هر روز حداقل 
۴ ســاعت و حداکثر 8 ساعت باید کار 
کند. تبصره ۲ ماده 5 همین بخشنامه 
هم می گویــد: طرفین این قــرارداد 
آموزشی هیچ حقی برای مطالبه وجه 
ندارند؛ این تبصره یعنی یک سال تمام 
کار کردن در محیــط کار واقعی بدون 

دریافت ریالی کارمزد یا وجه!
کار کن ولی حقی نداری

در همان تبصره یک مــاده 5 این 
بخشنامه بندی اســت که می گوید: 
انعقاد این قرارداد آموزشی و گذراندن 
یک ســال به عنــوان مهارت آموز در 
کارگاه، هیــچ حقی بــرای جذب یا 
استخدام ایجاد نمی کند. این بند به این 
معناست که مهارت آموزی که حداقل 
۱5 سال سن دارد، بعد از گذراندن این 
یک ســال که در طول آن روزی بین 

۴ تا 8 ســاعت، رایگان برای کارفرما 
کار کرده، نمی توانــد ادعای جذب یا 
استخدام داشته باشــد به عبارتی بعد 
از این یک ســال، همه چیز ناعادالنه 
تمام می شود و در پایان، کارفرما خیلی 
راحت می تواند بگوید »بفرمایید، دیگر 

به شما نیازی ندارم!«
این بند، یعنی عدم ایجاد حق برای 
جذب و استخدام، ناعادالنه ترین بند 
این بخشــنامه اســت. همین بند به 
کارفرمایان اجــازه می دهد، از خیل 
عظیم ارتش بیکاران کشــور در همه 
سنین و با هر ســطحی از تخصص و 
مدرک دانشــگاهی، نیروهایی را به 
عنــوان کارآموز رایگان بــه بیگاری 
بگیرند و بعد از یک ســال کار، نیروها 
را با دست خالی از کارگاه بیرون کنند 
و باز برونــد ســراغ »مهارت آموزان 

جدید«!
 کاالیی سازی بیمه 

با بیمه مسئولیت مدنی
مساله بعد این است که کارآموزان 
یا همــان مهارت آمــوزان در محیط 
کار واقعی، بیمه نیســتند و در لیست 
بیمه تامین اجتماعــی کارفرما قرار 
نمی گیرند. نه تنها جای بیمه کارگری 
و تامیــن اجتماعی بــرای این بخش 
از نیروی کار به شــدت خالی ســت، 
بلکه شــاهد کاالیی ســازی بیمه با 
ورود به مقوله بیمه مســئولیت مدنی 
هســتیم. در تبصره ۲ این بخشنامه 
آمده است: »مهارت آموزان طی دوره 
مهارت آموزی، تحت پوشــش بیمه 
مسئولیت مدنی قرار خواهند گرفت«.

مرکز رسیدگی به اختالفات میان 
کارفرما و مهارت آمــوز نیز اداره فنی و 
حرفه ای شهرستان مربوطه است. البته 
وقتی کارآموز حقــی ندارد و خبری از 
دســتمزد یا بیمه نیست، دیگر به نظر 
نمی رسد بتواند شکایتی داشته باشد 

یا در مرجعی، احقاق حق کند.

»احسان سهرابی«، فعال کارگری 
و نماینده کارگران در شــورای عالی 
حفاظت فنی و بهداشــت کار وزارت 
کار در ارتباط با طــرح مهارت آموزی 
در محیط کار واقعــی و مختصات آن 
می گویــد: اول باید پرســید که این 
طــرح مهارت آمــوزی در محیط کار 
واقعی اســت یا همان استاد شاگردی 
منسوخ؟ جالب است که همه طرح ها 
و بخشنامه های دولت ها از ماده ۱08 
قانون کار شروع می شود و به همانجا نیز 
ختم می شود و ماده ۷ قانون کار همواره 
مسکوت می ماند. امروز سرمایه داران 
متمرکز در اتاق بازرگانی، بابت کاهش 
هزینه هایشــان در فراینــد تولید، به 
شدت به دســت و پا افتاده اند اما صرفاً 
سهم دستمزد و موارد حمایتی قانون 
کار را مانع تولید می دانند. متاســفانه 
به دنبال جراحی غیراصولی قانون کار 
و تامین اجتماعی هستند و تنها به سود 
بیشتر می اندیشند؛ سودی که به قیمت 

استثمار کارگران تمام می شود.
هر روز نام ها تغییر می کنند

به گفته ســهرابی، هر روز اســم 
طرح ها را تغییــر می دهنــد و اگر از 
در نتوانند، از دیــوار ورود می کنند و 
قانون کار را هدف می گیرند: »ابتدا با 
طرح پارامتریک به سمت بازنگری در 

قانون مشاغل سخت و زیان آور رفتند. 
بعد از آن که با مقاومت روبه رو شدند، 
در سناریویی شســته رفته و از پیش 
نوشته شده، اسم طرح را عوض کرده و 
تحت عنوان توانمندی صندوق تامین 
اجتماعی ورود کردند. به همین ترتیب، 
دیروز با طرح اســتاد و شاگردی ورود 
کردند و امروز طرح مهارت آموزی در 
محیط کار واقعی را در دستور کار قرار 
داده اند«.وی به چند نکته اساسی اشاره 
می کند: »آیا از دیــدگاه مراجع دینی 
و استفتائات، می توان نیرویی را برای 
یک ســال تمام، روزی ۴ الی 8 ساعت 
به صورت کاماًل رایگان به کار گرفت؟ 
استانداردهای کشــورهای مترقی و 
پیشرفته برای آموزش شغلی چگونه 
است؟ اگر قرار است نیروی کار یک سال 
تمام، برای یادگیری و مهارت آموزی 
تن به بیگاری بدهد و یــک ریال مزد 
نگیرد، پس آمــوزش ضمن خدمت و 
دوره های ضمن کار برای چیست؟ آیا 
در نظام آموزشــی رسمی، طرح هایی 
مثل طرح کاد وجود نــدارد که هدف 
از آنها، مهارت آمــوزی حین تحصیل 
است؟ مگر دانشجویان به عنوان واحد 
درسی، دوره کارآموزی در محیط کار 
ندارنــد، پس دیگر چه نیــازی به این 

طرح است؟«
او بــه شــرایط فســخ قــرارداد 
مهارت آمــوزی در ماده ۶ بخشــنامه 
انتقاد می کند، شــرایط بسیار سختی 
که همه مســئولیت را بر گرده کارگر 
گذاشته است، آن هم کارگری که قرار 
نیست مزد بگیرد: »غیبت غیرموجه 
بیش از 5 روز، عدم نیاز واحد پذیرنده، 

عدم رعایت مقررات انضباطی و...«.
نماینده کارگران در شورای عالی 
حفاظت فنی به بخــش دیگری از این 
طرح نیز معترض است: »ما به مساله 
کاالیی سازی بیمه به شدت معترضیم 
ولی می بینیم در این طــرح صراحتاً 
اعالم شــده کارگران تحت پوشــش 
بیمه مسئولیت مدنی هستند؛ بیمه ای 
که ایمنی کارگران را بــه طور جدی 
به مخاطره می انــدازد. در عین حال، 
مغایــرت این طرح با مــاده ۳۳ قانون 
تامین اجتماعی مشهود است. ماده ۳۳ 
قانون می گوید که حق بیمه کارآموزان 
باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت 
شود و در هر حال میزان حق بیمه در 
این مورد، نباید از میزانی که به حداقل 

مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد. 
در صورتی که مزد یا حقوق کارآموزان 
کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت 
مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به 

عهده کارفرما خواهد بود«.
به گفته سهرابی، این طرح با قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تعارض 
دارد چرا که این قانون هر نوع سوءرفتار 
یا بهره کشــی اقتصادی از نوجوانان را 
ممنوع کرده است: »ماده ۱5 این قانون 
می گوید هر شخصی برخالف مقررات 
قانون کار مرتکب بهره کشی اقتصادی 
از اطفال و نوجوانــان موضوع ماده )۲( 
این قانون شود، عالوه بر مجازات های 
مذکور در قانون کار به مجازات حبس 
درجه شش قانون مجازات اسالمی نیز 

محکوم می شود«.
بزک بیگاری و استثمار با قانون

تعارضات قانونی، انسانی و حقوقی 
این طرح بسیار است. طرحی که فقط 
یک کف سنی ۱5 ساله تعریف کرده و 
به کارفرمایان، همان هایی که به دنبال 
اصالح قانون کار و ماده ۴۱ آن برای به 
کرسی نشــاندن مزد بیگاری هستند، 
اجازه می دهد یک نیروی جوان جویای 
کار را بدون در نظر گرفتن سن، تخصص 
و مدرک دانشــگاهی، برای یک سال 
تمام به رایــگان به کار گیرنــد، مورد 
بهره کشی قرار دهند و بعد از اتمام این 
دوره، بدون هیچ تعهد یــا الزامی، او را 
به بیرون کارگاه هدایت کنند.ســوال 
اینجاست که طراحان چنین بخشنامه ها 
و دستورالعمل هایی که گویا به شدت 
مشغول فعالیت هستند و هر روز و هر 
هفته، از یک مانیفست جدید ضد قانون 
کار رونمایی می کننــد، چطور بدون 
توجه به اســناد باالدستی، به استثمار 

وجهه قانونی و رسمی می بخشند؟

رونمایی از نخستین طرح وزیر کار برای اشتغالزایی

بفرمایید بیگاری

خبر

تعدادی از کارگران شــرکت ایران مایه 
تبریز از تعطیلی این کارخانــه خبر دادند و 
گفتند: کارخانه ایران مایه که متعلق به یک 
سرمایه دار ترکیه ای اســت، از ابتدای سال 

۱۴00 تعطیل شده است.
یکی از این کارگران که نخواســت نامش 
فاش شود، در تشــریح ماجرا به ایلنا گفت: 
آذر ماه ۱۳۹۹ حدود ۴0نفر از کارگران این 
کارخانه اخراج شدند و به آنها گفته شد بعد 
از ۳ - ۴ ماه مجــددا واحد مربوطه راه اندازی 
خواهد شد و آنها به کار برمی گردند اما نه تنها 
این کارگران به کار برنگشــتند بلکه در ۲۲ 
اسفند ۹۹ مابقی کارگران که ۱۱0 نفر بودند 

نیز اخراج شدند.
این کارگر ادامه داد: برای اینکه شــکایت 

نکنیم، حقوق دو ماه مــا را پرداخت کردند و 
گفتند ۶ ماه دیگر کارخانه مجددا راه اندازی 

خواهد شد و از شما دعوت به کار می کنیم. در 
این مدت تعدادی از کارگران به دلیل فشــار 

مالی و مشــکالت خانوادگی تسویه حساب 
کردند و به دنبال بیمه بیکاری و شغل دیگر 
رفتند اما حدود ۲۷ نفر تســویه نکردند و به 
اداره کار شــکایت کردند کــه رای اداره کار 
 ابقا به کار کارگران و پرداخت حق الســعی

 بود.
او گفت: با وجود اینکه رای بازگشت به کار 
گرفته ایم اما ما را بــه کارخانه راه نمی دهند 
و می گویند حق الســعی خود را بگیرید و به 

کارخانه نیایید چون کارخانه تعطیل است.
ایران مایه پیشــتر یک کارخانــه نیز در 
تهران داشــت. کارخانه تهران در سال 8۷ 
خریداری شد و در ســال 8۹ با این ادعا که 
می خواهند کارخانه تبریز را توسعه بدهند، 
بسته شــد. ابتدا تمام تجهیزات و بعد زمین 
آن کارخانه فروخته شد و آن کارخانه به طور 

کامل از چرخه تولید خارج شد.
کارگر این کارخانه معتقد است که ادعای 
زیان ده بودن کارخانه بی اساس است. زمانی 
این کارخانه از ســه ماه قبل محصوالت خود 

را پیش فروش می کرد. گویا ســرمایه گذار 
خارجی می خواهد کاری که با کارخانه تهران 

کرده با کارخانه تبریز هم انجام دهد.
به گفته ایــن کارگر، در کل کشــور ۴ تا 
5 کارخانه تولید خمیرمایه بیشــتر نداریم 
و کارخانــه ایران مایه تبریز از ســال ۱۳۴۶ 
بزرگترین و اولین صادرکننده خمیرمایه در 
خاورمیانه بــود.وی می گوید: در این ۹ ماه از 
مسئوالن مختلف تقاضای کمک کردیم و هم 
در دولت قبل و هم در دولت جدید جلساتی 
با مســئوالن گذاشــتیم. در دولت جدید تا 
حدودی فشارهایی به مدیران این کارخانه 
وارد شده که اگر کارخانه برایتان سود ندارد 
آن را واگــذار کنید اما تــا االن هیچ اتفاقی 
نیفتاده اســت.برخی از این کارگران بیش 
از ۱5 سال ســابقه کار دارند و سن آنها باالی 
۴0 سال است. آنها می گویند کارمان سخت و 
زیان آور است و تنها چند سال تا بازنشستگی 
فاصله داریم اما فعال از کار اخراج شــده ایم و 

صدایمان به جایی نمی رسد.

کارگران ایران مایه تبریز:

کارخانه را بسته و کارگران را اخراج کردند

طبق بخشنامه جدید 
وزارت کار، مهارت آموز هر 

روز باید حداقل ۴ ساعت 
و حداکثر ۸ ساعت کار 

کند و طرفین این قرارداد 
آموزشی هیچ حقی برای 
مطالبه وجه ندارند؛ یعنی 
یک سال تمام کار کردن 

بدون دریافت ریالی کارمزد 
یا وجه

بخشنامه وزارت کار 
می گوید که انعقاد قرارداد 

آموزشی و گذراندن یک 
سال به عنوان مهارت آموز 
در کارگاه، هیچ حقی برای 

جذب یا استخدام ایجاد 
نمی کند یعنی در پایان یک 
سال، کارفرما خیلی راحت 

می گوید دیگر به شما نیازی 
ندارم
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نسرین هزاره مقدم

 معوقات مزدی کارگران 
عظیم خودرو به ۷ ماه رسید

 یکــی از کارگــران شــاغل در کارخانــه 
»عظیم خودرو« در بروجرد از حدود ۷ ماه تأخیر در 
پرداخت حقوق ۱80 کارگر قراردادی این کارخانه 

به دلیل متوقف شدن فعالیت آن خبر داد.
این کارگر در گفت وگو با ایلنــا گفت: فعالیت 
شرکت عظیم خودرو از چندین ماه پیش به سبب 
برخی مشکالت قضایی متوقف شده و حدود ۱80 

کارگر دیگر کاری برای انجام ندارند.
وی با بیان اینکــه ادامه روند توقــف تولید در 
این کارخانه مشــکالت زیادی را بــرای کارفرما و 
کارگران ایجاد کرده، افزود: کارگــران با حدود ۷ 
ماه حقوق معوقه، مشکالت معیشتی زیادی پیدا 
کرده اند. کارفرما هم به دلیل برخی مشکالت قضایی 
امکان ادامه تولیــد را ندارد.این کارگر گفت: دلیل 
متوقف شدن فعالیت این کارخانه شکایت شماری 
از طلبکاران مالی که غالبا مشــتریان محصوالت 
پیش فروش شده کارخانه بودند، است. از قرار معلوم 
کارفرما امکان انجام تعهداتش را نداشته است.وی با 
بیان اینکه مشکالت معیشتی کارگرانی که مستقیم 
و غیرمستقیم با این واحد همکاری دارند به تبع  عدم 
دریافت حقوق روزبه روز بیشــتر می شود، تصریح 
کرد: بی توجهی مســئوالن به وضعیت کارگران و 

کارخانه باعث گسترده شدن مشکالت خواهد شد.
    

رئیس کمیسیون اجتماعی:
امیدواریم نتیجه اقدامات دولت 

در سفره مردم دیده شود
رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس درباره 
ارزیابی عملکرد وزیر 
کار گفت: اکنون برای 
قضاوت زود اســت. با 
توجه با اینکه اعضای 
دولت شروع به یک سری عزل و نصب ها کرده اند و 
این طبیعت دوران گذار و تغییر دولت است، باید به 
دوستان این فرصت را بدهیم که بتوانند تغییراتی 
که مدنظر دارند را انجام دهند.به گزارش ایلنا، ولی 
اسماعیلی ادامه داد: درباره مساله کار و اشتغال، در 
نخستین جلسه شورای عالی اشتغال که برگزار شد، 
آقای عبدالملکی برنامه مدونی برای اشــتغالزایی 
رونمایی کرد و تقسیم کار هم انجام شد.وی اضافه 
کرد: به برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی اشتغال 
امیدوارم به این جهت که در این جلسات هم مجلس، 
هم دولت، هم صاحبان سرمایه و هم کارشناسان 
صاحب نظر حضور دارنــد و می تواند یک بازدهی 
و خروجی خوبی داشــته باشد.رئیس کمیسیون 
اجتماعی گفت: تمام تالش مان این اســت که در 
کوتاه ترین مــدت، برنامه هایی کــه دولت و آقای 
عبدالملکی داشتند را مردم در سفره شان احساس 
کنند. این قولی است که ما هم به مردم دادیم. به نظر 
من کارها و اقداماتی شروع شده و امیدواریم که دولت 
بتواند منابع مالی را تامین کند. اگر تامین منابع مالی 
مناسب انجام شود و امور براساس برنامه ریزی دقیق 
جلو برود، در آن زمان ما می توانیم نظر بدهیم که این 

وزیر موفق بوده یا نبوده است.
    

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی:
باید به مشکالت معیشتی و اشتغال 

کارگران توجه جدی شود
کاظم موسوی گفت: باید به مشکالت معیشتی 
و اشتغال کارگران توجه جدی شــود و امیدواریم 
کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوعات توجه 
جدی داشته باشــد.به گزارش خبرگزاری فارس، 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به مشکالت امنیت شغلی و معیشت کارگران تاکید 
کرد: مشکالت معیشتی مردم به جایی رسیده که 
دهک های پایین جامعه تحت فشار هستند و این 
فشارها در استان های محروم کشور مثل سیستان 
و بلوچستان، کرمان، خوزســتان و اردبیل بیش از 

انتظار است.
    

افزایش وام ضروری بازنشستگان 
کشوری به ۱۲ میلیون تومان

عملکرد سه ماهه صندوق بازنشستگی کشوری 
در دولت ســیزدهم تشریح شــد.به گزارش مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت کار، تسهیالت 
وام ضروری بازنشستگان کشوری از ۱00 به ۱۲0 
میلیون ریال برای ۳00هزار نفر با کارمزد ۴درصد 
و بازپرداخت ۳۶ ماهه اجرایی شــده است.در این 
گزارش تصریح شده است: در آبان ۱۴00 نزدیک به 
۴00هزار نفر برای دریافت این تسهیالت به صورت 
غیرحضوری و اینترنتی ثبت نام کردند که قرار است 
پس از بررسی و اولویت بندی ۳00هزار نفر از واجدین 
شــرایط در دو مرحله و هر مرحله شش نوبت، وام 
خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری و طی شــدن 

فرآیندهای بانکی و مالی دریافت کنند.

اخبار کارگری


