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»قرار بود اجاره خانه ها فقط ۲۵درصد 
زیاد شــود اما می بینیــم ۲۵۰درصد 
افزایش یافته اســت«. این تیتر اصلی 
برخی رسانه ها در روزهای گذشته بود 
که فقط یک نمونه از افزایش هزینه های 
زندگی در دو ماه نخستین سال ۱۴۰۱ 

است.
اگر محاسبات مســتقلی و دقیقی 
روی سبد معیشت خانوارهای کارگری 
صورت بگیرد، افزایــش چند میلیون 
تومانی هزینه ها نسبت به اسفند سال 
۱۴۰۰ دور از انتظــار نخواهــد بود. در 
این شــرایط دولتی که خود در دی ماه 
سال قبل، پای ســبد معیشت حدوداً 
۹ میلیون تومانی را امضــا کرده، حاال 
در پانزدهم اردیبهشــت با صدور یک 
بخشنامه سراسری، بنیان های اساسی 
حقوق کار را نشانه رفته است. چرا باید 
دســتمزد صدهاهزار کارگر شاغل در 
نهادهای دولتی و عمومی که بیمه شده 
تامین اجتماعی و تحت شمول قانون کار 
هستند، برخالف مصوبات شورای عالی 

کار فقط ۱۰درصد زیاد شود؟
در حالــت کلــی، دو صنــدوق 
بازنشســتگی پایه در کشــور داریم؛ 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری و 
صندوق تامین اجتماعی. بیمه شدگان 
صنــدوق کشــوری مشــمول قانون 
مدیریت خدمات کشــوری و کارمند 
هستند در حالی که بیمه شدگان تامین 
اجتماعی، مشــمول قانون کار بوده و 
کارگر محسوب می شوند. هر کدام از این 
قوانین باالدستی ناظر بر شرایط شغلی 
میلیون ها نفر است که یکی از مهم ترین 
عناصر در وضعیت شغلی »دستمزد« 
است. ماده ۴۱ قانون کار ناظر بر افزایش 
دســتمزد بیش از ۱۴میلیون کارگر 
شــاغل در بخش های مختلف اقتصاد 
)دولتی، خصوصی و عمومی( است. این 
ماده تاکید دارد باید دستمزد به گونه ای 

تعیین شــود که بتواند از پس افزایش 
هزینه های زندگی یک خانوار متوسط 
بربیاید. حاال نه تنها ســبد معیشــت 
واقعی، بلکه ســبد معیشت حداقلی و 
تنزل یافته شورای عالی کار نیز مالک 
تعیین دستمزد قرار نگرفته و عالوه بر 
آن، حمله به مصوبات مزدی شــورای 
عالی کار، در سطوح مختلف جریان یافته 
تا جایی که دولت بــه عنوان بزرگترین 
کارفرمای کشور حاضر نشده افزایش 
۵۷.۴درصدی مزد کارگران حداقل بگیر 
و افزایش ۳۸درصدی مــزد کارگران 
سایر سطوح را به رســمیت بشناسد. 
تبصره ۲ از بند ۳ تصویب نامه شــماره 
۲۱۴۸۷ مورخ پانزدهم اردیبهشــت 
هیات وزیران، افزایش مزد تمام کارکنان 
زیرمجموعه نهادها و شرکت های دولتی 
)ازجمله تهیــه و تولیــد و ایمیدرو( را 
بدون در نظر گرفتن صندوق بیمه ای 
و قانون تحت شــمول، فقط ۱۰درصد 
در نظر گرفته اســت.این بخشنامه که 
کارگران و کارمنــدان را در یک ظرف 
ریخته و تمام تمایزات شغلی و قانونی 
را از میان برداشته، شمول گسترده ای 
پیدا کرده تا جایی که حتی شهرداری ها 
به عنوان نهاد عمومــی و غیردولتی به 
ســازمان برنامه و بودجه تاسی کرده و 
اعالم کرده اند حقــوق کارگران فقط 
۱۰درصد زیاد می شود. کارگران وزارت 
نیرو، مخابرات و واحدهــای تولیدی 

دولتی ازجمله کارگران چندین معدن 
زغال سنگ در کشــور، برای اولین بار 
شاهد بخشنامه ای دولتی هستند که 
اساس و ماهیت تنها نهاد سه جانبه کشور 
یعنی »شــورای عالی کار« را زیر سوال 
برده است. تا پیش از امسال هرگز سابقه 
نداشته که حقوق کارگر را دولت تعیین 
کند و مدعی شود افزایش مزد کارگران 
کم درآمد باید دقیقاً برابر با افزایش حقوق 

کارمندان یقه سفید باشد!
دولت خوب، دولت بد

با تصویب افزایــش ۵۷.۴درصدی 
حداقل دســتمزد در شورای عالی کار، 
سخنگویان ســرمایه داری، بلندگوی 
مخالفت با دستمزد را دست گرفتند و 
تا جایی که می توانستند افزایش مزد را 
مخرب معرفی کرده و مدعی شدند این 
افزایش منجر به تعدیل می شود اما وقتی 
مشخص شد تعدیلی در کار نیست و تورم 
و افزایش نرخ کاالهای اساسی نیز هیچ 
ربطی به دستمزد کارگران ندارد، بازهم 
کوتاه نیامنــد. در این مرحله مخالفت 
با دستمزد، منادیان دیگری پیدا کرد. 
به گفته »علی خدایی« عضو کارگری 
شورای عالی کار تا حاال فکر می کردیم 
کارفرمایان با افزایش دستمزد مخالفند، 
حاال متوجه شــدیم دولت و سازمان 
برنامــه و بودجــه بزرگ ترین مخالف 

افزایش مزد کارگران است.
آمار دقیق و به روزی از تعداد کارگران 
مشمول قانون کار در زیرمجموعه دولت 
در دســت نیســت اما با این بخشنامه 
جدید، همه کارگــران واحدهایی که 
از خصوصی سازی به ســتوه آمده اند و 
می خواهند به دولت بازگردند، نگران 
آینده شــده اند. کارگران دولت از این 
پس دیگر »کارگر« نیستند و یک کارگر 
معدن چون برای دولــت کار می کند، 
مزدش فقط ۱۰درصد زیاد می شــود 
آن هم در شــرایطی که حتی افزایش 
۵۷درصدی یا باالتــر از آن هم کفاف 

افزایش هزینه های زندگی را نمی دهد.

 ۲۰۰هزار کارگر 
در معرض خطر بی عدالتی

بررســی آخرین آمــار و اطالعات 
کارکنان دستگاه های اجرایی )مشمول 
و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات 
کشوری( براساس وضعیت استخدامی 
آنها که مربوط به سال ۹۸ است، نشان 
می دهد که از مجموع حدود دو میلیون 
و ۲۷۷هزار کارمند، بیش از یک میلیون 
و ۵۳۴هزار و ۵۰۰ نفر رسمی هستند 
که بالغ بــر ۶۷درصد مجموع کارکنان 
در دستگاه های اجرایی را دربرمی گیرد. 
همچنین از مجموع این کارکنان بیش 
از ۲۹۹هزار نفر نیروهای پیمانی هستند 
که بیش از ۱۳درصد کل را تشــکیل 
می دهند و ۳۰۷هزار و ۸۶۰ نفر معادل 
۱۳.۵درصد نیروها قــراردادی و بیش 
از ۱۳۵هزار نفر یعنی نزدیک به شــش 

درصد کارگری هستند.
اگر فرض بگیریم تعــداد کارگران 
فقط ۴ درصد در طول بیش از دو سال 
گذشــته افزایش یافته، می توانیم ادعا 
کنیم حــدود ۱۰درصــد از کارکنان 
دولت، قانوناً کارگر هستند یعنی بیش 
از ۲۰۰هــزار نفر و بی هیــچ تردیدی 
دســتمزد این ۲۰۰هــزار کارگر باید 

مطابق مصوبات شورای عالی کار باشد.
خدایی می گوید یا برابرســازی در 
تمام سطوح به عمل آورید یعنی تمام 
کارکنان دولت را تحت پوشش قانون 
مدیریت خدمات کشــوری دربیاورید 
و تبدیل به کارمند کنید تا همه مزایا و 
امتیازات کارمندی ازجمله حقوق باال، 
اضافه کارهای آن چنانی و پاداش قابل 
توجه بگیرند یا اینکه به قانون تمکین 
کنید و حقــوق کارگران را درســت و 

قانونی بپردازید.
وی تاکید می کند: تنها در صورتی که 
دولت کارگران را تحت پوشش صندوق 
کشوری و تبدیل به کارمند کند، می تواند 
دستمزد آنها را با بخشنامه دولتی تعیین 
کند. البته مــا از این یکسان ســازی 

اســتقبال می کنیم. همــه امتیازات 
کارمندان را به کارگران هم بدهید، بعد 
بگویید مزد فقط ۱۰درصد زیاد شــود! 
نمی توان همیشــه کارگر بود اما وقتی 
پای حقوق و عیدی می رســد، کارمند 
شد! وقتی در سال های قبل افزایش های 
آن چنانی در حق کارمندان دولت اتفاق 
افتاد، به اینها گفتند شــما کارگرید و 
مشمول نمی شوید اما امسال آمده اند 
و می گویند مزد همــه ۱۰درصد زیاد 
شود. این سیاست یک بام و دو هوا هیچ 

توجیهی ندارد.
 بدعتی غیرقانونی و خطرناک 

در زمینه دستمزد
نماینده کارگران در شــورای عالی 
کار تاکید می کند: طبق قانون افزایش 
دســتمزد کلیه کارکنــان و کارگران 
مشمول قانون کار، تابع مصوبات شورای 
عالی کار است و این رویه سالیان سال 
است که اجرا می شود. متاسفانه امسال 
برای اولین بار دچار یک بدعت شده ایم. 
ابتدا در الیحــه بودجــه افزایش مزد 
کارگران دولت را ۱۰درصد گنجاندند 
که بــا غفلت نماینــدگان کارگری در 
مجلس رای هم آورد. در شورای نگهبان 
بر اثر پیگیری ها این مســاله به دلیل 
تغایر با قانون مادر رد شــد. در برگشت 
از شــورای نگهبان، این بند در مجلس 
حذف شــد و کارگران دوباره مشمول 
قانون کار شــدند اما دوباره بخشنامه 
پانزدهم اردیبهشــت دولت، کارگران 
دولت را مشمول افزایش ۱۰درصدی 
مزد کرده است. این تصویب نامه نه تنها 
مغایر با قانون کار است بلکه با رویه های 
قانون گذاری کشور هم تغایر دارد چراکه 

مجوز قانون بودجه را هم ندارد.
به گفته خدایی، امسال برای اولین بار 
در تاریخ تعیین دستمزد، این خود دولت 
و نهادهای عمومی غیردولتی هستند که 
در مقابل تصمیم نهاد سه جانبه شورای 
عالی کار ایســتاده اند و به رغم گذشت 
دو ماه از ســال و در حین یک جراحی 
اقتصادی که جامعه نیاز به آرامش دارد، 
قصد تخریب این نهاد و تصمیمات آن 

را دارند.
بی قانونی به شهرداری هم رسید

در روزهای اخیر، نهادهای عمومی 
مثل شــهرداری ها نیــز در مخالفت با 
دستمزد موضوع گرفته اند. همین مساله 
موجب اعتراض رانندگان برخی خطوط 
در پایتخت شــده و بعــد از اعتراضات 
کارگران، رقم هایــی برای افزایش مزد 
کارگران از سوی شهرداری مطرح شد 
که هیچ کدام از این اعــداد و ارقام هیچ 
سنخیتی با قانون ندارد. قانون می گوید 
افزایش مــزد کارگران تابع تصمیمات 
مزدی شورای عالی کار است و این شورا 
برای دستمزد ۱۴۰۱ مدت هاست که 

تصمیم گرفته است.
خدایی در مورد تخلــف از قانون در 
شــهرداری ها می گوید: شهرداری ها 
تابع دولت نیســتند و آن تصویب نامه 
غیرقانونی و الزم االبطال دولت شامل 

حال شــهرداری ها نمی شــود. هر جا 
قرار باشد شهرداری ها مشمول شوند، 
نیاز به ذکر نــام دارد و در تصویب نامه 
دولت اصاًل نامی از شهرداری ها نیست. 
واقعاً تعجب می کنیم از این رفتارها که 
هم بی قانونی اســت و هم مثل مساله 
شهرداری ها از بی قانونی نیز فراتر رفته 
است. بزرگ نمایی دستمزد کارگران در 
نهادهای دولتی به واقع موجب تعجب 
و انتقاد کارگران شــده است. ابتدا ادعا 
می کردند کارگاه هــای کوچک توان 
پرداخت مزد ۱۴۰۱ را ندارند، چطور شد 
که عدم پرداخت به دولت رسید؟ حاال 
مشخص شــد که تاکید بر کارگاه های 
کوچک فقط بهانه ای بوده تا در سطوح 

باالتر با مزد کارگران مخالفت کنند.
»دیوان عدالت« به وظیفه قانونی 

خود عمل کند
خدایی تاکید می کنــد: برخالف 
آقایان که پایبندی به قانون ندارند، ما 
متکی و پایبند به قانونیم. ما به قانون عمل 
می کنیم و از مسیر قانونی مساله را دنبال 
می کنیم. شــکایت هایمان در دیوان 
عدالت اداری ثبت شده و از طریق قانون 

این بخشنامه را باطل خواهیم کرد.
در روزهای اخیر، کارگران نهادهای 
مختلف ازجملــه کاله زردهای وزارت 
نیرو، دســته دســته به دیوان عدالت 
مراجعــه کرده اند و شــکایت خود از 
بخشــنامه دولــت را ثبــت کرده اند. 
این کارگران به درســتی خواســتار 
ابطــال مصوبه پانزدهم اردیبهشــت 
دولــت هســتند.یادمان نرفتــه که 
سال هاســت نمایندگان سودجویان و 
حداکثرخواهان، به دنبال رســمیت 
بخشیدن به مقوله های غیرقانونی مثل 
مزد توافقی و مزد شــناور هستند. اگر 
بخشــنامه دولت باطل نشود و بیش از 
۲۰۰هزار کارگر بــرای اولین بار بعد از 
۴۰سال، از افزایش مزدی شورای عالی 
کار محروم شــوند، راه برای به کرسی 
نشــاندن این نظریات تعدیلی هموار 
خواهد شد. دور نخواهد بود که گروه های 
سودجوی بســیاری به میدان بیایند و 
بگویند حاال که دولت به کارگران خود 

مزد قانونی نمی دهد، ما چرا بدهیم؟

سرگردانی هزاران کارگر در برزخ بی قانونی دولت

اگر ز  باغ رعیت، ملک خورد سیبی...

خبر

دبیرکل خانه کارگر گفــت: آنها که مخالف 
افزایش دستمزد بازنشســتگان هستند، انگار 
تصور می کنند قدرت خرید اضافی به مردم تزریق 
شده در حالی که افزایش یارانه ها نرخ تورم را باال 

برده است.
به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در جلســه 
هم اندیشی بازنشســتگان با بیان اینکه از ابتدا 
در مورد افزایش حقوق بازنشســتگان در تامین 
اجتماعی مناقشــاتی وجود داشت، گفت: در آن 
زمان به خاطر اینکه در بودجه عنوان شــده بود 
»ســازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح« 
به خاطر ویرگــول اشــتباه، می گفتند منظور 
بودجه، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح است 
و ما می گفتیم منظور ســازمان تامین اجتماعی 

نیروهای مسلح است. در نهایت از مجلس سوال 
پرسیده شــد و موضوع در تامین اجتماعی حل 
شده و قرار شد طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین 
اجتماعی مبنای افزایش حقوق بازنشســتگان 
همان مصوبه شورای عالی کار باشد.وی ادامه داد: 
با این پروسه طوالنی ای که گذشت، امید داشتیم 
دولت بالفاصله افزایش حقوق بازنشســتگان را 
ابالغ کند چون معموال پیشــنهاد هیات مدیره 
تامین اجتماعی بالفاصله مورد تائید دولت قرار 
می گیرد. امسال هم تامین اجتماعی سعی کرد 
تا افزایش حقوق را تا پایان فروردین تعیین تکلیف 
کند اما متاسفانه در هیأت دولت حرف هایی زده 
شد و موضوع مجددا به کمیسیون اجتماعی ارجاع 
داده شد.محجوب گفت: آنچه در مورد دستمزد 

مصوب شــده مربوط به تورم امسال نیست بلکه 
شــورای عالی کار حقوق را براســاس تورم سال 
گذشته تعیین کرده است. با این افزایش حقوق 
در واقع بخشی از پولی که سال گذشته از جیب ما 
رفته برمی گردد و این ربطی به تورمی که در سال 

جدید به وجود آمده ندارد.
دبیرکل خانه کارگر افزود: عدم افزایش حقوق 
بازنشستگان باعث نگرانی شده است. کسانی که 
مخالف افزایش حقوق هستند و تورم را عامل آن 
می دانند باید بدانند که تــورم ربطی به افزایش 

حقوق بازنشستگان ندارد.
محجوب افزود: این افزایش یارانه هاست که 
نرخ تورم را باال برده است. کاری که دولت به تازگی 
انجام داد خالف جیب کارگر و بازنشسته است و 

آثار آن را نمی توان به سادگی جبران کرد. چگونه 
وقتی تورم این چنین افزایــش پیدا کرده، دولت 

حقوق بازنشستگان را گرو گرفته است؟
وی در ادامه با اشــاره به تصمیمــی که برای 
افزایش ۱۰درصدی حقوق کارگران دولت گرفته 
شده، گفت: این خالف قانون است چون مبنای 

افزایش حقوق همه کارگران باید مصوبه شورای 
عالی کار باشد.محجوب در پایان افزود: امیدواریم 
هرچه زودتر افزایش حقوق بازنشستگان را ابالغ 
کنند چرا که روزبه روز ارزش پول از بین می رود و 
حتی پرداخت مابه التفاوت نیز نمی تواند خسارتی 

که در این مدت به کارگران رسیده را جبران کند.

دبیرکل خانه کارگر:

دولت حقوق بازنشستگان را گروگان گرفته است

تصویب نامه پانزدهم 
اردیبهشت هیات وزیران، 
افزایش مزد تمام کارکنان 

زیرمجموعه نهادها و 
شرکت های دولتی را بدون 

در نظر گرفتن صندوق 
بیمه ای و قانون تحت 

شمول، فقط 1۰درصد در 
نظر گرفته است

خدایی: ادعا می شد 
کارگاه های کوچک توان 

پرداخت مزد 1۴۰1 را ندارند. 
چطور شد که عدم پرداخت 

به دولت رسید؟ مشخص 
است تاکید بر کارگاه های 
کوچک فقط بهانه ای بوده 

تا در سطوح باالتر با مزد 
کارگران مخالفت کنند
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نسرین هزاره مقدم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
مشکل اصالحیه بیمه کارگران 

ساختمانی حل شد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از حل شدن مشکل 

اصالحیه بیمه کارگران ساختمانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، اصالحیه بیمه کارگران ساختمانی 
بعد از یک ســال تعلل، فروردین ماه امسال وارد صحن 
علنی مجلس شــد اما به دلیــل مخالفت عــده ای از 
نمایندگان مجلــس با این اصالحیه و مغایر دانســتن 
بخش هایی از آن با قانون اساسی مجددا به کمیسیون 

اجتماعی مجلس ارجاع داده شد.
در همین رابطه علی بابایی کارنامی گفت: مشکلی که 
برخی از نمایندگان مجلس به بخش هایی از این اصالحیه 
و مغایرت آن با قانون اساسی وارد کردند در کمیسیون 

اجتماعی مجلس حل شده است.
وی درباره زمان ورود این طرح به صحن علنی مجلس 
گفت: در آخرین صحبت هایی که با هیأت رئیسه مجلس 
داشتم از آنها خواستیم که این اصالحیه هر چه زودتر در 
دستور کار قرار بگیرد. پیش بینِی من این است که برای 

هفته بعد در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
    

وام ضروری بازنشستگان کشوری 
واریز شد

وام ضــروری ۱۲ میلیون تومانی بازنشســتگان و 
وظیفه بگیران به حســاب حقوق بازنشستگی ۲۲هزار 
و ۹۱۳ نفر از متقاضیان مشــمول نوبــت پنجم واریز 
شد.روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری اعالم 
کرد: این تسهیالت با کارمزد ۴درصد و اقساط ۳۶ ماهه 
به بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری ارائه و به حساب 
حقوق بازنشستگی ایشان در بانک عامل واریز می شود.

طبق این گــزارش، ثبت نام اینترنتــی دوره جدید وام 
ضروری ۱۲ میلیون تومانی برای ســال ۱۴۰۱ تا پایان 
اردیبهشت ماه جاری از طریق درگاه خدمات الکترونیک 

صندوق بازنشستگی کشوری کماکان ادامه دارد.
    

پایان اعتصاب پرسنل اتوبوسرانی تهران
حقوق رانندگان طبق مصوبه 
شورای عالی کار افزایش یافت

رئیس شورای اسالمی 
کار شــرکت واحد تهران و 
حومه گفت: روز سه شــنبه 
حقوق رانندگان واریز شد و 
مشکل خاصی در پرداختی ها 
نبود. حقوق رانندگان مطابق 

با مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، شهرداری تهران طبق بخشنامه ای 
که سازمان استخدامی کشور در اردیبهشت ماه صادر 
کرد، مزد کارگران خود را فقط ۱۰درصد افزایش داده بود. 
همین امر موجب نارضایتی رانندگان بی آرتی شرکت 
واحد و در نهایت اعتصاب دو روزه آنها شد. این رانندگان 
خواســتار این بودند که مصوبه مزدی شورای عالی کار 
در مورد آنها انجام شود.در همین زمینه رئیس شورای 
اسالمی کار شرکت واحد تهران گفت: روز چهارشنبه 
)۲۸اردیبهشت ماه( اعتراض رانندگان بی آرتی به پایان 

رسید و همه به کار خود برگشتند.
»محسن باقری« با بیان اینکه رانندگان به خواسته 
خود رسیدند، گفت: حقوق رانندگان واریز شد و مشکل 
خاصی در پرداختی ها نبود و حقوق رانندگان مطابق با 
مصوبه شــورای عالی کار افزایش پیدا کرد. البته هنوز 
فیش های حقوقی براســاس کارکرد صادر نشــده اما 
مشخص است که مصوبه شورای عالی کار اجرا شده است.

    
مرکز پژوهش های مجلس:

اصالح نظام تامین اجتماعی کشور 
ضروری است

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی 
بیمه های اجتماعی در قانون اساسی پرداخت.

به گزارش توسعه ایرانی، در گزارش دفتر مطالعات 
اجتماعی این مرکز آمده اســت: تأمین اجتماعی یکی 
از ارکان اصلی رفاه اجتماعی اســت و در معنای جهانی 
عمدتاً شــامل حمایت هایی اســت که جامعه در قبال 
پریشــانی های اجتماعــی و اقتصادی پدیــد آمده به 
واســطه قطع یا کاهش شــدید درآمد افراد، ناشی از 
بیماری، بارداری، حوادث و بیماری های ناشــی از کار، 
ســالمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، فوت و همچنین 
رویدادهای ناشی از افزایش هزینه های درمان و نگهداری 
خانواده )عائله مندی( به اعضای تحت پوشش خود ارائه 

می دهد«.
در نتیجه گیری این گزارش تاکید شــده است: به 
نظر می رســد که وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در 
کشور بیش از آنکه ناشی از غفلت قانون اساسی یا عدم 
انسجام و پراکندگی آن باشد، نشانگر عدم اجرای دقیق 
همین مقدار از اصول قانون اساسی و ضعف ساختارهای 
سازمانی در تشخیص، برنامه ریزی و حل مسأله است. 
هرچند قوانیــن و هنجارهای حاکم بــر نظام تأمین 
اجتماعی متعدد و مفصل بوده و سعی در پیشبرد اهداف 
تأمین اجتماعی داشته اما این نظام نیازمند اصالحات و 

بازنگری هایی است.

اخبار کارگری

ِ ِ


