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 قواعد غیرمنصفانه کار
در بازار خدمات آنالین

فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار

برای ورود به بحث وضعیــت بازار کار آنالین در 
ابتدا باید یک دسته بندی سه گانه از نیروهای کار ارائه 
دهم. به اعتبار یک دسته بندی سه گانه، استخراج و 
تولید مواد اولیه که با مواد طبیعی سروکار دارد، مثل 
جنگل ها، معادن، ماهیگیــری و... به عنوان بخش 
نخست اقتصاد معرفی می شوند. قدرت استعماری در 
این بخش اقتصاد خیلی فعال است و در کشورهای 
توسعه نیافته بخش اعظمی از طبقه کارگر مشغول 

تولید ثروت در این بخش هستند.
بخش دوم، صنایع تولیدی هســتند که اینها 
به نوعی خروجی های بخش اول را قابل اســتفاده 
می کنند و به صورت محصــول نهایی درمی آورند. 
این بخش خلق ثروت بسیاری دارد و حجم باالیی 
از انرژی مصرف می کنــد بنابراین موجب تخریب 
محیط زیست می شود. در کشور ما این بخش مصداق 
زیادی دارد و کال در کشورهای در حال توسعه این 

بخش خیلی فعال است.
بخش دیگری از اقتصاد که ما با آن سروکار داریم 
بخش خدمات است. مشتری این بخش می تواند 
همان بخش های اول و دوم یا مصرف کننده نهایی 
باشد. از شبکه حمل و نقل و توزیع گرفته تا خدمات 
پزشکی و حقوقی و آموزشی و حتی خدمات آنالین 

در این بخش جا می گیرد.

خدمات آنالین نیز بخشــی از ایــن اقتصاد را 
دربرمی گیرد. مهارت و میزان توانایی های فرد در 
تعیین وزن و جایگاه او در فضای کسب و کار آنالین 
اهمیت دارد و با توجه به این موضوع احتمال به هم 
ریختن قواعد منصفانــه کار وجود دارد چراکه فرد 
مجبور است برای باالبردن توانایی خود از ساعات 

فراغت خود بزند و ساعات بیشتری کار کند.
معموال با این توجیه که برای پیشــبرد کار در 
مراحل اولیه باید سخت کار کرد و با القای این موضوع 
که کارگران کار را از آن خود بدانند و تلقین احساس 
مالکیت نسبت به ابزارآالت و ســرمایه اولیه کار، 
این توقع ایجاد می شود که کارگران ساعات کاری 
بیشتری با حقوق کمتری کار کنند و توقع می رود از 
توانایی های شخصی خود مثل شبکه های اجتماعی 
و تیم ورک ها برای بهره وری بیشــتر استفاده کند. 
پس کارگر باید تمام تالش خود را انجام دهد تا آن 
مجموعه بتواند جایگاه خــود را در فضای رقابتی 
پیدا کند. البته به اعتبار دیگر، بخش های دیگری از 
اقتصاد هم با توجه به تحوالت تکنولوژی وجود دارد 
که بخش چهارم محسوب می شود و شامل خدماتی 
چون پردازش اطالعات برای مشــاوره، پردازش 
اطالعات آموزشــی، طراحی و برنامه ریزی و تولید 
محتوا است. این بخش کامل به دانش و مهارت کارگر 
وابسته اســت و کامال صنعت غیرمادی محسوب 
می شود. کارگران این بخش به کارگران شناختی 
معروف هستند و ارتباط زیادی با اطالعات یا فناوری 
اطالعات یا رسانه دارند و توسعه این بخش از اشتغال 
هم کامال وابســته به خدمات مربــوط به فناوری 

اطالعات است.
ویژگی این دسته از کارها این است که کارفرما 
تن به بیمه کــردن نیروی کار نمی دهد، ســاعت 
متعارف برای آنها رعایت نمی شــود و در چارچوب 
قانون کار با آنها رفتار نمی شود. در واقع کارفرمایان 
بیشتر به دنبال دور زدن قانون کار هستند. با توجه 
به ماهیت جدیدی که این نوع کارها دارند سیستم 
نظام حقوقی بیمه ای و نظام حقوقی کار نتوانسته 
سریع خود را با این بخش جدید از اقتصاد لینک دهد 
و کارفرمایان از این خالء به خوبی استفاده می کنند 
و نیروی کار را به استثمار می کشند. در نتیجه این 
وضعیت با کارگرانی مواجه ایم که به اسم اینکه کار 
در محیط فیزیکی نیست، ساعات بیشتری مشغول 
به کارند و از مرخصی بهره مند نیستند و به نوعی کار 
بدون توقف محسوب می شــود. اکنون به سمتی 
رفته ایم که در خیلی از کارها نتیجه مهم تر از وسیله 
شده در حالی که در مجموع، کارگر تعهدی به نتیجه 
ندارد. به عبارتی دیگر در وضعیت عادی کارگر موظف 
است در زمان مشخصی کار کند و بعد کار تعطیل 
می شود و چنانچه کارگر نتوانست کار را در همان 
زمان مشخص انجام دهد، به روز بعد محول می شود. 
در واقع کار از جنس کارگری اســت ولی از ماهیت 
کارهای مقاطعه کاری که باید نتیجه را محقق کرد 
استفاده می شود. متاسفانه در این فضاهای جدید 
هدف جایگزین وسیله شده و این وضعیت استثمار 

هرچه بیشتر نیروی کار را با خود به همراه دارد.
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نسرین هزاره مقدم

مزدبگیران کشــور به اســتثنای 
درصد قلیلی از الیه های باالیی طبقات 
مزدبگیر، همگی زیر خط فقر هستند. 
اگر خط فقر را با همــه تقلیل گرایی ها 
و حداقل ســازی ها براســاس آخرین 
محاسبات مســتقل کمیته دستمزد 
کانون عالی شوراها، حدود ۹ میلیون و 
۲۰۰هزار تومان فرض بگیریم، چیزی 
بیش از ۷۰ یا حتی ۸۰درصد مزدبگیران 
کشــور، بدون توجه به نــوع صندوق 
بیمــه ای، زیر خط فقر و در شــرایطی 
هســتند که به آن می توان »دشواری 

معیشتی« اطالق کرد.
با این حســاب، گروه های پرتعداد 
مزدبگیر ازجمله کارگران بیمه شــده 
تامین اجتماعی، معلمان و پرستاران و 
همچنین بیمه شدگان صندوق لشگری، 
دستمزدی پایین تر از خط فقر نسبی 
دریافت می کنند بنابراین دســتمزد 
دریافتی آنها واجد شــرایط »دستمزد 
شایسته« نیست چون دستمزد شایسته، 
دستمزدی است که فرد با دریافت آن 
بتواند همه هزینه های زندگی را بدون 
دغدغه و ترس از کم آوردن تامین کند 
و هر روز مجبور نباشــد بخشی از سبد 

خرید خود را قیچی کند.
 نظام مزدی ایران،
 کاستی شده است

نظام مزدی ایران نظامی به شــدت 
کاست بندی شــده و الیه ای و طبقاتی 
اســت. آنهایی که بیشتر به بدنه قدرت 
سیاسی متصل هستند و می توانند به 

نظام بودجه ای کشور به طور مستقیم 
دسترسی داشته باشند، علی القاعده از 
مواهب بیشتری بهره مند می شوند اما 
گروه هایی که تعامل مســتقیم با نظام 
تصمیم سازی و بودجه ای ندارند و قدرت 
چانه زنی چندانی بــرای بهره گیری از 
مواهب در اختیار آنها نیســت، معموالً 
در رده های آخر هســتند و برای بهبود 
معیشــت و امتیازگیری، هیچ راهی به 

هیچ کجا ندارند!
این تمایز و تفکیک گذاری الیه ای 
میان کارمندان دولت و کارگران شاغل 
در بخش خصوصی، به خوبی هویداست. 
کارگران باید با ســالی یک بار افزایش 
حقوق سر کنند و این در حالی ست که 
هنوز ســه ماه از سال نگذشته، افزایش 
سرســام آور قیمت ها، افزایش حقوق 
ســاالنه را می بلعد اما افزایش دریافتی 
کارمندان دولت، معمــوالً محدود به 
افزایش حقوق ســاالنه نیست. آنها به 
طرق و وسایل مختلف از امتیازات مزدی 
قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند 
می شوند و عموماً در میانه سال، باز هم 
دستمزدشان افزایش می یابد و دقیقاً 
به همین دلیل اســت که سال به سال، 
فاصله مزد و حقوق کارگران و کارمندان، 
عمیق تر شده و تبعیض مزدی نهادینه تر 

می شود.
 ۷۵درصد در مقابل 
فقط ۳۹درصد ناقابل

سال ۹۹، یک نمونه آشــکار از این 
تبعیض نهادینه اتفاق افتاد، وقتی که 
در روزهای پایانی ســال و قبل از ورود 
به سال بعد که قاعدتاً حقوق کارمندان 

براساس افزایش مندرج در قانون بودجه 
افزایش می یابــد، امتیازات فصل دهم 
قانون مدیریت خدمات کشوری، بدون 
هیچ استثنایی شامل همه کارمندان 
شاغل و بازنشسته شــد و حقوق همه 
ایــن مزدبگیران، ۵۰درصــد افزایش 
یافت. این عده وقتی وارد ســال ۱۴۰۰ 
شدند، باز هم دستمزدشــان به اندازه 
۲۵درصد منــدرج در قانــون بودجه 
۱۴۰۰ بــاال رفــت و در نتیجه حقوق 
کارمندان شاغل و بازنشسته از اسفند 
۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، حداقل ۷۵درصد 
افزایش یافت. این افزایش، جدا از مزایای 
مزدی همسان سازی بود که از مهرماه 
حقوق بازنشستگان صندوق کشوری 

را افزایش داد.
همه اینها در حالی ست که کارگران 
شاغل و بازنشسته، تنها مشمول افزایش 
۳۹درصدی مزد و مستمری در ابتدای 
فروردین شدند. اجرای امتیازات قانون 
مدیریت خدمات کشــوری، امتیازی 
اســت که تنها بــه کارمنــدان دولت 
تعلق می گیرد و شــکاف عمیق میان 

مزدبگیران به وجود می آورد!
در آخرین روز از بهمن ۹۹، بخشنامه 
افزایش ۵۰درصــدی امتیازات فصل 
دهم قانون خدمات کشوری با دستور 
رئیس جمهوری و توسط رئیس سازمان 

برنامه و بودجه کشور ابالغ شد.
در متن بخشــنامه ابالغی رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور می خوانیم: 
با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان 
دستگاه های اجرایی از افزایش امتیازات 
فصل دهــم قانون مدیریــت خدمات 

کشــوری تا پنجاه درصد )۵۰%( پس 
از تصویب هیــأت وزیران و شــورای 
حقوق و دســتمزد، منوط بــه وجود 
اعتبار در بودجه های ســنواتی است 
و طی ســال های گذشــته تعدادی از 
دســتگاه های اجرایی طبق مقررات 
و ضوابط قانونی از افزایــش امتیازات 
مذکور استفاده کرده اند و تعداد دیگری 
از دستگاه های اجرایی با وجود مصوبه 
شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیأت وزیران و مصوبه 
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شورای حقوق و دستمزد 
مبنی بــر افزایش تا پنجــاه درصدی 
امتیازات فصــل دهم، بــه دلیل عدم 
وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای 
کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده 
کنند و این امر منجر به نابرابری و اختالف 
در پرداخت های نیروی انســانی شده 
است لذا با توجه به تأکید رئیس جمهور 
محترم بــرای رفع تبعیــض و رعایت 
عدالــت در پرداخت ها و در راســتای 
اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون 

برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران و اعــالم دســتگاه های اجرایی 
متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی 
بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل 
اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه 
دستگاه هایی که تاکنون کارکنان آنها از 
مصوبات فوق الذکر و دیگر افزایش های 
مشابه در امتیازات برخوردار نشده اند 
می توانند از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ نسبت به 
افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل 
دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 
طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور 

برای کارکنان خود اقدام کنند.
گرچه در این بخشــنامه، اجرایی 
شدن این امتیاز مزدی به عدم ایجاد بار 
مالی اضافی بــرای وزارتخانه ها منوط 
شد اما از آنجا که تصمیم سازان اعمال 
یا عدم اعمال آن، خود کارمند رده  باالی 
دولت و جزو یقه سفیدان دولتی بودند که 
خودشان هم از این امر منتفع می شدند، 
تقریباً در همه وزارتخانه های دولتی و 
زیرمجموعه های آنها این بخشــنامه 
اجرایــی شــد و حقوق اســفند همه 
کارمندان شاغل و بازنشسته، ۵۰درصد 

به نسبت ماه قبل افزایش یافت.
 امسال هم »امتیازگیری« 

ادامه دارد
در ســال ۱۴۰۰ نیز تالش ها برای 
بهره گیری کارمندان از امتیازات مزدی 
قانون مدیریت خدمات کشوری ادامه 
دارد و از آنجا که تضــاد منافع کارگر- 
کارفرما در حــوزه روابط کار کارمندی 
وجود ندارد )کارمند و مدیران رده باالی 
او، هــر دو نیروی کار دولتــی و ذینفع 
هستند و به جای تضاد منافع ما اشتراک 
منافع می بینیم(، امر بهره گیری معموالً 
خیلی زود با یک درخواست از پایین و 
یک امضا و ابالغ از باال به نتیجه می رسد.

امســال کارمندان و یقه سفیدان 
دولت قصد دارند از امتیازات فوق العاده 
ویژه بند ۱۰ مــاده ۶۸ قانون مدیریت 
خدمات کشوری برخوردار شوند و این 
فوق العاده ویژه را برای همه کارمندان 
کشور از ۲۱درصد به ۵۰درصد افزایش 
دهند. سوال اینجاســت که آیا در این 
امر موفق خواهند شد؟ همراهی وزرای 
دولتی و نامه هایی کــه این مقامات به 
رئیس جمهور زده اند و برگزاری جلسات 
متعدد برای افزایش فوق العاده ویژه در 
برخــی از وزارتخانه ها ازجمله آموزش 
و پرورش، نشان می دهد که کارمندان 
و مدیران دولتی قصد دارند در آخرین 
روزهای صــدارت دولــت دوازدهم از 
اختیــارات و قدرتی کــه دارند کمال 

استفاده را ببرند و سهم خود را از مواهب 
ملی افزایش دهند که البته این کار، کار 
ناپسندی نیســت اما وقتی می بینیم 
بخش عمده و اکثریت مزدبگیران کشور 
که متعلق به طبقه کارگر هســتند، از 
این البیگــری و حمایت بــرای بهبود 
معیشت و سهم خواهی محروم هستند، 
نگران تبعیض می شویم، برخورداری از 
۵۰درصد فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده 
۶۸ قانون مدیریت خدمات کشــوری، 
می تواند فاصله دســتمزد کارگران و 
کارمندان را از آنچه امروز هســت، به 

مراتب بیشتر کند.
به موجب بند ۱۰ مــاده ۶۸ قانون 
خدمات کشــوری، »فوق العاده ویژه« 
در مواردی خــاص و با توجه به عواملی 
مشــخص و با تصویب هیــأت وزیران 
تعیین می شــود و این احتمال وجود 
دارد که در آخریــن روزهای کار دولت 
دوازدهم، هیات وزیــران با ۵۰درصد 
فوق العاده ویژه موافقــت کند چرا که 
خود وزیران، مشــاوران و معاونان آنها 
و تصمیم ســازان دولتی، با کارمندانی 
که قرار است مشــمول فوق العاده ویژه 
۵۰درصدی شوند، »اشتراک منافع« 
دارند و خودشان هم از این مزایای مزدی 

در آینده بهره مند خواهند شد.
حرف آخر از زبان یک کارگر

در آخر، برای درک ایــن نابرابری و 
بی عدالتی نهادینه شده، کافی ست به 
گفته های یک کارگر روزمزد پتروشیمی 
ایالم مراجعه کنیم: »ما کارگران از صبح 
تا شام جان می کنیم اما نصیب مان از هیچ 
هم کمتر است. این حقوق حداقلی که ما 
می گیریم، نصف عدالت هم نیست و حق 
ما از دو برابر این هم بیشــتر است. حاال 
برای کارمندانی که نه زمستان می فهمند 
و نه تابستان، زیر سقف نشسته اند و از 
هوای مطلوب و کار دفتری لذت می برند، 
مدام نامه می زنند که اینها سختی زیاد 

کشیده اند، حقوق شان را زیاد کنید!«.

اشتراک منافع یقه سفیدان دولت با شاغالن رده پایین

سهم خواهی ها در آخرین روزهای دولت آغاز شد

خبر

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی بر 
لزوم سهل الوصول تر شدن مسکن کارگران تاکید کرد و پرداخت 

وام های مسکن مدت دار با بهره کم به کارگران را خواستار شد.
هادی ساداتی در گفت وگو با ایســنا درباره تامین مسکن 
کارگران و طرح های قابل اجرا در حوزه مسکن کارگری اظهار کرد: 
اگر می خواهیم وارد بحث ساخت مسکن شویم، باید طرح های 

نیمه کاره را با هر عنوان و هر شکلی به نتیجه برسانیم.
وی افزود: بیشتر واحدهای مســکنی که اکنون نیمه کاره 

هستند و زیرســاخت های اولیه را ندارند دارای وام های دولتی 
هستند که روزانه کنتور می اندازد لذا معتقدم ابتدا باید طرح های 
نیمه کاره را به نتیجه برسانیم و بعد در مورد طرح های جدید دیگر 

در بخش مسکن تصمیم گیری کنیم.
نایــب رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی کارگران 
ســاختمانی ادامــه داد: طرح مســکن مهر چند ســال قبل 
شــروع شــد و دولت بعد به این نتیجه رســید که نمی توان 
چندین ســال ســرمایه زیادی را در آن راکد نگه داشــت لذا 

 تکمیل آن را مجــدداً برعهده گرفت تا زودتر به اتمام برســد. 
ساداتی بر پرداخت وام های مسکن مدت دار و کم بهره به کارگران 
تاکید کرد و گفت: کارگران توان پرداخت اقساط وام را ندارند مگر 
آنکه اقساط وام مسکن برای گروه کارگری مدت دار باشد و وام ها 
با بهره پایین پرداخت شود، یعنی اگر قرار است به کارگری ۴۰ 
میلیون تومان وام پرداخت شود ۴۰۰ میلیون تومان در مدت ۴۰ 

سال از کارگر بازپرداخت گرفته نشود.
وی در پایان با اشاره به سهل الوصول کردن وضعیت مسکن 

کارگران خاطرنشان کرد: انتظار ما اتمام تمام طرح های نیمه کاره 
و به نتیجه رساندن آنها و و انتقال آنها با نگرش کارگری به حوزه 
کارگری است و امیدواریم شرایط آسان تری برای تامین مسکن 

و خانه دار شدن کارگران فراهم شود.

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی خواستار شد:

پرداخت وام مسکن مدت دار و کم بهره به کارگران

یک مقام کارگــری با بیان اینکــه قوانین 
بین المللی در اقتصاد و بازار کار کشور تاثیرگذار 
است، ایجاد اشتغال گسترده در کشور را نیازمند 
رفع بروکراســی های اداری، کوتاه شدن فرایند 
صدور مجوز و اصــالح نظام مالیاتــی و بانکی 
دانست. علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا توسعه 
اقتصادی را در ایجاد اشتغال موثر خواند و گفت: 
اگر بخواهیم خود را در بحث اشــتغال با برخی 

کشورها مقایسه کنیم آمارها متفاوت خواهد بود 
چرا که رشد اقتصادی آنها به گونه دیگری است و 
به این باور رسیده اند که برای از بین بردن بیکاری 
و فراهم کردن آسایش مردم باید تولید را تقویت 

کنند و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند.
وی افزود: امروز بســیاری از کشورها از نظر 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر تعامل 
و ارتباط دارنــد و از این طریق تبادالت تجاری و 

اقتصادی خود را پیش می برند.
رئیس کانون شورای اسالمی کار البرز 
افزود: باید بپذیریم قوانین بین المللی در 

اقتصاد و بازار کار ما اثرگذار اســت 
لذا اگر ایجاد شغل در کشور 

سخت است به دلیل عوامل 
بیرونی و درونی اثرگذار 

بر این مسأله است.

اصالنی، تحریم و عدم اجرای برنامه را ازجمله 
عوامل بیرونی دانست و گفت: اگر امروز برق برخی 
کشورها را تامین می کنیم و در پرداخت پول آن 
مشکل داریم، به دلیل عدم گشایش ال سی بانکی 
است که تحت تاثیر تحریم ها تبادالت بانکی ما را 

دچار مشکل کرده است.
وی بر لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای 
نفتی تاکید کرد و گفت: طی ســالیان ســال 
یکی از بزرگترین درآمدهای کشور، از 
محل فروش نفت بوده و طبیعی است 
که وقتی این درآمــد کاهش یابد در 
بخش های مختلف اقتصاد ازجمله 

بازار کار تاثیر می گذارد لذا باید به سمت توسعه 
صادرات غیرنفتی و ایجاد درآمد از این راه برویم تا 
اقتصاد و اشتغال و درآمدهای کشور کمتر تحت 
تاثیر مسائل بیرونی قرار بگیرد. این مقام مسئول 
کارگری، بروکراسی های اداری را ازجمله عوامل 
درونی موثر در عدم ایجاد شغل دانست و گفت: 
باید فرآیند صدور مجوز را کوتاه کنیم تا افرادی 
که درصدد راه اندازی کسب و کار هستند مایوس 
و دلسرد نشوند. به گفته اصالنی، ایجاد اشتغال 
میلیونی و گسترده در کشــور نیازمند اصالح 
بســیاری از قوانین ازجمله قانون کار، صادرات، 
تجارت، گمرک و نظام های بانکی و مالیاتی است.

یک فعال صنفی:

افزایش تولید به حل معضل بیکاری و رشد رفاه منجر می شود

ما کارگران از صبح تا شام 
جان می کنیم اما نصیب مان 

از هیچ هم کمتر است. 
حاال برای کارمندانی که 

نه زمستان می فهمند و نه 
تابستان، نشسته اند و از 

هوای مطلوب و کار دفتری 
لذت می برند، مدام نامه 
می زنند که اینها سختی 

زیاد کشیده اند، حقوق شان 
را زیاد کنید

حقوق کارمندان شاغل و 
بازنشسته از اسفند ۹۹ تا 

فروردین ۱۴۰۰، حداقل 
۷۵درصد افزایش یافت. 

در مقابل کارگران شاغل و 
بازنشسته، تنها مشمول 
افزایش ۳۹درصدی مزد 

و مستمری در ابتدای 
فروردین شدند
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