
نسرین هزاره مقدم

از زمان تصویب قانون کار در ســال 
۱۳۶۹ تا امــروز، هجمه های مختلفی 
به این ســند قانونی صــورت گرفته؛ 
هجمه هایــی که با خروج هــای مکرر 
از شــمول قانون کار و آزادسازی های 
گســترده در صنایع مادر شروع شد و 
دامنه آن به جایی رســیده کــه امروز 
عده ای مطالبه حذف حداقل دستمزد 
را به عنوان اهرم رونق اشــتغال مطرح 
می کنند. حسین اکبری، فعال کارگری 
در گفت وگوی زیر بر ایــن نکته تاکید 
دارد که عالوه بر لزوم صیانت از قانون کار، 
باید قانون فعلی در راستای ابهام زدایی 
و توانمندســازی کارگــران، اصالح و 

بازنگری شود.
 قانون کار از زمان تصویب تا 
امروز بارها مورد حمله قرار گرفته و 
هر بار بهانه ای به دست آورده اند و به 
این سند قانونی تاخته اند. یک بار 
گفتند این قانون منعطف نیست، بار 
دیگر گفتند چون اخراج ســخت 
است کارگر بهره ور نیست و بار دیگر 
از لزوم حذف حداقل دستمزد برای 
رونق اشتغالزایی سخن گفتند. شما 
چه آینده ای برای این سند قانونی 
متصورید؟ فکر می کنید آیا روزی 
موفق خواهند شد این سند قانونی 
را حتی روی کاغذ هم از اعتبار ساقط 

کنند؟
واقعیت این است که سرمایه داری 
ایران مثل همه ســرمایه داران جهان 
هیچ تمایلی به مقــررات قانونی که به 
نوعی منافعشان را در مناسبات و روابط 
کار تحت تاثیر قرار دهــد، ندارد. پس 
از پیروزی انقالب نیــز این عدم تمایل 
همواره خــودش را تحمیــل کرده و 
نمودش هم اینکه تصویــب قانون کار 
کنونی بیش از ۱۱ سال به درازا کشید و 
اصطالحا در کریدور مجلس و شورای 
نگهبان در رفت و آمد بود و نهایتا مجمع 
تشخیص برای همین امر تشکیل شد 
و آن را به تصویب رســاند. اما متاسفانه 
همین را هم برنمی تابنــد و در مقاطع 
مختلفی تالش کردند تغییرات جدی 
در آن اعمال کنند. البته آشکارا این قانون 
با ترفندهای مختلفی اجرا نمی شود و 
در روابط و مناســبات کار مدت هاست 
جای پای محکمی ندارد. در مناطق آزاد 

تجاری عمال قانــون کار تبدیل به چند 
ماده قانونی در مقررات ویژه مناطق آزاد 
و تجاری شده، در کارگاه های زیر ۱0نفر 
که مدت هاست کارگران از شمول برخی 
مواد قانون کار خارج شده اند و در مواردی 
با دستورالعمل ها و آیین نامه هایی چون 
طرح استاد شــاگردی و طرح کارورزی 

این قانون نقض می شود.
خب ممکن اســت این سوال طرح 
بشــود که چرا به همین حــد کفایت 
نمی کنند و دائما در تالش برای تغییر 
رسمی این قانون هستند؟ روشن است 
که سیاست های گشــایش درها برای 
ورود سرمایه خارجی و تعهداتی که ایران 
باید در عمل به سازمان تجارت جهانی 
بدهد، بر اصــل مقررات زدایی از روابط 
کار متکی است. این کوشش و پیگیری 
سرمایه داری ایران در حذف مقررات به 
شکل قانونی از روابط کار، نه اتفاقی است و 
نه قرار است متوقف شود. این هماهنگی با 
سرمایه جهانی از سوی واپس مانده ترین 
سرمایه داران ایران است که هنوز مقررات 
کار را مبتنی بر اصــل تراضی طرفینی 
دنبال می کنند و البته نئولیبرال ها که 
بی تردید لحظه ای برای مقررات زدایی 
از پا نخواهند نشســت. نئولیبرالیسم 
و نمایندگان آن در دولــت و مجلس و 
سایر نهادها به خوبی می دانند که قانون 
کار در هر کشور، مهمترین قانون پس 
از قانون اساسی اســت. به دو جهت این 
قانون مهم است؛ هم به جهت نقش آن 
در روابط کار و هم به عنوان قانون مرجعی 
که می تواند برای ســایر زحمتکشان 
الگویی برای روابط آنهــا با کارفرمایان 
دولتی و پیمانکاران تامین نیروی انسانی 
باشد. آنها خوب می دانند که قانون کار 
دستاورد بزرگ کارگران در افسار زدن 
به تمایالت سیری ناپذیر سرمایه برای 
ســود هرچه بیشــتر و غارت دسترنج 

کارگران است.
در یک کالم سرمایه داری کارگران 
را کاال می داند و طبیعی اســت که برای 
خرید این کاال نهایت اختیــار عمل را 
می خواهد و بر این اعتقاد است که قانون 
یعنی سلب اختیار و آزادی او. این یعنی 
قانون بی قانون یا قانون خوب آن است 
که منافع و آزادی اختیار را از ســرمایه 
نگیرد. اما اینکه آیا روزی موفق خواهند 
شد این سند قانونی را از روی کاغذ هم 
بردارند یا نه، بستگی به این دارد که طبقه 

کارگر ایران بر این حالــت پراکندگی 
فایق می آید و تــوان اعتراضی خود را با 
باالبردن سطح همبســتگی در مقابل 
دست اندازی های سرمایه داری ایران به 
نمایش خواهد گذاشت یا نه؟ آیا کارگران 
یکپارچه و متحد با درک این موضوع که 
دولت، مجلس و سایر نهادها در ایران نه 
میانجی بین کارگران و ســرمایه داران 
بلکه طرف سرمایه داران است، خواهند 
توانست سد محکمی در مقابل این تهاجم 
سنگین از سوی آنان علیه حقوق کار قرار 
دهند یا نه؟ همه چیز بستگی به این دارد 
که کارگران با تمام قوا برای حفظ حقوق 
کار شناخته شده و رســمیت یافته در 
جهان به میدان آیند و ضمن جلوگیری 
از نقض مقررات حمایتــی موجود در 
این قانون اتفاقا بر کاستی ها و اشکاالت 
عدیده این قانون نیز اعتــراض کرده و 
بکوشند نقایص و مغایرت های این قانون 
را در مقایسه با حقوق کار شناخته شده 
و مقاوله نامه هــای بین المللی از میان 

بردارند.
 جدا از حمالتی که طیف مقابل 
بــرای تغییر قانــون کار صورت 
می دهد، خود این قانــون بعد از 
گذشت ۲۹ سال از تصویب، بدون 
تردید نیازمند اصالحاتی است. رفع 
ابهام در ماده هفت یا همان امنیت 
شغلی، برطرف کردن موانع بر سر راه 
تشــکل یابی کارگــران و ایجاد 
صراحت برای افزایش چندباره مزد 
در سال، از مواردی است که فعاالن 
کارگری برای اصالح قانون کار به آن 

اشاره می کنند. نظر شما چیست؟
قانــون کار از ابتــدا نیــز جامعیت 
الزم را نداشــت، ضمن آنکه از جهات 

بسیاری قابلیت تفسیر دارد و بدتر از آن 
آیین نامه ها و دستورالعمل هایی نیز بر 
مواد این قانون نوشته شده که بر ناکارایی 
مواد قانون افزوده اســت. در فصل های 
مختلف قانون مواردی آمده که شفافیت 
و صراحت آن را سلب کرده و فهم آن را 
دچار اشکال می کند. نمونه آن تعاریفی 
که در مزد و حق السعی آمده است. اینکه 
براســاس چه ضرورتی مزد را در کنار 
حق السعی آورده اند که حتی یک بار هم 
موضوع حق السعی در مذاکرات مزدی 
مورد توجه و دقت قرار نمی گیرد، خودش 
بیانگر این است که قانون کامل و جامع 
نیست. در بسیاری جهات در واقع قانون 
به سود کارفرمایان و دولت کارفرمایی 
است. فصل ششم قانون کار به طریق اولی 
حتی در مغایرت جدی با قانون اساسی 
اســت یا در کلی ترین وجوه آن، قانون 
اصالت حمایت از نیروی کار را ندارد در 
حالی که قانون کار باید در جهت حمایت 
از نیروی کار باشد چراکه سرمایه داران و 
کارفرمایان همواره در روابط و مناسبات 
کار دســت باال را دارند و نیرویی فائقه 
هستند. قانونی که ظاهرا نوعی پایبندی 
را به سه جانبه گرایی یدک می کشد ولی 
در هیچ جای آن کارگر با کارفرما و دولت 
برابر نیست و بسیاری اشکاالت اساسی 
مثل عدم صراحت در تمام شمول بودن 
قانون در روابط کار وجود دارد. قانون که 
تمام شمول و فراگیر نباشد و به کارکرد 
جزیره ای تنزل پیدا کند، دیگر قانون کار 

یک کشور نیست.
بدتر از همه اینکــه ضمان اجرایی، 
سست و ناپایدار اســت. دلیل این امر 
روشــن اســت. قانونی که کارگران در 
تصویبش نقش نداشته اند یا در بهترین 
حالت بنــا به مصلحت تصویب شــده  
اســت، چیزی بهتر از این نخواهد  شد. 
قانونی کــه اجرای آن از ســوی قوه ای 
نظارت نمی شود، هیچ گاه محک جدی 
نمی خــورد و در نتیجه اگر قرار باشــد 
اصالحاتی هم در آن ایجاد شود در چنین 
شرایطی ممکن و مقدور نخواهد بود و 
نیاز به پیش شرط ها و بستر و زمینه هایی 
دارد که متاسفانه در حال حاضر چنین 
امکانات و مقدوراتی وجــود ندارد که 
هیچ، بلکه محدودیت های جدی هم بر 
سر راه اصالح واقعی آن به سود کارگران 

ایجاد شده است.
 آیا به انجام اصالحات و به ثمر 
رسیدن آنها امیدوارید؟ چه پیش 
شرط  ها و زیرســاخت هایی برای 
اصالح قانون کار مورد نیاز است و آیا 
بستر مناسب برای این اصالحات 
فراهم اســت یا ممکن است در 
آینده ای نه چندان دور فراهم شود؟

اصالحــات در قانــون کار نیــاز به 
اصالحات در ساختار بســیاری امور و 
نهادها دارد. با این مجلســی که مدافع 
کارگران نیســت، بعید است که بتوان 
به اصالحات درخور دســت پیدا کرد. 
در مــورد تصویب یک قانــون کار، اوال 
الزم اســت که کلیه کارگران کشور از 
راه انتخاب نمایندگان واقعی و مستقل 
خود در سازمان های کارگری در نوشتن 
پیش نویس قانون یا اصالحیه ها مشارکت 
جدی داشته باشــند که در حال حاضر 
کارگران چنین اختیاری را ندارند. پس 

از آن الزم اســت در نهاد قانون گذاری، 
کارگران به نسبت جمعیت شان نماینده 
داشته باشند تا هم ضمن اعمال اراده بر 
تصویب قانون کار واقعی بتوانند ضمان 
اجرایی قدرتمندی در اجرای این قانون 
از طریق نظارت بر حســن اجرای آن 
توسط دستگاه های اجرایی باشند که باز 
هم چنین نیست. اینکه این بستر چگونه 
فراهم می شــود به عوامــل گوناگونی 
بســتگی دارد که مهم ترین آن اصالح 
ساختار اقتصادی کشور و تغییر رویکرد 
اقتصاد به سوی تولید با محوریت شاخص 
توسعه انسانی در این رویکرد است. برای 
نیل به این مهم هــم بیش و پیش از هر 
چیز کارگران باید در این فرایند بتوانند 
نقش جدی خود را آزادانــه از راه ایجاد 
سازمان های مستقل و فراگیر خود ایفا 
کنند. در حال حاضر کارگران نسبت به 
قانون کار حساسیت مثبتی ندارند، چرا 
که آنچه موجب پذیرش آنها در بازار کار 

می شود هیچ نشانی از قانون ندارد.
گروه هایی از سرمایه داران که اتفاقا 
بر اثر تالش های آنها الیحه دســتمزد 
توافقی به مجلس رفته، خود با افتخار 
می گویند کــه هیــچ گاه در محدوده 
فعالیت اقتصادیشــان مر قانون را در 
مورد حداقل دستمزد رعایت نکرده اند. 
با این حساب کارگران نیازمند را قرابتی 
با قانون کار باقی نمی ماند، پس قبل از هر 
چیز ضروری ســت که حساسیت های 
الزم در طبقه کارگر بر نیــاز جدی به 
احقاق حقوق کار ناشی از تصویب یک 
قانون کار اجرا شــدنی بــه وجود آید. 
متاسفانه نمایندگانی که در تشکل های 
موجود اعم از رسمی و غیررسمی وجود 
دارنــد در این مــورد کمترین فعالیت 
الزم را انجام داده انــد. کارگران ناگزیر 
از ایجاد بسترهای مناسب برای تغییر 
شرایط به سود خود و برای بهبود شرایط 
زندگی شان هســتند. اینکه در قانون 
کار جایی برای مجازات کارفرمایان به 
خاطر عدم پرداخت به موقع دستمزدها 
نیست یا اگر مواردی هم آمده، آن قدر 
صراحت ندارد که کارفرمایان را وادارد 
به وظایف شان در مقابل کارگران عمل 
کنند، تنها یک مــورد نقض حقوق کار 
است که تنها خود کارگران با اعتراضات 
خود تالش می کنند توجه مسئوالن را 
به این همه بی قانونی و اجحاف و ستم 
روا داشته شده، جلب کنند اما متاسفانه 

گوش شنوایی پیدا نمی کنند.
 در نهایت در یک نگاه کلی، 
دالیل اجرایی نشــدن بندهای 
مختلفی از قانــون کار را در چه 
می دانید و آیا این قانون ضعف دارد 
یا کسانی که باید این قانون را اجرا 

کنند؟
هم قانون ضعف های اساسی دارد 
و هــم اراده ای برای اجرای درســت 
آن بخش از قانون کــه قابلیت دفاع از 

حقــوق کار را حفظ کــرده، وجود 

نــدارد. در تحلیل نهایی متاســفانه 
کارگــران بی دفاع تریــن مــردم این 
کشــورند و ابزار دفاع از آنــان گرفته 
شده است. در همین ماه های گذشته، 
بارها شــاهد اعتراض کارگران نسبت 
به مساله خصوصی سازی بودیم. شما 
به مشکالت کارگران در هپکو، آذرآب 
و نیشکر هفت تپه توجه کنید. در واقع 
مهمترین وســیله دفاعــی کارگران 
در قانون به رسمیت شــناخته نشده 
است. کارگران باید بتوانند برای دفاع 
از تجاوز به حقوقشــان اعتراض کنند. 
کارگران به خاطر فقــدان قانون کاری 
که متضمن حقوق واقعی شان باشد، از 
داشتن تشکل مســتقل، آزاد و کارآمد 
محرومند، امنیت شــغلی و اجتماعی 
ندارند، در بدترین شــرایط زیستی از 
نظر معیشت روزگار می گذرانند، از نظر 
سطح دستمزدها خیلی پایین تر از خط 
فقر قرار دارند و اینها یعنی فقدان اراده 
الزم در تصویب قوانین مردمی کارآمد در 
مصوبات مجلس ها در تمام ادوار و ضعف 
اجرای همین قانون دست و پا شکسته 
و اعمال بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
و آیین نامه های ضدکارگری از ســوی 
همــه دولت هــای تاکنونــی. به رغم 
اعتراضات بــه این گونه بخشــنامه و 
دستورالعمل ســازی ها در سال های 
گذشته، هیچ گاه این دستورالعمل ها 
لغو و خنثی نشد و مصوبات ضدکارگری 
دولت های نهم و دهم از ســوی دولت 
یازدهم و دوازدهم لغو و خنثی نشــد. 
پس می توان به جرات و قاطعیت گفت 
که کارگران چاره ای جز دخالت آگاهانه 
و ســازمان یافته و مســتمر در تعیین 
سرنوشــت خود ندارند. شاید بهترین 
چیزی که بتواند ایــن حقیقت ناگزیر 
را نشــان دهد این بیت است که »کس 
نخارد پشت من جز ناخن انگشت من«.

t oseei r ani . i r
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معوقات مزدی معلمان رسمی 
قزوین به چند ماه رسید

جمعی از معلمان رسمی استان قزوین از عدم 
پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.

به گزارش ایلنا، این معلمان می گویند: نه تنها 
حق التدریس ما از ابتــدای مهرماه ۹7 پرداخت 
نشده بلکه سه ماه حق التدریس از سال تحصیلی 
قبلی )سال تحصیلی ۹۶-۹7( طلبکاریم. با این 

وصف انگیزه هایمان را از دست داده ایم.
این معلمان می گویند: دلیل اشتغال به صورت 
حق التدریسی که نوعی اضافه کاری برای معلمان 
رسمی محسوب می شــود این است که با حقوق 
ثابت امور زندگی مان نمی گــذرد. حال اگر قرار 
باشــد برای دریافت پول حق التدریس چند ماه 
منتظر بمانیم، زندگی مان به مشکل برمی خورد.

پیش از این قرار بــود مطالبــات و معوقات 
فرهنگیان تا پایان ســال ۹7 پرداخت شود و در 
این زمینه، وعده های بســیاری به معلمان داده 
شده بود. ســپس اعالم شــد همه مطالبات تا 5 
فروردین پرداخت خواهد که این وعده هم محقق 
نشد. این در حالی ست که جبار کوچکی نژاد، عضو 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس در این 
رابطه به خبرگزاری خانه ملت گفته اســت: قرار 
بود بیش از 700 میلیارد تومــان برای پرداخت 
مطالبات فرهنگیان اختصاص یابد اما ســازمان 
برنامه و بودجه با فریبــی که آموزش و پرورش را 

داد، مانع شد.
وی افزوده است: سایر دســتگاه ها مطالبات 
کارکنان خود را پرداخت کرده انــد اما آموزش 
و پرورش همانند گذشــته مطالبــات کارکنان 
خود را با تأخیر طوالنی پرداخت می کند. برخی 
مســئوالن وزارت آمــوزش و پــرورش از واریز 
مطالبات فرهنگیان تا پایان فروردین می گویند 
اما به نظر بنده بعید است این موضوع محقق شود 
و باید مطالبات را از اعتبارات ســال ۹8 پرداخت 

کنند.
    

امیدواری بازنشستگان به افزایش 
مستمری قبل از پایان فروردین

در آخرین ساعات ســال ۹7، افزایش حداقل 
دستمزد کارگران به میزان ۳۶.5درصد مشخص 
شد. حال دلمشــغولی اصلی بازنشستگان این 
است که میزان افزایش مستمری بازنشستگان 

چه زمان مشخص خواهد شد؟
علــی دهقان کیا، عضو هیــات مدیره کانون 
بازنشستگان تهران در این رابطه به ایلنا می گوید: 
به عنــوان نماینــده مســتمری بگیران تامین 
اجتماعی، بارها به ســازمان مراجعــه کردیم و 
فشــار آوردیم که هرچه زودتر میــزان افزایش 
مستمری بازنشســتگان را مشخص کنند. روال 
تعیین افزایش مســتمری بازنشستگان تامین 
اجتماعی این گونه است که مدیرعامل سازمان، 
میزان پیشنهادی را تعیین و آن را برای تصویب 
به هیات دولت ارسال می کند اما سوال اینجاست 
که این روال قانونی، چقدر قرار است زمان بگیرد. 
دهقان کیا می گویــد: امیدواریم قبــل از پایان 
فرودین، پروسه قانونی طی شود و میزان افزایش 
مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 

اجتماعی مشخص شود.
براســاس قانون تامین اجتماعی دو عامل در 
تعیین میزان افزایش مستمری ها دخیل است: 
میزان افزایش حداقل دســتمزد و میزان تورم 
رسمی و اعالمی. دهقان کیا تاکید می کند: انتظار 
ما این است که مستمری بازنشستگان، حداقل 
به اندازه افزایش حداقل دستمزد کارگران، یعنی 

۳۶.5درصد افزایش یابد.
او ادامه می دهد: با توجه به شرایط معیشتی 
فعلی، افزایــش ۳۶.5درصدی هــم نمی تواند 
مشکالت معاش بازنشســتگان را برطرف کند. 
از مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی انتظار 
داریم این شــرایط بغرنج را درک کنــد و اجازه 
ندهد معاش کارگران بازنشسته بیش از این دچار 

مشکل شود.
نگرانی دیگر بازنشستگان، تاخیر طوالنی در 
اعمال افزایش مستمری هاست. همه ساله، دو تا 
سه ماه طول می کشد تا مابه التفاوت مستمری ها 
به حساب بازنشستگان واریز شود. دهقان کیا در 
این رابطه می گوید: امســال با توجه به مشکالت 
اقتصــادی موجود، توقــع داریم ایــن تاخیر به 
حداقل برســد و نهایتاً قبل از پایان اردیبهشت، 
بازنشستگان بتوانند به حق و حقوق شان برسند.

4
اخبار کارگری یک فعال کارگری خواستار شد

قانون کار صیانت، اصالح و بازنگری شود

خبر

بررسی آمار نیروی کار نشان می دهد ۴7درصد 
از جمعیت بیکار کشور، باالی ۲۹ سال سن دارند و 
بر این اساس، متولدین دهه ۶0، دقیقا در این گروه 

سنی قرار می گیرند.
به گزارش مهر و براساس نتایج سرشماری سال 
۹5 کشور، ۱۶میلیون و 80۲هزار و ۴۶ نفر )معادل 
۲۱درصد کل جمعیت کشور( را دهه شصتی ها 
تشکیل می دهند. در حال حاضر متولدین دهه 
۶0، جمعیت در محدوده سنی ۲۹ تا ۳8 سال را 

تشــکیل می دهند که طبق آمار، حدود نیمی از 
جمعیت بیکار را به خود اختصاص داده اند. براساس 
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی 
کار مربوط به یک ســاله منتهی به پاییز ۹7، کل 
جمعیت بیکار باالی ۱5 سال کشور، ۳ میلیون و 
۱۶5هزار و ۱08 نفر هستند. به استناد آمار رسمی 
مرکز آمار، یک میلیــون و ۶70 هزار و 5۴8 نفر از 
مجموع جمعیت بیکار، در گروه سنی ۱5 تا ۲۹ 

سال قرار دارند.

با توجه به اینکه آمار مربوط به نتایج نیروی کار 
در اسفندماه ۹7 از سوی آمار ایران منتشر نشده 
است، آمار مربوط به دوازده ماهه منتهی به پاییز 
۹7 نشان می دهد در پایان آذرماه بالغ بر ۶08هزار 
شغل در کشــور ایجاد شده اســت. مابه التفاوت 
جمعیت بیکار ۱5 تا ۲۹ ساله تا میزان کل بیکاران 
۱5 ســال به باال، جمعیت بیکار باالی ۲۹ سال را 
نشان می دهد. بر این اساس، جمعیت بیکار باالی 
۲۹ سال کشور یک میلیون و ۴۹۴هزار و 5۶0 است 

که عمده بیکاران دهه شصتی دقیقاً در این گروه 
سنی قرار می گیرند.

به استناد آمار رسمی مرکز آمار، می توان مدعی 
شــد که 5۳درصد جمعیت بیکار کشور در گروه 
سنی ۱5 تا ۲۹ سال و ۴7درصد نیز باالی ۲۹ سال 

هستند. الزم به ذکر است براساس گزارش سال 
گذشته مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار 
از وضعیت جنسیتی و تحصیلی دهه شصتی ها، 
از مجموع جمعیت ۱۶ میلیون و 80۲هزار نفری 
متولدین این دهه، 8 میلیون و ۴8۳هزار و 8۹۳ نفر 
)50.5درصد( مرد و 8 میلیون و ۳۱8هزار و ۱5۳ 
نفر )۴۹.5درصد( زن هستند. همچنین از مجموع 
جمعیت دهه شصتی کشــور، حدود ۹۶درصد 
معادل ۱۶ میلیون و ۱5۹هزار و ۳80 نفر باسواد 
و حدود ۴ درصد نیز بیسوادند. وضعیت تحصیلی 
دهه شصتی ها نیز نشان می دهد که ۳۶.8درصد 
زیردیپلم، ۲8.۴درصد دیپلم و پیش دانشگاهی 

و ۳۴.5درصد دارای تحصیالت عالی هستند.

دهه شصتی ها، ۴۷درصد جمعیت بیکاران

سن ۱.۵میلیون بیکار باالی ۲۹ سال است

کارگران بی دفاع ترین مردم 
کشورند و ابزار دفاع از آنان 
گرفته شده است. در همین 

ماه های گذشته، بارها شاهد 
اعتراض کارگران نسبت 

به مساله خصوصی سازی 
بودیم ولی مهمترین وسیله 

دفاعی کارگران در قانون 
به رسمیت شناخته نشده 

است

سیاست های گشایش 
درها برای ورود سرمایه 

خارجی و تعهداتی که ایران 
باید در عمل به سازمان 
تجارت جهانی بدهد، بر 

اصل مقررات زدایی از روابط 
کار متکی است. کوشش 

سرمایه داری در حذف 
مقررات به شکل قانونی از 

روابط کار، نه اتفاقی است و 
نه قرار است متوقف شود
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