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بازگشت امنیت شغلی با 
 واگذاری های بی ضابطه 

ممکن نیست
کاظم فرج اللهی، فعال کارگری

انسان در گذر زمان برای تهیه ضروریات زندگی 
به هر حال ناگزیر از انجام نوعی از کارها بوده است. 
به این ترتیب کار کردن و داشــتن شغل به مثابه 
شرط الزم برای ادامه زندگی، حق طبیعی تمامی 
کسانی ست که توانایی کار کردن دارند. از زمانی که 
دانش و توانایی بشر در ساخت و استفاده از ابزار به 
اندازه ای رسید که فرد یا افرادی توانستند محصول 
کار دیگران را به نوعی از آن خود یا تصاحب کنند یا 
به گفته دیگر، دارندگان زمین و ابزار کار توانستند 
محرومان از این ابزارها را مطابق میل خود به کار 
بگمارند، مســاله فروش نیروی کار و دریافت مزد 
و به تبع آن حقــوق و روابط کار وارد مناســبات 

اجتماعی شد.
همزمــان با رشــد صنعــت و تکامــل نظام 
سرمایه داری، متاثر از آن، حقوق کار نیز به تدریج 
مدون و کامل تر شــد. تالش و پیگیری و مبارزه 
سازمان یافته کارگران، در گستره جنبش جهانی 
کارگری، برای دســتیابی به مــزدی عادالنه تر و 
شــرایط کاری منصفانه تر از یک سو و خشونت و 
آزمندی اردوی صاحبان سرمایه در بهره کشی از 
نیروی کار، از سوی دیگر »یکم ماه می« روز جهانی 
کارگر را پدید آورد که در تاریــخ ثبت و در تقویم 
بیشترین شمار کشورها، ازجمله ایران، به عنوان 
روز فریاد و دادخواهی کارگران به رسمیت شناخته 
شد. تقابل دو اردوی کار و ســرمایه، توازن قوای 
طبقاتی و  شرایط کلی جامعه بشری در نخستین 
دهه های قرن بیستم، ســبب عقب نشینی بلوک 
سرمایه و شکل گیری و تثبیت سازمان بین المللی 

کار شد.
ســازمان بین المللــی کار طــی فرآیندهای 
پیش بینی شده و برحســب نیازهای روز جامعه 
جهانی به تنظیم و تصویب کنوانســیون هایی در 
تعریف و حمایــت از حقوق کارگــران در مقابل 
صاحبان سرمایه و کارفرمایان پرداخت که تمامی 
کشورهای عضو ســازمان ملل متحد که به طور 
تبعی عضو ILO نیز شــناخته می شوند، ملزم به 
پیوستن به این کنوانســیون ها و رعایت مفاد آنها 
به مثابه قوانین مدنی داخلی خود هســتند. حق 
کارگران در ایجاد تشــکل های آزاد و مســتقل و 
پیوستن به آنها، دریافت منظم مزد و حداقل حقوق 
متناسب با شرایط زندگی هر جامعه، به رسمیت 
شناختن روز جهانی کارگر و اجتماعات مربوط به 
آن، ازجمله مواردی هســتند که مقاوله نامه های 

ILO بر آنها تاکید دارند.
متاسفانه با وجود اینکه در چند دوره گذشته 
نمایندگان دولت در هیات مدیره این ســازمان 
حضور و نقش داشــته اند هنوز به مقاوله نامه های 
۸۷ و ۹۸ کــه بــر آزادی تشــکل های کارگری 
و قراردادهــای دســته جمعــی داللــت دارد، 

نپیوسته ایم.
عــدم برخــورداری از حقــوق منــدرج در 
مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار ازجمله حق 
برخورداری از مزد شایسته و افول شرایط شغلی 
کارگران در پی اجرای سیاست های تعدیلی، یک 
»آسیب بزرگ« دیگر است. شمار زیادی از کارگران 
در پی خصوصی سازی واحدها و بنگاه های صنعتی 
و تولیدی، در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه 
مزد، نبود امنیت شغلی و خطر تعطیلی واحدها و 
بیکار شدن، مجبورند اعتراض خود را به نهادهای 
تصمیم گیر ازجمله ادارات کار اعالم کنند. خواسته 
این گروه از کارگران، بازگشــت امنیت شــغلی و 
پرداخت منظم دستمزد شایسته است که البته با 
واگذاری های بی ضابطه در تهدید قرار گرفته است 
و بعید می نماید که کارگران واگذار شده به بخش 
خصوصی که اکنون درصد باالیی از شاغالن ایران 
را تشکیل می دهند، در فضای به وجود آمده فعلی 
بتوانند از تمامی این حقوق بهره مند شوند. برای 
مثال در این میان، سال گذشته وضعیت کارگران 
فوالد اهواز و مجتمع نیشــکر هفت تپه از دیگران 

بغرنج و پیچیده تر شده بود.
از همین رو معتقدم برای احقاق حقوق کارگران 
در شــرایط فعلی باید قانون احیا و اجرا شود؛ هم 
قوانین داخلــی مانند قانون کار کــه البته نیاز به 
ترمیم و اصالح به نفع کارگــران دارد و هم قوانین 
بین المللی مثل مقاوله نامه هــای ILO. در عین 
حال تعدیل و خصوصی سازی که حیات و امنیت 

کارگران را تهدید می کند، باید متوقف شود.
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قریب به ۹ ســال از اجــرای طرح 
هدفمندی یارانه ها گذشته و بعد از شوک 
ارزی سال گذشته، اگر بگوییم این طرح 
عمالً سیاستی بود برای حذف یارانه ها، 
بیراه نگفته ایم. وقتــی ۴۵هزار تومان 
یارانه هر فرد، فقط کفــاف خرید چند 
کیلو سیب زمینی را می دهد، صحبت 
از اینکه خانواده های ایرانی یارانه دولتی 
می گیرند، بیشتر به طنز می ماند. زمان 
آغاز طرح، یک خانواده ۴ نفره، ۱۸۰هزار 
تومان یارانه می گرفت که با احتســاب 
حداقل دستمزد حدوداً ۳۰۰هزار تومانی 
کارگران، چیزی حدود ۶۰درصد آن بود. 
با این حال شــوک های ارزی پی در پی 
و کاهش ارزش پول ملــی چه در دولت 
محمــود احمدی نژاد و چــه در دولت 
حسن روحانی از ارزش یارانه ها کاست 
طوری که امــروز مجمــوع یارانه های 
یک خانواده ۴ نفــره به ۹ درصد حداقل 
دستمزد رسیده و احتماالً تا سال های 
آینده همگام با کاهش ارزش پول ملی، 
طوری کم ارزش خواهد شد که از تاک 

نشانی نماند.
حال بد نیســت ارزش یارانه ها را با 
قیمت ارز بســنجیم. اگر زمان، اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها، میزان یارانه 
دریافتی خانوار ۴ نفــره معادل ۴۰ دالر 
بوده، امروز این یارانه برابــر با ۳.۴ دالر 
است. به این معنا اگر وضعیت کارگران 
را نسبت به سال ۸۸-۸۹ قیاس کنیم، 
خواهیم دید که عمالً طرح هدفمندی 
یارانه ها طرحی بود برای حذف یارانه به 
اقشار کم برخوردار و دهک های پایین 

درآمدی جامعــه؛ طرحی که به توصیه 
صندوق بین المللی پول انجام شد و جالب 
اینجاست که کریستین الگارد، رئیس 
صندوق بین المللی پول در نامه ای از اقدام 
جمهوری اسالمی ایران در اجرایی کردن 
طرح »هدفمندی یارانه ها« تقدیر کرد و 
از این اقدام به عنوان الگویی مناسب برای 
بهره برداری سایر کشورها به خصوص 
کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه 

یاد کرد.
پولدارها کمتر از حقوق بگیران 

مالیات می دهند
وقتی تصمیم گرفته شــد تا یارانه 
مستقیم را جایگزین یارانه غیرمستقیم 
کنند، خیلی از کارشناســان اقتصادی 
تأکید داشــتند، این سیاستی است در 
راســتای حذف حداقل حمایت های 
رفاهی طبقه کارگر و قشــر فرودست 

جامعه.
در طــرف مقابــل، فــرار مالیاتی 
ثروتمنــدان و به خصوص بــورژوازی 
تجاری و مســتغالت آن قدر هست که 
بتواند خیلی بیش از هدفمندی یارانه ها 
مفید واقع شــود. بررســی درآمدهای 
مالیاتی در بودجه سال  ۹۸ نشان می دهد 
که کارمندان دولــت، کارکنان بخش 
خصوصی، اصناف و مشاغل در مجموع 
حدود ۲۳هزار میلیــارد تومان مالیات 
می دهند که در مقایسه با مالیات بر ثروت 
و مستغالت که مجموعاً ۵.۵هزار میلیارد 

تومان است، رقمی قابل تامل است.
دولت هم برای اخذ مالیات ترجیح 
می دهد به جای اینکه سراغ سرمایه داران 
برود، به ســراغ حجم وسیع گروه های 
مزدبگیر برود. البته کارگران و کارمندان 

سهم ۲۹درصدی مالیات بر ارزش افزوده 
را هم دارند که شــامل همه گروه های 
اجتماعی اســت. این را بایــد کنار فرار 
مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی پزشکان 
گذاشت تا بفهمیم اصوالً چرا مزدبگیران 
در مذاکرات مزدی و ســه جانبه گرایی 
اساساً دولت و کارفرما را دو رای در برابر 

یک رای می دانند.
 طرحی که قرار بود ثروت را 

عادالنه توزیع کند
هدفمندی یارانه ها در زمان دوران 
ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی 
تنظیم و در دوران ریاســت جمهوری 
محمود احمدی نژاد اجرا شــد. زمانی 

که طرح اجرا می شــد همه استدالل ها 
حول محور بهبود شــرایط معیشــت 
فرودســتان بود. »علیرضا حیدری«، 
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری درباره پیشینه و استدالل های 
حامیان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 
می گوید: وقتــی به فلســفه وجودی 
هدفمندی یارانه هــا در زمان پیدایش 
آن نگاه می کنیــد، بحث ها معطوف به 
آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه های 
غیرمســتقیم به اقالم مصرفی ازجمله 
سوخت و انرژی بود که گفته می شد دولت 
به واسطه پایین نگاه داشتن قیمت برخی 
از حامل های انرژی و ســوخت به شکل 

پنهان یارانه هایی را پرداخت می کند.
وی می افزایــد: این مســأله باعث 
می شد که کســانی که باید برخوردار از 
یارانه باشند، کمترین برخورداری را پیدا 
می کردند و افراد ثروتمند به واسطه شکل 
اقتصاد کشور بیشترین یارانه را استفاده 
می کردند. مثالً در مورد برق کســانی 
که در منازل مسکونی کوچک زندگی 
می کردند و برق مصرفی کمی داشتند، 
از یارانه کمتری بهره می برند و کسانی 
که در منازل بزرگ بودند، یارانه بیشتری 

می گرفتند.
به گفته این فعــال کارگری، توصیه 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 
این بود که اگر قرار باشــد، دولت ایران 
همچنان به این شــکل اقتصاد خود را 
ادامه دهد، برای پایین نگاه داشتن قیمت 
حامل های انرژی با هدف حمایت از اقشار 
آسیب پذیر مجبور می شود همه بودجه 
خود را بــه یارانه اختصــاص دهد. آنها 
پیش بینی می کردند در چند سال آینده 
هیچ پولی برای دولت نماند و همه آن را 

در قالب یارانه پرداخت کند.
حیدری تصریح می کنــد: توصیه 
کردند که یارانه های غیرمستقیم حذف 
شود و قیمت ها را شــناور و آزاد کنیم. 
در نهایت قرار بود، هدفمندی یارانه ها 
قیمت ها را واقعی کند به نوعی که یارانه 
غیرمستقیم به اقشار غیربرخوردار تعلق 
بگیرد؛ یعنی کســانی کــه از درآمدها 

و ثروت های نســبی خوبــی در جامعه 
برخوردار هستند، نتوانند از این یارانه ها 

استفاده کنند.
او ادامه می دهد: قرار بود قســمتی 
از یارانه که در جامعه توزیع می شــود، 
به اقشــار کم برخوردار داده شود. اقشار 
کم برخوردار نیز چند دهک  پایینی جامعه 
هستند که بخشی از آنها در کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی شناسنامه دار بودند و با 
یک بانک اطالعاتی قابل توجهی می شد 
یارانه ها را پرداخت کرد. بخشــی از این 
یارانه ها مربوط به آموزش و بهداشت بود 
که منابعی که از محل آزادسازی قیمت ها، 
آزاد می شد می توانست در این حوزه ها 
مصرف شود، عموماً هم کسانی که از آن 
برخوردار می شــدند شامل دهک های 

پایین جامعه و محرومین بودند.
 قانون به خوبی 

اجرا و مدیریت نشد 
حیدری خاطرنشان می کند: آنچه 
تحت عنــوان توزیع منابــع حاصل از 
آزادسازی قیمت ها به دســت آمد، به 
گونه ای بود که ۵۰درصد منابع را برای 
خانواده هــا هدفگذاری کــرده بودند، 
۳۰درصد برای بخش تولیدی تا از محل 
آزادســازی قیمت هــا در کوتاه مدت و 
میان مدت شرایط خود را با شرایط جدید 
انطباق دهد و ۲۰درصد هم برای دولت به 
این خاطر که دولت نیز از محل آزادسازی 
قیمت ها در کوتاه مدت و میان مدت تا 
وقتی خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، 

حتما آسیب هایی می دید.
وی با بیان اینکه این قانون به خوبی 
اجرا و مدیریــت نشــد، می گوید: در 
عمل صددرصد منابــع را به خانواده ها 
اختصاص دادند و این خانواده ها تفکیک 
شــده هم نبودند و عمــالً همه جامعه 
را دربرمی گرفــت. در واقــع بیــش از 
۸۵درصد جامعه از یارانه استفاده کرد. 
در زمان برقــراری یارانه می گفتند که 
اگر خانواده ای ۴ یا ۵ نفر جمعیت داشته 
باشد، آن زمان که دســتمزد کارگران 
۳۰۰هزار تومان بود، به نفع طبقه کارگر 
می شد. این ۱۸۰هزار تومان ۶۰درصد 
حداقل حقوق کارگران بود. این امر تأثیر 
قابل توجهی در زندگی کارگران داشت 
و درآمدی را در ســبد زندگی کارگران 
آورده بود کــه کارگران بــه کمک آن 
می توانستند که زندگی مناسبی را با این 
درآمد انجام دهند. در زندگی روستایی 
هدفمندی یارانه ها تأثیر بیشتری داشت 
و روســتاییان تمام الگوی مصرفشان 
تغییر می کرد و می توانســتند زندگی 
بهتری داشته باشند. وی می افزاید: باال 

رفتن نرخ ارز و تورم های دوره ای که دامن 
کشور را گرفت عمالً یارانه را در زندگی 
مزدبگیران بی تأثیر کرد. به تدریج ارزش 
واقعی یارانه ها به سمت کمتر شدن پیش 
رفت. در ســالی که هدفمندی یارانه ها 
اجرا شد، دالر حدود ۱۲۰۰ تومان بود و 
چیزی حدود ۳۷ تا ۴۰ دالر ارزش سرانه 

یارانه ای بود که توزیع می شد.
او ادامــه می دهد: همــه این اعداد 
در کنــار یکدیگر موید این اســت که 
عمــاًل یارانه ها هیچ اثــری در زندگی 
دهک های پایین جامعه ندارند. برای 
دهک های باالی جامعه این بی ارزش 
شدن از اول هم خیلی اهمیت نداشت. 
در زمانی که هدفمندی اجرا می شــد، 
بیشــترین یارانه را افراد غنی جامعه 
می گرفتنــد. در ســال های ۸۹ و ۹۰ 
کاهش ضریب جینی تا زیر ۴۰درصد 
نشان دهنده این بود که اختالف طبقاتی 
رو به کاهش رفته است. ضریب جینی 
توزیع نابرابری فقر است. عدد آن هرچه 
کاهش می یابد، یعنی بیشتر به سمت 

عدالت پیش رفته ایم.
حیدری خاطرنشــان کرد: با ثابت 
ماندن هدفمندی یارانه هــا و اثر تورم و 
نوســانات نرخ ارز اثر آن به کلی خنثی 
شد. خنثی شدن این اثر یعنی فشار به 
طبقه کارگر و زحمتکش جامعه. ضریب 
جینی که سال ۹۰ حدود ۰.۳۷۰۰ بود، 
سال ۹۷ به حدود ۰.۴۱۳۱ رسیده است، 
به این معنا که توزیــع نابرابری و فقر در 
جامعه بیشتر شده است. همه خدمات و 
تولید خود را با قیمت های جدید تطبیق 
دادند اما یارانه همان عدد ثابت قبلی ماند. 
کســانی که تولید و توزیع می کردند با 
قیمت های جدید آمدند. در این سال ها 
یارانه ها ارزش خود را از دست داده است. 
امروز یارانه ها نه تنها به کمک اقشــار 
پایین دست نمی آید، بلکه برعکس عمل 
کرده و آنها را فقیرتر کرده، یعنی حاصل 
امروزی قانون هدفمندی یارانه ها توزیع 

بیشتر فقر در جامعه بود.

با افزایش مداوم نابرابری و فقر در جامعه؛

یارانه خانواده کارگری باید حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان باشد

خبر

آخرین محاسبات سبد معاش گروه کارگری شورای عالی کار 
نشان می دهد که هزینه های زندگی در اردیبهشت ۹۸ از مرز ۶ 
میلیون و ۴۰۰هزار تومان گذشته است. در این شرایط، حداقل 
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس از افزایش، نهایتاً به 
یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده که به گفته محمد اشرفی، 

به هیچ وجه کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد.
عضو هیــات مدیره کانون بازنشســتگان تامین اجتماعی 
می گوید: افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل مستمری بازنشستگان، 
تاثیری در بهبود معیشت مستمری بگیران ندارد چرا که خیلی 

بیشتر از افزایش مستمری ها، هزینه های زندگی باال رفته است.

وی با تاکید بــر اینکه ۶۵درصد مســتمری بگیران تامین 
اجتماعی، حداقل بگیر هستند، تاکید می کند: »گرانی« معاش 

بازنشستگان را تهدید می کند.
به گفته اشرفی، یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان یا در نهایت، 
یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان با هزینه های یک خانوار استاندارد 
بازنشسته که ۲.۵نفری در نظر گرفته می شود، تطابق و همخوانی 
ندارد. او ادامه می دهد: حتی اگر اندازه یک خانوار بازنشسته را 
فقط ۲ نفر در نظر بگیریم، باز هم حداقل مستمری بسیار ناکافی 

است و حتی یک سوم هزینه ها را پوشش نمی دهد.
اشــرفی تاکید می کند: اگر رقم حداقل مستمری را با سبد 

هزینه های خانوار مقایسه کنیم، متوجه می شویم که این مبلغ 
ناچیز، کفاف حداقل خوراکی ها، مسکن، پوشاک و هزینه های 
حمل و نقل را نمی دهد. این مولفه ها، الزمه های اصلی زندگی 
هستند. کاری به هزینه هایی مثل تفریح، مسافرت یا آموزش 
نداریم. حتی اگر بازنشستگان این هزینه ها را کاًل حذف کنند، 

باز هم مبلغ مستمری در تامین »ضروریات اولیه« ناکافی است.
نماینده بازنشستگان کشور در پایان تاکید می کند: باید فکری 
برای حل مشکالت بازنشستگان بکنند؛ به خصوص کارگران 
بازنشسته که متوسط مستمری آنها بســیار پایین است. این 
وظیفه، هم برعهده تامین اجتماعی است، هم دولت و هم مجلس. 

ما بازنشستگان از همه این نهادهای مسئول توقع داریم هرچه 
سریعتر راهی برای ترمیم مستمری ها، ارتقای خدمات درمانی و 

بهبود خدمات رفاهی، بیابند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی:

حداقل مستمری حتی »یک سوم« هزینه ها را هم پوشش نمی دهد

معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: این وزارتخانه از ابتدای ســال 
راه اندازی حداقل دو هــزار واحد صنعتی را در 
کشور هدف گذاری کرده و تاکنون ۱۲۲ واحد 
به سمت فعال سازی حرکت کرده و این واحدها 
حدود ۱۹هزار نفر اشتغال جدید ایجاد کرده اند.

به گزارش ایلنا، فرشــاد مقیمی گفت: در 
سالی که از سوی رهبری به نام »رونق تولید« 

نامگذاری شده است، دولت در راستای احیای 
واحدهای راکد و نیمه فعال اهتمام دارد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در خصوص تامین نیازهای صنعتی در 
داخل کشور عنوان کرد: هم اکنون بومی کردن 
برخی قطعات که در صنعت خودروســازی از 
آنها استفاده می شــود، در یکی از شرکت های 
ارومیه انجام می شــود که قیمت تمام شــده 

آنها، یک ســوم قیمت تمام شده واردات خارج 
از کشور است.

مقیمی یکــی از مهمترین موضوعات مهم 
وزارتخانه را ساخت داخلی کردن لوازم خانگی 
برشــمرد و گفت: در این رابطه، هــم اکنون 
طرح های مختلفی احصا شــده کــه بتوان در 
موضوعات مختلف جایگزینــی داخلی را پیدا 
کرد. در حوزه لــوازم خانگی، خوشــبختانه 

پروژه هایی همانند تولید یخچال و لوازم صوتی 
با برنامه به پیــش رفته و هم اکنــون نیز این 
موضوع یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی به 

شمار می رود.
وی افــزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای تحقق رونق تولید دارای هفت ســرفصل 
اســت اما مهمترین آن در حوزه تولید، بحث 
مربوط به ســاخت داخل اســت و پروژه هایی 
برای ساخت داخل در رشته های مختلف مثل 
صنعت خودرو، لوازم خانگی، نساجی و پوشاک 
تعریف شده است. یعنی در مجموعه صنعت، 

محوری ترین برنامه، بســته ای از پروژه هایی 
است که می تواند کشور را از واردات محصوالت 
نهایی، مواد واسطه و مواد اولیه که برای حوزه 

تولید استفاده می شود بی نیاز کند.
معاون امور صنایــع وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در خصوص فعال ســازی واحدهای 
نیمه فعال و راکد اذعان کرد: وزارتخانه از ابتدای 
سال حداقل دو هزار واحد صنعتی را در کشور 
هدف گذاری کرده است و تاکنون ۱۲۲ واحد به 
سمت فعال سازی حرکت کرده و این واحدها 
حدود ۱۹ هزار نفر اشتغال جدید ایجاد کرده اند.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت:

راه اندازی دوباره دو هزار واحد صنعتی هدف گذاری شده است

ثابت ماندن رقم یارانه ها 
همراه با تورم و نوسانات 

نرخ ارز، یعنی فشار به طبقه 
کارگر و زحمتکش جامعه. 
ضریب جینی که سال ۹۰ 
حدود ۰.۳۷ بود، سال ۹۷ 
به حدود ۰.۴۱۳۱ رسیده، 

یعنی نابرابری و فقر در 
جامعه بیشتر شده است

زمان آغاز اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها، یک 
خانواده ۴ نفره، ۱۸۰هزار 

تومان یارانه می گرفت که با 
احتساب حداقل دستمزد 

حدوداً ۳۰۰هزار تومانی 
کارگران، چیزی حدود 

۶۰درصد آن بود
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