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اخبار کارگری

تناقض اشتغال شایسته با یارانهبگیری

دستمزد به تنهایی باید هزینه زندگی را پوشش دهد

نسرین هزاره مقدم

اینروزهاهمهجابحث«کمکهای
معیشــتی» و «یارانه» است .قرار است
پس از گران شدن حدود 300درصدی
بنزین ،به حــدود  ۶۰میلیــون نفر از
جمعیت کشور ،کمکهای معیشتی
تعلــق بگیــرد .در همین راســتا ،در
اطالعیهای که وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی،بیستوهفتمآبانماهمنتشر
کرده ،آمده است« :دولت برای حمایت
از معیشت مردم از محل افزایش قیمت
بنزینکهدربرگیرنده ۶۰میلیونایرانی
است،مبالغتعیینشدهبرایاولینگروه
ازمشموالنطرحشامل ۲۰میلیوننفر
را به حساب آنان واریز خواهد کرد» .در
ادامهایناطالعیهآمدهاست:همچنین
در دو نوبت بعدی تــا اوایل هفته آینده
۴۰میلیوننفرمشمولباقیمانده،مبالغ
خودرادریافتخواهندکرد.
با این حساب ،سهچهارم جمعیت
کشــور ،ذیــل گــروه «یارانهبگیران
معیشــتی» قرار میگیرند .فارغ از این
بحثکهتاچهمیزانمبلغحمایتهای
معیشــتی و یارانههای پرداختی برای
تامین کســری هزینههــای طبقات
فرودستجامعهکفایتمیکند،گستره
وسیعیارانهبگیرانکهبالطبع،کارگران
و مزدبگیــران را نیــز دربرمیگیرد،
دربردارنده یک حقیقت مســلم است:
«دستمزدها برای تامین زندگی ماهانه
بههیچوجهکفایتنمیکند».
حقیقــت ناکافی بودن دســتمزد
طبقات مزدبگیر ،در تعارض آشــکار با
الزاماتیســت که براساس تصریحات
ســازمان بینالمللــی کار ( )ILOدر
پارادایــم «کار شایســته» یــا همان
 DecentWorkطبقهبندیمیشود.
مفهومکارشایسته
مفهوم «کار شایسته» اولین بار در

ســال ۱۹۹۹میالدی از سوی دبیرکل
ســازمان بینالمللی کار مطرح شد .او
کار شایســته را با تمرکز بر چهار هدف
استراتژیک ارتقای حقوق بنیادین کار،
اشتغال،حمایتاجتماعیوگفتوگوی
اجتماعیمطرحکرد؛اهدافیکهدربستر
ارتقای فرصتها برای زنان و مردان به
منظوردستیابیبهکارمولدوشایستهدر
شرایط آزادی ،برابری ،امنیت و کرامت
انسانیحاصلمیشود.
در ایــن گفتمــان« ،گفتوگوی
اجتماعی» یــا Social Dialogue
به معنای برخورداری از تشــکلهای
صنفی مســتقل و بدون وابستگی به
دولت و کارفرما ،حق اعتراض صنفی،
برخورداری از حق چانهزنی ســازمانی
و همچنین تقویت ســهجانبهگرایی
و مشــارکت جمعــی بــا شــرکای
اجتماعیست.
«حمایت اجتماعــی» یا Social
 Supportبــه معنای برخــورداری
از خدمــات بیمه و تامیــن اجتماعی،
بهرهمندی از غرامــت ازکارافتادگی و
بیمه بیکاری ،حمایت از شــاغالن در
مشاغل غیررســمی و توانمندسازی
معلوالنوآسیبپذیراناجتماعیست.
اما بحث مهم در اشتغال شایسته،
برخورداری از «حقــوق بنیادین کار»
است .مولفههای اصلی حقوق بنیادین
کار ،تســاوی مزدها برای زن و مرد در
مقابل کار هــمارزش ،منع تبعیض در
اشــتغال و حرفه ،رعایت حداقل سن
کار ،ممنوعیت کار کــودک و رعایت
حداقل دستمزد متناســب با حداقل
معیشتاست.
با این حســاب ،یکــی از مهمترین
شاخصههای «شغل شایسته» ،کافی
بودن حداقل دســتمزد بــرای تامین
حداقل معیشت است .این مولفه ،هیچ
تقارنی با «یارانهبگیری» و وابســتگی

اقتصادی بــه دولت و ســاختارهای
حاکمیتی ندارد .به عبــارت دقیقتر،
دستمزد کارگر ،بخشی از ارزش افزوده
کار اوست که توســط کارفرما در قبال
ســاعات کاری که کارگر در محل کار
میگذراند و نیــروی کار یدی یا فکری
خود را در اختیار سودآوری تولید قرار
میدهد ،بــه او پرداخت میشــود لذا
دستمزدی که کارگر دریافت میکند
باید بتواند حداقلهای زندگی را تامین
کند ،در غیر این صــورت ،الزامات کار
شایستهدربازارکاررعایتنشدهاست.
تصویبسندملیکارشایسته
درایران
همه این الزامات در حالی در سطح
جهانمطرحوگسترشیافتهکههیأت
دولت در جلسه  ۲۹اردیبهشت ۱۳۹۸
به پیشــنهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،اتاق تعاون ایران و ســازمان
برنامه بودجه کشــور و به استناد قانون
برنامه ششم توسعه «ســند ملی کار
شایسته و سیاستهای اشتغال مبتنی
بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب
رساند.
در همان زمان ،پایگاه اطالعرسانی
دولت اعالم کرد که «این سند با هدف
نیل به رشد و توســعه اقتصادی بر پایه
عدالت نســبت به اعمال سیاستهای
اشتغالی ،مهارتافزایی و ارتقای دانش
حرفهای و حمایت از مشــاغل کوچک
خانگیودانشبنیانومبتنیبرکاهش
نرخ بیکاری حداقل به میزان هشــت
درصد ساالنه در طول سالهای اجرای
قانونبرنامهتنظیمشدهاست».
موضوع کار شایسته ازجمله احکام
مفعول و متــروک مانــده برنامههای
چهارم و پنجم توســعه بود که مجددا ً
در برنامه ششــم توسعه نیز بر ضرورت
تدوینوتصویبآنتصریحوتاکیدشده
بودوباالخرهاینکاردرابتدایخردادماه

یکیازمهمترین
شاخصههایشغلشایسته،
کافی بودن حداقل دستمزد
برایتامینحداقلمعیشت
است .این مولفه ،هیچ
تقارنیبایارانهبگیری
ووابستگیاقتصادی
به دولت و ساختارهای
حاکمیتیندارد
سالجاریمحققشد.
براساس ســند ملی کار شایسته۹،
راهبرد و سیاست اجرایی هدفگذاری
شده اســت« :اشــتغالمحور کردن
سیاســتهای پولی ،مالــی ،تجاری و
ابزارهای حمایت»« ،بهسازی نهادی
در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب
و کار»« ،بهســازی نظام تأمین مالی
کسبوکارهایخرد،کوچکومتوسط
ونوینومشاغلخانگی»«،توسعهمنابع
انسانی ،کارآفرینی و بهبود مهارتی»،
«توسعه اشتغال زنان»« ،ایجاد اشتغال
از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه
بــه گروههای کمبرخــوردار و مناطق
روستایی»« ،توســعه مشاغل سبز» و
«ایجاد سازوکارهای الزم برای انتقال
ازاشتغالغیررسمیبهرسمیدرحوزه
قانون کار» و «توسعه و سرمایهگذاری
معطوف به نیــروی کار و طرحهای کار
عمومی».
با این حال ،به نظر میرسد سندی
که باید حداکثر تا پایان سال اول برنامه
پنجم توسعه یعنی تا پایان سال  ۹۰به
تصویب میرسید اما به دلیل غفلت ،با
هشتسالتاخیر،سرانجامجانگرفت،
نتوانســته الزامات سازمان بینالمللی
کار در رابطه با «کار شایسته» ازجمله
لزوم برخورداری از حقوق بنیادین کار

ماننددستمزدمکفیوحقگفتوگوی
اجتماعیرادرراهبردهایاصلیخودبه
خوبی نهادینه کند و از این نظر به شدت
نارساوناکافیست.
در متن این ســند در مــورد کافی
بودن دستمزد ذیل اشتغال مولد آمده
است« :اشــتغال مولد مبتنی بر فراهم
کردن فرصتهای اشــتغال برابر برای
تمام افراد جویــای کار با درآمد مکفی
به منظور تحقق استانداردهای زندگی
شــرافتمندانه و توســعه اقتصادی و
اجتماعی».
دیدگاهها در مورد اجرایی شدن این
سند ،گوناگون است« .علی حیدری»
عضوونایبرئیسهیاتمدیرهسازمان
تامیــن اجتماعی در مورد این ســند
معتقد است« :سند ملی کار شایسته
و راهبرد و سیاستهای اجرایی آن اگر
در مواعید مقــرره و به خوبی اجرایی و
عملیاتی شــود ،میتواند نویدگر یک
رویکرد و دیدمــان (پارادایم) جدید
در حــوزه تنظیم روابــط کار و تامین
اجتماعی باشــد .از فرازهای مهم این
سند سیاست اجرایی پنجم در راهبرد
اول مبنی بر «تهیه سازوکارهای الزم
برای توسعه پوشش بیمهای اجتماعی
شــاغلین و ارائه آن به مراجع ذیربط»
و سیاستهای اجرایی دوم از راهبرد
هشــتم دائر بر «اتخــاذ راهکارهای
مناسببرایتبدیلمشاغلغیررسمی
به رسمی و حمایت پایهای از شاغلین»
اســت که میتواند به امنیت شغلی و
تعمیم پوشــش بیمهای نیــروی کار
بیانجامد؛ امــری که در قانــون کار و
بندهای الف و ج ماده  ۳قانون ساختار
نظام جامــع رفاه و تامیــن اجتماعی
مبنیبرگسترشنظامبیمهایو تامین
سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه
با اولویت دادن به بیمههای مبتنی بر
بازار کار و اشتغال و اجرای طرح بیمه
اجباری مزدبگیران آمده است».
اما «فرشاد اسماعیلی» کارشناس
روابط کار با «ویترینــی» خواندن این
سندمیگوید:بررسیسندتصویبشده
تحتعنوانسندملیکارشایستهنشان
میدهداینسندبسیارفقیراستوازنظر
ضمانت اجرا هیچ تمهیدی اندیشیده
نشده است .انتظارات از این سند بسیار
بیشــتر بود اما آنچه ما اکنون مشاهده
میکنیم کاری ویترینی است .به نظر
میرسدمانندمنشورحقوقشهروندی،
در زمینه ســند ملی کار شایسته نیز با
کاری نمایشی روبهرو هستیم و بر این
اساس نمیتوان انتظار داشت تصویب
اینسندمشکالتکارگرانرارفعکند.
به گفتــه او ،کار شایســته زمانی
ایجاد خواهد شــد کــه فرصتهای
شغلی ایجاد شــوند و توســعه پیدا
کنند ،به این معنا که همه جویندگان
کار برای دســتیابی به شغل فرصت و
شانس برابر داشته باشــند و لذا این

یکی از ویژگیهای کار
شایستهایناستکهنه
تنهابایددستمزد،هزینهها
راتامینکند،بلکهباید
حتم ًا قدرت پسانداز هم
داشتهباشد.اینکهدستمزد
کارگر اینقدرپایینباشد
کهنیازمندیارانهباشد،
باحقوقبنیادینکار
همخوانیندارد
سند ،بیشــتر دربردارنده ویترینی از
حرفهــای خوب ،فقــط روی کاغذ
است.
بهرغم همه این نگاهها ،یک واقعیت
مسلم در مورد سند کار شایسته وجود
دارد :یارانهبگیــری طبقات مزدبگیر و
نیازمندیآنهابهدریافتیارانهازدولت،
نشــاندهنده ناکافی بودن دستمزد و
در نتیجه عدم برخــورداری از حقوق
بنیادین کار اســت که با هیچ تعریفی
از «کار شایســته» همخوانی ندارد .در
واقع چه الزامات  ILOدر ارتباط با کار
شایســته را در نظر بگیریم و چه سند
وطنی کار شایســته را مبنا قرار دهیم،
بدیهیترین و اولین شرط برخورداری
از اشتغال شایسته ،کفایت دستمزد در
تامینهزینههایحداقلیزندگیست.
الجرماگرقرارباشد«سندکارشایسته»
ازیکمتنویترینیفراتررودوبهسندی
قابل اجرا بدل شود ،اولین گام باید باال
بردن دســتمزدها تا مرز عــدم نیاز به
یارانهبگیریباشد.
«علیخدایی»عضوکارگریشورای
عالی کار با تاکید بر اینکــه امیدواریم
وعدههایی که دولتیهــا در ارتباط با
ثبات قیمتهــا بعــد از گرانی بنزین
میدهند،عملیشود،درغیراینصورت
باید دســتمزدها برای ســال آینده به
گونهای افزایش یابد که هر میزان تورم
بهوجودآمدهراپوششدهد،میگوید:با
یارانهبگیریکارگرانازاساسمخالفیم.
ویدرتوضیحبیشتراضافهمیکند:
یکیازویژگیهایکارشایستهودرخور
این اســت که نه تنها دســتمزد باید
هزینهها را تامین کند ،بلکه باید حتماً
قدرت پسانداز هم داشته باشد .اینکه
دستمزداینقدرپایینباشدکهنیازمند
یارانهباشد،بههیچوجهباحقوقبنیادین
کارهمخوانیندارد.
آنچهدرطولدهههایگذشتهاتفاق
افتاده،فقط«عقبگرددستمزدی»بوده
است.هرباردرهرموجتورمی،دستمزد
کارگرانازهزینههایزندگیعقبافتاده
است تا جایی که امروز هر تکانه تورمی،
کارگران را نیازمند یارانهپردازی دولت
میکند ،یارانههایی که حیات و ممات
کارگر را نه به نیــروی کار خود بلکه به
التفاتناچیزدولتهاوابستهمیکند.

خبر
یک فعال کارگری:

حقوق سال آینده کارگران و بازنشستگان ترمیم نخواهد شد
یک فعال کارگری بر ضرورت رســیدگی به
وضع معیشت بازنشســتگان و جمعه کارگری
تاکید و ابــراز امیدواری کرد :بــا در نظر گرفتن
واقعیتهــای امروز و معیشــت کارگــران و
بازنشستگان ،در جهت ترمیم حقوق و دستمزد
سال آینده اقدام شود.
رحمتاله پورموســی در گفتوگو با ایسنا،
با تاکید بر ضرورت توجه و رســیدگی به وضع
معیشت کارگران به ویژه بازنشستگان کارگری
گفت :مــاده  ۴۱قانون کار بــه صراحت مبنای
تعیین حداقل دســتمزد را نرخ تورم و ســبد
معیشت خانوار اعالم کرده است و ما انتظار داریم
که با درنظر گرفتن واقعیتهای امروز و معیشت
کارگران و بازنشستگان نسبت به ترمیم حقوق
و دستمزد سال آینده اقدام شــود .وی گفت :با
توجه به افزایش هزینههای زندگی دستمزدها

باید به ســمت واقعیتر شــدن برود .متاسفانه
عالوه بر کارگران معیشت بازنشستگان کارگری
هم دچار مشــکل شــده و حقوق بازنشستگی
کفاف هزینههای دارو ،درمان و اجاره مســکن
را نمیدهد .پورموسی در ادامه با اشاره به تاکید
قانون بر همسانســازی حقوق بازنشســتگان
گفت :اجرای طرح همسانسازی تنها در مورد
عده معدودی از بازنشستگان دولتی انجام شده
و درمورد بازنشســتگان تامیــن اجتماعی هم
براساس اطالعی که دارم تاکنون صورت نگرفته
و نیازمند تامین اعتبار است .وی افزود :با وجود
آنکه بند ب ماده  ۱۲قانون برنامه ششم توسعه
بر لزوم متناسبســازی حقوق بازنشستگان و
مســتمریبگیران تاکید کرده ولی عده بسیار
کمی را شامل شده در حالی که وقتی قانون وضع
میکنیم باید آن را اجرا کنیم .این فعال کارگری

درباره طرح همسانسازی عیدی بازنشستگان
نیز گفت :براساس نامه سازمان برنامه و بودجه
این طرح نیازمند قانونگذاری و تصویب مجلس
است و ما طی نامهای به نمایندگان مجلس این
موضوع را اعالم کردیم ولــی تاکنون به جریان
نیفتاده اســت .پورموســی خاطرنشــان کرد:
تاکید ما بر همسانسازی عیدی بازنشستگان
از حیث درآمد بازنشستگان و مستمریبگیران
اســت چون این حقوقی که کارگران بازنشسته
میگیرند کفاف زندگی آنها را نمیدهد .کارگران
هنگام بازنشســتگی میانگین حقوق دو سال
آخرشان محاسبه میشــود ،بن خوارباری که
برای کارگــران ۱۱۰هزار تومان اســت برای
بازنشســتگان ۵۰هــزار تومان اســت و حق
مســکنی که کارگران ۸۰هزار تومان میگیرند
به بازنشســتگان ۲۲هزار تومان تعلق میگیرد

و عیدی و پاداش بازنشستگی هم مثل کارمندان
رد میشود بنابراین فیشهای حقوقی کارگران
بازنشسته باید بهبود یابد و شرایط زندگی آنها
بهتر شود .پورموسی تاکید کرد :ما میگوییم اگر

کارگران نیشکر هفتتپه همچنان حقوق
خود را مطالبه میکنند

فرماندار شوش :اعتصاب این
هفته تمام میشود

کارگران بخش کشــاورزی شــرکت کشت و
صنعت نیشکر هفتتپه روز پنجشنبه سیام آبان
ماه ،برای پانزدهمین روز با تجمع مقابل فرمانداری
شوشپرداختحقوقمعوقهخودرامطالبهکردند.
کارگران که تعداد آنها حدود  ۵۰۰نفر بود با حضور
مقابل فرمانداری شوش خواستار پرداخت حقوق
مرداد ،شهریور و مهر امسال خود شدند .به گزارش
ایرنا ،این تجمع در ساعت  ۱۲ظهر همان روز پایان
یافتامااینکارگراندرتجمعاعالمکردنداعتراض
خود را تا پرداخت حقــوق معوقه ادامه میدهند .با
اینحال،فرماندارشوشبابیاناینکهشرکتکشت
و صنعت نیشــکر هفتتپه تعطیل نیست ،گفت:
اعتصاب کارگران ســبب توقف فعالیت کارخانه
شــرکت شــده که هفته آینده با پرداخت حقوق
کارگران فعالیتها از سر گرفته میشود .به گزارش
تسنیم،عدنانغزیبااشارهبهتوقففعالیتکارگران
در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه اظهار
داشت :در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه
تعطیل نشده و فقط برخی از واحدهای این شرکت
به سبب اعتصاب کارگران به حالت تعلیق درآمده
است .وی افزود :کارگران از روز چهارشنبه به سبب
عدم دریافت حقوق خود از مدیریت شرکت دست
به اعتصاب زدند که سبب متوقف شدن فعالیتها
شد .فرماندار شــوش ادامه داد :مدیرعامل شرکت
اعالم کرده که هفته آینده حقوق معوقه کارگران را
پرداختخواهدکردکهامیدواریمپسازآنفعالیت
واحدهای شرکت به حالت عادی بازگردد .بنا بر این
گزارشها،درحالیکه«احسانالهاسدبیگی»رئیس
هیاتمدیرهشرکتکشتوصنعتنیشکرهفتتپه
چندی پیش از تالش برای پرداخت حقوق معوقه
کارگراناینشرکتتاپایانماهجاری(آبانماه)خبر
داده بود ،مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر
هفتتپهروزچهارشنبههفتهگذشتهتمامواحدهای
اینکارخانهبهجزواحدحراسترابهدلیلاعتصاب
و تامین نشــدن منابع مالی برای پرداخت حقوق
کارگرانتعطیلاعالمکرد.

تعداد مردانی که بیمه بیکاری
میگیرند  ۳برابر زنان است

آمار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نشــان
میدهد تعداد مردانی که بیمــه بیکاری دریافت
میکنندبیشازسهبرابرزناناست.بهگزارشایلنا،
آمارنامهسال ۹۷وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیاز
طرف مرکز آمار و اطالعات راهبردی این وزارتخانه
منتشرشد.دراینآمارنامهبهمسائلمختلفمرتبط
با این وزارتخانه ازجمله روابط کار پرداخته شــده
است.اطالعاتمربوطبهبیمهبیکارینشانمیدهد
درپایانسال،۱۳۹۷تعدادکلمقرریبگیرانبیمه
بیکاری262هزار و 300نفر بوده که نسبت به سال
قبل از آن۱۹درصد افزایش یافته است .از این تعداد
۷۷درصد به مــردان و۲۳درصد به زنان اختصاص
دارد .در ســال ،۱۳۹۷تعداد مقرریبگیران جدید
259هزارو 286نفربودهاست.ازکلمقرریبگیران
جدید ۸۴.۱درصد متاهــل و ۱۵.۹درصد مجرد
بودهاند .تعداد قطــع مقرریبگیری طی این زمان
 192هزار و  117مورد است .بیشترین علت قطع
مقرری مربوط به پایان دوره اســتحقاق مقرری با
تعداد149هزارو 81مورداست.

کارگران ابنیه فنی راهآهن
اراک دو ماه حقوق طلبکارند

عیدی بازنشستگان کارمندی حساب میشود
پس به آنها هم وام کارمندی و مسکن کارمندی
بدهند و اگر بازنشسته کارگری هستند حقوق و
مزایای آنها هم کارگری محاسبه شود.

پرداخت حقوق و مزایای کارگران شــاغل در
خطوطابنیهفنیراهآهناراکبادوماهتاخیرروبهرو
شدهاست.
بهگزارشایلنا،برخیازاینکارگرانکهبهصورت
قراردادیتحتمسئولیتیکشرکتپیمانکاریدر
نواحی مختلف ریلی این شهر مشغول کارند با بیان
اینکهمهمترینعاملپرداختنشدنمزدآنهاکمبود
نقدینگیونبودمنابعمالیاست،گفتند:باوجودآنکه
اخیرا کارفرما با فشار کارگران یک ماه از مطالبات
مزدی آنان را به صــورت۵۰درصدی در دو مرحله
پرداخت کرده ،اما مشکالت معیشتی ما همچنان
باقیماندهاست.
این گروه از کارگــران افزودند :اگر چه کارگران
به صورت ماهانه مزد خود را دریافت میکنند اما در
عمل در فرآیند پرداخت دستمزد آنها دو ماه تاخیر
وجوددارد.

