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شنبه هفته آینده یعنی بیست و نهم 
آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار است، 
روزی که تشکل های کارگری هر ساله به 
این مناسبت با برگزاری گردهمایی هایی 
در سراسر کشــور، ضمن گرامیداشت 
این روز، کاســتی ها و مشکالت خود را 
برای رسیدن به گوش مسئوالن، مطرح 

می کنند.
به گزارش »توسعه ایرانی«، امسال 
در شرایطی این روز فرامی رسد که 38 
نماینده مجلس، بــا امضا و ارائه طرحی 
به هیئت رئیسه مجلس، قصد دارند تا 
الزام پرداخت حداقــل مزد به کارگران 
را برداشــته و به اصطالح، مزد توافقی 
را در مناســبات روابط کار برقرار کنند. 
این در شرایطی است که دستاوردهای 
قانون کار ســال 69 را بــه طور خالصه 
می توان در رواج قراردادهای دائمی کار 
)تضمین امنیت شغلی(، تعیین مزد پایه 
برای تمامی کارکنان واحدهای تولیدی 
و خدماتی )تضمین معیشت حداقلی( 
و به رســمیت شــناختن تشکل های 
کارگری در محیط های کاری دانست. 
در دهه 70 و با رای هیئت عمومی دیوان 
عدالت، قراردادهــای موقت جایگزین 
قراردادهای دائمی شده و امنیت شغلی از 
کارگران گرفته شد. در ادامه و با همه گیر 
شدن قراردادهای موقت، ترس از اخراج 

و بیکاری، کارگران و نمایندگان آنها در 
تشکل های کارگری را به سمت سکون و 
بی تحرکی کشید و حال با طرح مجلس، 
آخرین بازمانده از حقوق ارمغانی قانون 
کار برای کارگران یعنی حداقل مزد نیز 

از صحنه خارج می شود.
در همین زمینه، دبیرکل خانه کارگر 
ضمن دعوت از همه کارگران، تشکل های 
کارگری، انجمن های صنفی، شوراهای 
اســالمی کار و خانه هــای کارگر برای 
برگزاری مراســم بزرگداشت سالروز 
تصویــب قانون کار اعالم کرد: دســت 
کسانی که نیتشان از اصالح قانون کار، 
بهبود حقوق نیروی کار و حمایت بیشتر 
از کارگر باشد را می فشاریم ولی اگر غیر 
از این باشد، قانون کار به اصالح نیاز ندارد.
علیرضا محجــوب در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: سالروز تصویب قانون 
کار روزی بود که قانــون کار در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام پس از ماه ها 
مورد بررسی قرار گرفت و تصویب نهایی 
آن اعالم شــد. به این جهت همه ساله 
از آن تاریخ تا امروز که حدود 31 ســال 
می گذرد همه ساله مراسم، گردهمایی ها 
و اجتماعاتی در حمایت از استمرار قانون، 
حمایت از اجرای صحیح و دقیق قانون و 
جلوگیری از لطماتی که حتی این روزها 
تحت عنوان قالب هایی مثل تفاوت بین 

دستمزد کارگر روســتایی و شهری در 
جریان است، برگزار شده است.

وی ادامه داد: امسال هم در ۲9 آبان، 
ســالروز تصویب قانــون کار را گرامی 
خواهیم داشت و مراسم خاص سالروز 
قانون کار در بیشــتر مراکز استان ها و 
شهرهای کارگرنشــین و حدود پنجاه 

نقطه برگزار خواهد شد.
محجوب افــزود: نگرانی ما راجع به 
کارگران و اجرای قانون کار که که حقوق 
آنها توســط قانون تضمین می شود و 
اجرای غیردقیق قانــون و عدم توجه به 
این نکته است که قانون کار یک قانون 
حمایتی برای حمایت از کارگر و نیروی 
کار اســت و قانون بین کارگر و کارفرما 
نیســت. اگر در آن روابط کار هســت، 
غرض این اســت که روابط کار طوری 
نوشته شود که چگونه از کارگری که کار 
می کند، حمایت شــود. توجیهش هم 
مشخص است. در همه قوانین و مقررات 
که جنبه حمایتی دارند چون یک  طرف 
ضعیف و یک طرف قوی اســت، قانون 
نوشته شده اســت لذا نباید انگاره ای به 
وجود بیاید که چرا قانون دوطرفه نوشته 

نشده و به یک طرف توجه داشته است.
دبیرکل خانه کارگــر تصریح کرد: 
اگر ما به عبارت labour که قوانین کار 
ترجمه این عبارت اســت، توجه کنیم 

به دو معناســت: یکی کار و یکی کارگر. 
برخی حزب کار ترجمه می کنند ولی 
در انگلستان می گویند حزب کارگر نه 
حزب کار، چون کارگر صنعتی را با این 

عنوان صدا می کنند.
محجوب ادامه داد: امام خمینی)ره( 
وقتی در اواخر ســال 1367 که مرحوم 
سرحدی زاده به ایشان نامه ای نوشتند و 
بن بست مجلس و شورای نگهبان و عدم 
تصویب قانون کار را یــادآوری کردند، 
برای حل این بن بست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را توصیه کردند. در سال 
1363 وقتی بحــث پیش نویس های 
اولیه مطرح بــود و از دســتگاه ذیربط 
پیش نویسی متفاوت با مباحث و منافع 
کارگران بیرون آمد، شخص مقام معظم 

رهبری که آن زمان رئیس جمهور بودند 
به هیئت وزیران رفتنــد و وزرا را مأمور 
رســیدگی به آن پیش نویــس و تهیه 
یک پیش نویس جدیــد کردند که آن 
پیش نویس بعدها اساس مباحث مجلس 
و شورای نگهبان شد و حاصلش قانونی 

است که امروز به تصویب رسید.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: 
در این سال ها صحبت در مورد حمایت 
از قانون کار زیاد بوده است. بعضی تحت 
عنوان اصالح قانــون کار، خود را حامی 
قانون جلــوه دادند ولــی تغییراتی که 
تاکنون صورت گرفته کمتر موردی است 
که بشــود از آن حمایت احساس کرد و 
بیشتر حمایت از طرف مقابل کارگر بوده 
که به منافع و مصالــح آن اهمیت داده 
شده اســت.وی با بیان اینکه قانون کار 
بعد از قانون اساسی یک قانون مادر تلقی 
می شود و قانون اساســی دوم کشورها 
به شمار می آید، ادامه داد: تفاوت قانون 
کار با قانون اساســی در این است که در 
قانون اساسی کلیات دیده می شود ولی 
در قانون کار جزئیات روابط و حقوق دیده 
شــده و مراد از این جزئیات حمایت از 
طرف ضعیف و حمایت از طرفی است که 
کمتر قدرت دفاع و دستیابی و دسترسی 

به حقوقش را دارد.
محجوب با اشــاره بــه برنامه های 
پیش بینی شــده در گرامیداشت ۲9 
آبان اظهار کرد: با توجه به شرایط سال 
گذشــته و امسال، بیشــتر اجتماعات 
کوچک داشــتیم و به شکل سمبلیک 
گرامیداشــت این روز را برگزار کردیم. 
امســال نیز با رعایت فاصله اجتماعی و 
پروتکل های بهداشــتی و در فضای باز 

مراسمی برگزار خواهد شد.
دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این 
پرسش که آیا از نظر وی قانون کار نیاز 
به اصالح دارد؟ گفت: سوال ما این است 
که با چه نیتی می خواهند قانون را اصالح 
کنند. تا امروز هر کســی کــه از اصالح 
ســخن گفته غرض و هدفش این بوده 
کجای حقوق کارگر را قیچی کند. اگر 
منظور از اصالح، بهبود حقوق نیروی کار 
باشد همواره و هر روز نیاز به اصالح داریم 
ولی اگر منظور کاهــش و ضرر حقوق 
نیروی کار است ما اصالح نیاز نداریم چون 
دربرگیرنده حقوق و منافع کارگر نیست.
وی ادامه داد: نمی توانیم به اسم اصالح از 

حقوق کارگر کم کنیم چون قانون کار، 
قانون پایه و برای حمایت از کارگر است. 
اگر عده ای می خواهند حمایت بیشتری 
از کارگر کنند دست آنها را می فشاریم 
و اگر مخالف آن هســتند با آن مقابله 
می کنیم. نماینده پیشین مجلس افزود: 
هم اکنون در مجلس طرحی مطرح است 
که حقوق کارگر شــهری را از روستایی 
متمایز و مجزا می داند به این عنوان که 
اشتغال آنجا بیشتر شود اما اگر این اتفاق 
بیفتد، مختصر اشتغال و جمعیتی هم که 
در روستاهاست، روانه شهرها می شوند 
و پرداخت حقوق کمتر موجب می شود 
که روستاییان برای کار خوب و پردرآمد 
راهی تهران، اصفهان، تبریز و شهرهای 
بزرگ شوند.محجوب با اشاره به دغدغه 
معیشــت کارگران تصریح کرد: کم کم 
به روزهای پایان سال نزدیک می شویم و 
به زودی مذاکرات و گفت وگوهای شورای 
عالی کار و مراجع دیگر را خواهیم داشت 
و برایشــان آرزوی موفقیت می کنیم. 
متاسفانه تورم در سال جاری نتوانست 
از تورم سال گذشــته کوچکتر شود لذا 
امیدواریم دستگاه حمایتی یعنی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساس کار خود 
را از حاال بر مداری تنظیم کند که کارگران 
بتوانند به آنچه که حقوق حقه آنهاست، 
یعنی قدرت خرید مناسب، دسترسی 
پیدا کنند و این امر ممکن نمی شود مگر 
اینکه دستمزد مناســب و باالتر از تورم 

برای آنها دیده شود.

مهاجرت؛ نتیجه تفاوت دستمزد بین شهر و روستا

قانون کار برای حمایت از کارگر است نه کارفرما

خبر

قائم مقام مدیرعامل شــرکت هپکو گفت: 
مشکالت 1۵ساله هپکو منجر به بدهی 1۲هزار 

میلیارد ریالی برای این شرکت شده است.
علیرضا میقانی در جلسه ای اظهار کرد: در 
سال های طوالنی، این شرکت دچار مشکالت 
عدیده شــد اما با تصمیم قاطعی که در دولت 
دوازدهم گرفته شــد، موضوع سهامداری این 
شرکت حل شد اما این کفایت نمی کند و اگر به 
مسائل مختلف توجه نشود مشکالت دوباره این 

شرکت درگیر می شود.
وی گفت: طرحی درباره تولید محصوالت 

معدنی ارائه شده که می تواند هفت هزار و ۵00 
فرصت شغلی ایجاد کند. ظرفیت تولید اسمی 
هپکو سه هزار دستگاه اســت و امیدواریم این 

شرکت به این ظرفیت برگردد.
همچنیــن »مهدی کرمــی« نایب رئیس 
شورای کار شــرکت هپکو نیز در این نشست 
با اشاره به مشــکالت مربوط به بیمه کارگران 
اظهار کــرد: بدهی هپکو بــه تامین اجتماعی 
60میلیارد است که 70میلیارد جریمه نیز به 
آن اضافه شــده، لذا تقاضای ما بخشیده شدن 
این جریمه است تا بتوان با بخشی از این جریمه 

تعدادی از کارگران را بازنشسته کرد.وی افزود: 
طرح طبقه بندی گروه ها و جایگاه ها نیز نیازمند 
بازنگری است. حقوق ها در این شرکت به نسبت 
سایر شرکت های اطراف پایین تر است، خودمان 
را با آلومینیوم مقایسه نمی کنیم اما در مقایسه 
با آذرآب و ماشین سازی دریافتی کارگران این 

شرکت پایین است.
کرمی ادامه داد: تا ســال آینده 19۲ نفر از  
پرسنل این شرکت بازنشسته می شوند و تعداد 
نیروها کاهش می یابد لذا می طلبد شــرایطی 
فراهم شــود که نیروهای متخصــص در این 

شرکت جذب شــوند. در حال حاضر حاضر به 
همت مدیریت جدید سفارش کار گرفته شده 

اما بدون نیرو نمی توان سفارش ها را انجام داد.
وی اضافه کــرد: در زمینــه رفاهیات نیز 

هیچ گونه رفاهیاتی به پرسنل تعلق نگرفته که 
نیاز اســت این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد. 
سنوات پایان خدمت پرسنل نیز نباید به نعویق 

بیفتد.

بدهی 12هزار میلیارد ریالی هپکو

بازنشسته شدن کارگران منوط به بخشش جرایم تامین اجتماعی است

اگر حقوق کارگر شهری 
از روستایی متمایز و مجزا 

شود، مختصر اشتغال 
و جمعیتی هم که در 

روستاهاست، روانه شهرها 
می شوند و روستاییان برای 

کار خوب و پردرآمد راهی 
تهران، اصفهان، تبریز و 

شهرهای بزرگ شوند

محجوب: در همه قوانین و 
مقررات که جنبه حمایتی 

دارند چون یک  طرف 
ضعیف و یک طرف قوی 

است، قانون نوشته شده 
لذا نباید انگاره ای به وجود 

بیاید که چرا قانون دوطرفه 
نوشته نشده و به یک طرف 

توجه داشته است
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فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار

قانون کار اصال اجرا شده است؟

اخیــرا در مجلــس 
صحبت هایــی دربــاره 
ر  کا نــون  قا صــالح  ا
می شــنویم. موقعــی 
می تــوان از یــک اصالح 
ســخن گفت که آن قانون پیاده سازی شده باشد. 
از سال 1369 که بعد از کلی دعوا، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قانون کار را تصویب کرد تا امروز که 
سال 1۴00 است،  آیا قانون کار اصال اجرا شده است؟

قانون کار سه ماده اصلی دارد؛ ماده 7، ماده ۴1 و 
ماده 1۴9. حال باز همان سوال تکرار می شود که آیا 
اصال این قوانین اجرا شده اند؟ آیا کارگر اکنون اصال 
امنیت شغل دارد؟ دستمزد درست حسابی یا مسکن 
دارد؟ قطعا قشر کارگر هیچ یک از این موارد را ندارد. 
به طبع آن اصالح قانونی که اصال پیاده سازی نشده 
است بی معناست. ضمن اینکه مجلس به هیچ عنوان 
حق ندارد به مسأله ای ورود کند که در تمام جهان 

بحث آن سه جانبه گرایی است.
نماینده مجلس بیاید بگوید که چرا بند و تبصره 
ماده ۴1 قانون کار 31 سال است، پیاده نشده است 
و چرا بند ۲ ماده ۴1 قانون کار هرگز اجرا نشده است. 
این همان بندی است که به سبد معیشت و قدرت 
خرید خانوار وابسته اســت، همان بندی که آقای 
رئیسی در شــعارهای انتخاباتی اش روی آن مانور 
می داد.اکنون مجلس به جای آنکه بیاید پیگر اصالح 
قانون کار باشد، از دولت بپرسد که چرا بند ۲ ماده ۴1 
قانون اجرا نشده است؟ چرا برای مجلسیان سوال 
نیســت که قدرت خرید خانوار به چه علت کاهش 
یافته است؟ بعد آن وقت مجلس نگران قدرت خرید 
کارفرمایان است؟ یقینا این مسأله اصالح قانون کار 

سوپاپی برای فرار از مسائل دیگر است.
به نظر بنده راه را بیراه می رویم یعنی به اســم 
حمایت از کارآفرین و به اسم حمایت از کارفرما، حق 
کارگر را ضایع می کنیم. نمایندگان مجلس اگر دچار 
مشکل نمی شوند و خیلی سخت شان نیست از آن 
دنا پالسی هایی که بهشان دادند، بیایند پایین و با 
بنده به شهرک های صنعتی همانند ساوه و قزوین 
بیایند و ببینند که آیا کارگر ساده اصال پیدا می شود یا 
خیر؟ اکنون تمام کارخانه های شهرک های صنعتی 
خواهان نیروی کار ساده هســتند، اما کارگر ساده 
هم پیدا نمی شود! زیرا به کارگر اصال حقوقی داده 
نمی شود که کارگر امید به کار داشته باشد. اکنون 

تمام کارخانه ها با بحران نیروی کار روبه رو هستند.
حاال همین مجلســیان می خواهند سرکوب 
دستمزد را با قدرت پرداخت کارفرمایان انجام دهند. 
یقینا با این کار آینده به معنای واژه کار و گردش کار و 
تولید ناخالص داخلی با این مدل تفکر شکل نخواهد 
گرفت. بنده با اینکه نماینده کارفرمایان نیستم و 
هیچ گاه هم نخواهم شد اما می دانم که درد کارفرما 
قدرت پرداخت دستمزد نیست. درد کارفرما عدم 
حمایت قوه مقننه و قوه مجریه برای قوانین دست 
و پاگیر، بهره های بانکی و فشــارهای اقتصادی و 
بحث های مالیاتی است. قطعا دستمزد کارگر نباید 
جای بحث داشته باشــد زیرا که کارگر در بهترین 
حالت بین 6 تا 11درصد از قیمت تمام شــده کاال 

حقوق می گیرد.
در پایان درباره اولین جلسه شورای عالی کار در 
دولت سیزدهم هم باید گفت که در این جلسه راجع 
به بهبود وضعیت معیشت کارگران اصال صحبتی 
نشد. قرار شد که کمیته دستمزد شکل بگیرد و در 
مورد سبد معیشت محاسباتی صورت بگیرد تا بعد 
بتوان در یک فضای ســه جانبه گرایی در این مورد 
صحبت کرد. اکنون صحبت هایی می شــنویم که 
برخی از دوســتان می گویند نظرهای کارشناسی 
برای جبران معیشت سبد کارگری آماده شده است. 
این امر اصال هیچ معنایی ندارد. بنده خیلی خوشحال 
می شوم که این کارشناسان گزارش هایی را که ارائه 
داده انــد بگویند از کدام صنــف بوده اند. یقینا این 

کارشناسان از خانواده کارگری نبوده اند.

خودسوزی یک مرد میانسال 
مقابل اداره کار اراک

مــردی 6۵ ســاله در مقابــل اداره کار اراک 
خودسوزی اعتراضی کرد.

گزارش ها حاکی است که این فرد به دلیل رای 
صادر شــده در پرونده اختالف او با کارفرما اقدام به 
خودسوزی کرد و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر 
شــدت جراحت جان باخت.به گفته منابع مطلع، 
این مرد به رای صادر شــده توسط هیات های حل 
اختــالف اداره کار )مرجع حل اختالف بین کارگر 
و کارفرما( معترض بود.هنوز اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی شهرستان اراک واکنشی به این حادثه 
نشان نداده اســت.در گزارش های منتشر شده به 
هویت این شهروند و جزئیات پرونده او در شورای 

حل اختالف اشاره ای نشده است.

یادداشت

اخبار کارگری

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
تالش دولت سیزدهم تسریع در رفع موانع تولید است و همه 
تالش به کار گرفته شده تا چرخ تولید با سرعت بیشتری بچرخد 

و مشکالت به حداقل برسد.
علی حسین رعیتی فرد در سفر به استان مرکزی و دیدار با 
اعضای شورای کار و جمعی از کارگران شرکت آذرآب افزود: 
جامعه کارگری و کارفرمایی صنایع بزرگ اســتان مرکزی 

مانند آذرآب و ماشین سازی ســبقه طوالنی در تولید دارند. 
ســازمان تامین اجتماعی هم دغدغه جامعه کارگری کشور 
را دارد و هر کمکی که برای بهبود وضعیت شرکت آذرآب نیاز 
باشد، دریغ نخواهد شد.وی اظهار داشت: همه ظرفیت ها به کار 
گرفته می شود تا در همراهی با آذرآب درباره بازداشت نامه ها و 
سند ملکی توقیفی بستر تسهیل شود و موقعیت مناسب برای 
تزریق بیشتر نقدینگی به این واحد فراهم آید. درباره بدهی ها و 
چک های برگشتی  آذرآب هم مکاتباتی با وزارت اقتصاد و دارایی 
صورت گرفته اما رفع معضل بدهی  غیرجاری و چک برگشتی 
نیازمند مصوبه هیئت دولت یا سران قوا است که امید است با 
توجه به پیگیری های انجام شده این موضوع در آینده نزدیک 

حل شود.رئیس شورای اسالمی کار آذرآب اراک در این نشست 
گفت: این صنعت مادر تخصصی و پیمانکاری کالن توانمندی 
باالیی دارد اما در مســیر غیرکارشناسی و واگذاری در بورس 

درگیر چالش های جدی شده است.
داود عسگری افزود: حل مشکالت این واحد صنعتی بزرگ 
حمایت همه جانبه را می طلبد. اگر شــرکت های خصوصی 
به دلیل نداشتن ضمانت نامه از سوی آذرآب قرارداد نمی بندند، 
بخش دولتی مانند تامین اجتماعی و شستا می توانند با عقد 
قرارداد از آذرآب حمایت کنند تا این شــرکت فعال باشــد و 

روزبه روز قابلیت هایش را تثبیت کند.
وی ادامه داد: اگر قرار بر انجام قانون باشــد، باید معیشت 

یک هزار و 600 خانواده را دچار چالش کرد چرا که بانک مرکزی 
صدور ضمانت نامه را غیرقانونی اعالم کرده اما باید حمایتی از 

این شرکت داشت تا سرپا بماند.
عســگری ادامه داد: آذرآب امالکی دارد که می تواند از آن 
به عنوان ضمانت نامه استفاده کرد که به دلیل برخی بداخالقی ها 
این امالک مصادره شده و شرکت نمی تواند از آنها در راستای 

کارسازی و رونق تولید بهره بگیرد.
وی یادآور شد: مشــکالتی از سوی سهامدار سابق آذرآب 
ایجاد شده که چالش جدی است چرا که یک هزار و ۴8۵ میلیارد 
ریال در زمانی که دالر سه هزار تومان بود از شرکت خارج شده 

و آذرآب با 190 فقره چک برگشتی مواجه شد.
در این نشست، نقدینگی کم، بیمه، نبود عدم صدور ضمانت 
نامه و مانع برای پذیرش کارهای جدید، مالیات، تحریم بودن 
از سوی بانک مرکزی و موانع ترخیصی در گمرگ از مهمترین 

مشکالت مطرح شده این شرکت عنوان شد.

معاون وزیر کار:

تالش دولت سیزدهم، تسریع در رفع موانع تولید است


