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چهگونه کارگران «حداقلبگیر» و فاقد امنیت شغلی شدند؟

درهمتنیدگی مطالبات طبقهی کارگر ،معلولِ شرررایطی ا ررت که در چند دههی اخیر
بر کارگران تحمیل شرررده ا رررت منوه امروز میبینیم ،مثلث درهمتنیدهی مطالبات
ق تشکلیابی و
صرنیی کارگران ا ت که در گرر دههها ،هر ه ضلع من (د تمزد ،ح ّ
امنیت شرغلی تا اندازه ی بسیار زیادی ،متزلزل شده ا ت در این نوشتار ،تأثیر طح
نازل هر ه ضلع این مثلث در زیست طبقهی کارگر و دلایل من را برر ی میکنم
در طول الهای گرشته ،طح د تمزد فاصلهی معناداری با هزینههای حداقلی
زندگی پیدا کرده ا رت در حالیکه مرجع مستقل و قابلا تنادی برای تعیین حداقل
هزینههای زندگی خانوار در ا تانها و مناطق مختلف کشور وجود ندارد در الهای
اخیر( ،البته بعد از ررالها بی توجهی  ،روشرری تقلیلیافته برای محا رربهی حداقل
میانگین هزینههای زندگی خانوار در قالب « ررربد معیشرررت خانوارهای کارگری» در
عرصره ی مراکرات ر رمی د تمزد ،در د تورکار قرار گرفته ا ت این رو برا ا
محا رربهی هزینهی رربد خوراکیها با ا ررتناد به دادههای مرکز ممار ایران و ر
اعمال یک ضرریب حداقلی عمل میکند برای ال جاری ،بد معیشتی که با همین
رو حداقلی محا رربه شررده ،حداقل  4میلیون و  049هزار تومان ا ررت (البته ،در
محا ربات ییرر می تر ،حدود هشت میلیون تومان ا ت اما کف د تمزد مشمولان
قرانون کرار برا احتسرررا همرهی مزایای مزدی ،به  2میلیون و  099هزار تومان هم
نر یده ا ت یعنی د تمزد دریافتی کارگر بین یک دوم تا یک چهارم خط فقر تقلیل
یافته ا ت
در زمینرهی «حقّ تشرررکل» باید گیت از منجا که دولت ایران به مقاولهنامههای
بنیادین  00و  08مربوط به حق ایجاد رررندیکا و اعتران صرررنیی ،پایبندی عملی
ندارد و در قانون کار تنها ره قالب ر رمی تشرکل با اِعمال حق نتارت ا ررت وابی و
گزینش و البته نتارت مدام دولت ،به ر ررمیت شررناخته شررده ،امکان تشررکلیابی
کارگران ایران بسرریار پایین ا ررت و علاوه بر من در ررطح کشرروری نیز نشررانی از
شررکلهای قابلقبول جهانی از قبیل فدرا رریونها یا کنیدرا رریونهای رررا ررری
مزدبگیران وجود ندارد
امنیت شرررغلی کارگران نیز همان ابتدا در رررال  ،90با ابهام مسرررتتر در بندهای
مرادهی هیت قانون کار که در عین شرررنا رررایی تلویحیِ «قرارداد دایم» در کارهای
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مسررتمر ،تحت عنوان «مدت قرارداد» به قراردادهای موقت ،مجال ظهور در عرصررهی
روابط کرار داد ،بره مطرالبهای در معرن تزلزل تبدیل شرررد که در نهایت با صررردور
دادنامهی  180هیأت عمومی دیوان عدالت در ال  1781و صدور مجوز ر می برای
قرارداد کار موقت در کارهای مسررتمر ،اندث ثبات شررغلی کارگران نیز از بین رفت تا
جاییکه امروز در بین مشمولان قانون کار ،کمتر از  1تا  19درصد ،شایلِ واجدِ قرارداد
دائم پیدا میشود
در این میران ،بین هر دو زو از این ررره مطرالبرهی کلیردی ،تنراظر دوطرفهی
رفتوبرگشررتی وجود دارد و در عین حال ،دو مطالبهی حقّ تشررکل و امنیت شررغلی،
ارجحیت بیشررتر دارند تا کارگر امنیت شررغلی نداشررته باشررد ،برای ایجاد تشررکلهای
کارگری (حتی تشرررکلهای ر رررمی قانون کار و عترررویت در من اقدامی نمیکند و
نمیتواند برای د تمزد بهتر پیکار کند و تا زمانیکه تشکل نداشته باشد ،نمیتواند به
د رتمزدهای م رو زیر خط فقر بهصرورت رازمانیافته معترن شود پ ارتباط
تنگاتنگ و دوطرفهی این مؤلیهها ،در بالا بردنِ ررطح زیسررتی طبقهی کارگر اهمیت
بسیار دارد
به همین دلیل ا رت که در طول دهههای گرشرته دو یا ت کلی بهموازات هم
در پیش گرفته شررده تا کارگران از این مطالبات کلیدی ،به طور همزمان و همرا ررتا،
محروم شروند ریا رت ارزان رازی نیروی کار که با تعیین د تمزدهای پایین تر از
خط فقر در هر رال اعمال و ریا تِ بیثبات ازی که همراه من با روا قراردادهای
موقت در پیش گرفته شررده« ،تأثیر انباشررتی» روی یکدیگر داشررتهاند و به مثابهی دو
اه رم فشررار موازی و همزمان ،کارگر ایرانی را به نیروی رراکن و خامو ِ خلق ارز
اقت ادی بدل کردهاند تا چیزی نباشد مگر «کارگرِ قرارداد موقتِ حداقلبگیر»
بهعبارت دیگر ،دو ریا تِ ارزان ازی و بیثبات ازی ،با تأثیر کاهندهی همزمان
روی ررطح چانهزنی کارگران ،د ررتمزدها را به پایینترین میزان ممکن ر رراندهاند
امروزه بیش از  09درصررد نیروی کار شررایلِ تحت پوشررش قانون کار ،کارگر قرارداد
موقتِ حداقلبگیر ا رررت که حتی توان چانهزنی فردی ندارد چه بر رررد به چانهزنی
جمعی تترررعیف حق چرانرهزنی کرارگری کره بهدلیل موقتی بودن قراردادها ،معمولاً
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رابقهی شرغلی مدون و ثبتشده و مؤثر ندارند ،تنها «داخلِ محل کار» و در گیتمان
های اعتراضری د رته جمعی ،مشرکل از نیست ،بلکه چنین کارگری ،حتی بیرون از
کارگاه و در بازار کار نیز حق چانه زنی فردی ندارد چرا که کارگری که مزد همیشه
حداقل ا ت و همواره قرارداد موقت هماهه دارد یا از ا ا فاقد قرارداد شغلی ا ت،
بعرد از ده رررال کرار کردن در محل کار ،باز هم همان حداقل مزد را می گیرد و در
نتیجه اگر از کارگاه محل اشرتغال خود خار شرود ،به دلیل پایین بودن طح اعتبار
شررغلی که ناشرری از کارکردن مدام در پایین ترین ررطح اشررتغال بدون امکان تحرث
درون طبقات کارگاهی ا ررت ،باز هم برای پیدا کردن کار با جایگاه و د ررتمزد بالاتر،
د تش خالی ا ت و در صورت به کارگماری در کارگاه جدید ،باز هم باید از صیر و از
همان حداقل د تمزد شروع کند
با این حسرررا « ،کارگر قرارداد موقت حداقلبگیر» ماهیت اجتماعی و تعریف عام
بخش اعتم مزدبگیران امروز ایران ا ت که تنها در بخش خ وصی و در صنعت ،نمود
ندارند بلکه در زیرمجموعههای دولت نیز حتور معناداری دارند برای نمونه ،مموز و
پرور را درنتر بگیریم بهگیتهی وزیر مموز و پرور  ،در رال تح یلی ،00-08
تعرداد مدار ییردولتی  11هزار و  711واحد در مقابل  01هزار و  021مدر رررهی
دولتی بوده ا ت تمام معلمان شایل در این مدار ییردولتی که ممار مدون و دقیقی
از تعداد منها در د ررت نیسررت ،به اضررافهی جمع کثیری از معلمان حقالتدریسرری و
خرید خدمتی شایل در مدار دولتی ،م داق همان کارگر قرارداد موقت حداقلبگیر
هسرتند چرا که د رتمزدشران راعتی و بر پایهی حداقل د ررتمزد رراعتی م و
شررورایعالی کار (حداقل مزد کارگری پرداخت میشررود و قراردادهای منها نیز نهایتاً
برای یک نیم رال تح ریلی اعتبار دارد این وضعیت در بسیاری دیگر از وزارتخانهها،
ازجمله نیت که بخش بزرگی از نیروی کار من را کارگران پیمانکاری تشکیل میدهند،
نیرو ،مخابرات ،بهداشت و بسیاری دیگر از زیرمجموعههای دولت ،م داق دارد
پ با این حسرا  ،بخش بزرگی از بیمهشدگان تأمین اجتماعی که در بخشهای
مختلف عمومی ،دولتی و خ روصی کار میکنند ،از منجا که «حداقلبگیر» هستند و
«قرارداد دایم» ندارند ،از طریق اعمال درازمدت و همزمان همان دو ررریا رررت بالا،
مشرمول رلب حقوق شدهاند امروز امنیت شغلی منان در حدی پایین ا ت که اندث
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امکانی برای چانهزنی بر ررر د ررتمزد دارند و به همین دلیل ا ررت که هر کنشررگری
منتج به نتیجه برای بهبود هریک از مؤلیههای ا رررا ررری زیسرررت کارگران از جمله
د تمزد ،باید این چند پیوند تنگاتنگ را واقعبینانه در نتر بگیرد
کارگر تا زمانی که امنیت شغلی نداشته باشد ،نه عتو تشکل صنیی میشود و نه
می تواند بر ررر د ررتمزد بهشررکل مؤثری مبارزه کند و همزمان اگر متشررکل نشررود،
چانهزنی جمعی برای د رتمزد بهتر میسرر نخواهد شد بنابراین هر حرکت واقعبینانه
که بخواهد بهدور از شعارزدگی و ایده الیسم ییرکاربردی ،به بهبود عینی و ملمو در
زیست طبقهی کارگر منجر شود ،باید این تنگناها و شرایط درهمتنیده را در نتر قرار
دهد

