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آید به هنگام مصاحبه برای استخدام در یک موقعیت شغلی پس از اعتراض کارگر به دستمزد پایین، کارفرما به کارگر گوشزد می کند ک��ه  بسیار پیش می 
 .  بس�یاری از مواق�ع در ص�ورت پ�ذیرش اض�افه کاری اجب�اری او می توان�د آن«ما همیشه اضافه کاری اینجا داریم با اضافه کاری دستمزدت زیاد میشه»

 ، وج��ود اض��افه کاری اجب��اری چ��ه بس��اموقعیت شغلی را به دست آورد. از آنجایی که حداقل مزد مصوب  در هر سال زندگی کارگران را تامین نمی کند
 که کارگر باعث خشنودی بسیاری از کارگران می شود. کارفرمایان امکان اضافه کاری در محیط خود را به منزله ی مزیتی برای کارگران جا می زنند؛ چرا

  این است که کدام طرف ماجرا در واقعیت از اضافه کاری سود می برد: کارفرماپرسشمی تواند دستمزد خود را به بیش از دستمزد مصوب افزایش دهد. 
؟یا کارگر

  ضرر بسیاری را به کارفرم��ا، کاری بعدیِ آن ها در روزدکارخانجات و کارگاه هایی وجود دارند که توقف دستگاه ها در پایان روزکاری و راه اندازی مجد
 وارد می کند. در این محیط ها غالبًا تا هنگامی که دستگاهی نیاز به تعمیرات نداشته باشد خاموش نمی شود و خاموشی دستگاه ها و توق��ف ک��ار ه��ر نیم

  شیفت کاری تعری��ف ش��ود ام��ا کارفرم��ا ب��ا وض��ع3 ساعته در جریان است و نیاز است که 24سال یک بار رخ می دهد. در این شرایط تولید به صورت 
  شیفت کاری تب�دیل می کن�د. اض�افه کاری تنه�ا مختص ب�ه چ�نین محیط ه�ای ک�اری2 شیفت کاری را با تعداد کارگران کمتر به 3اضافه کاری اجباری 

 نیست. در برخی از محیط های کار کارفرما برای حصول میزان خروجی معینی طی یک روز به جای استخدام کارگران بیشتر اقدام ب��ه اف��زایش س��اعت
کار با تعداد کمتر کارگران می کند. چرا کارفرما افزایش ساعت کار را به افزایش تعداد کارگران ترجیح می دهد؟

 جواب این سوال احتمااًل بر هر کارگری روشن است. استخدام نیروی کار جدید هزینه ی بیشتری را نسبت به استفاده ی بیشتر از نیروی ک�ار موج�ود ب�ه
 کارفرما تحمیل خواهد کرد. ساعات اضافه کار تأثیری بر میزان سنوات و عیدی پرداختی به کارگران در پایان سال نخواه��د داش��ت. خب، پس مکی��دن
 بیشتر شیره ی جان کارگران موجود بر افزایش هزینه های استخدام نیروی کار جدید که با خود پرداخت های بیشتر ب��رای عی��دی و س��نوات را هم در پی

 را نیز می بایست به آن افزود. دخواهد داشت، می چربد. همچنین کاستن از هزینه های جانبی چون تهیه ی لباس کار، ناهار و سرویس رفت وآم

 از طرفی هر چه تعداد کارگران کمتری در محیط کار حضور داشته باشند، از خطر اعتصاب و همبستگی کارگران علیه کارفرما کاسته می شود. کارفرما
 با بهره مندی از وجود خیل عظیم بیکاران به عنوان تهدیدی برای کارگران می کوشد بیشترین استفاده را از آن ها ببرد و خواسته های آن�ان را ب�ا تهدی�د ب�ه

اخراج سرکوب کند. 

 ، از افزایش ساعت کار خواهد ب�رد؟ محاس�به ای س�ادهیتا اینجا سود یک طرف از افزایش ساعت کار روزانه مشخص شده است. طرف دیگر چه سود
 ، )برای محاس��به1 کارگر در این رابطه را آشکار می کند. مجموع هزینه های روزانه ای که کارفرما برای هر کارگر با حداقل دستمزد می پردازدِسود و زیان

(:ه است روزه در نظر گرفته شد30/4ماه 

شرحقیمت تمام شدهعنوان هزینه

 تومان12.075هر ساعت نزدیک به   تومان88.516 دقیقه(20 ساعت و 7مزد به ازای یک روز کار )

  تومان14.802کمک هزینه ی مسکن به ازای هر روز کار

  تومان19.736بن کارگری به ازای هر روز کار

    تومان7.032حق سنوات ساالنه به ازای هر روز کار

  تومان14.550عیدی به ازای هر روز کار

 تومان3.861هر ساعت نزدیک به   تومان28.302 درصد(23سهم بیمه ی کارفرما )

  تومان20.000هزینه ی ناهار )یه طور تقریبی(

  تومان20.000هزینه ی سرویس رفت وآمد )به طور تقریبی(

  تومان212.938مجموع
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 در کنار موارد باال می توان پاداش افزایش تولید و مبالغی را که به عنوان سود ساالنه به کارگران داده می شود، نیز در نظر گرفت ک��ه ب��ه دلی��ل همیش��گی
نظر شده است. نبودن آن ها و نداشتن نرخی ثابت از محاسبه ی آن در مجموع هزینه ها صرف

 دقیقه(:20 ساعت و 7هر ساعت کار کارگر در ساعت کاری موظف )همان 
 تومان212.938  ÷ )بهای نیروی کار در یک روزکاری( 33/7 تومان = )کل ساعات کار روزانه( 29.050  

 تومان از سوی کارفرما خریداری می شود.29.050 دقیقه( به میزان 20 ساعت و 7درنتیجه هر ساعت کار کارگر طی یک روز کاری )همان 

 برابر مزد یک ساعت کار(: 1.4هر ساعت اضافه کاری در روز عادی )
 تومان12.075 × )مزد به ازای هر ساعت کار روزانه( 4/1 تومان  = 16.905

  تومان به عنوان دستمزد به او پرداخت می شود و س��هم بیمه ای ک��ه کارفرم��ا67.620 ساعت اضافه کاری در روز داشته باشد، رقمی معادل 4اگر کارگر 
  س�اعت4 توم�ان ب�رای 83.064 تومان اس�ت. در نتیج�ه ن�یروی ک�ار ک�ارگر جمع�ًا 15.444 نزدیک به ، ساعت کار اضافه هزینه می کند4به ازای این 

  ساعت زمان کار در ساعت کاری موظف نیروی کار خود را4اضافه کار خریداری می شود. این در حالی است که بر طبق محاسبات پیشین کارگر برای 
  ساعت اضافه کاری اندکی کمتر از بهای نیروی کار4 تومان( می فروشد. بهای نیروی کاِر کارگر به ازای 29.050 × 4 تومان )یعنی 116.200به میزان 

  س�اعت ک�ار4 ساعت اض�افه کاری نس�بت ب�ه 4 تومان( است. در نتیجه بهای نیروی کار او به ازای 87.150 ساعت کار روزانه ی موظف )3او به ازای 
  کارفرما موظ�ف اس�ت ب�رای،که بر طبق قانوِن کار روزانه ی موظف کمتر خواهد بود. این را هم باید در نظر داشت که در بسیاری از موارد با وجود این

  اما چنین هزینه ای پ�رداخت نمی ش�ود و در نتیج�ه ه�زینه ی کارفرم�ا ب�ه ازای س�اعات، کارگران نیز هزینه ی بیمه را پرداخت نمایدِیساعات اضافه کار
اضافه کار کاهش می یابد.

  ساعت اض�افه کاری انج�ام دهن�د می ت�وان4 کارگر را استخدام کرده باشد. به ازای هر دو کارگر که در روز 1000بیایید فرض کنیم کارفرمای ما تعداد 
  ن�یروی ک�ار جدی�د نیازمن�د500یک نیروی کار جدید را به کار گرفت. در این صورت با حذف اضافه کاری برای حفظ شرایط تولید پیشین، کارفرما به 

  ساعت اضافه کاری خواهند کرد )با ف��رض دری��افت ح��داقل م��زد(4 کارگر که در روز 1000خواهد بود. هزینه های پرداختی روزانه ی کارفرما به ازای 
 319.407.000 ک�ارگر ب�دون اض�افه کاری براب�ر خواه�د ش�د ب�ا 1500 تومان در حالی که هزینه های او به ازای 296.002.000برابر خواهد شد با 

افزونبرآن،برایبهکارگیرینیرویکارجدیدمیبایستهزینههایینیزصرفخریدتجهیزاتودستگاههایبیشترشود.ب��دینمع��نیتومان. 
راباهمانمیزانکارگروب��هتکارفرماناچارخواهدبودسرمایهیثابتخودراافزایشدهد.طبعًاتاهنگامیکهدستیابیبهحدمعینتولیدا

دستبهاینافزایشنخواهدزد.،میکندعازایبهرهکشیازطریقساعاتکاراضافیمرتف

 ک��ه به��ای کم��تری این محاسبات نشان دادند تنها طرفی که از اضافه کاری سود خواهد برد کارفرما است. کارگری که اضافه کاری می کند عالوه ب��ر این
  س�رمایه داران تل�فِر بیشتِدبابت اضافه کاری نسبت به ساعت موظف برای او پرداخت می شود، زمان بیشتری از عمر خود را نیز در راس�تای کس�ب سو

  کارفرم�ا وقیحان�ه از، او نیز به حساب نخواهد آمد. با وج�ود این هاِری از سابقه ی کائخواهد کرد. زمانی که باعث فرسودگی او خواهد شد اما حتی جز
مزیت اضافه کاری برای کارگران سخن می گوید. 

  اتح�اد و همبس�تگی ک�ارگران وِر از رهگذباش�د، باید افزایش سطح دستمزدها متناسب ب�ا م�یزانی ک�ه تأمین کنن�ده ی س�بد معیش�ت خ�انواده ِتخواس
 شکل گیری تشکل های کارگری قدرتمند در محیط های کار پیگیری شود. دستمزد های پایین و نامتناسب، اضافه کاری را ب��ه ک��ارگران تحمی��ل می کن��د.

  کارگر و قدم گذاشتن در مسیر مبارزه برای احقاق مطالبات شود، صرف ج��بران کاس��تی هایِدزمانی که می تواند صرف معاشرت با هم طبقه    ای ها و رش
 مصوب می شود.ِدموجود در حداقل مز


