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اصالح زیرپوستی قانون کار و قانون 
تامیــن اجتماعــی مدتی ســت کلید 
خورده اســت. خرداد ماه سال جاری، 
الیحه اصــالح ماده ۱۲۴ قانــون کار به 
مجلس ارسال شد و در روزهای ابتدایی 
شهریور ماه، اتاق بازرگانی در یک نشست 
فوق العاده، لیستی از مواد قانون کار و قانون 
تامین اجتماعی را محتاج تغییر دانست و 
البد همه این بندهای قانونی قرار است در 
یک پروسه زمان بندی شده، تغییر کنند.

در این میــان، یکــی از هدف های 
اصلی، تغییر آیین نامه مشاغل سخت و 
زیان آور با هدف کاستن از سنوات ارفاقی 
کارگرانی ســت که در این گونه مشاغل 
مشــغول به کارند. این اتفــاق در قالب 
»کارگروه تخصصی شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی« در اتاق بازرگانی 
ایران پیگیری می شود و نهم شهریور، این 
کارگروه نشستی با هدف اصالح آیین نامه 

برگزار کرد.
این نشست در دنباله جلسه یازدهم 
شهریور سال ۹۸ و بعد از گذشت سه سال 
با هدف تغییر آیین نامه مشاغل سخت 
و زیان آور برگزار شــد. در صورتجلسه 
نشست قبلی این گونه عنوان شده بود: 
»دبیرخانه شورای گفت وگو طی نامه ای 
نظرات وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی، 
وزارت بهداشت، وزارت صمت، سازمان 
تامین اجتماعی، تشکل های کارگری 
و کارفرمایی و اتاق تعــاون در خصوص 
اصالح آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور 
را اخذ کند. نظرات دریافتی در جلسه ای 
با حضور نمایندگان مطلع و تام االختیار 
نهادهــای فوق الذکر بررســی و اصالح 
آیین نامه مذکور با توافق نظر حاضرین 
جلسه، نهایی شده و در جلسه آتی شورای 

گفت وگو تعیین تکلیف شود«.
در فراخوان نشست نهم شهریور ماه 
ادعا شده که نظرات و پیشنهادات گروه  ها 
اخذ شده و قرار اســت در این نشست، 
آیین نامه پیشنهادی مورد بحث قرار گیرد 

و در نهایت تصویب شود.

کارگران باز هم دعوت نشدند
پیگیری ها نشــان می دهــد که از 

تشکل های رسمی کارگری و نمایندگان 
کارگران چه در کانون عالی شوراهای کار 
و چه در شورای عالی کار، هیچ اخذ نظری 
صورت نگرفته و آیین نامه پیشنهادی که 
ظاهراً تدوین شده و قرار بود در نشست 
چهارشنبه به بحث گذاشته شود، صرفاً به 
پیشنهاد اتاق بازرگانی و کارفرمایان تهیه 

شده و حاوی نظریات آنهاست.
اما چرا این نشســت این گونه چراغ 
خاموش و بی ســروصدا برگزار شــد و 
نمایندگان جامعه ذینفعان در آن حضور 
نداشــتند؟ چگونه عده ای بــرای خود 
مجوز صادر کرده اند تــا منافع کارگران 
مشــاغل ســخت و زیان آور، کارگران 

ســختکوش معدن و کوره های ذوب و 
کارگران زغال سنگ را بدون مشارکت 
حداقلی خود آنها ســلب کنند و حقوق 

حداقلی شان را به زیر صفر برسانند؟
البته در صورتجلسه شورای گفت وگو، 
تنظیم کنندگان بر غیبت کارگران اذعان 
دارند. در لیســت اســامی حاضران در 
نشســت ها آمده بود که انجمن صنفی 
کارگران ایران به رغم دعوت رســمی، 
در نشست شــرکت نکرده  است و هیچ 
تشــکل یا نماینده کارگر دیگری نیز در 
لیست مدعوین نیست! با این حال، برای 
کارفرمایان و دولتی ها، جهت حضور در 
اتاق بازرگانی راس ساعت ۱0 صبح نهم 
شــهریور، دعوتنامه های رسمی صادر 

شده بود!

انتقاد فعاالن کارگری
به خداحافظی با سه جانبه گرایی

اصالح آیین نامه مشــاغل سخت و 
زیان آور بدون مشارکت جامعه ذینفعان 
و در لوای منویات اتاق بازرگانی، با انتقاد 
کارگران و فعاالن کارگری مواجه شده 
است. نظرات چند تن از آنها را جویا شدیم.

»احسان سهرابی« نماینده کارگران 
در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار با 
تاکید بر اینکه هر گونه تغییر و اصالح باید با 
تایید شرکای اجتماعی و سه جانبه صورت 

بگیرد، می گوید: مطمئناً کارفرمایان به 
دلیل منافعی که دارند، بیشترین همراهی 
را با دولت ها در ارتباط با اصالحات انجام 
می دهد. بیشــترین لوایح ضدکارگری 
معموال از مسیر مستقیم اتاق بازرگانی 
کشور به مجلس و دولت هدایت می شود 
ولی برخی از لوایــح نیز چون پای منافع 
مشــترک دولت و بخش خصوصی در 
میان است، سیاست گذاری و ریل گذاری 
آن توســط دولت انجام می شــود که 
جلسه نهم شــهریور در اتاق بازرگانی با 
موضوعیت آیین نامه مشــاغل سخت و 
زیان آور از این دســته موضوعات است. 
نکته ای که کارگران را مکدر می کند، این 

بی حرمتی هاست که خودشان می برند و 
خودشان می دوزند اما در رسانه ها مدام از 

سه جانبه گرایی صحبت می کنند.
او تاکید می کنــد: از مقامات دولت 
انتظار داریم به سه جانبه گرایی احترام 
گذاشــته و در این دست جلسات بدون 
حضور کارگران شرکت نکنند و تابع اراده 
سرمایه داری نشوند. ما همه اعتقاد داریم 
که باید برخی از قوانین بازنگری شود ولی 
نه بی خبر از ذینفعــان و نه بدون حضور 

نمایندگان جامعه هدف.
»علیرضــا حیــدری« نایب رئیس 
اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری 
و کارشــناس رفاه و تامین اجتماعی نیز 
در ایــن رابطه می گویــد: گرچه مرجع 
نوشــتن آیین نامه در قانون، وزارت کار 
و تامین اجتماعی ســت امــا گروه های 
ذینفع باید بتوانند مشــارکت کنند. در 
این زمینه کانون عالی انجمن های صنفی 
کارفرمایان و مشــخصاً اتاق بازرگانی 
خیلی فعــال بوده اند اما قانــون برای 
کارگران نوشته می شود و باید نمایندگان 

کارگران مورد مشورت قرار بگیرند.
او توضیح می دهد: قانون مشــاغل 
ســخت و زیان آور صراحت الزم را دارد. 
در این قانون، مشموالن در دو گروه الف 
و ب، شناسایی و دســته بندی شده اند. 
میزان برخورداری از ســنوات سخت و 
زیان آور هم در دو گروه ۲0 ســاله و ۲۵ 
ساله پیش بینی شــده، منتها آیین نامه 
اجرایی این قانون در چنــد نوبت مورد 
تجدیدنظر قــرار گرفــت و آخرین آن، 
استفســاریه ای بود که از سوی مجلس 
در خصوص کسری از این سابقه مطرح 
شد که براســاس ماده ۷۶ قانون تامین 
اجتماعی، تشخیص مجلس این بود که 
اگر مجموع سابقه و ســن به عدد ۳0 و 
مرز ۴۵ ســال برای خانم ها و ۵0 ســال 
برای آقایان برسد، می توانند از کسری از 
سابقه ۲0 سال به عنوان سخت و زیان آور 
اســتفاده کنند. اتفاقاً در قانون، منابع 
بازنشستگی پیش از موعد به خوبی تعریف 
شده بنابراین اینکه می خواهند دوباره 
در آیین نامه بازنگری کنند، پذیرفتنی 
نیســت. باید به جای اصالح یک جانبه، 
بیشتر بر اجرای آیین نامه نظارت کنند. 
در واقع مشکل اینجاست که مجری به 
خوبی این آیین نامه را اجرا نکرده است. 
امروز هدفشان از اصالح مشخص نیست 
اما تصور نمی کنم آیین نامــه بتواند به 
گونه ای بازنگری شود که قانون را زیرپا 
بگذارد. این رویه اگر در پیش گرفته شود، 

صحیح و قابل پذیرش نیست.
»فرامــرز توفیقــی« از نمایندگان 

کارگری در مذاکرات مــزدی نیز بر این 
باور است که تالش برای اصالح آیین نامه 
ســخت و زیــان آور به پیشــنهاد اتاق 
بازرگانی، گامی در جهت مقررات زدایی 
و حذف حمایت های قانونی از کارگران 
اســت و این رونــد را باید دنباله کســر 
۱00هزار تومان از حق مسکن مصوب 
شورای عالی کار و لوایح اصالحی قانون 
کار، ارزیابی کــرد، هرچند دولت ادعای 

حرکت بر مدار قانون دارد.
او ادامه می دهد: اگــر ابتدایی ترین 
مباحث را بدانند، باید بپذیرند ما الزامی 
به نام سه جانبه گرایی داریم که براساس 
آن نمی توان برای یک ضلع از ســه ضلع 
بدون حضور نمایندگان رسمی آن ضلع، 
تصمیم ســازی کرد. هرگونه تصمیمی 
بدون رعایت این اصول گرفته شود، فاقد 
وجاهت قانونی ست و باید توسط مجلس 
برگشت داده شود. تنها ثمره این دست 
حرکات، ایجــاد نارضایتی و ناامیدی در 
کارگران است. نکته اینجاست که ما به 
عنوان نمایندگان کارگران هیچ اطالعی 
از چنین نشستی نداریم و هیچ دعوتی 
از ما به عمل نیامده اســت. جالب است 
که چنین اصالحات مهمی قرار اســت 
بدون حضور نمایندگان قانونی کارگران 

مدون شود!

قیچی کردن
 بی صدای حقوق کارگران

مســاله چندان پیچیده نیســت. 
نشســت های مکرر اتــاق بازرگانی در 
هفته های اخیر ثابــت می کند که هم و 
غم خود را روی اصالح قانون کار و قانون 
تامین اجتماعی گذاشته اند و این بار هم 
می خواهند آیین نامه مشاغل سخت و 

زیان  آور را زیر تیغ تعدیل ببرند.
حذف حقوق قانونی کارگران مشاغل 
سخت بدون نظرســنجی از نمایندگان 
کارگران و در راستای منافع کارفرمایان، 
هدفی جز این نــدارد که یــک کارگر 
معدن زغال ســنگ صدها کیلومتر زیر 
زمین، مجبور شود تا زمانی که بیماری 
و تنگی نفس او را از پــا می اندازد، جان 
بکند و ارزش افزوده برای سرمایه داران 
تولید کند. جالب این اســت که به یک 
نشست سه سال پیش استناد کرده اند، 
از آنها که مقصود نظر خودشــان بوده، 
نظر پرسیده اند و دســت به تدوین یک 
آیین نامه اصالحی زده انــد و تمام اینها 
پشت پرده و بدون اطالع رسانی به جامعه 
هدف، جامه عمل پوشیده، جامعه هدفی 
که نمی داند چطور ذره ذره حقوقش را 

قیچی می کنند.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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مدیرعامل تامین اجتماعی:
مدعی بودند که دولت سیزدهم 

حتی یک ماه هم نمی تواند 
مستمری پرداخت کند

مدیرعامل تأمین اجتماعی گفت: ادعا شده بود که 
این دولت حتی نمی تواند یک ماه مستمری پرداخت 
کند ولی در هفته تأمین اجتماعــی بالغ بر ۸۸هزار 
میلیارد تومان بدهی انباشته شده از سال ۱۳۹۴ تا 

۱۴00 را پرداخت کردیم.
به گزارش ایسنا، میرهاشــم موسوی در مراسم 
گرامی داشت روز پزشک اظهارکرد: اگر امروز در حوزه 
کسب و کار و در حوزه خدمات درمانی و در هر حوزه  
خدمت رسانی به ۴۵ میلیون بیمه شده، چه در بخش 
درمان و چه در بخش بیمه ای شاهد افزایش سطح 
رضایت هستیم، به آن معنا نیست که تأمین اجتماعی 

کاستی و نواقص ندارد.

وی گفت: امروز ما در تأمین اجتماعی با کسری 
منابع نقدینگی مواجه هستیم. این البته به این معنا 
نیست که ما نباید خدمات خود را توسعه بدهیم اما 
توسعه در درمان مستقیم را تا کجا باید ادامه بدهیم؟ 
ما در سال گذشــته بالغ بر ۶000 میلیارد تومان در 
درمان مستقیم برای توسعه و ساخت و ساز و خرید 
تجهیزات و ارتقای هتلینگ و... هزینه داشتیم. امسال 
بناست که ما ۴000 نفر نیروی جدید را  جذب کنیم 
و حدود ۹000 میلیارد تومان در بخش توسعه، اعتبار 
پیش بینی شده اما آیا خروجی این اعتبارات و تحلیل 
راهبردی آن رسیدن به نقطه مطلوب هست یا نه؟ 
البته بخشــی از فضای تصمیم از حوزه اختیارات ما 
خارج است که در قالب نظام تعرفه گذاری در شورای 
عالی بیمه است، در قالب تولی گری سالمت در حوزه 

بهداشت است. 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: 
یکی دیگر از مطالبات اصلی حاکمیت در حوزه درمان 
که تأمین اجتماعی در آن الگویی موفق بوده، این است 
که ما باید پرداخت از جیب مــردم را در حوزه درمان 
کاهش بدهیم بلکه به صفر برسانیم. در درمان مستقیم 
ما این اتفاق افتاده و عزیزانی که در درمان مستقیم از 
ما خدمات می گیرند چیزی پرداخت نمی کنند. در 
درمان غیرمستقیم هم این مسیر آغاز شده، مخصوصا 
در جاهایی که ما خدمات درمانی ملکی مســتقیم 
نداریم، مثل خدمات بستری، فرانشیز را صفر کردیم. 
در خدمات بستری و سرپایی حتی آنجایی که باالی 

۶۵ساله ها را داریم، فرانشیز را صفر کردیم. 

طالي جوانان، برنز بزرگساالن

مســابقات دراگون بوت قهرمانــي جهان به 
میزباني راچیچ جمهوري چک آغاز شــد و این 
رقابت ها دو مدال در بخش بانوان براي ایران داشت. 
ابتدا این تیم منتخب بانوان ایران بودند که در رده 
سني جوانان به آب زدند و به فینال ماده ۵00 متر 
رســیدند. آنها درنهایت با ثبت زمان ۲:۴۵.۹۲0 
دقیقه در رده نخست جهان قرار گرفتند و صاحب 
مدال طال شدند. تیم منتخب مردان ایران هم به 
فینال همین ماده رسیدند اما نتوانستند مدالي را از 
آن خود کنند. آنها در فینال با تیم هاي مجارستان، 
تایلند، جمهوري چک، چین تایپــه و مولداوي 
رقابت کردند و درنهایت با زمان ۲:۲۷.۹۲0 دقیقه 
در رده پنجم جهان ایستادند. در ادامه نوبت تیم 
منتخب بانوان در رده بزرگساالن بود که به رقابت با 
حریفان خود بپردازند. آنها هم توانستند فینالیست 
شــوند اما نتوانســتند مثل جوانان روي سکوي 
نخست قرار بگیرند. تیم ایران با زمان ۲:۲۱.۹۶0 
دقیقه در رده ســوم جهان قرار گرفت و صاحب 

مدال برنز شد.

اخبار کارگری 

ورزش بانوان

دسترنج / آدرنالین

نشست تغییر آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، بی سروصدا برگزار شد

کارگران؛ ذی نفعاِن همیشه غایب جلسات مهم

توفیقی: ما الزامی به نام 
سه جانبه گرایی داریم که 

براساس آن نمی توان برای 
بدون حضور نمایندگان 

رسمی یک ضلع، برای آنها 
تصمیم سازی کرد. هرگونه 
تصمیمی بدون رعایت این 

اصول گرفته شود، فاقد 
وجاهت قانونی ست و باید 

توسط مجلس برگشت 
داده شود

حیدری: در قانون، منابع 
بازنشستگی پیش از موعد 

به خوبی تعریف شده و 
اینکه می خواهند دوباره در 

آیین نامه بازنگری کنند، 
پذیرفتنی نیست. باید به 
جای اصالح یک جانبه، بر 

اجرای آیین نامه نظارت 
کنند. مشکل اینجاست 

که مجری به خوبی این 
آیین نامه را اجرا نکرده است

کمیته بدوی این روزها بیشــتر از کمیته انضباطی و 
کمیته اخالق در فوتبال ایران خبرســاز بود. کمیته ای 
که با وجود پرونده قضایی باز مهدی تاج و موارد قانونی 
مختلف، تصمیم گرفت صالحیت این نامزد را تایید کند. 
حاال حبیبی به عنوان یکی از اعضای این کمیته در یک 
برنامه زنده تلویزیونی، موارد عجیبــی را درباره روند 
تایید صالحیت تاج مطرح کرده است. بدون تردید اگر 
فقط یکی از این موارد در یک کشور دیگر اتفاق می افتاد، 
صبح روز بعد فدراسیون زیر و رو می شد اما این جا مهدی 
تاج همچنان به شکل استوار در جایگاهش قرار گرفته و 
حتی به رییس سازمان صداوسیما نامه می زند تا جلوی 

برنامه های انتقادی را بگیرد.

مکالمه هایی که لو رفت
اولین ادعای جالب و حیرت آور حبیبی به روابط خاص دو نفر از 
اعضای کمیته بدوی با یکی از نامزدهای انتخابات مربوط می شود. 
به گفته حبیبی، او در یک جلسه چند مورد انتقادی را از یک نامزد 
انتخابات مطرح کرده و ساعاتی بعد همان نامزد با او تماس گرفته و 
همین مسائل را به زبان آورده است! در واقع اعضای کمیته بدوی به 
هیچ وجه افرادی مستقل نبودند. آنها که در دوره ریاست قبلی مهدی 

تاج نیز در این کمیته حضور داشتند، از رابطه نزدیکی با این گزینه 
برخوردار بودند و در نتیجه نمی توانستند قضاوتی دقیق و منطقی در 
این پرونده داشته باشند. پس نتیجه قضاوت آنها نیز به هیچ وجه مورد 
قبول نخواهد بود. وقتی خصوصی ترین مکالمه ها در کمیته بدوی 
به همین سادگی در اختیار یک نامزد قرار می گرفت، یعنی عدالت 
در این روند به طور کلی از دســت رفته بود و خبری از یک قضاوت 

منصفانه نیز نبود.

تایید صالحیت تاج با یک تفسیر عجیب
دو عضو کمیته بدوی مخالف انتخاب تاج بودند و این اتفاق حتی 
قبل از اســتعالم های قضایی رقم خورده بود. طبق نظر حبیبی، 

مهدی تاج در دو دوره عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال بوده و 
یک دوره هم ریاست را بر عهده داشت و به خاطر همین بند قانونی 
دیگر نمی توانست روی صندلی ریاست بنشیند. نزدیکان این مدیر 
در کمیته بدوی اما تفسیر دیگری داشتند. آنها معتقد بودند که 
چون این قانون بعد از شروع اولین دوره ریاست تاج مطرح شده، 
در نتیجه برای او صدق نمی کند. آیا اگر کسی غیر از مهدی تاج نیز 
در این جایگاه قرار داشت به همین سادگی قوانین برایش تفسیر 
می شد؟ به هر حال این تفسیر خاص، تاج را برخالف قانون واضح، 

به عرصه انتخابات رساند.

سه موافق با یک تبصره
همان طور که گفته شــد، ترکیب کمیته بدوی سه موافق و دو 
مخالف برای مهدی تاج بود. در نهایت هم زور موافق ها به تاج چربید. 
با این حال یک مساله بسیار مهم دیگر هم در مورد این کمیته وجود 
دارد. حقیقت آن است که درباره حضور دو نفر از موافقان تاج در این 
کمیته تردیدهای قانونی زیادی مطرح است و حتی گفته می شود 
که آنها به لحاظ قانونی نمی توانند در این کمیته حضور داشــته 
باشند. در واقع نه تنها تصمیم کمیته بدوی غیرقانونی بوده، بلکه 
حتی این ترکیب هم قانونی نبوده است. اینکه افشای چنین حقایق 
وحشتناکی هیچ کس را تکان نمی دهد و زلزله ای در فوتبال ایران به 
وجود نمی آورد، حیرت آور است. در این فوتبال دیگر هیچ اراده ای 
برای برخورد با فساد و مقابله همه جانبه با آن وجود ندارد. هرچقدر 
که به ماجراهای انتخابات نزدیک می شویم، روایت ها عجیب تر و 
باورنکردنی تر می شوند. جالب اینکه عده ای مدام چوب تعلیق را باالی 
سر فوتبال ایران نگه می دارند و معتقدند که اگر روی کار نباشند، 
فوتبال به بیراهه می رود اما اتفاق هایی در فدراســیون رقم خورده 

که حتی تعلیق نسبت به آن شرافتمندانه تر و آبرومندانه تر است.

تصمیم هیأت رئیسه قانونی نبود
به گفته عضو کمیته بدوی، کامرانی فر برای لغو انتخابات با فیفا 
مشورت کرده بود. حتی گفته می شود که او تایید فیفا را نیز به دست 
آورده بود. با این حال هیات رییسه فدراسیون ناگهان خبر از برگزاری 
مجمع در همان زمان قبلی داد. این در حالی است که هیات رییسه 
باید ۱۱ عضو داشته باشد و اگر تعداد اعضایش به زیر ۹ برسد، عمال 
نمی تواند تصمیم قانونی بگیرد. تعداد اعضای هیات رییسه در این 
ماجرا به حدنصاب نرسیده بود. در نتیجه آنها نباید هیچ تصمیمی 
برای فوتبال می گرفتند اما به راحتی به سود یک نامزد خاص کودتا 

کردند و حتی رای هم دادند.

27 تماس برای یک نامزد
جالب اینکه به گفته حبیبی در روز پنجشنبه، ۲۷ بار با او تماس 
گرفته شد تا یک کاندیدای خاص را برای انتخابات تایید کند. این همه 
شوق خدمت رسانی به مردم حیرت انگیز به نظر می رسد. مگر فدراسیون 
فوتبال چه دارد که همه این طور برایش سر و دست می شکنند؟ به هر 
حال امیدواریم این بار دیگر خبری از بیماری قلبی برای مهدی تاج نباشد 
و او بتواند کارش را ادامه بدهد! هرچند که او حتی در صورت کنار رفتن 
به این بهانه، می تواند مدتی بعد برگردد و باز هم کارش را شروع کند. در 

فوتبال ایران دیگر نباید از هیچ چیز تعجب کرد.

افشاگری عضو کمیته بدوی از انتخابات فدراسیون

حمله مسلحانه به قانون!

آدرنالین

آریا   طاري 

حقیقت آن است که درباره حضور دو نفر از موافقان 
تاج در این کمیته تردیدهای قانونی زیادی مطرح 
است و حتی گفته می شود که آنها به لحاظ قانونی 

نمی توانند در این کمیته حضور داشته باشند


