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عصــر دوم خــرداد، خبــری 
ناراحت کننده از راه می رسد؛ تصاویری 
از کارگــر آب و فاضــاب کهگیلویه و 
بویراحمد که در ســاعات پایانی وقت 
اداری، در مقابــل اداره آب و فاضاب 

چاروسا دست به خودسوزی زده است.
این خبر، توســط مقامات رسمی 
هم تایید شد. سعید فرهادی به خاطر 
نگرفتن حقوق و اوضاع بد معیشــتی 
دســت به خودســوزی زد، آن هم در 
مقابل چشم همگان. وقتی تن سوخته 
او را به بیمارستان دهدشت فرستادند، 
پزشــکان تشــخیص ســوختگی 
۷۰درصدی دادند یعنی او در مرز ماندن 
و نماندن قرار گرفته بود، فقط به دلیل 

نگرفتن حقوق.
همــان روز، فرمانــدار کهگیلویه 
گفت: این فرد کارمنــد آب و فاضاب 
شهری چاروسا و آبدار این اداره بود که 
ساعتی پیش جلوی ساختمان این اداره 
خودسوزی کرد. موسوی افزود: آبداران 
این اســتان در ماه های گذشته هم به 
دلیل پرداخت نکــردن حقوق، جلوی 
استانداری و اداره آبفای استان تجمع 

کرده بودند.
آبــداران یــا همــان کارگــران 
پیمانکاری آبفا، بخشی از نیروی کار 
کشور هستند که معموالً دستمزدشان 
با تاخیر پرداخت می شــود. فرماندار 
تایید کرده که کارگران آبفای چاروسا، 
ماه پیش نیز تجمع داشته اند و البته 
وقتی اخبار ماه هــای قبل تر را مرور 
می کنیم، این کارگران برای دریافت 
دستمزد و معوقات مزدی اعتراضاتی 
داشته اند. برای نمونه، بهمن ماه ۹۹، 
2۰۰ آبــدار کهگیلویه و بویراحمدی 
در اعتراض به عــدم وصول مطالبات 
خود پس از ۹ ماه کار و تاش، جلوی 
اســتانداری اســتان تجمع کردند. 
ســابقه این اعتراضات به سال ۹۵ و 

حتی پیشتر هم برمی گردد.
در این شرایط، مسئوالن امر به جای 
پاسخگویی به اینکه چرا در این اوضاع 
اقتصادی، کارگر کار می کند اما حقوق 
نمی گیرد، فقط مدیر مستقیم را عزل 
کردند. مدیرعامل آب و فاضاب استان 
کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به انتشار 
خبر خودسوزی یکی از دهیاران بخش 
چاروسا می گوید: بعد از پیگیری و تایید 
صحت سقم موضوع در حکمی بهروز 
بهروزنسب را به عنوان سرپرست جدید 

این اداره معرفی و آقای رستگار عزل شد.
»برخه« در مــورد جزئیات حادثه 
خودسوزی آبدار بخش چاروسا افزود: 
سعید فرهادی از آبداران بخش چاروسا 
بود که جلوی ساختمان آب و فاضاب 
بخش چاروسا واقع در شهر قلعه رئیسی 

اقدام به خودسوزی کرد.
اما چرا اســتیصال باید به درجه ای 
برسد که کارگر در روز روشن دست به 
خودســوزی بزند؟ همکاران فرهادی، 
علت این موضوع را نداشــتن قرارداد و 
پرداخت نشدن حقوق اعام می کنند. 
تماس های مکرر با اداره آب و فاضاب 
استان کهگیلویه و بویراحمد تا لحظه 
تنظیم این گزارش به جایی نرســید 
درحالی که همچنان می خواهیم بدانیم 
چرا واکنش، تنها به عزل مدیر خاصه 
شده و چرا حقوق کارگران زحمتکش 
در این اوضاع اقتصادی این همه با تاخیر 
پرداخت می شــود؟ چرا سال هاست 

کارگران آبفای کهگیلویه و بویراحمد 
به روند پرداخت حقوق معترض هستند 
اما از اصاحات ساختاری در نظام روابط 
کار و پرداخت دستمزد این اداره، خبری 

نیست؟
چند خودکشی در یک ماه

مساله اما بغرنج تر است. کارگرانی 
که از امنیت شغلی، دستمزد شایسته و 
حق تشکل یابی و فرصت اعتراض قانونی 
محرومنــد، در مرز اســتیصال، گاه به 
آخرین ابزار اعتراض یعنی »تن دردمند 
خود« متوســل می شــوند؛ اعتراض 
دردناکی که معموالً راه برگشــتی هم 
ندارد و درد را، هم برای فرد و خانواده اش، 
هم برای جامعه تماشــاچی و هم برای 

تمام جامعه، نهادینه می کند.
در این یک ماه اخیــر، چند مورد 
خودسوزی و اعتراض توام با خودکشی 
کارگران داشــته ایم. یک روز قبل تر از 
حادثه چاروسا، در اول خرداد، کارگران 
شرکت دخانیات گلستان از خودکشی 
یک کارگر فصلــی در محوطه اداری 
شرکت خبر دادند. به گفته این کارگر، 
فرد مصدوم با نام »حمید شــاهینی« 
حدود ۵2 ســال دارد. او با 2۰ ســال 
ســابقه کار به صورت فصلی به عنوان 
راننده یک خودروی خاور در شرکت 
مشغول کار بوده اســت. از قرار بازهم 
مشکات موجود در محل کار از عمده 
دالیل این خودکشــی بوده اســت. 
مصدوم هم اکنون در بیمارستان ۵ آذر 
گرگان بستری است و حدود ۴۰درصد 

سوختگی دارد. او قبل از خودسوزی، 
توبیخ و به کمیتــه انضباطی معرفی 

شده بود.
 خودزنی،

 تاوان سنگین سکوت اجباری
اگــر از حادثه بیســت و هشــتم 
اردیبهشــت در ایام و ماجرای پرتاب 
نارنجک و مرگ پنج نفر بگذریم، بیست و 
یک اردیبهشت بازهم خبر از خودکشی 
کارگــران داریم. دو کارگــر نانوایی به 
اسامی »سیروس حسین پور« و »کریم 
محمدی« از اهالی روستای اردشیری 
شهر کوه چنار شهرستان قائمیه بودند 
که حدود 2۰ سال داشتند. این دو بعد 
از انتشــار یک ویدئوی کوتاه در فضای 
مجازی، با خوردن قرص برنج به زندگی 

خود خاتمه دادند.
چرا کارگران به جســم خود ضربه 
می زننــد؟ »ناصــر آقاجــری« فعال 
کارگری مســاله را ایــن گونه خاصه 
می کند: چون نیرو و قدرتی برای دفاع 

از حقوق خود ندارند.
او  ادامه می دهد: در ســاختاری که 
امنیت شغلی از میان می  رود و تعدیل 
ســاختاری حاکم می شــود، کارگر 
جایگاه خود را از دست می دهد. وقتی 
قیمت مــواد غذایی به ســرعت گران 
شده و کارگر نمی تواند با دستمزدی که 
می گیرد، هزینه های حداقلی زندگی 
را تامیــن کنند و نمی توانــد از طریق 
ایجاد تشکل های صنفی برای حقوق 
ابتدایی خود مطالبه گری کند، دست 

به کارهای غیرقابل قبــول و دردناکی 
مثل خودسوزی می زند. امروز کارگرانی 
که حقوق شان را ســر وقت می گیرند 
نمی توانند هزینه های زندگی را تامین 
کنند، حال حساب کنید کارگرانی که 
ماه هاست حقوق نگرفته اند چه وضعی 
دارند. کارگران آبفای کهگیلویه چند 
بار دست به اعتراض زده بودند اما باز هم 
حقوق شان مرتب واریز نمی شد، بنابراین 
وقتی کارگر به یاس و ناامیدی می رسد، 
ابزاری جز جسم خودش پیدا نمی کند 
که با آن اعتراض کند. خودسوزی خیلی 
رنج بار و دردآور است و در حافظه جامعه 

مثل یک زخم باز باقی می ماند....
رسیدن به نقطه استیصال

کارگران در جای جای کشــور، با 
شرایط دشوار دست و پنجه نرم می کنند. 
از پیمانکاری های عســلویه گرفته تا 
کارگــران شــهرداری کوت عبداهلل و 
کارگران آبفا، مشکات مشابهی دارند. 
امنیت شغلی ندارند، دستمزدها با تاخیر 
بسیار پرداخت می شود و مزایای مزدی 
مدام در معرض قیچی شدن است. در 
این شرایط الاقل اگر پیمانکاران از میان 
برداشته شوند، می توان به بهبود نسبی 
اوضاع امیدوار بود اما طرح ساماندهی 
اســتخدام کارکنان دولــت و حذف 
پیمانکاران همچنان در مجلس معلق 
مانده و کارگران پیمانکاری همچنان در 
تنگنای دریافت دستمزد حداقلی، برای 
ساده ترین چیزها مجبور به مطالبه گری 

هستند.
یک کارگر پیمانکاری شــهرداری 
کوت عبداهلل در ایــن رابطه می گوید: 
نمی دانید چه قدر سخت است در این 
شرایط اقتصادی، هرماه مرتب دستمزد 
نگیری. همه چیز گران شــده و کارگر 
وقتی مــزد نمی گیرد واقعــاً درمانده 

می شود.
»بهرام حسنی نژاد«، فعال کارگری و 
دبیر سابق انجمن صنفی کارگران معدن 
چادرملوی یزد در رابطه با خودسوزی 
کارگران و در پاســخ به این ســوال که 
»چرا یک نیروی کار شــاغل دست به 
خودسوزی می زند«، می گوید: وقتی 
نیازهای زندگی تامین نمی شود، یک 
کارگر به عنــوان یک پــدر خانواده به 
نقطه استیصال می رسد و در این حالت، 
ناخودآگاه تصمیمات لحظه ای و ناگهانی 
می گیرد. در آن لحظه فکر می کند هیچ 
کاری برای خانواده اش نمی تواند بکند و 
راهی ندارد جز اینکه جان خود را بگیرد.

به گفته وی، در شــرایطی که همه 

فشــارها برای کارگران و زحمتکشان 
است و همه سودها برای سرمایه داران و 
دالالن، کارگران باید بتوانند تشکل های 
صنفی مستقل و قدرتمند داشته باشند. 
کارگر اگر احساس کند می تواند حرف 
بزند و حرفش شــنیده می شــود، اگر 
بتواند در سرنوشت خود مشارکت کند، 
در نقطه استیصال و در اوج بی صدایی 
دست به خشونت علیه خودش نمی زند.

حســنی نژاد تاکید می کنــد: در 
عین حــال، نمی توان از خودســوزی 
کارگران ســاده عبور کرد. مسئوالن 
اداره مربوطه باید توضیح بدهند که چرا 
سال هاست این کارگران برای دریافت 
به موقِع حقوق اعتراض می کنند و چرا 
پرداخت حقوق ها مرتب نیست و چرا 
تنها واکنش، عزل یک مدیر بوده است؟

رنجی همگانی
بدون تردید، هیچ چیز مهم تر از جان 
انسان ها نیست. در قرآن کریم، جان یک 
انسان با کل بشریت برابر شده لذا جان 
سوخته این کارگر چاروسایی، یک رنج 
همگانی اســت. در این مرحله اما آنچه 
مهم است، پاســخگویی است. تصاویر 
دلخراش این حوادث نباید در همهمه 
مدام اخبار و حوادث پی درپی گم شوند. 
تصاویر کارگر چاروسایی، نمادی برای 
مطالبه پاسخ است. آقاجری می گوید: 
»چه زمانی قرار اســت دالالن نیروی 
انسانی از میان برداشته شوند؟ چه زمانی 
بخشــی از ارزش افزوده کار کارگر به 
موقع به او پرداخت می شود؟ چه زمانی 
کارگران، امنیت شــغلی و حق سخن 

گفتن خواهند داشت...«.

پرداخت نامنظم حقوق و عدم امنیت شغلی، برخی از کارگران را به استیصال کشانده است

خودکشی؛ آخرین ابزار برای نمایش اعتراض

خبر

یک فعال حوزه کار معتقد است: اصاح نظام 
یارانه ها مســتلزم اجرای نظام دستمزد عادالنه 
است و در صورتی که دســتمزدها واقعی شود 

نیازی به دادن یارانه از سوی دولت نیست.
فتح اهلل بیات در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی 
اصاح نظام یارانه ها اظهار کرد: نظام یارانه ها در 
تمام کشورها اصاح شده و به سمت آزادسازی 
قیمت ها رفته اند، بنابراین در کشور ما نیز دیر یا 
زود اجرا می شد منتها این کار به شکل سنجیده 

و کارشناسی شده باید انجام گیرد.
وی افزود: در بحث اصاح نظام یارانه ها اعام 
کردند که قیمت چهار قلم کاال آزادسازی می شود 
و یارانه اش را به خود افراد می دهند تا هزینه کنند 

ولی معتقدم در این قضیه چهار قلم نیست چون 
وقتی به فرض نرخ لبنیات را آزادسازی می کنیم 
باید بپذیریم که همه مشــتقات آن خواه ناخواه 
تغییر می کند.بیات ادامه داد: در تمام کشورها 
این طرح پیاده سازی شده ولی به شکل مرحله ای 
و تدریجی انجام گرفته تــا جامعه دچار برخی 

رفتارهای هیجانی نشود.
این فعال حوزه کار خاطرنشان کرد: در کنار 
آزادسازی تدریجی، حقوق و دستمزد شاغلین 
اعم از کارمندان و کارگران به همان درصد الزم 

است رشد کند تا قدرت انتخاب و خرید به وجود 
آید. اگر دستمزدها به تناسب آزادسازی بهبود 
یابد قطعا تاثیرگذاری مطلوب تری در جامعه و 

اقتصاد خواهد داشت.
بیات با بیــان اینکه نزدیک بــه ۶۰درصد 
جمعیت کشــور را کارگران و خانواده های آنها 
تشکیل می دهند، افزود: اگر بین سبد معیشت و 
دستمزد فاصله ایجاد نشود و دستمزدها از تورم 
عقب نماند هیچ فشــاری به طبقات فرودست و 

محروم جامعه وارد نخواهد شد.

به اعتقاد وی درصورتی که دستمزدها واقعی 
شده و متناسب با تورم بهبود یابد، نیازی به دادن 
یارانه نیست.این فعال حوزه کار تصریح کرد: البته 
دولت به یک باره نمی تواند دستمزدها را افزایش 
دهد و این مساله هم شرایط خاص خود را دارد 
و ما در حوزه کارگری بارها پیشنهاد کردیم که 
به شکل پلکانی به ســمت واقعی شدن حقوق و 

دستمزد برویم.
بیات در پایان با بیان اینکه اصاح نظام یارانه ها 
مستلزم اجرای نظام دستمزد عادالنه است و باید 
با اصاح دستمزدها و دریافتی ها همخوانی داشته 
باشــد، گفت: برای انجام جراحی بزرگ اقتصاد 
باید تمام ابعاد و جوانب آن را بررســی کنیم تا 

دولت در اجرای این طرح موفق شود.

یک فعال صنفی:

دستمزدها واقعی شود، نیازی به یارانه نداریم

پس از کــش و قوس های فراوان بحــث افزایش حقوق 
بازنشســتگان اعــم از مســتمری بگیران حداقل بگیر و 
متوسط بگیران، به نظر می رسد باالخره پرونده تایید مصوبه 
هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تایید افزایش حقوق 
۵۷.۴درصدی حداقل بگیران و ۳۸درصدی ســایر سطوح 

توسط هیأت دولت به زودی تعیین تکلیف می شود.
به گزارش ایلنــا، »علی اکبــر عیوضی« دبیــر کانون 
بازنشســتگان تامین اجتماعی اســتان تهران با اشاره به 
جلســه اخیر »احســان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در این 
جلســه نمایندگان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین 

اجتماعی و کانون بازنشســتگان تامیــن اجتماعی تهران 
دعوت شده بودند و به بررسی تاخیر دولت در صدور احکام 
مربوط به افزایش قانونی حقوق بازنشســتگان پرداختند.

عیوضی با تایید اخبار درباره نظر مســاعد »پورابراهیمی« 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس و سایر اعضا با افزایش 
حقوق بازنشستگان و توصیه اکید به دولت در جهت تصویب 
افزایش قانونی حقوق بنابر مصوبات تامین اجتماعی و شورای 
عالی کار، بیان کرد: در این جلســه وزیر اقتصاد نیز موافقت 

خود با افزایش حقوق بازنشســتگان برای تمام سطوح اعم 
از متوسط بگیر و حداقل بگیر بنا بر مصوبه شورای عالی کار 
و هیأت مدیره ســازمان تامین اجتماعی را اعام کرد.دبیر 
کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران تصریح 
کرد: وزیر اقتصاد مدعی بوده که در هیأت دولت مخالفتی 
با افزایش حقوق مستمری بازنشستگان بنابر مصوبه هیأت 
مدیره تامین اجتماعی وجود ندارد و تاخیر تصمیم گیری 

دولت در این موضوع دالیل دیگری داشته است.

قول مساعد وزیر اقتصاد برای افزایش قانونی حقوق بازنشستگان

آقاجری: وقتی کارگر 
نمی تواند با دستمزدی 

که می گیرد، هزینه های 
حداقلی زندگی را تامین 

کنند و از طریق ایجاد 
تشکل های صنفی، 

مطالبه گری کند، دست به 
کارهای غیرقابل قبول و 

دردناکی مثل خودسوزی 
می زند

کارگران، از پیمانکاری های 
عسلویه گرفته تا شهرداری 

کوت عبداهلل و آبفا، 
مشکالت مشابهی دارند. 

امنیت شغلی ندارند، 
دستمزدها با تاخیر پرداخت 

می شود و مزایای مزدی 
مدام در معرض قیچی شدن 

است
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نسرین هزاره مقدم

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان:
 ٣٠٠هزار کارگر فصلی 

بیمه می شوند
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر گفت: تفاهم نامه با استادکاران 
کارگران فصلی به امضا رســید تا ۳۰۰هزار کارگر 
بیمه شوند.به گزارش ایرنا، بیت اله برقراری اظهار 
داشــت: تفاهم نامه بین صندوق بیمه اجتماعی و 
اتحادیه تعاونی های تأمین نیاز صنفی استادکاران، 
کارگران ســاختمانی و فصلی کشــور در راستای 
اجرای قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغان 
فصلی و ســاکنان شــهرهای با جمعیت کمتر از 
2۰هزار نفر امضا شد.وی افزود: همچنین تفاهم نامه 
با تشکل های قرآنی امضا شد تا ۳۰هزار نفر از  مربیان 

قرآنی در راستای ترویج دین بیمه شوند.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستائیان و عشــایر گفت: این صندوق می تواند 
به عنوان یک صنــدوق پویا براســاس 2 رویکرد 
حاکمیتی و ثبات و پایداری صندوق حرکت کند. 
اکنون پایداری صندوق کامًا در وضع مطلوبی قرار 
دارد و به ازای هر ١۰ نفر، یک نفر بازنشسته می شود.

وی با بیان اینکه اکنون 2 میلیون و ۳۷۴هزار و 
١۳ نفر بیمه شده صندوق عشایر هستند گفت: از 
این تعداد ۵2۳هزار نفر و ۴۸۵ نفر زن و یک میلیون 
و ١۴۷هزار و ۳2۷ نفر مرد هســتند که ١۵درصد 

ضریب پوشش را تشکیل دادند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستائیان و عشایر افزود: بیشترین ضریب پوشش 
بیمه ای در آذربایجان شرقی و کمترین بیمه شده در 
یزد است.وی با اشاره به اینکه 2۹طرح در برنامه پنج 
ساله برای این صندوق طراحی شده است، گفت: این 
طرح ها با هدف توسعه و تغییر استراتژی صندوق با 
نگاه علمی و بیمه ای با استفاده از آخرین تجربیات 
بیمه ای تدوین شده است که اگر به آن عمل می کنیم 
با بحران روبه رو نخواهیم شد.مدیرعامل صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر  بیان 
داشــت: تحلیل تولید دانش بنیان و اشتغال زایی، 
توسعه نظام های اشتغال آفرین، توسعه دانش بنیان 
در سرمایه های اطاعاتی و توسعه دانش بنیان در 
فرایندهای سرمایه انسانی و سازمانی از مهم ترین 
طرح هاست.وی با تاکید بر اینکه یک سوم جمعیت 
کشور باید زیرپوشــش بیمه ای عشایر قرار گیرند، 
گفت: افراد از سن ١۸ ســالگی تا حداکثر سن ۵۰ 
ســالگی می توانند عضو این صندوق شوند. اکنون 
جامعه خالص ما حدود ۹ میلیون است که 2 میلیون 
نفر اعضای غیرفعال، یک میلیــون و ۴۰۰هزار نفر 
افراد فعال و هفت میلیون نفر عضو صندوق نیستند 
که درصدد هستیم تا افراد واجد شرایط را زیرپوشش 

بیمه قرار دهیم.
    

 تجمع کارگران 
مقابل وزارت نفت

تعدادی از کارگران قــراردادی وزارت نفت در 
اعتراض به تعدد قراردادهای کاری در وزارت نفت، 

صبح دیروز مقابل این وزارتخانه تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، این کارگران که شروع مشکل 
خــود را از زمان حذف پیمانــکار و تغییر وضعیت 
قراردادی از کارگر پیمانکاری بــه نیروی قرارداد 
مستقیم معرفی می کنند، مدعی هستند با وجود 
وضعیت شــغلی کارگری و داشــتن رده حقوقی 
کارگری، اکنون مشــمول حقوق کارمندی بوده و 
در زمینه افزایش حقوق به جای ۵۷.۴ و ۳۸درصد، 
مشــمول افزایش حقوقی ١۰درصدی شده اند و 

عیدی آنان نیز کارگری منظور نشده است.
کارگران حاضر در تجمع اظهــار کردند: تعدد 
قراردادهــای کاری در وزارت نفــت موجب بروز 
مشکات عدیده برای نیروی انسانی این وزارتخانه 
شــده اســت.همچنین نیروهای دارای قرارداد 
مدت موقت بیان کردند که در مدت ١۰سال اخیر، 
افزایش های ساالنه طبق مصوبات شورای عالی کار 
و قانون کار را دریافت نکرده و اکنون با وجود افزایش 
۵۷.۴درصدی نیروهای قــراردادی غیردولتی در 
سال جاری، به مدت ١۰ سال مابه التفاوت افزایش 

حقوق را طلبکار هستند.

اخبار کارگری


