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دسترنج 

این روز ها حال کلی جامعه هیچ خوب 
نیست و منازعات سیاسی نیز بر سفره 
مردم و حتی ریزترین حوزه های زندگی 
شهروندان ایرانی ســایه افکنده است. 
انگار در وضعیت اضطــراری قرار داریم 
که باید همه چیز و هیچ چیز را سیاسی 
دید، شنید و زیست. نبض سیاست در 
جامعه ایرانی فعال تر از هر زمان دیگری 

می  تپد اما انگار رگ های میدان سیاست 
کشور دچار گرفتگی شده و نیازمند یک 

آنژیوگرافی سریع و ضروری هستیم.
به  گزارش فــرارو، کارخانه میهن و 
محصوالتش مورد تحریم قرار می گیرند. 
کارگران و مدیران این شــرکت، فیلم 
شفاف سازی برای افکار عمومی تولید 
می کننــد تا بگویند که معیشــت آنها 
در معــرض تهدید قرار گرفته اســت. 
روابط عمومی شــرکت بستنی میهن، 
برای آنکه اثبات کند خودروهایش برای 
انتقال بازداشت شدگان در اختیار نیروی 
انتظامی قرار نگرفته، در چندین نوبت، در 
شبکه های مجازی پست ها و عکس های 
حمایتی با مضمون حمایت از شعار اصلی 
این روز ها یعنی »زن، زندگی، آزادی« و 
»مرد، میهن، آبادی« بارگذاری می کند.

با این حال فراخوان هایی برای تحریم 
ابر استارت آپ هایی همچون »اسنپ« 
و »دیجی کاال« با تمام متعلقات وابسته 

به آن هم صادر می شــود. درخواست 
تحریم برخی از فروشگاه های زنجیره ای 
همچون »سون«، »رفاه« و... در فضای 
مجازی به شــدت در حال انتشار است. 
گویی این سیاست اســت که با قدرت 
و سرعت زیاد، دســت بر گردن برخی 
از کارگزار هــای تولیــدی و خدماتی 
کشور گذاشــته و به این زودی ها قصد 
عقب نشینی ندارد. فارغ از صحت هر گونه 
ادعایی، به نظر می رسد منازعات سیاسی 
این روز های کشــور همچون شبحی 
ترسناک بر اقتصاد کشور و معیشت مردم 

سایه افکنده است.
اگر امروز تنها بحث بر سر »میهن«، 
»دیجی کاال« و »اسنپ« است؛ تصوری 
از اینکه در آینده، دیگر شــرکت های 
نیز هدف قرار گیرنــد، وجود دارد. واقعا 
مشخص نیست که کمپین های بایکوت  
متولد شــده از درون منازعات سیاسی 
اخیر کشــور تا چه اندازه مبنای واقعی 

دارند اما قدر مسلم این است که معیشت 
بخشی بزرگ از شهروندان ایرانی که در 
این شــرکت ها و مراکز خدماتی فعال 
هســتند، در کانون تهدید جدی قرار 
گرفته است. در این میدان، داستان بر سر 
حقانیت یک طرف نیست، بلکه مساله 
بیان واقعیتی است تحت عنوان »قرار 
گرفتن باتوم سیاست در چرخ زندگی 

روزمره و معشیت مردم«. البته فراتر از 
حوزه اقتصاد، این روز ها چوب سیاست 
الی چرخ حوزه هــای مختلف دیگری 
نیز قرار گرفته اســت. یکی از بارزترین 
نمود های این امر را می توان در حال و روز 
این روز های عرصه های ورزشی کشور 

مشاهده کرد. 
ســوژه شــدن های کنش هــای 
غیرمعمــول ورزشــکاران ایرانــی در 
میدان ها و عرصه هــای مختلف، برای 
نمونه خوشحالی نکردن بازیکنان لیگ 
بر فوتبال بعد از گلزنی، شــادی نکردن 
تیم اســتقالل تهران بعد از قهرمانی در 
سوپر کاپ، عدم شادی تیم های فوتبال 
ساحلی و تیم ملی کشتی فرنگی بعد از 
قهرمانی و حتی هم خوانی نکردن سرود 
تیم ملی از سوی ورزشکاران رشته های 
مختلف، نمود های عیان ورود منازعات 
سیاسی به حوزه ای است که اساسا باید 
عاری از سیاست زدگی باشد. حتی فراتر 
از این موارد این روز ها میدان سیاست، 
حضور تماشاگران در ورزشگاه ها و حضور 
تیم ملی فوتبال ایــران در بزرگ ترین 
جشــنواره فوتبالی جهان، یعنی جام 
جهانی را به چالشی برای کلیت جامعه 

بدل کرده است.
حتی پای شــبح منازعات سیاسی 
به سینما، صداوسیما و سلبریتی های 
آن نیز کشیده شده اســت. یک بازیگر 
با یک کامنت و استوری اینستاگرامی 
یا حتی انتشــار یک عکــس، به صدر 
اخبار می آید، اما نه از بعــد هنری آن، 
بلکه از حیث سیاســی اش. گویی یک 
سلبریتی با انتشار یک عکس یا نگارش 
یک جمله ســاده، رادیکال ترین کنش 
سیاسی را انجام داده است. البته داستان 
ممنوع الخروجی آنها نیز دوچندان، آتش 

این معرکه را برافروخته است.
اگر ریزتر بنگریم پای سیاســت به 
ترافیک هــا، عبورومرور هــا و حتــی 
بوق زدن هایمان در هنگام رانندگی نیز 
کشیده شده است. مدرسه رفتن های 
بچه هایمان نیز سیاسی شده چرا که ترس 
آن می رود فرزندان مان سیاست باز شوند 

یا نه، میدان سیاست آنها را به خود درگیر 
کند. اما تلخ تر و طنزگونه تر نیز بگوییم 
مقدار گوشــت الزم برای تهیه یک غذا 
در آموزش های آشــپزی نیز به میدانی 
برای منازعه سیاسی تبدیل شده اند. اگر 
سرآشپر بگوید، یک کیلو گوشت، چه 

بلبشویی بر پا می شود.
اگر چکشی و فشرده سخن برانیم، این 
حوزه ها آن قدر گسترش پیدا کرده اند که 
شمارش آن از دستمان خارج و غیر قابل 
اشاره موردی است اما واقعیت انکارناپذیر 
این است: »قرار گرفتن باتوم سیاست در 
چرخ زندگی روزمره و معشیت مردم«. 
هیچ حــوزه ای را نمی تــوان یافت که 
درگیر با منازعات سیاســی چند وقت 
اخیر، یعنــی بعد از آغــاز ناآرامی های 
اخیر نشــده باشــد بنابراین به جرات 
می توان گفت »حــال روز این روز های 
کشور خوب نیســت و در سکانسی از 
انسداد سیاسی قرار داریم که هیچ بازیگر 
برنده ای ندارد«. به تعبیری ســاده تر، 
وضعیتی از انسداد در جریان است که در 
درون آن نه نهاد های رسمی و نه جامعه 

نمی توانند گامی رو به جلو بردارند.
باید توجه داشــت کــه در جامعه 
سیاست زده وقتی که هرگونه اعتراض به 
اغتشاش تعبیر می شود، دایره خودی ها 
و حلقه غیرخودی ها هــر روز در حال 
گســترش فزآینده اســت. خشونت 
دوسویه میان نهاد های رسمی و جامعه 
روندی افزایش دارد. بازیگری جدی به 
عنوان میانجی )واسط( میان حکومت 
و مردم وجود نــدارد. جامعه مطالبات 
فراوان دارد و منفذی بــرای تحقق آن 
وجود ندارد. صداوسیمای ملی بر ادامه 
خطا های استراتژیک خود اصرار دارد و 
زمانی که امید به بهبود وضعیت موجود 
به شدت کاهش پیدا کرده، اینکه فریاد 

به جایی دیگر برود، عادی ست.
جایی که کمپین های تحریمی علیه 
شرکت های مختلف راه اندازی، آغاز تا 
پایان یک مســابقه ورزشی سیاسی، از 
حضور یک ورزشکار در برابر دوربین ها 
برداشت سیاسی، یک سلبریتی کنش گر 
سیاســی و در یک کالم، جایی که همه 
امور حتی نفش کشیدن هایمان نیز در 
پیوند زیر ضرب باتوم منازعات سیاسی 
قرار می گیرد. حال این رسالت و وظیفه 
نهاد های رسمی است که جامعه را از این 

وضعیت تعلیق گونه نجات دهند.

منازعات سیاسی بر اقتصاد بنگاه ها و کارگران هم سایه انداخت 

باتوم سیاست بر سر معشیت و زندگی روزمره مردم

درخواست تحریم برخی از 
فروشگاه های زنجیره ای در 

فضای مجازی به شدت در حال 
انتشار است. فارغ از صحت 
هر گونه ادعایی، منازعات 

سیاسی این روز های کشور 
همچون شبحی ترسناک بر 

اقتصاد کشور و معیشت مردم 
سایه افکنده است
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کارگران دخانیات خوی:
مواد اولیه ای برای تولید نداریم

کارگران شــرکت دخانیات خوی گفتند: این 
شرکت طی سه سال گدشته تولیدی نداشته و ما 

نگران امنیت شغلی خود هستیم.
جمعی از این کارگران در گفت وگو با ایلنا از عدم 
تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید در این شرکت 
خبر دادند و گفتند: درحالی که مدیرعامل شرکت 
دخانیات ایران مرداد ماه امسال در بازدید از شرکت 
دخانیات خوی، وعده تأمین مواد اولیه و شــروع به 
تولید را طی دو هفته داده بود اما بعد از گذشت چهار 

ماه، هنوز این وعده عملی نشده است.
آنها با بیان اینکه کارگران این شــرکت طی سه 
سال هیچ تولیدی در این شرکت نداشته اند، گفتند: 

نگران امنیت شغلی خود هستیم.
این کارگــران از فرماندار شهرســتان خوی و 
استاندار آذربایجان غربی و نماینده شهرستان خوی 
در مجلس خواستند که پیگیر تامین مواد اولیه این 
شرکت باشند تا هرچه سریع تر دخانیات خوی به 
عرصه تولید برگردد و امنیت شغلی کارگران آسیب 

نبیند.
    

قالیباف:
تامین اجتماعی در حوزه درمان

با تأخیر عمل می کند
رئیس مجلس با اشاره به تجزیه و تحلیل داده ها، 
غافلگیری در حوزه تامین دارو را پذیرفتنی ندانست.

به گزارش خبرگزاری خانــه ملت، محمدباقر 
قالیباف در نشســت دیروز مجلس خطاب به وزیر 
بهداشت گفت: مهمترین بحث امروز کمبود دارو 

است.
وی تأکید کرد: سامانه تی تک سالیان سال است 
که داده ها در حوزه غذا و دارو را جمع آوری می کند و 
با تحلیل این داده ها می توان نیازهای ماهانه، فصول، 
نوع بیماری و نوع مصرف داروها را به دست آورد. این 
سامانه به راحتی نشان می دهد که در چه بازه زمانی به 
چه دارویی نیاز داریم، بنابراین غافلگیر شدن در این 

موضوع پذیرفتنی نیست.

قالیباف با اشاره به همکاری سازمان های بیمه گر، 
بیمه سالمت و بیمه نیروهای مسلح بیان کرد: این 
بیمه ها کار خود را روزانه انجام می دهند اما تامین 
اجتماعی در حوزه درمان سرپایی با تاخیر کار کرده 
و در حوزه خدمات بیمارستانی فاصله 8 تا 9 ماهه 
دارد. این موضوع از اشکاالتی است که وجود دارد و 
امیدواریم موضوع جدی مردم در حوزه سالمت، در 

آینده نزدیک حل و فصل شود.
    

  20 میلیون ایرانی، فاقد شغل هستند
بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده در پنج ماه 
امسال نشان  می دهد که از مجموع ۳۴۱هزار و ۶۳۳ 
شغل ایجادی، ۷۰درصد اشتغال ثبتی را مردان و 
۳۰درصد را زنان به خود اختصاص داده اند و بیش از 
۶۰درصد افراد دارای مدرک دیپلم و باالتر بوده اند.

»حمید حاج اســماعیلی« کارشناس بازار کار 
درباره جمع آوری آمار بیکاران و شاغالن می گوید: 
سامانه هایی که به منظور ثبت اشتغال ایجادی و  
شناسایی فرصت های شغلی راه اندازی می شوند 
موجب دسترســی بهتر و آسان تر متقاضیان کار، 

کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی می شوند.
او می گویــد: از محــل ارتباط میــان کارگر و 
کارفرما و بنگاه، شناســایی کارجویان و شاغالن 
میسر می شود و اطالعات به دست آمده در بستر 
فناوری های اطالعاتی به توســعه بازار کار کمک 

می کند.
به اعتقاد حاج اســماعیلی، یکی از چالش های 
حوزه اشتغال، نبود آماری برای برنامه ریزی های 
مربوط به بــازار کار و فراهم کــردن فرصت های 
اشــتغال برای جویندگان کار و کارفرمایان است 
که از طریق چنین سامانه هایی می توان اهدافی 

همچون ساماندهی اشتغال را محقق کرد.
به گزارش ایســنا، برابر آمارها هم اکنون ۱۴ 
میلیون نفر در کشور فاقد شــغل و ۶ میلیون نفر 

ناامید از یافتن شغل هستند.
سامانه رصد اشــتغال با هدف کسب اطالعات 
دقیق از ورودی وخروجی های بــازار کار و میزان 
اشــتغال ایجادی راه اندازی شــده و از طریق  آن، 
عملکرد دســتگاه های اجرایی در حوزه اشتغال و 
شناسایی آمار بیکاران و شــاغالن و فرصت های 

شغلی موجود مشخص می شود.

اخبار کارگری

تصویب قانون کار در ایران با مشــکالت و فراز و نشیب های فراوان مواجه بوده و خود 
فرآیند تصویب آن منجر به تشــکیل نهادهای رده باال و بزرگی مانند مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در چهارچوب قانون اساسی در کشور شد. اختالفات بین گروه ها، نهادها، 
تشکل های مدنی و احزاب مختلف بر ســر تصویب این قانون درحالی وجود داشت که 
بسیاری به دلیل حمایت این قانون در برخی مواد خود از حقوق حقه کارگران، برچسب های 
زیادی از همان فردای ۲9 آبان ماه ۱۳۶9 به قانون کار جمهوری اسالمی ایران زدند و تا امروز 

نیز براساس همان ادعاها خواهان تغییر قانون کار به نفع کارفرما هستند.
»علیرضا محجوب« دبیرکل خانه کارگر ایران با اشاره به مناقشات همیشگی بر سر 
قانون کار به ویژه از سوی طرف های کارفرمایی و برخی صاحب نظران مدافع ایده بازار آزاد، 
اظهار کرد: قانون کار در واقع قانونی است که برای حمایت از کارگران نوشته و تنظیم شده 
لذا پیش از هر چیز باید ببینیم کارفرمایان و سخنگویان منافع آنها صالحیت اظهارنظر در 

مورد این قانون که قرار است منفعت جمع مشخصی را تامین کند، دارند یا خیر؟
نماینده ادوار پیشین تهران در مجلس تصریح کرد: درست است که موضوع مشترکی به 
نام روابط کار وجود دارد که یک سوی آن کارگر است و یک سوی دیگر آن کارفرما اما قانون در 

این حوزه جنبه حمایتی را در نظر گرفته و این کامال غیرمنطقی است که یک طرف روابط 
کار )کارفرما( بگوید برای آنکه حمایت از من صورت بگیرد، حمایت های صورت گرفته از 
طرف مقابل من )کارگر( را کم کنید! به عبارت بهتر کارفرما نباید از خود بپرسد که وظیفه 

خود من چیست و چرا من تالش نمی کنم قوانینی که مربوط به حمایت از کارفرمایان است، 
در حوزه اقتصادی بیشتر شود؟

محجوب با بیان اینکه »خود کارگر طرفدار کاهش هیچ وجهی از حمایت ها از هیچ 
قشری نیست«، ادامه داد: اتفاقا کارگران مدافع افزایش حمایت ها از اقشار مختلف هستند. 
ما نیز همواره گفته ایم که هر نوع انتقاد از قانون کار یا تالش برای اصالح آن، منوط به آن 

است که اتفاقا حمایت ها از نیروی کار در قانون بیشتر شود.
وی با تاکید بر این مطلب که »هر کس که مرادش از گفتن ضرورت اصالح قانون کار، 
افزایش حمایت ها و نه کاهش حمایت ها از یک طرف باشد، همراهی جامعه کارگری را 
خواهد داشت«، افزود: اگر کسی بخواهد با استفاده از تغییر قانون کار علیه خود کارگران، 
قانونی به نام قانون کار ایجاد و تصویب کند و مثال در بحث حداقل دستمزد، بیمه، ساعات 
کار، قراردادهای کار و ســایر حقوق کارگران همین حداقل های اختصاص یافته را نیز 
تضعیف کند، طبیعتا جامعه کارگری و تشکل ها و نهادهای آن مقابلش قرار خواهند گرفت. 
دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: آنچه این روزها از طرف مقابل برای اصالح یا تغییر قانون کار 
در محافل مختلف گفته می شود، بیشتر در جهت تضعیف حقوق کارگران است و طبیعتا 
ما با آن مخالف هستیم. کسانی نیز هستند که همان اهداف برای تغییر قانون کار به زیان 
کارگران را در لفافه مطرح می کنند اما در عین حال ظاهرا مدعی هستند که این تغییرات به 
نفع کارگران و برای افزایش حقوق آنهاست. حقیقت را طوری پنهان و وارونه بیان می کنند 
که اصل مطلب و نیت نهایی آنها برای تضعیف منافع کارگران به نفع کارفرمایان، از نظرهای 

افراد پنهان بماند!

دبیرکل خانه کارگر:

اصالح قانون کار منوط به افزایش حمایت از کارگر است

خبر

مشخص نیست که 
کمپین های بایکوت  تا چه 

اندازه مبنای واقعی دارند اما 
قدر مسلم اینکه معیشت 

بخشی بزرگ از شهروندان 
ایرانی که در این شرکت ها 

و مراکز خدماتی فعال 
هستند، در کانون تهدید 

جدی قرار گرفته است

عضو هیأت رئیسه مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: 
شعار زیبای عدالت که سمبل تبلیغات شماست، بیشتر به 
صدقه و یارانه دادن به سه دهک پایین خالصه شده، بی آنکه 
عواقب سیاســت های اقتصادی را بر طبقه متوسط و فقیر 
دهک های میانی و ناراضی سازی آنها بسنجید، در حالی که 

عدالت برای همه است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد نادری در نشست 
علنی دیروز مجلس، در نطق میان دستور خود گفت: در مورد 
ریشه های جامعه شناختی اعتراضات و اغتشاشات همکاران 
دانشگاهی سخن ها گفته و اشارات درســتی داشته اند، با 
این همه آنچه این روزها در سطح جامعه و کف خیابان شاهد 
آن هستیم صرفا با اعتراضی برآمده از عوامل فرهنگی و زمینه 

سیاسی و اقتصادی نیست.
نماینده تهران در مجلس افزود: در طول این سال ها یک 
عامل انسانی اساسی اعتراضات به حق مردم را به اغتشاشات 

کشانده و انرژی حیات بخش جنبش اعتراضی، آرمان خواهی 
و فسادســتیزی، آزادی خواهی و عدالت طلبــی را به آتش 

ویرانگر اغتشاش تبدیل کرده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: 
سیاست های غلط اقتصادی زخمی است که دشمن بر آن 
می نشیند و با آن مردم ما را می گزد. یکی از ویژگی های دنیای 
نوین سرعت، زمان متراکم و فشرده شده است. واقعیت این 
است که در این زمان و جهان  ســریع دستگاه حکمرانی و 

اجرایی ما نسبت به جامعه سالنه سالنه گام برمی دارد.
وی خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: آقای رئیسی 
بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم می گذرد. یک سال 
این زمانه با یک سال چند دهه پیش متفاوت است. نمی توان 
مردم را به آینده وعده داد و از این سخن گفت که تازه یک سال 
از عمر این دولت گذشته اســت. آقای رئیسی، اقتصاد فقط 

یارانه و صدقه دادن به مردم نیست، مردم ارزانی می خواهند.

وی یادآور شد: خواسته مردم بسیار ساده و روشن است. 
شعار زیبای عدالت که ســمبل تبلیغات شما بود، بیشتر به 
صدقه و یارانه دادن به سه دهک پایین خالصه شده، بی آنکه 
عواقب سیاســت های اقتصادی را بر طبقه متوسط و فقیر 
دهک های میانی و ناراضی سازی آنها بسنجید. عدالت برای 

همه است، نه برای طبقه فقیرتر.
نماینده اسالمشهر با اشاره به آمار مهاجرت طبقه متوسط 
گفت: نگاهی به آمار مهاجرت طبقه متوســط بیندازید. بر 
اساس برخی آمارها ۱۲۰هزار نفر در سال ۱۴۰۰ مهاجرت 
کرده اند. متاسفانه دولت شما به جای حمایت از مردم گویا 
حامی جریان ســرمایه داری رانت خوار شده که فقط یک 
شرکت آن ۱۰8هزار میلیارد تومان طی تنها یک سال از راه 
افزایش نرخ ارز سود کرده اســت. ارز صادرات غیرنفتی که 
عمدتا مواد خام و نیمه خام هستند، کنترل نمی شود و آنها ارز را 
به هر قیمتی که بخواهند در بازار سرمایه به فروش می رسانند 

 و در مقابــل دولت تنها به فکــر تهیه کاالی اساســی با   ارز 
نفتی است.

وی اظهار داشت: دست جریان منفعت طلب و  فاسد را از 
جیب مردم کوتاه کنید، جریانی که با افزایش نرخ ارز سفره 
خود را رنگین تر و سفره مردم را کوچک تر و گران تر می کند. 
سال قبل از همین تریبون هشــدار دادم که حذف عجوالنه 
ارز ترجیحی زمینه را برای ایجاد و تشــدید نارضایتی های 
اجتماعی فراهم خواهد کرد و گفته بــودم که نئولیبرال ها 
می خواهند محرومان را علیه ســید محرومان بشورانند و 

دیدیم شد آنچه که نباید می شد.

عضو هیات رئیسه مجلس:

سیاست های غلط اقتصادی، طبقه متوسط و فقیر را ناراضی کرده است


