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تردید سوال بر انگیز نمایندگان در 
تصویب الیحه همسان سازی
ناصر چمنی، رئیس پیشین کانون عالی انجمن های صنفی کارگری

نمایندگان مجلس کنونی با شعارهای انقالبی 
روی کار آمدند اما ما تاکنون اقدام درخوری از جانب 
آنها ندیدیم. وقتی ما از انقــالب صحبت می کنم 
به نوعی حمایت از مســتضعفین و قشــر ضعیف 
و کم درآمد جامعــه باید مد نظرمان باشــد چون 
انقالب ۵۷ انقالب محرومین بود. بنابراین وقتی این 
نمایندگان با شعار مجلس انقالبی روی کار آمدند 
بار مسئولیت خود و انتظار جامعه را افزایش دادند. 
وقتی ما با شعار انقالبی می آییم متناسب با این شعار 
درخواست ها هم بیشتر می شود اما متاسفانه تنها 
چیزی که ما از دوستان صندلی سبزنشین مجلس 

ندیدیم، حمایت از مستضعفان بود.
اینکه نمایندگان مجلــس می گویند حقوق 
بازنشســتگان تورم زاست نشــان می دهد خیلی 
به این قشــر توجهی ندارند. چطور افزایش حقوق 
بازنشسته ای که 30 سال برای صنعت این مملکت 
کار کرده و از حداقل ها هم به سختی برخوردار است 
می تواند تورم زا باشــد؟ االن حقوق بازنشستگان 
حدود ۷ تا ۸ میلیون زیر خط فقر است و این حرف ها 

اصال مستند و صحیح نیست.
ما عامل هــای فراوانــی برای تــورم داریم که 
هیچ کدام از ایــن عوامل مورد توجــه آقایان قرار 
نمی گیرد. سوال ما این اســت که آیا نمایندگانی 
که مخالف افزایش حقوق بازنشســتگان هستند، 
خودشان می توانند با ۴ - ۵ میلیون تومان در این دوره 
تورم سرسام آور و با این هزینه های فراوان درمانی که 
امروز به خانوارها تحمیل می شود، زندگی کنند؟ 
عجیب است که نمایندگان مجلس انقالبی برای 
تصویب الیحه همسان سازی حقوق بازنشستگان 

مردد هستند.

انتظار کارگران از مجلس این بود که وقتی این 
الیحه از ســوی دولت می آید در اولین فرصت و با 
باالترین رای تصویب شــود تا ما شعارهای انقالبی 
مجلس را بتوانیم باور کنیم. پنهان شدن پشت این 
چنین شعارهایی نه به نفع نمایندگان است و نه به 
نفع جامعه ای که این چنین در سختی ها گرفتار شده 
و برای گذران زندگی خود با مشکالت بسیاری مواجه 
است. در واقع این نگاه برخی از نمایندگان مجلس به 
موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان، نمونه 
کوچکی از بی توجهی این دوســتان به کارگران و 

اقشار ضعیف جامعه است.
ســال گذشــته یادمان هســت کــه خیلی 
از نماینــدگان مجلس قبل از برگزاری جلســات 
شــورای عالی کار و در رابطه با معیشت کارگران و 
بازنشستگان، شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه 
ســر می دادند و درصد افزایش پایه حقوق تعیین 
می کردند. این نماینــدگان در همــان برهه هم 
می دانستند که از نظر قانونی نمی توانند در تعیین 
دستمزد اثرگذار باشــند چون طبق قانون تعیین 
دســتمزد در شــورای عالی کار و تحت مذاکرات 
سه جانبه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان 
انجام می شــود. همان موقع که من رئیس کانون 
انجمن های صنفی بودم به کمیســیون اجتماعی 
مجلس نامــه ای زدیــم و گفتیم اگر واقعا شــما 
می خواهید برای کارگران، کــه بیش از ۵0درصد 
از اعضای جامعه هســتند، کاری انجام دهید باید 
در جلســه ای با نمایندگان کارگران و معاون اول 
رئیس جمهور مشکالت و راهکارها را بررسی کنید 
و از این طریــق در قوه مقننه بــا قانونی کردن این 
خواســته ها به کارگران کمک کنید اما آنها در این 

زمینه اقدامی انجام ندادند.
البته منکر این نیســتم که همه می توانند در 
خصوص حداقل دســتمزد و تاکید بر افزایش آن 
صحبت کنند ولی مجلس باید اساسی تر و عملی تر از 
شعارهای همیشگی اقدام قانونی انجام دهد چیزی 

که ما تا االن ندیدیم.
در جریان اعتصاب کارگران پیمانکاری صنعت 
نفت و پتروشیمی هم ما ندیدیم که مجلس اقدام 
موثری برای حل مشکالت این کارگران انجام دهد. 
مجلس باید با نماینــدگان صنعت نفت صحبت 
می کرد و در جهت رفع مشکالت آنها اقدام موثر و 

کاربردی انجام می داد.
در پایان بایــد تاکید کنم، مواردی کــه آنها را 
برشمردم، نشــان دهنده این است که نمایندگان 
مجلس یازدهم در مورد کارگران و بازنشســتگان 
تا به امروز صرفا شــعاری عمل کرده اند و یک گام 

کارشناسی و مثبت هم برنداشته اند.
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یادداشت

یکی از اعضای شــورای عالی کار 
با اشاره به شــکاف بیش از ۶ میلیون 
تومانــی در هزینه هــای معیشــت 
کارگران نســبت به درآمدهای آنها 
اعالم کرد که بالفاصله پس از تشکیل 
کابینه دولت ســیزدهم، نمایندگان 
کارگران درخواســت ترمیم قدرت 
خرید کارگــران از طریــق بازنگری 
در مزد و در همیــن حال راهکارهای 

غیرنقدی را مطرح می کنند.
»علی خدایی« در گفت وگو با ایلنا 
با بیان اینکه طبق آخرین محاسبات 
کمیته مــزد کانون عالی شــوراهای 
اسالمی کار، هزینه های سبد معیشت 
کارگران به بیشتر از ۱0 میلیون تومان 
رسیده، گفت: معیشــت کارگران در 
تورم افسارگســیخته از دست رفته 
است. با تورم بی سابقه ای که در تمام 
ردیف های زندگی اتفاق افتاده، عمال 
تاثیر افزایش مزد کارگران در همان دو 
ماه ابتدایی سال از بین رفت. بنابراین 
نیازی به اینکه بگوییــم در ماه های 
خرداد، تیر و مرداد چه بر سر معیشت 

کارگران آمده، وجود ندارد!
وی با بیان اینکه شــاید 3۹درصد 
افزایش اسمی دستمزد کارگران در 
سال ۱۴00 قابل قبول باشد اما میزان 
افزایش ریالــی به چشــم نمی آید، 
گفــت: در ایامی که از ســال ۱۴00 
گذشته، قحطی بر معیشت کارگران 
حاکم شــده طوری که می توان گفت 
تمام کارگران دچار مشکل شده اند. 
اعتقاد دارم که حتما دولت سیزدهم 
از همان روز پــس از تعیین وضعیت 
کابینه، باید ساماندهی وضعیت مزدی 
کارگران را در دستور کار قرار دهد، به 
ویژه اینکه حوزه های مسئولیت های 
دولت ســیزدهم، در ادامه راه دولت 
دوازدهم قرار گرفتــه و چه بخواهیم 
و چه نخواهیم دولت جدید با آگاهی 
از وضعیت موجود بــرای اصالح امور 

داوطلب شده است.

 مکانیزم های خلق تورم
 رها شده اند

خدایی با بیان اینکه دولت جدید به 
خوبی از رها شــدن مکانیزم های خلق 
تورم مطلع اســت، گفــت: کارگران و 
بازنشستگان در تهیه قوت غالب خود 
هم با سختی مواجه هستند چه رسد به 
هزینه های سنگین بهداشت و درمان که 
این روزها با شیوع موج جدید کرونا در 
حال افزایش است. در این وضعیت تامین 
هزینه های خوراکی و آشامیدنی ها امری 
سخت شده و بسیاری از اقالم این گروه 
به دلیل سنگین شدن سهم بهداشت 
و درمان از سبد مصرف خانوارها خارج 
شده اند که می توان به کاهش چشمگیر 
مصرف مواد پروتئینی و لبنی اشاره کرد.

عضو شــورای عالی کار با اشاره به 
مطرح شدن مسائلی مانند توزیع کارت 
خرید کاالهای لبنی میان فرودستان یا 
توزیع بن الکترونیک خرید کاال افزود: 
ظاهرا مسئوالن و متولیان رسیدگی به 
وضعیت معیشتی و رفاهی مردم به جای 
حل مشــکالت مردم، هر از چندگاهی 
به مرور خواســته های آنها می پردازند. 
آنها تنها می خواهند نامشان از سرخط 
خبرها پاییــن نیاید بــه همین دلیل 
هم صدا با جامعه از وضع موجود انتقاد 
می کنند، در حالی که باید پاسخگوی 

انفعال خود باشند.
راهکارهای جبرانی در سطح 

حرف باقی مانده اند
نایب رئیس کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کشور افزود: سیر افزایش 
تورم ناشی از خلق نقدینگی و تحریک 
پول پرقدرت، در حالی به نرخ های باالتر 
متمایل شده که راهکارهای حمایتی 
و جبرانی عمال در سطح رسانه ها باقی 
مانده اند و از داخل بی محتوا می نمایند. 
متولیان وضــع موجود، بــدون هیچ 
سازوکار مشــخصی سنگ معیشت را 
بسته اند و ســگ تورم را رها کرده اند. 
این سگ رها شــده، زندگی کارگران 

را می بلعد در نتیجــه کارگران چیزی 
برای دفاع از خود ندارند. این وضعیتی 
نیســت که بتوان تحملش کرد و باید 
بازنگری صورت گیرد. حال در این فضا 
یک ســری از نمایندگان مجلس، نعل 
وزارانه می زنند و یک سری اقتصاددان 
صحبت هایی می کنند که نشان می دهد 

الفبای اقتصاد را نیاموخته اند.
خدایی با بیان اینکه این افراد مدعی 
برخــورداری از دانــش مکانیزم های 
شــکل دهنده عرضه و تقاضا هستند 
و خود را عالــم می دانند، گفت: تورمی 
که خود را در خیزهای بلند و در بازارها 
تخلیه می کند را به حقوق بازنشستگان و 
شاغلین ربط می دهند در حالی که خلق 
نقدینگی در ایران اساسا به عدم تحرک 
سرمایه های مولد و دســت انداختن 
دولت به دخایر بانــک مرکزی مرتبط 
اســت. اینها مصائب اساسی اقتصاد را 
در افزایش حقوق و دســتمزد خالصه 
می کنند. کسی نیست که به این آقایان 
بگوید که سرکشی دیوانه وار نقدینگی 
به بازارها و میل پنهان سیاســت گذار 
پولی برای تحریک ضریب تکاثر افزایش 
نقدینگی، عامل ســرگردانی این تورم 
متوحش است؛ تورمی که هر بازاری را 
به بازار سیاه و انبار دپوی کاال و تهاجم 
گرانی به سفره های فقرا تبدیل می کند.

 نقدینگی در دست کارگر 
پس انداز نمی شود

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه 
مزد و مستمری که افزایش آن را به عنوان 
عامل تورم جا می زنند به اندازه ای نیست 
که به عنوان پس انداز در قالب دالر، سکه 
و... ذخیره شود، گفت: پولی که اساسا 
قدرت پس انداز کردن ندارد، ســیال 
اســت و در قالب ســرمایه های نامولد 
ذخیره نمی شود. دستمزد کارگران در 
محدود 3.۵ تا ۴ میلیــون تومان امروز 
در برابر هزینه های ســبد معیشت که 
قطعا به بیشــتر از ۱0 میلیون تومان 
رسیده، کمبود ۶0 تا ۷0درصدی دارد. 

نقدینگی ای که به عنوان دســتمزد در 
اختیار کارگران و به عنوان مســتمری 
در اختیار بازنشستگان قرار می گیرد، 
نه تنها در گرانی سیمان و گرانی روغن 
موتور تاثیر نــدارد، بلکه تاثیری هم در 

رواج سفته بازی در بازارها ندارد.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای 
اسالمی کار کشــور با بیان اینکه تمام 
آمارها نشان می دهد که حجم مصرف 
خوراکی ها و آشامیدنی های مردم پایین 
آمده و بــه طور اخص کارگــران هم با 
کسری درآمدی قابل مالحظه ای برای 
تهیه اقالمی رایج ســبد مصرفی خود 
مواجه هستند، گفت: تحت تاثیر کاهش 
حجم مصــرف کارگــران و گروه های 
کم درآمد، شــاهد ریزش موثر تقاضا 
در حوزه هــای پوشــاک و محصوالت 
نساجی، میوه جات، گوشت و مرغ، لوازم 
خانگی و به تازگی نان و غالت هستیم. 
اوضاع به گونه ای است که حجم زیادی 
از این کاالها روی دست خرده فروشان 
می ماند و بازار در بسیاری از حوزه ها با 

رکود دست به گریبان است.
وی با بیــان اینکه حتــی در گروه 
میوه جات، حجم خرید بــه اندازه قابل 
مالحظه ای کاهش یافتــه و خیلی ها 
دیگر توان خرید کیلویی ندارند و خرید 
دانه ای رواج یافته، افــزود: نانی هم که 
نانوایان حاضر شــده بودند، نسیه ای 
بفروشند تا کارگاهایشان تعطیل نشود، 
به دلیل گرانی های خودســرانه اخیر، 

با افت قابل توجه فــروش در برخی از 
مناطق مواجه شده اســت. نقدینگی 
کارگران، مولدترین نقدینگی هاست. 
این نقدینگی می تواند با افزایش تقاضا، 
موجب افزایش میزان تولید شود و چراغ 

کارخانه ها را روشن نگه دارد.
خدایی افزود: با این حال به اصطالح 
اقتصاددانانی هستند که اقتصاد را کامال 
به مقاصد سیاسی وصل کرده اند. آنها 
معیشت را گروگان بازی های سیاسی 
خود کرده اند و تنها پــس از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری می گویند 
باید این بار اجرای همسان سازی حقوق 
بازنشســتگان را از روی دوش دولــت 
برداشت. البته فعاالن کارگری پیش از 
این نگران افزایش مصارف صندوق ها 
در شرایطی که ورودی های آنها کاهش 
یافته، بودند اما من از این نخبگان اقتصاد 
می پرسم که اگر روند افزایش حقوق و 
دستمزد را متوقف کنند تا هزینه های 
جدید برای دولت ایجاد نشود و به قول 
این اقتصاددانان تورم کنترل شــود، 
آیا جایگزینــی برای آن دارنــد؟ آیا از 
حاال فکری به حال ســفره های خالی 

بازنشستگان و کارگران کرده اند؟
در برابر معیشت، سد می سازند

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه 
وظیفه نمایندگان مجلس در درجه اول 
دفاع از حق معیشت است، گفت: آنها در 
برابر معیشت، سد می سازند تا پشت این 
سد را برای مدیریت مخارج دولت خالی 
بگذارند، در حالی که موظف هستند حق 
معیشــت کارگران و بازنشستگان را از 
طریق ابزار قانونی از دولت مطالبه کنند. 
در این مورد می توان به اصل ۴3 قانون 
اساسی اشاره کرد که تاکید دارد اقتصاد 
ایران بر مواردی ازجمله تأمین نیازهای 
اساسی )مســکن، خوراک، پوشاک، 
بهداشــت، درمان، آموزش و پرورش و 
امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای 
همه( استوار شــده اما چگونه می شود 
که عده ای در مقــام نماینده مجلس یا 
اقتصاددان به اصطالح ملتزم به قانون 
اساسی، اجرای اصل ۴3 قانون اساسی 
را پیگیری نمی کنند و در عوض به تنها 
محمل زیست کارگر و بازنشسته از همه 

جا رانده، هجوم می برند؟
خدایی افزود: نمی شود که مردم را 
رها کنند، چون به استدالل اینها حقوق و 
دستمزد تورم زاست! وضعیت معیشتی 
حاکم بر خانوارها، به هیچ وجه قابل قبول 
نیست. جمیع شرایط نشان داد که دولت 

دوازدهم نتوانســت تغییری را در این 
حوزه به وجــود آورد. حتی در این دوره 
طرح هایی از سمت نمایندگان مجلس 
مطرح شــد که از داخل خالی و بدون 
پیش بینی ســازوکار اجرایــی بودند. 
متاسفانه هیچ سیاســت فعالی برای 
تامین معیشت کارگران و بازنشستگان 
تعریف نشــد اما این دلیل نمی شــود 
که بهبود شــرایط را از دولت سیزدهم 
مطالبه نکنیم. همان طور که گفتم اولین 
خواسته کارگروه کارگری از شورای عالی 
کار، تشکیل جلسه از همان روزهای اول 
تشکیل کابینه توســط رئیس دولت 

است.
به گفته نایب رئیــس کانون عالی 
شــوراهای اســالمی کار، آمارهــای 
اقتصادی نشانگر سقوط قابل مالحظه 
کفه قــدرت خرید کارگران شــاغل و 
بازنشسته هســتند، به ویژه اینکه بین 
درآمد ۴ میلیون تومانــی کارگران در 
سال جاری با رقم واقعی سبد معیشت 
که بیشتر از ۱0 میلیون تومان رسیده، 
بیش از ۶ میلیون تومان شکاف وجود 

دارد.
وی گفــت: خیلی واضــح هزینه  
معیشــت بر جیب کارگر غلبه کرده 
اما مقام های مســئول جز تشــریک 
مساعی در سطح رسانه ها و جلسات 
دانشگاهی، خروجی دیگری ندارند. در 
این میان، برای جبران عقب آفتادگی 
درآمدی که به ســبب رها گذاشتن 
فنر تــورم در شــیب صعــودی قرار 
گرفتــه، الزامی وجود نــدارد که در 
طول ســال ۱۴00، حتمــا افزایش 
دستمزد داشته باشیم بلکه می توان 
با راهکارهای غیرنقــدی زخم های 
قدرت خرید را ترمیــم کرد اما حتما 
ترمیم قدرت خرید به صورت افزایش 
مجدد دستمزد در ســال ۱۴00 و یا 

راهکاری غیرنقدی، ضروری است.

شکاف شش میلیون تومانی بین درآمد و هزینه های کارگران

معیشت مردم؛ گروگاِن  بازی های سیاسی

خبر

یک مقام مسئول کارگری، ساماندهی نرخ ارز 
را جزو وظایف دولت سیزدهم دانست و تاکید کرد: 
روابط سیاسی و اقتصادی ما با جهان در معیشت و 

امنیت شغلی کارگران و بازار کار اثرگذار است.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، درباره اولین 
اقدام دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار کار و 

بهبود معیشت نیروهای کار اظهار کرد: مهمترین 
دغدغه ای که همــواره در بخش کارگری وجود 
دارد بحث امنیت شــغلی و معیشــت کارگران 
است و دســتیابی به امنیت و معیشت نیازمند 
یک سری بسترها و چارچوب ها است که باید به 
آن توجه ویژه شود. وی افزود: بحث امنیت شغلی 

چه در بخش کارگری چه در بخش کارفرمایی به 
اقتصاد ما گره خورده است. بی تردید اگر اقتصاد 
کشور دچار مشکل شــود هر دو بخش کارگری 
و کارفرمایی آسیب می بینند، مخصوصا بخش 
کارگری که حداقل بگیر هستند و شرایط زندگی 
آنها به گونه ای است که اگر یک روز سرکار نروند، 

نان شب ندارند.
بیات خاطرنشــان کــرد: از طرفــی بحث 
قراردادهای شــغلی هم مطرح است و باید توجه 
شــود که کارگر امنیت شــغلی داشــته باشد و 
قراردادهای او از حالت موقت خارج شود تا با انگیزه 
و پشتوانه بیشــتر به کار و تولید بپردازد و کاالی 
با کیفیت تولید کند. رئیــس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی افزود: امروز بخش اعظمی از 
اقتصاد ما سیاسی شده اســت و روابط اقتصادی 

و سیاسی ما با کشــورهای جهان و همسایه در 
معیشــت نیروی کار و امنیت شــغلی کارگران 
اثرگذار خواهد بود. بیات گفت: در حال حاضر برای 
تولید برخی محصوالت، به مواد اولیه نیاز داریم 
که باید از طریق واردات تامین کنیم. از طرفی باید 
بتوانیم جدا از مصرف داخلی محصوالتی که در 
داخل تولید می کنیم به دیگر کشورها صادر کنیم، 
بنابراین الزم است روابط قوی سیاسی، اقتصادی و 

تجاری با دنیا داشته باشیم.
رئیس اتحادیه کارگــران قراردادی و پیمانی 
گفت: قدرتمندترین اقتصادهای جهان هم با کل 
دنیا ارتباط دارند و نمی توانند خود را منزوی کنند. 
ما زمانی که در وضعیت ایده آل هستیم می توانیم 
تعیین کننده باشیم ولی معیشــت خانوارهای 
کارگــری، تولید داخلی و بازار کار و اشــتغال در 

چنین وضعیتی قرار ندارند. به گفته بیات، امروز 
وضعیت زندگی خانوارهای حقوق بگیر و کارگری 
بسیار آسیب پذیر شده و فارغ از تحریم ها و کرونا، 
نوســان نرخ ارز و افزایش قیمت ها بر معیشــت 

کارگران تاثیر گذاشته است.
این مقام مسئول کارگری ساماندهی نرخ ارز و 
دالر را جزو وظایف دولت سیزدهم دانست و گفت: 

ارزش پول ایران باید حفظ شود.
بیات در پایان با بیان اینکه در قالب یک سری 
چارچوب ها باید با برخی از کشورها ارتباط برقرار 
کنیم و این طور نباشد که حیثیت و موقعیت کشور 
به خطر بیفتد، تصریح کرد: مراودات باید براساس 
چارچوب هایی که به صــالح بخش های تولید و 
اشتغال، اقتصاد و جامعه حقوق بگیر کشور است، 

صورت گیرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی:

روابط با جهان، تاثیر زیادی بر زندگی کارگران دارد

تحت تاثیر کاهش حجم 
مصرف کارگران و گروه های 

کم درآمد؛ شاهد ریزش 
موثر تقاضا در حوزه های 

پوشاک و محصوالت 
نساجی، میوه جات، گوشت 

و مرغ، لوازم خانگی و 
به تازگی نان و غالت 

هستیم

بالفاصله پس از تشکیل 
کابینه دولت سیزدهم، 

نمایندگان کارگران 
درخواست ترمیم قدرت 

خرید کارگران را از طریق 
بازنگری در مزد و در همین 
حال راهکارهای غیرنقدی 

مطرح می کنند
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