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کارگران قند یاسوج:
دستور رئیسی هم به بالتکلیفی 

کارخانه پایان نداد
جمعــی از کارگران 
قند یاسوج در اعتراض به 
بالتکلیفی شغلی و تعلل 
در روند آغاز بــه کار این 
کارخانه، بیانیه ای صادر 

کردند و خواستار رفع موانع تولید شدند. به گزارش 
ایلنا، در این بیانیه آمده اســت: رئیس قوه قضاییه 
کشور در بیست و دومین ســفر استانی صبح دوم 
اسفند ماه ۹۹ در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد 
و در بازدید از کارخانه قند یاسوج، با اشاره به تعطیلی 
۵ساله این کارخانه گفتند که این کارخانه به عنوان 
مرکزی صنعتی برای تولید نباید تعطیل می شــد 
و تعطیلی آن به مدت ۵ سال قابل قبول نیست و از 
مسئوالن استانی، درخواست هماهنگی برای فعالیت 
مجدد کارخانه و اشتغال به کار کارگران را خواستار 
شدند. پس از گذشت حدود سه ماه، پیگیری های 
متعدد و بررسی های به عمل آمده نشان می دهد نه 
تنها اقدام ملموسی برای راه اندازی مجدد این قطب 
صنعتی استان صورت نگرفته، بلکه به طرق مختلف 

موضوع در حال کارشکنی و فراموشی است.
    

کارگران آبفای سوسنگرد:
مسئوالن به وضعیت معوقات 

مزدی رسیدگی کنند
کارگران آب و فاضالب سوســنگرد خواستار 

رسیدگی به وضعیت معوقات مزدی خود شدند.
به گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران آب و فاضالب 
سوسنگرد واقع در استان خوزستان مدعی اند عدم 
پرداخت منظم دستمزد و حق بیمه در شرکت های 
پیمانکاری وابســته به آب و فاضالب مشــکالت 
خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران به وجود 
آورده است. این کارگران مدعی اند حدود 10 ماه از 
مطالبات مزدیشان پرداخت نشده و می گویند: اغلب 
کارگران به علت  عدم پرداخت منظم دستمزدها با 
مشکل روبه رو هستند. آنها همچنین نگران پرداخت 
حق بیمه های خود هستند و می گویند: چندین ماه 
حق بیمه ما به تامین اجتماعی واریز نشده و ما در 
زمینه سوابق بیمه ای دچار مشکل هستیم که در 

زمان بازنشستگی نمود پیدا می کند. 
    

تجمع بازنشستگان کارگری مقابل 
ادارات تامین اجتماعی

همزمان با روز جهانی 
کارگــر، بازنشســتگان 
کارگــری در برخــی از 
شهرهای کشــور، مقابل 
ادارات تامیــن اجتماعی 

تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این 
بازنشســتگان ضمن تاکید بر مطالبات اصلی خود 
ازجمله مســتمری باالتر از خط فقر، درمان رایگان 
و بی نیازی از بیمه تکمیلی، تشــکل یابی مستقل و 
برخورداری از حق مشارکت، خواستار توجه مسئوالن 
و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به حقوق قانونی 
خود شدند. حاضران در این تجمعات می گویند: هنوز 
مســتمری ها زیر خط فقر است و کفاف هزینه های 
زندگی را نمی دهد. بنا بر این گزارش، این تجمع ها در 

کرج، مشهد و چند شهر دیگر برگزار شد.
    

وجود ۷ میلیون کارگر غیررسمی 
در بازار کار کشور

قائم مقام دبیرکل انجمن صنفی کارگران کشور 
اعالم کرد: حدود ۷ میلیون نفر کارگر ناشناخته در 
کشور وجود دارد که در بازار کار کشور مشغول فعالیت 
هستند. به گزارش مهر، غالمرضا عباسی خاطرنشان 
کرد: در کشور قوانین و مقررات مطلوبی وجود دارد 
ولی در فرآیند اجرا دچار مشــکل هستیم. عباسی 
عنوان کرد: حدود ۷ میلیون نفر کارگر ناشناخته در 
کشور وجود دارد که به فعالیت می پردازند. سازمان 
تأمین اجتماعی مدعی است که در بحث هزینه ها 
دچار مشکل است. این ســوال پیش می آید که چرا 
برای شناسایی این تعداد کارگر پنهان اقدامی نمی کند 
تا منابع مالی خود را افزایش دهد. وی اظهار داشت: 
وضعیت درمان کارگران در کشور با مشکل روبه رو 
بوده و نارضایتی بسیار است. دولت قرار بود به کارگرانی 
که براساس ویروس کرونا، بیکار شدند بیمه بیکاری 
پرداخت کند ولی تنها یک ماه و آن هم اندک داده شد. 
مسأله سختی و زیان آور کار در کارگران دیده نمی شود 
و در مراحل دریافت مســتمری یا امتیازات وامی در 
تأمین اجتماعی دچار مشکل هستند. عباسی با بیان 
اینکه برای طی کردن فرآیند بیمه شــدن کارگران 
ساختمانی، باید هفت خوان رستم طی شود، افزود: در 
حال حاضر به نظر نمی رسد که بیش از ۶00هزار نفر 
کارگر بیمه شده ساختمانی داشته باشیم در حالی که 
حدود دو میلیون نفر کارگر ساختمانی شناخته شده 

و دارای هویت در کشور وجود دارد.
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اخبار کارگری

در هفتمیــن روز از هفتــه کارگر و 
همزمان بــا یازدهم اردیبهشــت، روز 
جهانی کارگر، گردهمایــی کارگران 
مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

برگزار شد.
به گزارش »توسعه ایرانی«، »حسن 
صادقی« رئیس اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری در این مراســم گفت: 
کارگران ایرانی، روز جهانی کارگر را در 
نظام جمهوری اسالمی که نظامی بر پایه 
آزادی، قسط، عدل و برابری است، جشن 
می گیرند. نان کارگر با عرق جبین گره 
خورده، آنها صورت خود را با سیلی سرخ 
نگه می دارند تا تحریم های یک جانبه 
را پشت سر بگذارند. روز جهانی کارگر 
همچنین روز مبارزه با نظام سرمایه داری 
است. ما کارگران مخالف نظام نیستیم 
اما به نفاق و تبعیض اعتراض داریم و به 

ناچار به حداقل ها تن می دهیم.
وی ادامه داد: به رغم اینکه دوستان ما 
در شورای عالی کار تالش کردند تا حقوق 
امســال کارگران را به حد قابل قبولی 
افزایش دهند اما تورم افسارگسیخته 
این افزایش را بلعیده اســت. آنچه که 
افزایش دستمزد را بی اثر می کند، تورم 
است. تا تورم مهار نشود هر آنچه انجام 
شود بی فایده است لذا معتقدیم با افزایش 

حقوق، تورم نیز باید مهار شود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری درباره همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی نیز یادآور 
شد: از تصمیمات مدیران سازمان تامین 
اجتماعی تشــکر می کنیم و زحمات 
آنها قابل قدردانی است. سازمان برنامه 
و بودجه برای استمرار همسان سازی 
سایر صندوق ها اقداماتی انجام داده و 
ما خواهان اســتمرار این موضوع برای 

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
نیز هســتیم. به دولت و مجلس اعالم 
می کنیم کــه ما کارگــران را ببینند و 
تنها به فکر صندوق های دیگر نباشند. 
اگر دولت ها ســهم تامین اجتماعی را 
در بودجه می دیدنــد، ما در این مرحله 
قرار نداشتیم. صادقی درباره مشکالت 
کارگران ســاختمانی نیز خاطرنشان 
کرد: تامین اجتماعی مکلف است قانون 
را برای این افراد اجرا کند. قانون می گوید 
که کارگر ســاختمانی باید بیمه شود. 
کارگزاری ها نباید یک کارگر را تعقیب 
کنند و در صورت نبودن او در محل کار، 

بیمه اش را قطع کنند.
تاخیر در متناسب سازی باعث 

نارضایتی شد
»علی اصغر بیــات«، رئیس کانون 
عالی بازنشستگان کشــور نیز در این 
گردهمایی گفت: آقای صادقی بخشی 
از موارد را گفتند اما بنا بر وظیفه خود، 
بخش دیگری از مطالبــات کارگران 
و بازنشســتگان را بیــان می کنــم. 
متناسب ســازی در مرداد ماه ســال 
گذشــته کلید خورد و در مهــر ماه، 
متناسب سازی صندوق های لشکری 
و کشوری انجام شــد اما این موضوع 
برای بازنشســتگان تامین اجتماعی 
انجام نشــد. این تبعیض، نارضایتی 
بازنشستگان و کانون های بازنشستگی 
را به همراه داشــت. البته مرحله دوم 
متناسب ســازی و ۸۹هــزار میلیارد 
تومانی که بابت رد دیون و پشتیبانی 
از متناسب سازی به ســازمان تامین 
اجتماعی پرداخت شد، صورت گرفته 
است ولی اگر بند ۳۹ بودجه سال ۸۸ 
در آن زمان اجرا می شد شاید مشکالت 

بازنشستگان امروز کمتر می شد.

امنیت شغلی اهمیت فراوانی دارد
»حســین حبیبی«، دبیر کانون 
شوراهای اسالمی کار استان تهران نیز 
در تجمع کارگران گفت: ما در روز کارگر 
باید فریاد بزنیم و مطالبات معوقه خود 
را به زبان بیاوریم. ما ابطال قراردادهای 
موقت را می خواهیم چون قراردادهای 
موقت امنیت شغلی را از بین برده است. 
امنیت شغلی حق مسلم هر ایرانی است. 
امنیت شــغلی ســبب رونق و توسعه 
اقتصادی می شود. امنیت شغلی عامل 
تشکیل تشکل های مستقل و افزایش 

قدرت چانه زنی کارگران است.
وی خاطرنشــان کــرد: کارگران 
خواهــان ابطال دادنامــه 1۷۹ هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری هستند تا 
شرایط حاکم بر روابط کار را تغییر دهند.

در پایان این گردهمایی، 
متــن قطعنامه ســتاد 
بزرگداشــت هفتــه 
کارگــر قرائت شــد. در 

این قطعنامه آمده است: 
اول ماه می، نماد مبارزه 

کارگران جهان علیه 
نظام ســرمایه داری 
اســت. ذات سرمایه 
ســعی می کنــد با 
کمترین هزینه، خوی 

و خصلت اســتعماری 
خود را به کارگران تحمیل 

کند و حاصل دسترنج شان 
را به یغما ببرد. لیبرالیســم 
باعث شده که فقر، گرسنگی 
و محرومیت از حداقل های 
زندگــی ازجمله شــغل، 
مسکن، خوراک، آموزش، 
بهداشــت و درمــان، 

دامن گیر کارگران و خانواده های آنها در 
دنیا شود. همچنین تمرکز قدرت و ثروت 
ســرمایه داری بعضاً دولت ها را با خود 
همراه کرده و قدرت حاکم برای حفظ 

و حراست از سرمایه، حق اعتراض 
به بی عدالتی را از کارگران 

سلب می کند.
در ایــن شــرایط 

ر  د ی  ها ر کشــو

حال توسعه و جهان سوم که عموماً از 
شاخص های توســعه عقب افتاده اند، 
مجبورند بیشــتر در خدمــت دنیای 
سرمایه داری قرار بگیرند و هزینه رفاه 
آنها را پرداخت کنند. در چنین نظام های 
فکری حاکم بر جهان، کارگران ایران هم 
سهیم و شریک هستند، یعنی کارگران 
ایران هــم کار می کنند که رفاه جامعه 
ســرمایه داری را تامین کنند. حاصل 
کار کارگر ایرانی به خود او برنمی گردد 
و شاهدیم کارگران بیشتر کار می کنند 
ولی هر ســال فقیرتر می شوند. توزیع 
ناعادالنه درآمد به دلیل تورم ســبب 
می شود که کارگران روزبه روز فقیرتر 
شــوند و تامیــن دســتمزدها هیچ 
فایده ای برای آنان نداشــته باشد. در 
این میان تحریم های اقتصادی شدید 
و ناجوانمردانه علیه مردم ایران به این 
بی عدالتی دامن زده و کارگران ایران را از 
دسترسی به حداقل های زندگی محروم 

کرده، لذا اعالم می کنیم:
1. مناســبات دولت هــا در عرصه 
بین الملل نباید منجر به محدودیت هایی 
شود که خسارت و زیان آن دامان آحاد 
جامعه به خصوص کارگران را بگیرد و 
آنها را از دسترسی به حداقل های زندگی 
محروم کند. بر این اساس، ما رفتار دولت 
آمریکا را محکوم کرده و از سازمان های 
بین المللی می خواهیم هرچه سریعتر 
نسبت به پایان دادن به این رفتارهای 
ظالمانه و ضدبشــری دولــت آمریکا 

اقدام کنند.
2. تورم افسارگســیخته ناشی از 
پیامدهای تحریم و سوءمدیریت داخلی 
سبب می شود به رغم رشد دستمزدها، 
هــر روز کارگر فقیرتر شــود. از دولت 
می خواهیم که بــا تصمیمات خود به 
تورم دامــن نزنــد و در جهت 
کنترل آن همه توان خود 
و بدنه کارشناسی و علمی 

جامعه را به کار گیرد.
۳. امنیت شــغلی 
کارگران بــا توجه به 
نرخ بیکاری و وجود 
بیماری کرونا، به شدت 
کاهش پیدا کــرده و 
نظارت بر رفتار بنگاه ها 
از ناحیــه مســئوالن 
وزارت کار به حداقل خود 
رسیده است. از مسئوالن 
وزارت کار به خصوص حوزه 
بازرسی کار انتظار داریم نسبت 
به تشــدید نظارت های خود در 
رابطه با اجرای کامــل و جامع 
قانون کار در واحدهای تولیدی 

شدت بخشد.
4. سازمان تامین اجتماعی 
یگانه نهاد حــوزه حمایت های 

اجتماعــی در بخش بازنشســتگی و 
درمان است که هرگونه کم توجهی به 
این نهاد آثار امنیتی و اجتماعی با خود 
به همراه می آورد لذا از مجلس و دولت 
می خواهیم تا با ایجــاد ردیف جداگانه 
در بودجه ساالنه کشور، ضمن پرداخت 
بدهی جــاری دولت به این ســازمان، 
با اعمال کمک های تاثیرگــذار، جلو 
فروپاشی مالی این سازمان را بگیرند و 
در این رابطه از توجه به زندگی باعزت 

مستمری بگیران غافل نشوند.
۵. کارگران ساختمانی بخش قابل 
توجهی از نیروی کار ایران هستند که 
وظیفه تامین مسکن جامعه را برعهده 
دارند. معتقدیم با توجه به مخاطرات این 
شغل که بیشترین آسیب های ناشی از 
کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه ای 
برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست 
و تامین اجتماعی موظف است نسبت به 
بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط 

اقدام کند.
۶. انســجام و وحــدت کارگران و 
تشکل های آنان ضامن ادامه مبارزات 
برای دســتیابی به حقوق نیروی کار 
است، به همین جهت انتظار داریم که 
تشکل های کارگری و حوزه شاغلین و 
بازنشستگان همسو و همگام با یکدیگر 
با حفظ انسجام و یکپارچگی در جهت 
استیفای حقوق نیروی کار، گام بردارند.

حقــوق  زی  متناسب ســا  .۷
مستمری بگیران تامین اجتماعی حاصل 
مشارکت همه تشکل های موثر در این 
حوزه اســت. در این رابطه جای دارد از 
تالش های موثــر و پیگیری های وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل 
تامین اجتماعی تشکر و قدردانی کنیم.

۸. فساد، نابرابری و فقر نهادینه شده، 
سبب کاهش اعتماد عمومی و مشارکت 
مردم می شــود. از آنجایی که انقالب 
اسالمی بر پایه عدل بنا شده، نمی توانیم 
بپذیریم که این اصول زیر پا گذاشــته 
شود، به همین دلیل خواستار بازگشت 
به ارزش هــای انقالب از ســوی همه 

مسئوالن و مدیران کشور هستیم.
۹. حفظ انقالب و تداوم آن از واجبات 
است، لذا از راه رفته باز نخواهیم گشت 
و همه تــوان خــود را در جهت تثبیت 
ارزش های انقالب به کار خواهیم بست.

کارگران ایرانی در مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر:

امنیت شغلی و معیشت حق مسلم کارگران است

بیانیه

دبیرکل خانه کارگر با انتشار بیانیه ای، روز جهانی کارگر را 
تبریک گفت و گوشه ای از مصائب و معضالت جامعه کارگری 

را در ۶ بند تشریح کرد.
به گزارش ایلنــا، در بیانیه علیرضا محجوب آمده اســت: 
در شــرایطی که در سال گذشته و امســال موفق به برگزاری 
مناسب مراسم روز کارگر نشــده ایم و امکان حرکت گسترده 
فراهم نبوده، ضمن آرزوی بهبودی و سالمت برای همه مردم 
به ویژه کارگرانی که بر اثر عارضه کرونا در بستر بیماری هستند 
و طلب مغفرت برای ارواح همه درگذشتگان عزیز، امیدواریم 
این آخرین ســالی باشــد که از برگزاری این حرکت عمومی 
در راســتای بیان مطالبات کارگران محروم هستیم. جا دارد 
یک بار دیگر مطابق روال دو دهه اخیر به کلیه دست اندرکاران 
ذی صالح کشور مطابق اصول مترقی قانون اساسی خاطرنشان 
کنم صدور مجوز و عدم جلوگیری از برگزاری تجمعات جهت 

ابراز اعتراضات و درخواست های صنفی کارگران با محوریت 
تشکل های قانونی و دارای شناسنامه جامعه کارگری، از اصول 
اولیه آزادی در پرتو قانون است؛ همان اصولی که پیرجماران 
برای ملت ایران پی ریزی کرد و خلف صالحش بر آن پای فشرده 
اســت. در بخش دیگری از این بیانیه آمده اســت: توجه همه 
مســئوالن اجرایی، تقنینی و قضایی را به فرمایشات رهبری 
در پشتیبانی و مانع زدایی از تولید و توجه بیشتر به کار کارگر 
ایرانی و توسعه حمایت ها و توجه بیشتر به وضع معیشتی این 
عده جلب می کنم. واضح اســت که تحت تدابیر متاخذه و با 
رعایت دقیق اصول سه گانه عزت، حکمت و مصلحت، ضرورت 
رفع تحریم های ظالمانه در راستای رفع تنگناهای تولیدی نیز 

حائز اهمیت است.
در بخش پایانی این بیانیــه می خوانیم: جهت تنویر افکار 
عمومی، مهمترین مشکالت و خواســته های کارگران را در 
قالب بندهای ذیل خدمت آحاد ملت بزرگ به ویژه جامعه کار و 
تولید عرض می کنم و امید دارم که با حرکت مستمر و حل این 
مشکالت، گوشه ای از مصائب و معضالت آنان را که امام راحل 

فرمودند مدیران جامعه بشریت اند، مرتفع کرده باشیم:
1- جلوگیری از دست اندازی به بندهای حمایتی قانون کار 

مانند ماده 41 و تعیین حداقل دستمزد با عناوین و بهانه هایی 
که هیچ یک مشکلی را از کشور و کارگران حل و فصل نخواهد 

کرد.
2- پایش تالش دو ســاله اخیر برای افزایش متناســب 
دستمزد و حرکت برای از بین بردن فاصله حدودا ۳۸درصدی 
سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد یا به عبارت بهتر یکی 

کردن دستمزد حقیقی کارگران با مزد اسمی آنها
۳- ساماندهی قراردادهای موقت کار و پایان دادن به آنها با 
به کارگیری تمام ظرفیت های قانونی و بهره گیری از کلیه طرق 
ممکن. یکی از راه های دست یافتنی، تکمیل اقدامات صورت 
گرفته از سوی دولت در سال های ۹۷ و ۹۸ در تصویب آیین نامه 
تبصره 1 ماده ۷ قانون کار و تعیین سقف چهار سال به عنوان 
حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه موقت دارد 
و لغو فوری رای دیوان عدالت اداری مصوبه 1۳۷۳ که بر مبنای 
استناد به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده ۷ قانون کار استوار بود، 
قابل انجام است که در این صورت امنیت شغلی کارگران به آنها 

برگردانده می شود.
4- بیمــه کارگران ســاختمانی باید بدون مانــع و با رفع 
محدودیت ها اســتمرار یابد. هر نوع تعلل یا برداشت خالف 

قانونی و جلوگیری از بیمه کردن یا عدم اســتمرار این حق از 
طریق قانون رفع موانع بیمه اجتماعی کارگران ســاختمانی 
مستوجب انفصال و پرداخت غرامت به کارگر ساختمانی است.
۵- همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
ســازمان تامین اجتماعی باید دقیقاً مطابق توافق انجام شده 
با نمایندگان تشــکالت بازنشســتگی بدون درنگ صورت 
پذیرفته و موضوع فیصله یابد. در این خصــوص نباید اجازه 
داد دســت اندازی به حقوق بازنشستگان، اســتمرار یافته و 

نهادینه شود.
۶- بدهی هــای نهاد دولت به ســازمان تامین اجتماعی و 
خسارت های وارد شده به این سازمان بر اثر تورم در دهه های 
اخیر که موجودیت صندوق بین النسلی تامین اجتماعی را به 
خطر انداخته، باید هرچه ســریع تر پرداخت و موضوع خاتمه 
یابد. در این راســتا اولین گام پرداخت فوری ۸۹هزار میلیارد 
تومانی پیش بینی شده در بودجه سال 1400 است که مصراً از 

دولت می خواهیم در تامین آن تعجیل کند.
بدیهی است این اولین گام در راستای کاهش بدهی دولت به 
خانواده بزرگ کارگری و بازنشستگی مشمول قانون کار و تامین 

اجتماعی است و باید تا تسویه نهایی ادامه یابد.

دبیرکل خانه کارگر:

رفع تحریم برای حل مشکالت تولید، حائز اهمیت است

حبیبی: قراردادهای موقت 
امنیت شغلی را از بین 

برده در حالی که امنیت 
شغلی سبب رونق و توسعه 

اقتصادی می شود و عامل 
تشکیل تشکل های مستقل 

و افزایش قدرت چانه زنی 
کارگران است

بیات: مرحله دوم 
متناسب سازی مستمری 

بازنشستگان تامین 
اجتماعی صورت گرفته 

است؛ ولی اگر بند ۳۹ 
بودجه سال ۸۸ در آن 

زمان اجرا می شد شاید 
مشکالت بازنشستگان 

امروز کمتر بود
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