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حل مشکالت کارگران با اجرای 
صحیح قانون

علی اکبر سیارمه، فعال حوزه کار

جامعه کارگری مطالبات انباشــته ای در بحث 
بیمه و حقوق و دستمزد دارد که اگر حقوق کارگران 
و نیازهای آنها را مدنظر قرار ندهیم و نسبت به رفع 
موانع و به اجرا درآوردن قوانین مربوطه اقدام نکنیم، 
کارگران کشور نمی توانند از مواهب قانونی و حقوق 
خود بهره مند شوند. البته با توجه به قول هایی که 
رئیس جمهور منتخب در مناظره ها و میتینگ های 
انتخاباتی داده اند، امیدواریم این قشر آسیب پذیر به 

بخشی از مطالبات خود برسد.
معتقدم اگر بحث قانون گرایی حاکم شود و رئیس 
جمهوری بعدی، تحقق قانون بــر امور آحاد مردم 
که مطرح می شــود را دنبال کند، بخش اعظمی از 
خواسته ها، دغدغه ها و نیازهای کارگران که به حقوق 
آنها در قوانین و مقررات جاری برمی گردد، پیگیری 
خواهد شد. ما هم زمانی که بحث اصالح قانون کار 
مطرح بود، اعالم کردیم کــه آیا تمام ظرفیت های 
قانونی که در ســال ۱۳۶۹ تصویب شده و در سال 
۱۳۷۲ به اجرا درآمده، پیاده شده است؟ چرا اجرای 
قوانینی که با هزاران دوراندیشی و مکافات به اینجا 
رسانده و تصویب کرده ایم را پیگیری نمی کنیم؟ 
از این رو اعتقــاد دارم اگر قوانین و مقررات حاکم بر 
روابط کار و همچنین قوانین ناقص به درستی اجرا 
شود، بسیاری از مشکالتی که کارگران با آن دست 
و پنجه نرم می کنند، حل خواهد شد. ظرفیت های 
قانونی در کشور ما زیاد است ولی نظارت اجرایی آن 

از همه مهمتر است.

برای مثال یکی از مسائل ما این است که در یک 
مقطعی در ســال ۱۳۶۹ که قانون کار را تصویب 
می کردند، تشــکل های کارگری به شــوراهای  
اسالمی کار خالصه شده بود ولی از سال ۱۳۷۲ که 
تشکل های صنفی شکل گرفت، مجمع نمایندگان 
بنا به ضرورت ایجاد شد لذا اگر صدها تشکل کارگری 
داشته باشیم که در عمل حقوق کارگران را پیگیری 
کنند، هیچ منافاتی با همدیگر نخواهند داشت. در 
همین زمینه باید از پیگیری آیین نامه های اجرایی 
تشکل های کارگری یاد کنم چون تعداد تشکل های 
کارگری و صنفی در بخش خدمات امروز از سایرین 
بیشتر است و اقتصاد کشور به سمت مشاغل خدماتی 
رفته اســت. در حال حاضر بیشترین تشکل ها در 
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در دو بخش 
ساختمانی و رانندگان خالصه می شود. رانندگان در 
انتخابات کانون خود چهار نماینده و بخش صنعت 
که کمتر است، پنج نماینده دارد لذا در خیلی موارد 
افراد توانمند که شاید بیشتر بتوانند مثمرثمر باشند 
با رقابت های زیاد و سختی بسیار وارد می شوند در 
حالی که در بخش صنعــت چون تعداد منتخبین 
در درون هیات مدیره بیشــتر است راحت تر ورود 
می کنند و این مسأله مشکالتی را برای هیات رئیسه 
و برنامه ها ایجاد می کند. لذا چون این مســائل در 
تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و خدمات دهی 
اثرگذار است از این رو با توجه به تعداد تشکل ها در 
بخش صنعت یا خدمات الزم است تعریف روشن و 
مشخصی از آنها برای پیگیری بهتر امور و مطالبات 

آنها صورت گیرد.

معاون بیمه ای تامین اجتماعی:
متناسب سازی باعث رضایت مندی 

مستمری بگیران شده است
معاون بیمه ای ســازمان تأمین اجتماعی 
الزامات قانونی افزایش مستمری بازنشستگان 

تامین اجتماعی را تشریح کرد. 
به گزارش روابط عمومی ســازمان تامین 
اجتماعی، مهــرداد قریب گفــت: زمانی که 
متناسب ســازی مرحلــه اول در مــرداد ۹۹ 
عملیاتی شد، رضایت مندی خوبی در جامعه 
هدف شکل گرفت ولی در ادامه دو عامل تورم 
و متناسب ســازی در صندوق بازنشســتگی 
کشوری و لشکری و فاصله ایجاد شده موجب 
نارضایتی مســتمری بگیران تأمین اجتماعی 
شد و در ادامه قرار شد متناسب سازی مرحله 

دوم از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شود. 
وی افزود: در بودجــه ۱۴۰۰ برای مرحله 
دوم متناسب ســازی ۸۹هزار میلیارد تومان 
بابت دیون معوقه دولت بــه تأمین اجتماعی 

تصویب شد.
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خبرکارگری

نسرین هزاره مقدم

اعتــراض مدنی حق مســلم همه 
شهروندان است. اصل ۲۷ قانون اساسی 
این حق را به وضوح بــرای همگان به 
رســمیت شــناخته و به طریق اولی، 
اعتراض صنفی کارگــران، نه تنها یک 
حق بلکــه یک ضرورت بــرای ارتقای 

شرایط شغلی و معیشتی است.
در قانون کار هم به طور تلویحی حق 
اعتراض به رسمیت شناخته شده اگرچه 
هنوز اجرای بی کم و کاست دو مقاوله نامه 
بنیادین ســازمان بین المللی کار )۸۷ 
و ۹۸( یکــی از اصلی تریــن مطالبات 
کارگران اســت اما دگردیسی تاریخی 
بازار کار ایران به گونــه ای پیش رفته 
که امروز این حق فقط مختص چیزی 
کمتر از ۱۰درصد کارگران شاغل است 
یعنی کارگران رســمی؛ همان هایی 
که دیگر امــروز تقریباً میانســال و در 
آستانه بازنشستگی هستند. نه کارگران 
قرارداد موقتی و نه بدتر از آنها، کارگران 
پیمانــکاری از این حق مســلم هیچ 
بهره ای نبرده اند و اعتراض این گروه از 
کارگران اگر حمایت نشوند، می تواند 
به بیکاری های گسترده یا اخراج های 

فله ای منجر شود.
کارگران نفتی که عموماً در مناطق 
تحت نفوذ قانون ویژه اشتغال مناطق 
آزاد اقتصــادی کار می کنند از حقوق 
قانون کار محروم هستند اما ماده آخر 
این قانون ویژه می گوید مقاوله نامه های 
سازمان بین المللی کار در این مناطق 

الزم االجراست که البته این بند قانونی، 
فقط روی کاغذ است و به دلیل مناسبات 

معیوب بازار کار، هیچ کاربردی ندارد.
 اخبار ضد و نقیض 

در باب اخراج کارگران
در چنین فضایی اســت که پس از 
اعتراض گسترده کارگران پیمانکاری 
نفت که از اول تیرماه کلید خورد، اخباری 
در ارتباط با اخراج کارگران معترض در 

یک پاالیشگاه فضای رسانه ها را پر کرد.
دوم تیر مــاه و یک روز بعــد از آغاز 
اعتراضات سراسری، کارگران روزمزدی 
که در شــرکت پاالیش نفت تهران کار 
می کنند، گفتند که به دلیل اعتراض های 
روز گذشــته، قرارداد بخشی از آنها لغو 

شده است.
این کارگران که به اجرا نشدن مفاد 
قرارداد کاری خود معترض هســتند، 
می گویند دســتمزدی کــه پیمانکار 
می پردازد بســیار کمتر از مزد توافقی 
در قرارداد اســت و همچنین بندهای 
دیگری از قرارداد به دســت فراموشی 

سپرده شده است.
تصاویری نیز در فضای مجازی دست 
به دست شد که این کارگران برگه های 
اخراج و بیکاری دریافــت کرده اند و با 
در دســت داشــتن برگه های تعدیل، 
به مناســبات معیوب کار پیمانکاری 
معترض هستند. این در حالی ست که 
چند روز بعد یعنی جمعه چهارم تیرماه، 
مسئول روابط عمومی شرکت پاالیش 
نفت تهران با اشاره به برخی شایعات در 
فضای مجازی مبنی بر اخراج ۷۰۰ نفر 

از کارکنان این پاالیشگاه گفت که این 
موضوع کذب محض است.

شــاکر خفایــی روز جمعــه بــه 
خبرنگاران گفت: شــایعاتی که درباره 
اخراج ۷۰۰ نفر از کارکنان پاالیشــگاه 
تهران منتشر شده، صحت ندارد و فقط 
شرکت پیمانکاری »اویکو« بخش کمی 

از نیروهایش را تعدیل کرده است.
وی با بیان اینکه شرکت پیمانکاری 
»اویکو« به عنوان تامین کننده نیروهای 
تعمیرات اساسی پاالیشــگاه تهران با 
قرارداد حدوداً ۳۰ روزه است، افزود: این 
شرکت با توجه به کاهش دستورکارهای 
تعمیرات اساسی و کاهش کار ارجاعی، با 
۳۵ نفر از نیروهای روزمزد خود که بخش 
کوچکی از نیروهای محتــرم روزمزد 
شــاغل در اورهال طرف قرارداد اویکو 
هستند، طی ۲ روز )روزهای دوازدهم 
و ســیزدهم تعمیرات اساسی( مطابق 
توافــق و کاهش کار، تسویه حســاب 

کرده است.
 خالی بودن جای اعتراض 

در قاموس روابط کار
به رغم همه این اما و اگرها، سواالت 
اساسی و کلیدی همچنان پابرجاست. 
چــرا در حالی که بخش عمــده ای از 
شــاغالن صنعــت نفــت را کارگران 
پیمانکاری تشــکیل می دهند )طبق 
آخرین آمارهای رسمی، تعداد کارگران 
پیمانکاری پــارس جنوبــی دو برابر 
رسمی ها و قراردادی های این منطقه 
اســت( این حجم انبــوه از نیروی کار 
فعال و گردانندگان اصلی صنعت نفت 

کشــور، حق اعتراض ندارنــد و چرا به 
محض اعتراض به شرایط ناگوار شغلی 
و معیشتی، بالفاصله اخباری از اخراج و 
بیکاری این کارگران به گوش می رسد؟ 
کارگران معترض به بهانه عدم نیاز تعدیل 
می شوند و فراتر از آن، در مناطقی مانند 
پارس جنوبی که کلونی شــرکت های 
پیمانکاری اســت، معترضــان بعد از 
تعدیل، در لیست محذوفان کار یا همان 
»بلک لیســت« قرار می گیرند و دیگر 

عمالً هیچ شرکتی به آنها کار نمی دهد!
»ناصــر آقاجری« فعــال کارگری 
پروژه ای که رنج بلک لیســت شــدن 
کارگــران معترض را بارهــا از نزدیک 
لمس کرده، در ارتباط با اخراج کارگران 
معتــرض در پرســود ترین صنعــت 
زیرساختی کشور می گوید: پیمانکاران 
با توجه به اینکه می دانند مناســبات 
اقتصادی دولت به جــای قانون کار و 
قانون اساسی، قوانین بازار آزاد یا همان 
تعدیل ســاختاری و خصوصی سازی 

است، اقدام به اخراج گسترده کارگران 
می کنند. اگر در عســلویه و جنوب به 
بهانه مناطق آزاد تجاری - صنعتی تصور 
می کنند این حق برایشان فراهم شده، در 
پاالیشگاه ها و شرکت های نفتی که جزو 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی نیستند نیز 
تعداد زیادی از کارگران را پیمانکاران 
اخراج می کنند و این نشــان می دهد 
که امنیت شغلی برای کارگران قرارداد 

موقت، وجود خارجی ندارد.
شرایط کار سخت کارگران قراردادی 
و پیمانکاری بــه اضافه نبــودن حق 
اعتراض، یک جهنم اردوگاهی اســت. 
آقاجری می گوید: کارگــران پروژه ای 
یا قرارداد موقت با روزانه ۱۲ ســاعت 
کار در ۲۵ روز معــادل دو ماه در ۲۵ روز 
کار می کنند. البته این محاسبه طبق 
اصول قانون کار است که برآیند قانون 
اساسی کشور است. از سوی دیگر این 
کارگــران در پروژه هــای صنایع نفت 
۲۴ســاعته در اختیار کارگاه هستند و 
در واقع اردوگاهی کار می کنند، از این 
رو باید از مزایای ویژه ای برخوردار شوند 
که در عمــل صورت واقعیــت به خود 
نمی گیرد. ۲۵ روز کار با روزی ۱۲ ساعت 
با توجه به زمان رفت و آمد از خوابگاه ها تا 
محل کار، فشار سنگینی به کارگران وارد 
می کند، بدین جهت افسردگی و اعتیاد 
در میان این کارگران ابعاد فاجعه آمیزی 
دارد و همین طور فاجعه طالق و تالشی 
کانون خانواده آنها، از این رو طبق عرف 
کار در سطح بین المللی، در جهان و ایران 
برای چنین کارگرانی باید دو هفته کار و 
دو هفته مرخصی قائل شوند تا بتوانند 
نیروی خود را بازتولید کنند و به کانون 

خانواده شان هم برسند. 
این حــق قانونی آنهاســت که در 
بخش فالت قاره صنایع نفــت نیز در 
عمل کاربردی می شود، همین طور در 
شرکت های پیمانکاری حفاری شرکت 
نفت هــم این روند عملی می شــود، با 
توجه به اینکــه هزینه بلیط هواپیمای 
این کارگران را نیــز پرداخت می کنند 
ولی این امتیاز ها برای کارگران قرارداد 

موقت وجود خارجی ندارد.
به گفته وی، این سیاســت یک بام 
و دو هوا در سیســتم دولت های پس 
از جنگ، ناشــی از تداوم رهنمود های 
صندوق بین المللی پول است و به دلیل 
کاربردی کردن تعدیل ســاختاری و 
خصوصی ســازی که نفی قانون کار و 
قانون اساســی را در برنامه خود دارد، 
فاجعه بحران های اجتماعی - اقتصادی 

گریزناپذیر است.

لزوم ورود قوه قضاییه به مشکالت 
کارگران پیمانکاری

امــا چطور بایــد از اخــراج فله ای 
کارگران قــرارداد موقت یا پیمانکاری 
نفت که چیزی جز برابری و رفع تبعیض 
نمی خواهند جلوگیری شود؟ آقاجری 
می گوید: قوه قضاییــه با توجه به تکیه 
به اجــرای قانون و عدالــت، باید طبق 
قانون کار و اصول قانون اساسی )اصول 
۲۶.۲۷ و ۳۰.۳۱ و ۳۴( بــه حق قانونی 
کارگران رسیدگی کند و پیمانکارانی را 
که برخالف قوانین ذکر شده خودسرانه 
اقــدام به اخــراج کارگــران کرده اند، 
مجازات کند. قوه قضاییه برای خنثی 
کردن بی عدالتی و اجرای قانون کار که 
برآیند قانون اساسی است، باید با ایجاد 
هیات های حل اختالفی که نمایندگان 
کارگران، کارفرمایان و مسئوالن اداره 
کار آن را اداره می کنند به این مشکالت 
که ناشی از قانون زدایی دولت های پس از 
جنگ است، رسیدگی کند. به جای پاک 
کردن صورت مساله )اخراح کارگران( 
که باعث می شــود بحران ابعاد حاد و 
خطرناک پیدا کند باید خود مســاله را 
حل کنند یعنی مناسبات ضد انسانی و 
ضد قانون اساسی را با جدیت دور بریزند، 
واســطه ها و دالالن را از میان بردارند، 
نگذارند کارگران معتــرض به همین 
سادگی اخراج شوند و برابری شغلی را 
نهادینه کنند. برخــی می گویند ۷۰۰ 
نفر بعد از اعتراضات در یک پاالیشگاه 
اخراج شده اند اما مسئوالن می گویند 
اخراجی ها بیشــتر از ۳۵ نفر نبوده اند. 
واقعیت هرچه هست، سکوت ناخواسته 
و تحمیلی مناسبات ضد کارگری از آن 
واقعی تر است. همین فضای ملتهب و 
رعب آور، بازی را به ســمتی می برد که 
به کارگران به ســتوه آمده از مناسبات 
معیوب تعدیلی حقنه کنند »سکوت! 
بیکاری در دو قدمی است!« اما آیا موفق 

می شوند؟

کارگران معترض صنعت نفت در آستانه اخراج هستند

لب تیغ

خبر

نماینده مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان 
گفت: وقتی در برخی از مجموعه ها کارگران سال ها ثابت هستند 
و فقط به شــکل صوری مناقصه برگزار می شود و تنها پیمانکار 
تغییر می کند، این یعنی آن کار ثابت است و نیازی به پیمانکار 
ندارد. خب چرا نباید مدیریت این کار را مســتقیم وزارت نفت 

برعهده بگیرد؟
به گزارش ایلنا، غالمحسین کرمی درباره اعتراضات کارگران 
پیمانکاری صنایع نفــت و گاز گفت: قبــل از اینکه به مجلس 
بیایم در استانداری بودم و بعد از آن هم مدتی به عنوان مدیرکل 
بازرسی استان بوشهر فعالیت می کردم، بنابراین به مسائل این 
منطقه و بافت کارگری آنجا آشنا هســتم. وی ادامه داد: عمده 
اعتراضات این کارگران به شرایط کاری آنها و میزان زمانی که 

باید در کار باشــند برمی گردد، طوری که باید ۱۴ روز کار کنند 
و ۱۴ روز اســتراحت داشه باشــند که ظاهرا االن تغییر کرده و 
کارگران ســاعات کمتری برای مرخصی دارند که این موضوع 
برای کارگران غیربومی مشــکالتی را به وجود آورده اســت. 
کرمی ادامه داد: بخش دیگری از این اعتراضات هم به حقوق و 
مزایا برمی گردد. در واقع پیمانکاران چون توانایی الزم را ندارند 
برخی مواقع حقوق کارگر را تا زمانی که پول را از کارفرما بگیرند، 
پرداخت نمی کنند و این باعث اعتراض آنها می شــود. نماینده 
دشتی و تنگستان با تاکید بر اینکه عمده مشکل کارگران در این 
مناطق پیمانکاران هستند، گفت: برخی از این پیمانکاران واجد 
شرایط الزم نیستند و مشکالتی را برای کارگران ایجاد کرده اند، 
بنابراین باید در انتخاب پیمانکار دقت الزم صورت گیرد و پیمانکار 

 باید توانمندی الزم را داشته باشد تا کارگران به مشکل نخورند.
کرمی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس برای حذف پیمانکاری 
برنامــه ای دارد یا خیر، گفــت: همه پیمانــکاران را نمی توان 
حذف کرد. ماهیت برخی کارها به گونه ای است که باید حتما 
پیمانکار وجود داشته باشد اما معتقدم برخی از این پیمانکارها 
باید حذف شوند و کارگرها مســتقیم با مجموعه وزارت نفت 
قرارداد ببندند. بنابراین باید تجدیدنظــر جدی در این زمینه 
صورت گیرد و متناسب با کارها و شرایط منطقه در این خصوص 
تصمیم گیری شود. نماینده دشتی و تنگستان در پاسخ به این 
سوال که نمایندگان استان بوشهر برای حل مشکل این کارگران 
چه اقداماتی انجــام داده اند، گفت: این مســائل حتما باید در 
کمیسیون های اجتماعی یا انرژی مطرح شود و در نهایت برای آن 

تصمیماتی جدی گرفته شود. مسأله پیمانکاری های و کارگران 
پیمانکاری در بوشهر صرفا مربوط به نمایندگان بوشهر نیست و 
نباید توپ را در زمین نمایندگان بوشهر انداخت. وی ادامه داد: 
کارگرانی که آنجا کار می کنند ۲۵ تا ۳۰درصد بومی هســتند 
و از کل کشــور کارگرانی در این منطقه کار می کنند پس باید 
همه نمایندگان در این زمینه درگیر شوند و مشکل صرفا بومی 
نیست اما چون این مسائل در بوشهر اتفاق می افتد حتما دغدغه 

نمایندگان بوشهر در این خصوص باید بیشتر باشد.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس:

برخی شرکت های پیمانکاری باید از صنعت نفت حذف شوند

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی 
با بیان اینکه ماهانه ۱۷هزار میلیارد تومان بابت 
مستمری می پردازیم، گفت: پایدارسازی منابع 
متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تامین 
اجتماعی یکی از مباحث مهم ما در ســال های 
آتی خواهد بود. به گزارش اداره کل روابط عمومی 

سازمان تامین اجتماعی، محمدعلی همتی با 
اشاره به فضایی که در سازمان تامین اجتماعی 
در این مدت برای پیگیری متناسب سازی شکل 
گرفته، گفت: بیشترین استفاده و بهره را از شرکای 
اجتماعی بردیم و کار متناسب سازی با کمترین 

مشکل و در حجم وسیعی انجام شد.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی 
با بیان اینکه ماهانه ۱۷هــزار میلیارد تومان 

بابت مســتمری می پردازیــم، گفت: 
پایدارسازی منابع متناسب سازی حقوق 

مســتمری  بگیران تامین اجتماعی 
یکی از مباحــث مهم ما در 
سال های آتی خواهد بود 
و همچنین مشــارکت 
و همفکری شــرکای 

اجتماعی و خردجمعی که شکل گرفت بسیار 
مهم و مبارک بود و باید ســر منشــا اقدامات 

دیگر باشد.
وی با تاکید بر اینکه پایدارســازی 
منابــع متناسب ســازی حقــوق 
مســتمری بگیران تامیــن 
اجتماعی یکی از مباحث مهم 
ما در سال های آتی خواهد 
بود، اظهار کرد: راه حل های 

مختلفی برای این امر مطرح شده که اصالحات 
پارامتریک ازجمله آنهاست. در دنیا وقتی سن 
امید به زندگی افزایش می یابد سن بازنشستگی 
هم باال می رود اما ما در ایران خالف جهت حرکت 
کرده ایم و سن بازنشستگی کاهش یافته و به ۵۲ 

سال رسیده است.
همتی تاکید کرد: اگــر مطالبات جاری مان 
از دولت را وصول کنیم این مســیر را به سمت 

درستی پیش می بریم.

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی:

پایدارسازی منابع متناسب سازی در دستور کار است

۲۵ روز کار با روزی ۱۲ 
ساعت با توجه به زمان 

رفت و آمد از خوابگاه ها تا 
محل کار، فشار سنگینی به 
کارگران وارد می کند، بدین 

جهت افسردگی و اعتیاد 
در میان این کارگران ابعاد 
فاجعه آمیزی دارد و همین 
طور فاجعه طالق و تالشی 

کانون خانواده

پیمانکاران با توجه به 
اینکه می دانند مناسبات 

اقتصادی دولت به جای 
قانون کار و قانون اساسی، 

قوانین بازار آزاد یا همان 
تعدیل ساختاری و 

خصوصی سازی است، 
اقدام به اخراج گسترده 

کارگران می کنند
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