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تجمع آموزشیاران نهضت 
سوادآموزی گیالن مقابل مجلس

جمعی از آموزشــیاران نهضت ســوادآموزی 
شهرستان شفت در استان گیالن، با سفر به تهران، 
مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. به گزارش 
ایلنا، این عده مدعی هستند که سوابق کاری آنها 
به قبل از سال ۱۳۹۲ برمی گردد اما هنوز وضعیت 
شغلی آنها مشخص نشده و بالتکلیف  هستند. به 
گفته یکی از این آموزشیاران، آنها سال ها در مناطق 
کمتر توسعه یافته شفت ازجمله مناطق امام زاده 
ابراهیم)ع( و سیاهمزگی شفت دوران سختی برای 
آموزش افراد کم سواد و بی ســواد سپری کرده اند 
اما همچنان به رغم وعده های پیشــین مسئوالن 
و نمایندگان مجلس برای ســاماندهی، مشــکل 
آنها مرتفع نشــده اســت. وی با ناعادالنه خواندن 
وضعیت شغلی آموزشیاران نهضت سوادآموزی و 
مقایسه با نیروهای حق التدریس پیش دبستانی و 
سرباز معلمان، گفت: بعد از تجمعات مختلف مقابل 
ســاختمان مجلس و پیگیری اعضای کمیسیون 
آموزش، متاســفانه تا امروز نتیجــه ای از عملکرد 

نمایندگان مجلس نگرفته ایم.

او افزود: در بدو شــروع به کار به ما گفته بودند 
پس از ۲ سال کار در نهضت سوادآموزی، در وزارت 
آموزش و پرورش استخدام می شویم اما حاال بعد از 

۱۵سال پشت سد آزمون جا مانده ایم.
این آموزشیار با بیان اینکه پیش از این آموزش 
و پرورش برای ســایر گروه ها مثل سرباز معلمان، 
حق التدریســی ها و... آزمون را حذف کرد، افزود: 
نباید در مــورد آموزش دهندگان نهضتی تبعیض 
روا می داشتند. آموزش دهندگان نهضت سال ها با 
کمترین دستمزد در مناطق دورافتاده و روستایی 
کشور کار کرده اند و اســتحقاق توجه بیشتر را از 
مسئوالن داشــتند نه اینکه بعد از سال ها خدمت 

شغلمان را از ما بگیرند و ما را به حال خود رها کنند.
    

جمعی از بازنشستگان گیالنی:
خواستار بهبود معیشت خود  هستیم

صد بازنشســته گیالنی در طوماری خطاب به 
کانون بازنشستگان این اســتان، خواستار بهبود 
معیشــت خود شــدند. به گزارش ایلنا، جمعی از 
بازنشســتگان اســتان گیالن با امضای طوماری 
خطاب به کانون بازنشستگان این استان، خواستار 
بهبود معیشت خود براساس مواد ۹6 و ۱۱۱ قانون 
تامین اجتماعی شدند. این بازنشستگان درخواست 
کرده اند به مطالبات بازنشستگان و وضع زندگی آنها 

بیشتر توجه شود.
    

معلمان تبریزی:
رتبه بندی براساس سند تحول 

بنیادین اجرا شود
روز بیست و ششم اردیبهشت، جمعی از معلمان 
تبریز که تعدادی از آنها معلمان تازه وارد و جوان بودند، 
با مراجعه به آموزش و پرورش این استان، خواستار 

توجه به مطالبات صنفی خود شدند.
به گزارش ایلنا، این معلمان خواسته هایی ازجمله 
اجرای رتبه بندی بر مبنای ســند تحول بنیادین 
و همسان ســازی با مشاغل مشــابه )هیات علمی 
دانشــگاه( طبق بند ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم 
توســعه و برقراری فوق العاده ویژه ۵۰درصد به طور 
کامل طبق بند ۱۰ ماده 6۸ قانون مدیریت خدمات 

کشوری را مطرح کردند.
این معلمان می گویند: چرا باید فاصله عمیق میان 
دریافتی کارکنان وزارتخانه های مختلف باشد و چرا 
باید بین کادر آموزشی کشــور تا این اندازه تبعیض 
مزدی وجود داشــته باشــد که یک هیات عملی 

دانشگاه، چند برابر یک معلم حقوق بگیرد؟

این عده می گویند: نمایندگان مجلس در بررسی 
و تنظیم نهایی الیحه رتبه بندی باید به دغدغه های 
معلمان به خصوص معلمان تــازه وارد توجه کنند 
و به گونه ای این الیحه را تغییــر دهند که دریافتی 
همه معلمان کشــور به حقوق اعضای هیات علمی 
دانشگاه یا کارمندان رسمی سایر وزارتخانه ها ازجمله 

رسمی های نفت نزدیک شود.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

بیش از ۱۰ ســال پیاپــی، دغدغه 
حذف ماده 4۱ قانون کار و حذف حداقل 
دستمزد از مناسبات اقتصادی، کارگران 
را آزار داده است. از ارسال اولین الیحه 
اصالح قانون کار به مجلــس در زمان 
دولــت احمدی نژاد گرفته تا ارســال 
دوباره آن در ســال های میانی دهه ۹۰ 
و اظهارات و اقدامات اخیر نمایندگان 
مجلــس و معاونت حقوقــی دولت در 
انتقاد از قانون کار، همیشه دغدغه اصلی، 
نگرانی از حذف حداقل دستمزد بوده 
است، چون مخالفان قانون کار همیشه 
و با استناد به دالیل غیرولقعی، تالش 
کرده اند ماده 4۱ قانون کار را مخرب ترین 
ماده این سند قانونی نشان دهند و آن را 
تخریب گر بازار کار و مانع سرمایه گذاری 

و ایجاد اشتغال معرفی کنند.
در نخســتین الیحــه اصالحــی 
قانون کار که بــا تالش فعاالن کارگری 
ناکام ماند و به جایی نرســید، به دو بند 
موجود مــاده 4۱ )یکی تعیین حداقل 
مزد براساس تورم و دیگری تعیین مزد 
براســاس هزینه های حداقلی خانوار 
متوسط( بند جدیدی افزوده شده بود 
کــه در آن »میزان بهــره وری کارگر« 
مبنای تعیین مزد پرداختی قرار گرفته 
بود یعنی کارفرما تشــخیص بدهد که 
کارگر چقدر بهره وری دارد و براساس آن، 
میزان دستمزد تعیین شود. این بند ضد 
کارگری، مورد اعتراضات گسترده قرار 
گرفت و از دور خارج شد اما اکنون دقیقاً 
چند ماهی است )از زمستان سال قبل 
تا همین اواسط بهار جاری( که دوباره 
حداقل دستمزد و ماده 4۱، مورد هجوم 

قرار گرفته است.

البی گری برای به کرسی نشاندن 
مزد توافقی

سال هاست که یک انجمن خیریه 
اصفهانی کــه در کارگاه های کوچک 
خارج از شمول قانون کار خود، گروه های 
آسیب پذیر مانند زنان سرپرست خانوار 
کم توان و کم ســواد یا زندانیــان آزاد 
شــده یا معتادان بهبودیافته را به کار 
می گمارد، شمشــیر را از رو کشیده و 
با البی گری های مــدام، در پی حذف 
حداقل دســتمزد و به کرسی نشاندن 
»مــزد توافقی« یا به عبــارت دقیق تر 
»مزد استثماری« است. حاال این نگرانی 
وجود دارد که البی گری های گسترده 
این نهاد و نهادهای همســو که همگی 
متعلق به الیه های میانی سرمایه داری 
هستند، ثمر داده باشــد چرا که هم در 
مجلس و هم در دولت، اظهارنظرهایی 
صورت می گیرد که نشــانه همسویی 
بــا ســوگیری های این نهاد اســت؛ 
اظهارنظرهایی که به گفتــه »فرامرز 
توفیقی« رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالی شوراها، چراغ ســبز دادن به آن 

خیریه اصفهانی است.
هجوم به قانون کار، با ابزار قراردادن 
دو استدالل مجزا صورت می گیرد؛ اول، 
حمایت از تولید و اشتغال و این بهانه که 
مزد دست و پاگیر است و ضدتولید که 
نشانه های آن را در اظهارات اسفندماه 
ســال گذشــته نماینده تنگستان در 
مجلــس می بینیم. امــا جبهه گیری 
علیه حداقل مزد، ســوگیری دیگری 
هم دارد بــا این مضمون کــه اگر الزام 
به پرداخت حداقل مــزد برقرار بماند، 
مشاغل غیررســمی افزایش می یابد و 
قانون گریزی تشدید می شود یعنی اگر 
کارفرمایان مجبور به پرداخت حداقل 

مزد باشند، ترجیح می دهند کارگر را 
اســتخدام نکنند و او نیز هیچ چاره ای 
ندارد جز اینکه سراغ اقتصاد غیررسمی 
برود، دست فروش شود یا در یک کارگاه 

زیرپله ای بدون بیمه کار کند!
 حداقل مزد و ارتباط آن 
با رواج اشتغال غیررسمی

»حاتم شاکرمی« معاون روابط کار 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 
روزهای گذشــته اظهار داشته است: 
»قانون حداقل مزد، از قوانین بســیار 
مهم برای پشتیبانی از کارگران در برابر 
خطر فقر مطلق است. در ایران مطابق با 
ماده )4۱( قانون کار تعیین حداقل مزد 
به شورای عالی کار واگذار شده اما وجود 
قانون حداقل مزد، هنگامی که بیکاری 
روبه افزایش است، ممکن است منجر 
به گســترش اشــتغال غیررسمی و 
پرداختن به کارهایی بــا مزد کمتر از 

حداقل قانونی شود«.
توفیقی در این رابطه با تاکید بر اینکه 
امیدواریــم درج این اظهــارات به این 
شکل، حاصل شیطنت رسانه ها باشد 
و در وزارت کار، با قانــون حداقل مزد، 
مخالفتی وجود نداشته باشد، می گوید: 
وزارت کار بهتر اســت به وظایف اصلی 
خود ازجمله نظارت بر بنگاه ها و مراکز 
اشتغال زایی عمل کند تا نرخ شغل های 
زیرزمینی و سیاه تا این اندازه رشد نکند. 
وقتی نمی توانند پایش درست و حسابی 
روی بنگاه ها، کارگاه ها و مراکز مختلف 
داشــته باشــند و در نتیجه اجازه داده 
می شود که شغل های سیاه و زیرپله ای 
به سادگی شکل بگیرد و رابطه کارگری- 
کارفرمایــی، غیرمکتوب، غیرقانونی و 
بدون رعایت ضوابط برقرار شــود، این 
ضعف نظارت را نباید نادیده بگیرند یا با 

حمله به حداقل دستمزد، رفع و رجوع 
کنند. به دلیل ضعف نظارت و پایش بوده 
که اشتغال غیررسمی گسترش یافته، 
حاال گناه آن را گردن حداقل دستمزد 
نیندازند! وقتی قدرت چانه زنی کارگر را 
در مقابل کارفرما به واسطه بی تدبیری ها 
از ســال 6۹ تا االن مدام تنزل داده ایم 
و کارگر دیگر قــدرت چانه زنی ندارد 
و الجرم مجبور می شــود در یک بازار 
نامتوازن از منظر قدرت، به همه شرایط 
شغلی تحمیلی کارفرما تن بدهد، چطور 
می توانیم بگوییم آنچه مشکل ســاز 
است و موجب رواج اشتغال غیررسمی 

می شود، حداقل دستمزد است!
»عبــداهلل وطن خــواه« از فعاالن 
کارگری نیز حمله به حداقل دستمزد 
را دنبالــه تالش های پیشــین برای 
ارزان ســازی کارگران ارزیابی می کند 
و می گوید: خصوصی ســازی، خروج 
مناطق ســودآور نفتی و پتروشیمی از 
شمول قانون کار به بهانه ایجاد مناطق 

آزاد اقتصادی و مقررات زدایی های مکرر 
پیشــین، همگی با هدف تامین کارگر 
ارزان صورت گرفته است. دهه هاست 
که این تالش ها بی وقفه ادامه دارد. در 
واقع ارزان ســازی نیروی کار نسخه ای 
است که در دهه های اخیر، توسط سه 
تفنگــدار نظام ســرمایه داری جهانی 
یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی 
پول و ســازمان تجارت جهانی، برای 
کشــورهای در حال توســعه پیچیده 
شده و قانون زدایی های چند دهه اخیر، 
کاالیی سازی همه عرصه های زیست 
اجتماعی )مسکن، آموزش و بهداشت 
و درمان( و مقابله با قانون کار و حداقل 
دستمزد، در همین راستا، قابل ارزیابی 
است. حاال قصد کرده اند اصل سند را از 
میان بردارند یعنی ماده 4۱ قانون کار را. 
اگر ماده 4۱ نباشد، دیگر استثمار کاماًل 

قانونی و وجیه می شود.
اتحاد میان مخالفان قانون کار

دوازدهم اردیبهشــت، نشستی در 
کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور 
اعضای تشــکل های عالی کارگری و 
مسئوالن وزارت کار برگزار شد. در آن 
جلســه، نمایندگان مجلس حمالت 
تندی به قانون کار، حداقل دستمزد و 
قانون تامین اجتماعی صورت دادند که با 
پاسخ فعاالن کارگری مقابل روبه رو شد.

یکی از حاضــران در این جلســه 
می گوید: به نظر می رسید که آن خیریه 
اصفهانی کار خود را خیلی خوب انجام 
داده و تعدادی زیادی از نمایندگان را با 

خود همراه کرده است.
البته در آن نشست، مقامات وزارت 
کار به حمایت از کارگران پرداخته و 
صف خــود را از نمایندگان ضد قانون 
کار جدا کردند اما حــاال این نگرانی 
هست که نکند شــعاع البی گری آن 
نهاد خیریه و همدســتانش آن چنان 
وسیع شــده که دولت و وزارت کار را 

هم دربر گرفته باشد.
توفیقی می گویــد: االن کارگران 
بسیاری که برآمده از روستاها یا حاشیه 
شــهرها هســتند و عموماً در زمینه 
تحصیالت و توانمنــدی، کم برخوردار 
محسوب می شــوند، مجبور شده اند 
با حقوق های بســیار کمتر از حداقل 
دستمزد، در کارگاه های کوچک حاشیه 
شهرها کار کنند فقط برای اینکه یک 
راه بســیار حداقلی برای امرار معاش 
داشته باشند و از گرسنگی نمیرند. جالب 
اینجاست که بســیاری از نمایندگان 
همدســت آن خیریــه اصفهانی در 
حوزه های انتخابیه خودشــان بارها به 
چنین استثمار آشــکاری برخورده اند 
و ایــن کارگاه ها را از نزدیــک دیده اند 
اما همیشــه چشم بســته اند و از کنار 
این استثمار عریان، خیلی ساده عبور 

کرده اند که باید پرســید چــه منافع 
مشترکی در میان است؟

وی اضافــه می کنــد: در مواردی 
شــاهد بوده ایم که همیــن کارگران 
مورد استثمار واقع شده، چون به حق 
و حقوق خود جاهل هستند و آگاهی 
ندارند، به خاطر اشــتغال زایی همین 
نمایندگان مجلــس و حامیان آنها در 
انتخابات مجلس به آنها رای می دهند 
و ارتش طرفداران ایــن نمایندگان را 
تشکیل می دهند. من خودم به عینه 
شــاهد بودم که در یکی از استان های 
کشور، یکی از نمایندگان ادوار مجلس 
با کمک خویشــان خود، یک کارگاه 
خیاطی راه انداخته بود که محصوالت 
آن را )مانتوهای دوخته شــده توسط 
کارگران بسیار ارزان( در شمال شهر 
تهران به قیمت بسیار گزاف به فروش 
می رســاندند اما به کارگران شــاغل، 
ماهی فقط ۵۰۰ یــا 6۰۰هزار تومان 
حقوق می دادند. برخی از این کارگران 
ناآگاه و از همه جا بی خبر هم می گفتند 
خدا به بانی ایــن کارگاه خیر و روزی 

بدهد که چقدر حامی اشتغال است!
در چنین شرایطی، وظیفه اصلی 
وزارت کار و معاونــت روابط کار آن، 
صیانــت از حقــوق اولیــه کارگران 
اســت؛ همان حقوقی که کارگران را 
از منجالب استثمار و فقر مطلق نجات 
می دهد. وزارت کار باید به روشــنی 
صف خود را از دشــمنان قانون کار و 
تبلیغات چی های آنها جدا کند چون 
اگر روزی همه فرادســتان در سطوح 
مختلف )چــه نمایندگانــی که مثاًل 
باید ناظر بر اجرای قانون باشند و چه 
وزارتخانه هایی که باید مجری اسناد 
قانونی باشند( با هم همدست شوند تا 
آن انجمن خیریه اصفهانی و امثال آن 
به هدف خودشــان برسد، باید گفت: 

»خداحافظ حداقل دستمزد«.

استثمار کارگران در پوشش خیریه

مخالفانقانونکاربرایحذفحداقلدستمزدبسیجشدهاند

خبر

عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی آخرین جزئیات 
واگذاری سهام ۸۹هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی 
را تشریح کرد و گفت: امیدواریم تا خرداد ماه تکلیف واگذاری ها 
مشخص شود. اکبر شوکت در گفت وگو با خبرگزاری مهر با اشاره 
به اینکه ماهانه ۳۵۰۰ تا 4۰۰۰ میلیارد تومان هزینه اجرایی شدن 
همسان سازی است، گفت: در طول سال این مبلغ به حدود 4۰ تا 
۵۰هزار میلیارد تومان می رسد و اگر دولت به موقع منابع و سهام 
مربوط به این قانون را به تأمین اجتماعی پرداخت نکند، به طور 
حتم با مشکالت زیادی مواجه خواهیم شد و مجبور هستیم برخی 

از دارایی های خود را برای پرداخت حقوق بازنشستگان واگذار 
کنیم. عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه 
سهام شرکت هایی که به ما داده می شود، باید برای بازنشستگانی 
که هر ماه حق بیمه پرداخت می کنند، ســرمایه گذاری شود، 
گفت: ما مجبور هســتیم این ســهام را پس از واگذاری، صرف 
پرداخت حقوق بازنشســتگان کنیم و پس از چند سال 4۰۰۰ 
میلیارد به صدها هزار میلیارد تومان می رسد. تا آن زمان دولت 
بدهی خود را داده و ما بــرای پرداخت حقوق ها، دیگر اعتباری 
نداریم. وی درباره پرداخت ۸۹هزار میلیارد تومان اعتبار برای 

همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری گفت: جلساتی 
در این خصوص برگزار شده و سازمان خصوصی سازی در حال 
بررسی شرکت ها برای واگذاری به ســازمان تأمین اجتماعی 
است که امیدواریم به سرعت این مراحل طی و در نهایت خرداد 
ماه تکلیف این واگذاری ها مشخص شود چرا که تأمین اجتماعی 
نمی تواند چند ماه پرداختی ها را از فــروش اموال انجام دهد و 
نمی توانیم ماهانه ۵ تا 6 هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق 
و متناسب سازی، از بانک پول قرض بگیریم. شوکت اظهار داشت: 
امیدواریم شرکت هایی که به ما واگذار می شوند، با کیفیت باشند 

تا بتوانیم آنها را وارد بورس کنیم و سوددهی برایمان داشته باشند. 
با توجه به اینکه شرایط ما فعاًل بحرانی است، نمی توانیم منتظر 
سوددهی شرکت های ورشکســته یا کم بازده باشیم به همین 
دلیل درخواست می کنیم که سهام شــرکت های سودده را به 

ما واگذار کنند.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی:

واگذاری بنگاه های کم بازده، بحران صندوق بیمه کارگران را تشدید می کند

نایب رئیــس کانون انجمن هــای صنفی 
کارگــران ســاختمانی از بازنگــری و اصالح 
دســتورالعمل ماده ۵ بیمه اجتماعی کارگران 
ســاختمانی در مرکز پژوهش هــای مجلس و 

پیشنهاد تغییر سن بازنشستگی خبر داد.

هادی ســاداتی در گفت وگو با ایسنا گفت: 
درباره ماده ۵ نظرات و پیشــنهاداتی داشتیم و 
کارفرمایان هم دیدگاه هایی ارائه کردند. مباحثی 
هم از طرف سازمان تامین اجتماعی مطرح شد 
که یک مورد در خصوص غرامــت ایام بیماری 

و یک مورد نیز بحث حذف ســهمیه کارگران 
ساختمانی بود که در اصالحیه جدید آورده شد.

وی از پیشــنهاد تغییر ســن بازنشستگی 
کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: در زمینه 
تغییر سن بازنشستگی کارگران ساختمانی از ۳۵ 
سال به ۳۰ سال که در قانون ۳۵ سال ذکر شده 
اســت نیز مرکز پژوهش های مجلس کارهایی 
انجام داده و تحقیقاتی را آغــاز کرده که پس از 

نهایی شدن، نتایج آن را اعالم می کنیم.

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران 
ساختمانی افزود: پیشنهادات ما و سازمان تامین 
اجتماعی و نقطه نظرات گــروه کارفرمایی هم 
اکنون در مرکز پژوهش هــای مجلس در حال 
بررســی و بازنگری اســت و امیدواریم که در 
خصوص اصالحیه نحوه اجرای بیمه کارگران 

ساختمانی مورد توجه قرار گیرد.
ساداتی با تاکید بر رعایت اصل سه جانبه گرایی 
در ارتباط با مصوبات تصریح کرد: خوشبختانه 

فراکســیون کارگری مجلــس توجه خاصی 
به موضوع کارگــران ســاختمانی دارد و طی 
نشست هایی که در هفته کارگر داشتیم، مقرر شد 
پس از آنکه مرکز پژوهش های مجلس اصالحیه 
طرح را به سرانجام رساند و پیشنهادات طرفین 
را نهادینه کرد با جامعه کارگری نشستی تشکیل 
دهد و آن را به کمیسیون اجتماعی ارائه کند و بعد 
از تصویب در کمیسیون به صحن علنی مجلس 

ارسال شود.

یک فعال کارگری خبر داد:

احتمال تغییر سن بازنشستگی کارگران ساختمانی

وطن خواه: قانون زدایی های 
چند دهه اخیر، 

کاالیی سازی همه 
عرصه های زیست اجتماعی 

ازجمله مسکن، آموزش و 
بهداشت و درمان و مقابله 

با قانون کار و حداقل 
دستمزد، در راستای ارزان 
کردن بیشتر کارگران است

توفیقی: ضعف وزارت 
کار در پایش بنگاه ها، 

کارگاه ها و مراکز مختلف و 
شکل گیری شغل های سیاه 

و زیرپله ای نباید با حمله 
به حداقل دستمزد، رفع و 

رجوع شود
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