بولتن کارگری
گروه کار کارگری سازمان فدائيان خلق ايران )اکثريت(
شماره  25 ،1اکتبر 2013

 تحليل
انتصاباتی کە خط مشی آتی دولت را ترسيم کردند
صادق کار
خبرگزاری کار ايران )ايلنا( اخيراً خبر ازانتصاب اعضای
جديد ھيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی توسط وزير
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دادە است.
به گزارش ايلنا ،علی ربيعی ،ابوالحسن فيروزآبادی ،محسن
خليلی عراقی ،محمد فرھادی ،محمد نھاونديان ،محمد باقر
نوبخت ،مھدی کرباسيان ،اولياء علی بيگی )رئيس کانون
عالی شوراھای اسالمی کار کشور( و اکبر شوکت )رئيس
انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور( رابه عنوان
اعضای ھيات امنای سازمان تامين اجتماعی و ساير
صندوق ھای وابسته منصوب نمود.
با اين انتصاب در واقع برخالف انتظار ھيچ تحولی توسط وزير کار جديد رخ ندادە ،حتی تالشی ھم برای احياء شورای
عالی تامين اجتماعی کە توسط احمدی نژاد و تصويب مجلس و ھمراھی چاکر منشانە نمايندگان "کارگری " وابستە بە
دولت ،درشرايط غيبت و سرکوب سنديکا ھا و جايگزين کردن " ھئيت امنا " بە جای شورای عالی تامين اجتماعی،
جھت تسھيل غارت ثروت ھای ھنگفت تامين اجتماعی صورت گرفت بعمل نيامد .تنھا اتفاقی کە افتاد اين شد کە عوامل
کارگری دولت پيشين را برداشتند و عوامل گوش بە فرمان و دست پرودە خودشان را جايگزين آنھا کردند .از اين ٨نفر
کە بە اين سمت منصوب شدەاند ،تنھا دونفر کارگر ند و ھردو آنھا نيز وابستە بە خانە کارگر ھستند و فاقد کمترين
مشروعيت و مقبوليت در ميان کارگران .انتصاب اين دونفر کە ھردو از عناصر شناختە شدە تشکل وابستە بە حکومت
خانە کارگر ھستند توسط وزير کار نشان می دھد کە وی اعتقاد قلبی بە وعدە ھای کە بە کارگران راجع بە پذيرش و
رعايت مقاولە نامەھا و کنوانسيونھای بنيادين کار و رعايت حقوق کارگران دادە ندارد و ھنوز جوھر ليست وعدە ھايش
خشک نشدە زير آنھا زدە و بجای کارگران تصميم گرفتە مثل گذشتە ،خودش برای کارگران از ميان دست پرودگان
خودش و بە سياق وزرای پيشين )نمايندە ( بتراشد و در حالی کە وعدە پيگيری مذاکرات معوقە با نمايندگان سازمان بين
المللی کار بر سر اجرای مقاولە نامەھای  ٨٧و  ٩٨را می دھد ،دو تن از اعضاء تشکلی را بە سمت نمايندە کارگر
منصوب می کند کە نمايندگان سازمان بين المللی کار تشکل مذکور را فاقد وجاھت حقوقی الزم بە عنوان تشکل
کارگری تشخيص دادە است و رسما خواھان پذيرش حقوق سنديکايی کارگران ايران مطابق با کنوانسيونھای  ٨٧و ٩٨
و انطباق مادە  ١٣١قانون کار و تبصرەھای مربوطە با کنوانسيونھای مذکور شدەاند.
قوانين و مقررات تامين اجتماعی کە در سال  ١٣٥٤و در انطباق با قوانين تامين اجتماعی پيشرفتە جھانی تکميل
شدەاند ،در مجموع قوانين نسبتا جامعی ھستند کە در صورت اجرا شدن می توانند حداقل نيازھای ،بھداشتی ،درمانی،
معيشتی ،رفاھی و امنيت اجتماعی کارگران در دوران اشتغال ،بيماری و آسب ديدگی و بازنشتگی کارگران و خانوادە
ھای شان را تامين کنند .منبع  ٣٠درصدی حق بيمە کە توسط کارگرکارفرما و دولت تعين شدە اگر بطور منظم پرداخت
شوند بە ھمراە سود حاصلە از سرمايە گذاری ھايی کە از محل درآمد انباشتە شدە سازمان صورت گرفتە در صورت
وجود مديريتی کە فاسد و نااليق نباشد ،می تواند منبع مالی الزم جھت انجام تعھدات سازمان را تامين کند .بنا بر اين اگر
تامين اجتماعی در سالھای اخير دچار بحران گرديدە و از پس تعھداتی کە بە عھدەاش نھادە شدە ظاھرا نمی تواند بر آيد
داليلش آن چيزی نيست کە دولت ھا و کارفرمايان می گويند .مخالفت با قوانين تامين اجتماعی امر تازەای نيست .حتی
در سالھای کە چرخ سازمان تامين اجتماعی می گشت و خبری از بحران امروزی اش نبود ،مخالفت با آن از طرف
کارفرمايان و افراد وابستە بە حکومت کم نبود .در طول سالھای پس از انقالب تا کنون در حاليکە کە کارگران خواھان
ادامە توسعە و بھبود و اصال ح قوانين و مقررات تامين اجتماعی و کار شدەاند ،عدە زيادی در حکومت جمھوری
اسالمی ،بە واسطە منفعت طلبی زيادە از حد و عقايد واپسگرايانە،حتی قوانين پيشين را زيادی می دانستند و می دانند و
بھمين جھت پيوستە خواھان تعديل و حذف قوانين رفاھی بە بھانە ھای واھی شدەاند و دولت ھا نيز گرچە نە بە يک
اندازە ،ولی بە شکل فزايندە بيشتر و بيشتر بە اين خواست گردن نھادە و خود نيز با بھرە برداری غير قانونی از اموال

اين سازمان و پرداخت نکردن سھم حق بيمە دولت ،ايجاد بيکاری وتضعيف توليد ،عدم ارايە گزارش ساليانە از عملکرد
مالی سازمان و جلوگيری از مشارکت نمايندگان سازمانھای واقعی کارگری بەتضعيف بنيە مالی تامين اجتماعی کمک
شايانی کردەاند .اين افراد کە تعدادشان فزونی يافتە و با افزايش ميزان ثروت و نفوذشان فشارشان جھت حذف و تعديل
خدمات اجتماعی نيز فزونی يافتە ،با اين ادعای ناحق کە گويا مشکالت مالی و بھم ريختگی سامان تامين اجتماعی ،نە
نتيجە مديريت غلط و تفکر وفساد و چپاول نجومی دارايی و درآمدھا و سوء استفادە دولتھا از ذخيرە ھا و امکانات و
زير پا نھادن عامدانە مداوم قوانين و اساسنامە سازمان تامين اجتماعی است ،بلکە بە خاطر ماھيت قوانين و معقول
نبودن آنھا است ،تالش می کنند ،بجای پرداختن بە داليل واقعی بحران و رفع آنان از زير بار تعھدات قانونی شان شانە
خالی کنند و از طريق تعديل قوانين و کاھش خدمات ،افزايش سھم بيمە کارگر ،حذف سھميە دولت،کاھش سھم کارفرما،
افزايش سن بازنشستگی ،افزايش سھم کارگر از ھزينە درمان و عدم افزايش حقوق دوران باز نشستگی کارگران،
خسارات جبران ناپذيری را کە بە اين سازمان وارد کردەاند جبران نمودەو تعديل قوانين و خدمات را ناگريز و مشروع
جلوە دھند .اينک کە اعتراض نسبت بە عملکرد سازمان تامين اجتماعی بە يک مسلە ھمە گير تبديل گرديدە و ادامە
وضعيت فعلی اساس اين سازمان را تھديد ميکند و ضرورت نظارت سازمانھای کارگری بر تصميمات مديريت آن
اھميت بيشتری از گذشتە دارد ،وزير کار کە مدعی است باز سازی تامين اجتماعی جز مھمی از برنامە اش را تشکيل
می دھد ،بجای درک اين ضرورت و دادن پاسخ مقتضی بە آن مانند سلف خويش کوشش می کند با انتصاب افرادی از
تشکل خود ساختە اش مانع شرکت نمايندگی واقعی کارگران در مديريت سازمانی گردد کە عمدە سرمايە آن بطور
مستقيم و غير مستقيم توسط کارگران تامين شدە و می شود .اين در حالی است کە نمايندگان سازمانھای عمدە کارفرمايی
می توانند نە تنھا درمديريت تامين اجتماعی حضور بيابند و از منافع و عالئيقشان دفاع کنند ،بلکە رياست دفتر رئيس
جمھور را نيز بە آنھا اعطا می کنند .ربيعی با اين انتصاب در واقع خط مشی دولت جديد در قبال جنبش سنديکايی
مستقل را در عمل آشکار کرد و نشان داد کە نمی شود بە وعدە ھای ايشان اعتماد کرد.

 از تجارب ديگران
از نظارت دولتی تا يک آيندۀ فراملی
تجاربی از اتحاديه ھای کارگری برزيل
نوشته لوسی مک ماھون
ژوئن 2013
)بخش اول(
جنبشھا و اتحاديه ھای کارگران برزيل دستاوردھای
با ارزشی را ،خاصه در زمان سرنگونی نظام
ديکتاتوری سالھای  1980و نيز در فاصله گرفتن
نسبی از اقدامات نئوليبرالی  25سالۀ اخير ،کسب
کرده اند .فشار رقابتی در يک ]اقتصاد[ جھانی شده
قرن بيست و يکمی ھنوز ھم موجب وخامت وضع
کارگران در برخی از بخشھاست .با اين حال کارگران برزيل به امکان عقد اتحاد با کارگران کشورھای ديگر برای
دست يافتن به حقوق کار در شرکتھای چندمليتی اميدوارند .اين شرکتھا ھنوز ھم از قدرت سياسی فوق العاده ای
برخودارند و آنھا ھستند که مقررات ناظر بر مناسبات ميان دولت و کارگران را ديکته می کنند.
ريشه ھای مناسبات دولت و اتحاديه
از سالھای  1930به اين سو ،شرايط کار در برزيل به عنوان "ھديه"ای به کارگران تبليغ می شده اند؛ کيفيتی که بر
واقعيت بی قانونی ،فساد و استثمار پردۀ ساتر می پوشاند .اگرچه رژيم ديکتاتور برزيل ،گتوليو وارگاس ،در قانون
اساسی  1937برزيل اعتصاب را ممنوع اعالم می کرد ،اما قانون کار سال  1943توسط ھمان ديکتاتور وضع شده بود
تا مگر حمايت اتحاديه ھا و جنبشھای کارگری را به سمت او بکشاند .تاکتيکھای وارگاس از فاشيسم موسولينی به
عاريت گرفته شده بودند؛ از جمله اين که قانون کار مذکور يک رشته امتيازات احتماعی را برای کارگران قائل می شد
و در عين حال کنترل دولتی مؤکدی را بر فعاليتھای آنان اعمال می کرد.
مقاومت اتحاديه ھا در برابر ديکتاتوری
روز  12می سال  1978کارگران کارخانۀ ساب – سکانی در سائوپولو درخواستی را برای افزايش دستمزد مطرح
کردند .جنبش اعتصابی سال  ،1980که از حرکت مزبور سرچشمه می گرفت ،به مدت  41روز ادامه يافت و سرانجام

با بازداشتھای وسيع و از دست رفتن  40000شغل ،به شکست انجاميد .در سال  ،1983اتحاديه ھای کارگری در قالب
کارزار "ھمين االن" برای برگزاری انتخابات مستقيم رياست جمھوری ،متحد شدند .رھبران اتحاديه ھا چھره ھائی
بودند چون لوئيز اينياتسيو لوال دا سيلوا )رئيس جمھور برزيل  (2010 – 2003و فرناندو ھنريک کاردوسو )– 1995
 .(2003برزيل در سالھای  1986 ،1983و  1989شاھد اعتصابات سراسری ای بود که رزمنده ترين شان به سال
 1989تعلق داشت .اين اعتصاب خواھان بازپرداخت تنزل دستمزدھا که نتيجۀ سياستھای ضدتورمی بود ،شد .استراتژی
اعتصابات مذکور اشغال کارخانه ھا را نيز شامل می شد ،که قابل توجه ترين مورد ،اشغال  16روزۀ کارخانۀ
 Companhia Siderúrgica Nacionalدر نوامبر  1988در منطقۀ ولتا ردونيا در ريو دو ژانيرو ،توسط کارگران
فلزکار بود .اشغال کارخانه با دخالت ارتش خاتمه يافت و به مرگ  3کارگر انجاميد .دھه  1980ھمچنين مقارن
اوجگيری محبوبيت حزب جديد کارگران بود ،که ريشه ھای اتحاديه تنومندی داشت و بعداً از سال  2003بر برزيل
حاکم شد .با سقوط ديکتاتور جوائو باتيستا فيگوئيردو و ظھور دموکراسی ،اعتصاب و به ھمراه آن تعدادی از اتحاديه
ھای "غيرقانونی" ،از جمله "فدراسيون مرکزی کار" و "قدرت اتحاديه ای" قانونيت يافتند.
حاال دموکراسی ،اما سياست ھمان سياست سابق؟
با اين حال برخی از منتقدان طرح می کردند که حتی در سالھای  1990نيز فعاليتھای اتحاديه ای در برزيل تنھا در
چارچوب يک سيستم کنترل شدۀ دولتی می توانستند صورت گيرند؛ سيستمی که حقی برای آزادی و سازمانيابی آن
فعاليتھا قائل نبود .تمام اتحاديه ھا می بايست نزد دولت به ثبت می رسيدند .از اين قرار دولت می توانست مجوز آنھا را
باطل و رھبران کارگری را از کار بيکار کند .قانون سنديکائی "يونی سيداد" )وحدت( ،فعاليت بيش از يک گروه را در
گروه ھای شغلی در يک شھر معين ممنوع می کرد و اختياری که به اتحاديه ھا داده شده بود تا عموم کارگران حوزه
معينی را ،صرف نظر از عضويت آنان در اتحاديه ،به پرداخت حق عضويت موظف کنند ،امکان مداخلۀ دولت در
امور مالی اتحاديه ھا را فراھم می آورد.
دولت ھمزمان با اخذ مشدد مواضع پوپوليستی )با ادعای مبارزه برای حقوق کارگران( ،عرصۀ سياسی را نيز ،که
زمانی در اشغال رھبران راديکال تر اتحاديه ھا بود ،به تصرف خود درآورد .از اين قرار و به معنای خاصی" ،خارج"
از دولت ديگر اتحاديه ای وجود نداشت .در سالھای نخست دھه  1990از اغلب کارگران اعتصابی خواسته می شد که
عليه کارفرمايانشان اعتراضی نکنند ،بلکه خواھان مداخلۀ "دادگاه کار" شوند ،زيرا اين تصور عمل می کرد که اين
دادگاه دولت-ساخته ھميشه طرف کارگران را خواھد گرفت.

 چند خبر خارجی
توافق ميان کارگران و مديريت شرکت حمل و نقل منطقۀ خليج سانفرانسيسکو
اعتصاب با موفقيت کارگران پايان يافت
روی کارول ،از لس آنجلس
گاردين ،سه شنبه  22اکتبر
پس از  4روز اعتصاب ،توافق ميان کارگران و
مديريت شرکت حمل و نقل منطقۀ خليج سانفرانسيسکو
حاصل شد.
اعتصاب در شرکت حمل و نقل منطقۀ خليج
سانفرانسيسکو )بارت( ،با توافق ميان کارگران
اعتصابی و مديريت اين شرکت به پايان رسيد .با اين
توافق اميد می رود که وضع ،پس از  4روز اعتصاب
فلج کننده ،به سرعت به حالت عادی برگردد.
ديروقت روز دوشنبه گذشته رھبران اتحاديۀ کارگری
و مديران شرکت "حمل و نقل سريع السير منطقۀ
خليج" ) (BARTبه توافقی آزمايشی دست يافتند .اين توافق در روز سه شنبه انتظار بازگشت آرام به وضع عادی را
فراھم آورد.
شرکت "بارت" ،پنجمين بزرگترين شبکه راه آھن در امريکا است و روزانه به طور متوسط  400000مسافر را جابجا
می کند .جاده ھای کيپاکيپ ناشی از اين اعتصاب و صفھای طوالنی اتوبوس و لنج ،از سوئی موجب اختالل گسترده و
از سوی ديگر اتھام متقابل کارگران و شرکت "بارت" به يکديگر به عنوان عامل اين اختالل شدند .روز جمعۀ گذشته،

با عدم حصول توافق بين کارگران و مديريت "بارت" بر سر دستمزدھا و شرايط کار ،کارگران دست از کار کشيدند.
از آن پس ھر دو طرف زير فشارھای سنگينی برای رسيدن به يک توافق قرار داشتند.
گريس کرونيکان ،مديرکل شرکت "بارت" ،پس از خاتمۀ مذاکرات ابراز داشت" :توافق حاصله ،ما را به پرداختھای
بيشتری از آنچه در نظر داشتيم بپردازيم ،مجبور می کند".
جزئيات توافق ھنوز منتشر نشده اند و بايد ھم توسط ھيئت مديره شرکت "بارت" و ھم توسط چندين اتحاديه محلی و
فدرال به تصويب برسند .توافق با ميانجيگری گرگ ليم ،که يک ميانجی فدرال است ،حاصل آمده است.
ستوان گاوين نيوسوم فرماندار کاليفرنيا در واکنش به اين توافق گفت" :اين ديگر بايد آخرين باری باشد که مسافران
قربانی رابطه زھرآلود آژانس حمل و نقل و اتحاديه می شوند .زندگی بسياری از مردم از اين اعتصابات متأثر شده
است ".اين واکنش فرماندار کاليفرنيا از اين رو بوده است که در ماه ژوئيه ھمين سال نيز اعتصاب در شرکت "بارت"
باز ھم به توقف  4روزۀ خدمات حمل و نقل شده بود.
قابل ذکر است که تصادفی در روز شنبه که به مرگ  2تن از کارگران بخش نگھداری شرکت "بارت" ،کريستوفر
شپارد  58ساله و الرنس دانيل  66ساله انجاميد ،بر مذاکرات سايه انداخته بود .اين دو نفر در حالی که مشغول وارسی
راه آھن بودند ،مورد اصابت يک قطار قرار گرفتند .مديريت شرکت ،پس از آن که آشکار شد قطار مزبور توسط يک
کارآموز ھدايت می شده است ،تحت بازپرسی قرار گرفت .اين کارآموز از زمره اعضای گروھی بود که آموزش می
ديد تا بتواند در شرايط اعتصاب قطارھا را به حرکت درآورد .اتحاديه کارگری اين نقشه را خطرناک خوانده بود.
حدود يک چھارم از بودجه ساالنه شرکت "بارت" مصروف کارگران می شود .مديريت اين شرکت در صدد بوده است
که از محل دستمزد کارگران بخشی از بودجۀ نوسازی در تأسيسات را برای تأمين کارآئی بيشتر فراھم آورد.
بنا به اظھار رھبران اتحاديه ،آنھا پذيرفته بودند که روی ھزينه ھای بھداشت ،سھم بازنشستگی و ديگر اقالم تفاھم کنند
و رسيدگی به اختالفات باقيمانده را به يک دادگاه بسپرند .اما ،به زعم آنان ،مديريت شرکت موضع سختی داشته بوده
است.
مديريت کارخانه پتروشيمی گرنج ماوث در اسکاتلند" :نام اعتصاب را نياوريد تا کارخانه بازگشايی شود!"
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صاحب کارخانه پتروشيمی گرنج ماوث در اسکاتلند اعالم کرد که تصميم در مورد
بازگشائی کارخانه در صورتی گرفته خواھد شد که کارگران از تھديد به اعتصاب
دست کشيده باشند.
کارخانۀ پتروشيمی مجتمع غول پيکر گرنج ماوث در اسکاتلند مرکزی در آستانۀ
تعطيل شدن است .در اين صورت  800نفر شغل خود را از دست خواھند داد.
اين خبر روز چھارشنبه  23اکتبر به اطالع نيروھای کار کارخانه و پااليشگاه نفت
مرتبط با آن رسانده شد .نخست وزير اسکاتلند با گفتن اين که "بزرگترين ترسی که
داشتيم ،ھمين بود" نسبت به تعطيل کارخانه واکنش نشان داد.
اتحاديۀ "وحدت" تعطيلی کارخانه را "فاجعه" ناميد و اعالم کرد که تا آخرين نفس
برای باز نگھداشتن کارخانه کوشيده است.
اين اميد ،از جمله در دولتھای انگليس و اسکاتلند ھنوز ھست که شرکت اينئوس،
صاحب کارخانه ،در تصميم خود داير بر تعطيل کارخانه تجديدنظر کند.
اتحاديۀ "وحدت" در صدد است که در روزھای آتی پيشنھادھای جديدی را برای نجات کارخانه به مديريت آن ارائه کند.
اگرچه ممکن اسد در روزھای آينده مذاکراتی صورت گيرند ،اما شرکت اعالم کرده است که چشم اندازی برای
مصالحه برای تجديدنظر در تصميم به بستن کارخانه وجود ندارد.
حدود  800نفر از  1370کارگر ثابت مجتمع گرنج ماوث و تعداد بسياری کارگر قراردادی برای کارخانۀ پتروشيمی
کار می کنند.
منازعه بر سر کارخانه با اخراج يکی از مقامات اتحاديۀ "وحدت" آغاز شد و با تھديد به اعتصاب باال گرفت.
مدير و مؤسس اينئوس ،جيم راتکليف ،گفته است که با تعطيل کارخانۀ پتروشيمی ،تعطيل پااليشگاه نيز بسيار محتمل
خواھد بود.
بيشترين نياز اسکاتلند ،شمال انگلستان و ايرلند شمالی به سوخت توسط اين پااليشگاه برآورده می شود.
مديريت کارحانه در بيانيه ای که صادر کرده است ،می گويد" :شرکت صريحاً اعالم کرده بود که اگر پيشنھادھای آن
برای تغيير در کارخانه رد شوند ،نتيجه تعطيل کارخانه خواھد بود .متأسفانه اتحاديه به اعضايش توصيه کرد که ھر
پيشنھادی برای تغيير را رد کنند".
ً
نتيجه رآی گيری از کل کارکنان شرکت در بارۀ تغييرات  50-50بود .تقريبا تمام کارمندان اداری موافق طرح شرکت
برای تغيير رأی دادند .اما اکثريت بزرگ کارگران به اين طرح رآی منفی دادند.

 اخبار کارگری داخلی
پزشكان معالج رضا شھابی :سالمتی رضا شھابی در خطر است
سايت سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
پزشكان معالج رضا شھابی مجددا تاكيد كرده اند :وی قادر به تحمل كيفر
نيست و كوتاھی در معالجات شھابی باعث بروز مشكالت جسمی حادی از
جمله بی حسی سمت چپ بدن اومی گردد كه بمرور زمان منجر به فلج شدن
نامبرده می شود.
رضا شھابی عضو زندانی ھيئت مديره ی سنديكای كارگران شركت واحد
بعلت تشديد درد كمر و بی حسی پای چپ مجددا" ساعت  10صبح روز
شنبه مورخه  27آبان به بيمارستان خمينی اعزام شد.
بعد از معاينات انجام شده ؛پزشكان مجددا تاكيد كرده اند که برای ادامه
درمان شھابی بايد از امكانات فيزيوتراپی و اب درمانی در محيطی خارج از
زندان استفاده نمايد و نامبرده با اين شرايط قادر به تحمل كيفر نمی باشد.
طبق دستورات پزشكان معالج مقرر شد تا ھر چه زودتر جھت  MRIمجددا به بيمارستان اعزام گردد.
الزم به ياد اوری است كه حفظ جان زندانی به عھده زندانبان است و ھر گونه كوتاھی در مورد درمان و رسيدگی به
اين فعال كارگری ،عواقب ان متوجه مسئوالن ذيربط خواھد بود.
حوادث کار ھمچنان قربانی می گيرند
اخبار مرگ کارگران ھمچنان در صدر حوادث کار باقی است و با مرگ نان آوران
خانوار ھای کارگری به جزء عذاب بيشتربرای بازماندگان و در آخر پرداخت مبلغی
بابت ديه از سوی بيمه يا کارفرما تغيير ديگری درشرايط کار حاصل نمی شود.
بخشی از اخبار حوادث کار در ھفته ای که گذشت حکايت از آن دارد که :واثق کوھی
کارگر ساختمانی در منطقه دمادشت تھران به ھنگام انتقال ميلگرد به پشت بام کارگاه
در اثر برق گرفتگی و سقوط از بلندی ،جان خود را از دست داد.
اين حادثه در خيابان شھيد کالنتری نبش کوچه زمرد به وقوع پيوست .
در ھمين حوزه خبری خوانسارنيوز اعالم کرد که بر اثر بروز حادثه در ھنگام
جابجايی دو کالف از محصوالت مفتولی شرکت صنايع فلزی خوانسار توسط جرثقيل
سقفی و پاره شدن کمربند و سقوط آن ،محمدرضا داوودی بر اثر ضربه به سر
بالفاصله جان خود را از دست داد و کارگر ديگری نيز از ناحيه پا دچار آسيب شد.
مرکز اطالعرسانی فرماندھی انتظامی استان کرمان نيز خبرمرگ کارگر  ٢٣سالهای ناشی از حوادث کار را به
حادثه برق گرفتگی در ساختمانی نيمه کاره در رفسنجان ،کارگر
خبرگزاری ھا چنين منتشر کرده است :در پی وقوع
ٔ
اداره برق،
 ٢٣سالهای به علت شدت جراحات وارده جان باخت .گفتنی است ،علت حادثه از سوی کارشناس حقوقی
ٔ
عدم رعايت حريم خطوط سيم برق از سوی کارفرما و ساخت و ساز نزديک به کابل برق عنوان شده است.
واحد ھای توليدی عاجز از پرداخت حقوق کارگران
اکثر واحدھای توليدی ديگر قادر به پرداخت حقوق ناچيز کارگران خود نيستند،؛ چه رسد به ھزينه ھای توليد.
کانون مدافعان حقوق کارگر خبر داد کارکنان شرکت مھندسی شفاب از
ارديبھشت ماه سال جاری ھنوز ھيچ گونه حقوقی دريافت نکردهاند.
اين شرکت پيمانکاری که در حوزهی آب و فاضالب  ،نيروگاهھا  ،گاز
و نفت فعاليت میکند نزديک به  200نفر پرسنل دارد که تعداد  65نفر
از آنان ستادی و مابقی در پروژه ھا مشغول به کار ھستند .اين شرکت
تعداد زيادی پروژه در داخل و خارج از کشور در دست دارد .اما به
دليل آنکه اغلب شرکتھای پيمان کاری حقوق و دستمزد پرسنل خود
را از محل دريافتی از پروژه به منظور سرشکن نمودن ھزينهھای آن
در ھمان پروژه پرداخت میکنند و نيز به دليل آنکه دريافتی از
پروژھای مختلف به صورت ھم زمان صورت نمیگيرد ،ھر چند ماه يک بار بخشی از حقوق کارکنان خود را پرداخت
مینمايند .الزم به ذکر است که اين کارکنان چندين ماه حقوق نيز برای ماه ھای پيش از ارديبھشت از کارفرما طلب
دارند.

ايلنا نيز در گفت و گو با مصطفی نظری نماينده محوری کانون شورای اسالمی کار در شھرھای آبادان ،خرمشھر و
اروندرود اعالم کرد ١۴٠ :کارگر شرکت پيمانکاری ثمين صنعت به دليل کاھش پروژهھای اجرايی ،سه ماه حقوق
دريافت نکردهاند.
تشديد تحريمھای اقتصادی باعث شده است اين شرکت پيمانکاری که در زمينه ساخت تاسيسات و تجھيزات دريايی
فعاليت دارد در اجرای پروژهھای خود با کمبود مواد اوليه مواجه شود.
حبيب ﷲ محقق دبير خانه کارگر سمنان ھم خبر از تعويق  ۶ماه حقوق بيش از  ١۵٠کارگر صنايع پی وی سی ايران
می دھد.
محقق با اشاره به مشکالت معيشتی بيش از  ١۵٠کارگر به تبع تعويق  ۶ماه حقوقدر گفت و گو با ايلنا ،بيان داشت:
عالوه بر  ۶ماه حقوق ٢ ،ماه بيمه مربوط به ماهھای تير و مرداد اين کارگران نيز به سازمان تأمين اجتماعی پرداخت
نشده است.
به گفته دبير خانه کارگر سمنان ،اين واحد به سبب ناتوانی در تأمين نقدينگی برای خريد مواد اوليه توليد دچار مشکل
شده است و فروشند گان مواد اوليه که اغلب در زمينه پتروشيمی فعاليت دارند با وضعيت فعلی اقتصادی ،محصوالت
خود را فقط با پول نقد به فروش میرسانند.
»محمود حيدريان« رئيس شورای اسالمی کار کارخانه »آب کامه« در سمنان ھم شرايط مشابھی را تاييد می کند او به
ايلنا می گويد :کارگران کارخانه آب کامه از ابتدای سال جاری ھيچ حقوقی دريافت نکردهاند و تنھا چند کارگر که با
قرارداد رسمی کار میکنند توانستهاند مبالغی را به عنوان مساعده از کارفرما دريافت کنند.
نماينده کارگران در مورد معوقات بيمهای نيروی کار اين کارخانه نيز اضافه کرد :بيمه ماهھای فروردين ،خرداد ،مرداد
و شھريور سال جاری به عالوه يک سوم بيمه اسفند ماه سال گذشته ) (٩١از سوی کارفرما به حساب تامين اجتماعی
پرداخت نشده است.
پروين محمدی در گفت وگو با سايت اتحاد" :اقدام عملی برای افزايش حداقل دستمزد"
سايت اتحاد
چنانچه پاسخ وزارت کار به ما کارگران برای افزايش حداقل مزد يک پاسخ عملی نباشد دست به اقدامات اعتراضی
تری خواھيم زد.
دو ماه از آغاز کار دولت جديد می گذرد.حسن روحانی در دوران تبليغات انتخاباتی و سپس در آغاز کار دولت ،اصلی
ترين دغدغه دولت يازدھم را تامين معيشت مردم اعالم کرد .اما آن چيزی را که ما کارگران تاکنون شاھد بوده ايم
افزايش قيمت ھا و ھزينه ھای زندگی در طول اين مدت بوده است و نه تنھا اين ،بلکه وزارت کار تاکنون حتی از ابالغ
ده ھزارتومان افزايش حق مسکن که در دولت قبلی مصوب شد نيز خودداری کرده است .بر اين اساس بايد گفت روشن
است که ھيچ اراده ای در دولت يازدھم برای بھبود شرايط معيشتی کارگران و عمل به ماده  41قانون کار وجود ندارد.
به نظر می ايد اين رويکرد از سوی وزارت کار و افزايش ھر روزه قيمتھا ھيچ راھی برای کارگران جز اعتراض
باقی نمی گذارد.
ما سال گذشته تالش کرديم از طريق طومار اعتراضی مسئولين مملکتی را متوجه شرايط مشقت بار کارگران کنيم و با
اعتراض به اين شيوه ،پيگير خواستھای خود شويم .اما شورای عالی کار عليرغم اين اعتراضی که شده بود عمال و علنا
و با زير پا گذاشتن نص صريح ماده  41قانون کار حداقل مزد را  7در صد پايين تر از تورم رسمی تعيين کرد .اين در
حالی بود که تورم واقعی خيلی بيشتر از اين ھا بود و ما کارگران در زندگی روزمره خود شاھد افزايش ھزينه ھای
زندگی تا چندين برابر بوده ايم.
وی در ادامه اظھار داشت :دولت ھر روز خود با برنامه و بصورت ھدفمندی قيمت ھا را باال می برد اما ھر وقت
مسئله افزايش حداقل مزد به ميان می ايد بالفاصله دادشان در می ايد که نمی شود ،چرا که اين مسئله باعث تورم خواھد
شد آيا مسخره تر از اين وجود دارد که در جامعه ای ظرف مدت دو سال از طريق قطع سوبسيدھا و افزايش تعمدی
قيمت ھا از سوی دولت ھزينه ھای زندگی چندين برابر افزايش پيدا کند و آنوقت وقتی افزايش چندر غاز حداقل مزد
کارگران به ميان می ايد ،تورم زا بودن اين مسئله در بوق بشود.
پروين محمدی در باره اقدامات پيش روی ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی برای افزايش حداقل مزد اظھار داشت :ما
اخيرا نامه ای را به وزير کار نوشته ايم و طی آن خواھان تشکيل فوری جلسه شورای عالی کار برای افزايش حداقل
مزد شده ايم .قرار شده است حداکثر ظرف مدت سه ھفته به خواست ما پاسخ دھند و چنانچه اين پاسخ يک پاسخ عملی
برای افزايش حداقل مزد نباشد بديھی است که ما اقدامات اعتراضی تری را در دستور خواھيم گذاشت و مصممانه
خواھان افزايش فوری حداقل مزد خواھيم شد .ما اميدواريم و بھتر آن است که وزير کار به عنوان رئيس شورايعالی
کار اقدام مقتضی را در اين زمينه انجام دھد .خواست افزايش حداقل مزد بر اساس ماده  41قانون کار يک خواست بر
حق است و ھر کس در مقابل اين خواست مقاومت کند ھم قانون را زير پا گذاشته است و ھم کارگران را رو در روی
خود قرار داده است.

