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نزدیک به دو سال از رنج های کرونایی 
مردم می گذرد. در این دو سال مملو از درد 
و مرگ، همه شــهروندان بدون استثنا، 
روزها و شــب های پردلهره ای را تجربه 
کردند اما برای برخی، این رنج ها به مراتب 
دشــوارتر بود، جانکاه دقیقاً مثل خود 

جان کندن!
از آن زن دست فروشــی که با وجود 
ازدحام مترو و خطر در کمین نشســته 
مرگ، مجبور بود برای تامین قوت الیموت 
فرزندان، دو ماســک ســه الیه روی هم 
بپوشد و پا به واگن های پردلهره بگذارد تا 
آن کارگر ساختمانی که در اوج پیک های 
پیاپی، حتی اگر خیلی ها تعطیل بودند و 
در خانه نشستند، باز هم مجبور بود آجر 
روی آجر بگذارد که اگر نمی گذاشــت، 
شب، دســت خالی و شــام، گرسنگی 

نصیبش بود.
اما در خــط مقدم همه ایــن رنج ها 
و دلهره هــای جانــکاه، گروه هایی قرار 
گرفتند که به طور مســتقیم با ویروس 
کرونا و مبتالیان به آن، سرو کار داشتند؛ 
پزشکان و پرستاران، هزینه های بسیار 
دادند و صدها نفر از کادر درمان کشــور، 
جان خود را بر سر تیمارداری از بیماران 
کرونایی گذاشــتند؛ بهیاران، رانندگان 
آمبوالنس ها، نیروهای خدماتی و پرسنل 
اداری بیمارســتان ها و در نهایــت، در 
آخرین حلقــه از این زنجیــره پرخطر 
و دلهــره آور؛ کارگــران زحمتکــش 

آرامستان ها.
لیست باال، سیاهه همه آنهایی است 
که در دوران کرونا، کارشــان، فداکاری 
مضاعف بود و هزینه های بسیار متقبل 
شدند اما از سر لیســت هرچه به سمت 
پایین تر حرکت می کنیم، میزان توجه 
مســئوالن و التفات به ایــن هزینه ها و 
دشواری های کار کمتر می شود تا جایی که 

یک غسال زن در یکی از آرامستان های 
کرج می گوید: »هیچکس مــا را ندید؛ 
چه روزها که اشهدمان را خواندیم و پا به 
غسالخانه گذاشتیم، چه شب ها که وقتی 
به خانه آمدیم و خواســتیم سر بر بالین 
بگذاریم، دیدیم خواب به چشم هایمان 
نمی آید. چقدر نگرانی بــرای فرزندان و 
خانواده هایمان داشتیم و چه عذاب ها که 
کشیدیم اما هنوز ساده ترین خواسته های 
ما بی جواب مانده اســت. هیچکس این 
همه فداکاری را ندید. دریغ که هیچ زمان 

دیده نمی شویم...«.
ارتباط گرفتن و صحبــت کردن با 
غســاالن و کارگران کفن و دفن دشوار 
اســت. صحبت ها همگی بوی غم های 
انباشــته می دهد، بوی دردهای مانده و 
دلمه بسته بر لوح غمگین سینه ها. یک 

خانم دیگر که در غسالخانه ای در تهران 
کار می کند، در  رابطه با سختی های این 
شغل و گالیه های بســیار از مسئوالن 
می گوید: »همیشه شغل ما دشوار بوده 
اســت. هیچکس تحمل این را ندارد که 
حتی یک ساعت در محل کار ما بنشیند 
و فقط نظاره گر باشد. پیکری می آورند که 
تمام تنش کرم گذاشته، آن یکی با هپاتیت 
و بیماری واگیردار تمام کرده و یکی دیگر، 
روزهای متوالی در خانه مانده و بو گرفته. 
ما سال ها با این رنج ها دست و پنجه نرم 

کردیم و دیده نشــدیم. وقتی کرونا آمد، 
همه چیز هزار برابر بدتر شد اما باز هم ما را 
ندیدند. حتی حاضر نشدند ما را در صورت 
فوت بر اثر کرونا، شــهید خدمت بنامند 
و حاضر نشدند نام ما کنار نام پرستاران 

بیاید...«.
مطالباتیکهکسینمیبیند

در میانه مــرداد ۹۹، خبــر آمد که 
»محمد خمیس آبادی« کــه به عنوان 
غســال در مجموعه آرامستان بهشت 
ســکینه)س( کرج خدمت می کرد، به 
دلیل ابتال به بیماری کووید ۱۹ جان خود 
را از دست داد. همسر او نیز که در بخش 
زنان کار می کرده با کرونای سختی درگیر 

و روزها در بیمارستان بستری شد.
خمیس آبادی، تنها غســال کشور 
نیســت که جان خود را در بحران کرونا 
از دست داده است. شــاید حدود ده نفر 
از این  نیروهای زحمتکش، مرگ شــان 
به رســانه ها درز کرده است، با این حال، 
هیچکدام از مطالبات شغلی این گروه، 
برآورده نشــد و هیچ تالشی برای بهبود 
وضعیت زندگی یا اشتغال این نیروهای 

جان برکف به عمل نیامد.
اول اینکه شهید خدمت نشدند و مرگ 
کرونایی آنها، شهادت به حساب نیامد. 
دوم اینکه، در بسیاری از آرامستان های 
کشور، هنوز تبدیل وضعیت این نیروها 
انجام نشــده و نیروهای غسال یا کفن و 
دفن همچنان به صورت پیمانکاری کار 
می کنند و ســوم اینکه، برای بسیاری از 
آنها، هنوز سخت و زیان آور بودن شغل به 
رسمیت شناخته نمی شود؛ مثالً رانندگان 
حمل متوفی که با جنازه های دردناک و 
بعضا در وضعیت بسیار بد سر و کار دارند 
ولی هنوز جزو مشــاغل گــروه ب قرار 
نگرفته اند. عالوه بر همــه این مصائب، 
حقوق غسال ها و کارگران آرامستان ها 
در دوران کرونا ریالی افزایش نیافته است. 
این گروه برخالف کادر درمان، نه امتیازی 

بابت کرونا گرفتند نه حق الزحمه ای به 
آنها پرداخت شد.

در روزهــای گذشــته، مدیرعامل 
ســازمان آرامســتان های کشور گفت: 
متاسفانه افزایش حقوق و مزایا برای افراد 
مشغول به کار در آرامستان ها نداشتیم و 
این موضوع تابع دستورات خاصی است 
که هنوز برای همکاران ما در آرامستان ها 

این اتفاق رخ نداه است.
این در حالی ســت که شــهریور ماه 
امســال، »مهدوی دامغانی« سرپرست 
اتحادیه آرامســتان های کشور ضمن 
پاسداشت اقدام شایســته و بزرگوارانه 
رئیس جمهــور در دیدار بــا کارکنان 
آرامستان بهشــت زهرا)س(، از ایشان 
درخواست کرد در شرایط سخت کرونا 
تبدیل وضعیت غســاالن مورد توجه و 

دستور کار قرار گیرد.
او با تاکیــد بر ضــرورت حمایت از 
غســاالن در دوران شــیوع کرونا افزود: 
تغسیل اموات یک واجب شرعی کفایی 
است و غساالن با تمام توان در حال انجام 
این کار تخصصی هستند که برخی شهرها 
گاهی در شیفت های متعدد این امر انجام 
می شود. از رئیس جمهور محترم تقاضا 
داریم تا در شرایط فعلی و افزایش حجم 
کاری آرامستان ها و کار تخصصی اعضای 
سالن تطهیر آرامستان ها، تبدیل وضعیت 
شغلی غساالن را در دستور کار قرار دهند 
زیرا این اتحادیه از ســال گذشته پیگیر 
انجام این درخواســت بوده ولی تاکنون 

اقدام چشمگیری صورت نگرفته است.
این مشکالت شغلی و نادیده گرفتن 
مطالبــات، مصداق روشــن تبعیض و 
شهروند درجه یک و درجه دو دانستن، 
توسط مسئوالن اســت. نمی خواهند 
بپذیرند یک غسال یا یک کارگر کفن و 
دفن نیز به اندازه یک پرستار یا پزشک، 
در دوران کرونا متحمل آســیب و خطر 
شــده اســت. حتی از آنجا که این گروه 

آسیب دیده، در آخرین ایستگاه بیماری 
مشغول به کار هستند، چه بسا رنج های 
روحی و مصائب روانی بیشتری را ناگزیر 
تحمــل کرده انــد و دم برنیاورده اند و 
همچنان بدون وقفه به خدمت به خلق 

خدا ادامه داده اند.

دوسالجانفشانی
بدوندورکاریوتعطیلی

»احسان سهرابی« نماینده کارگران 
در شــورای عالی حفاظت فنی وزارت 
کار که پیگیر بهبود شــرایط کارگران 
آرامســتان های کشــور و بحث تبدیل 
وضعیت آنهاســت، در رابطه با شرایط 
شــغلی ناگوار این کارگران زحمتکش 
می گوید: کارگران آرامستان های کشور 
همانند کادر درمان از روزهای اولیه کرونا 
در خط مقدم مشغول به کار بودند و معنی 
دورکاری را نفهمیدنــد و حتی یک روز 
تعطیلی نداشتند. این بزرگواران سال های 
سال است که به غیر از بیماری کووید۱۹ 
ســایر بیماری ها )تب کریمه، کنگو و... ( 
و اجساد متفاوتی را تجربه می کنند که 
حتی تجسم و درک این رنج ها و دلهره ها، 
برای مســئولین امر و مقامات شــهری 

دشوار است.
به گفته وی، بنابر مصوبات شورای 
عالــی امنیت ملی و ســتاد ملی کرونا، 
به استناد دســتورالعمل نحوه تشکیل 
پرونده شــهدای خدمت موضوع ماده 
۳ آیین نامــه اختصاصــی، صرفا کادر 

درمان مشمول شهید خدمت می شوند 
و کارگران غسالخانه ها و سایر کارگرانی 
که در آرامســتان ها با پیکــر بی جان 
اموات کرونایی ســروکار دارند و جان 
خویش را از دست می دهند، متاسفانه 
مشــمول شــهید خدمت نمی شوند.

سهرابی ادامه می دهد: این تبعیض، به 
شدت آزاردهنده است. نمی توان گفت 
فوت کادر درمان بر اثــر کرونا، مصداق 
شهادت است اما فوت غســاالن بر اثر 
کرونا، شهادت نیست. مگر یک غسال 
که جانش را کف دست گرفته و به خلق 
خدمت می کند، چه فرقی با یک پرستار 

یا پزشک دارد؟
او از بی عدالتــی دیگــری انتقــاد 
می کند: حدود دو هزار نفــر از کارگران 
آرامســتان های سراسر کشــور، هنوز 
پیمانکاری هســتند و به رغم این همه 
رنج و دشــواری در بحران کرونا، تبدیل 
وضعیت نشــده اند. در ارتباط با سخت و 
زیان آور شغل آنها تازه سال گذشته اقدام 
شد و هفت گروه از کارگران آرامستان های 
کشور در زمره مشاغل ب قرار گرفتند که 
می توانند به راحتی از بازنشستگی پیش از 
موعد استفاده کنند اما سخت و زیان آور 
بودن برخــی از گروه های شــغلی مثل 
رانندگان اتومبیل هــای حمل متوفی، 
در گروه الف دسته بندی شــده و باید از 
طریق کمیته های اســتانی اقدام کنند، 
در حالی که مسئولیت جمع آوری و حمل 
متوفیان، مسئولیتی بسیار سخت و به 

شدت زیان آور است.
نماینده کارگران در شــورای عالی 
حفاظــت فنــی وزارت کار خطاب به 
مســئوالن شــهرداری ها می گویــد: 
دشوارترین کارهای مجموعه شهرداری، 
برعهده کارگرانی اســت که بسیاری از 
آنها پیمانکاری هستند، کارگران فضای 
سبز، پاکبان ها، مشاغل دشوارتری مانند 
غســالی یا تولی کفن و دفن، آن وقت آیا 
عادالنه است که مدیران پشت میزنشین 
که کارشان دفتری است و نه با متوفی و نه 
با بیماری ســروکار دارند، رسمی باشند 
و اینها پیمانــکاری. این همه تبعیض را 

چطور می توان تحمل کرد؟!
همیشهبهشغلمافتخارمیکنم

تبعیض، بغضی ست که گلوی صدها 
و هزاران غســال و کارگر کفــن و دفن 
و قبرکن  را می فشــارد. متاسفانه همه 
معادالت به ضرر زحمتکشانی است که 
در دو سال گذشته، خدمتگزاران راستین 
و واقعی مردم بوده اند، اینها واقعاً از »جان« 
مایه گذاشــته اند.او سال هاست در یک 
آرامستان در شهرســتان کار می کند و 
با وجود همه رنج هــا، می گوید: »دیده 
نشدیم، تبدیل وضعیت مان نکردند و با 
همین دست ها، بارها پیکر اموات کرونایی 
مردم را غسل داده ام. مرگ در دو قدمی 
ایستاده و همیشــه در دو قدمی ما بوده 
اما بدون تظاهر بگویم همیشه به شغلم 

افتخار می کنم...«.
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روز نوزدهم آذر ماه، فیلمی از حاشیه 
ســفر هیات دولت به اســتان لرستان 
منتشــر شــد که از تجمع کارگران یک 
خودروســازی بروجرد منتشر شده بود. 
در این فیلم، نماینده بروجرد با لحن تند 
از تجمع کننــدگان می خواهد که بروند 
و اگر یکی از شــما اینجا بایستد، خودش 

می داند.
به گزارش توسعه ایرانی، بازتاب گسترده انتشار این 
فیلم در فضای مجازی، باعث شد که دیروز این نماینده 
مجلس در نطق میان دستور خود، مدعی شود که فیلم 
تقطیع شده بوده و وی از کارگران خواسته تا بروند و وی 

کار آنها را راحت تر پیش ببرد.
فاطمه مقصودی، نماینده بروجــرد در مجلس روز 
گذشته در صحن علنی مجلس درباره فیلمی از حضورش 
در تجمع شهرستان اشترینان که اخیرا در فضای مجازی 
منتشر شده، گفت: از کارگران خواستم بروند تا راحت تر 
بتوانم کارشــان را پیش ببرم.به گزارش ایســنا، وی در 

مورد مشــکالت شــرکت خودروسازی 
شهرســتان بروجرد گفت: کارگران ۱۱ 
ماه است که حقوق نگرفته اند. بنده در این 
کارخانه حضور پیدا کردم و با مساعدت 
رئیس جمهور و وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت بخشی از مشکالت را حل کردیم. 
در واقع در حال باز کردن گره های کور یک 
مشکل چند ساله هستیم. متأسفانه یک 
فیلم تقطیع شده و سودجویانه از بنده منتشر شده که از 

کارگران می خواهم محل تجمع را ترک کنند.
مقصودی در مورد برخوردش با کارگران گفت: بنده از 
کارگران خواستم بروند تا راحت تر بتوانم کارشان را پیش 
ببرم. درخواست اینجانب هم با استقبال پرشور کارگران 
همراه شد و خوشبختانه محل تجمع را ترک کردند اما 
عده ای خواســتند به خدمات صادقانه اینجانب حمله 
کنند. از همه مردم و فعاالن مجازی می خواهم که به هیچ 
وجه به ویدئوی تقطیع شده توجه نکنند. سوءاستفاده از 

فیلم های تقطیع شده باید برای همیشه به اتمام برسد.

رئیس کانون بازنشســتگان کارگری 
تهــران از دیده نشــدن ســهم تامین 

اجتماعی در الیحه بودجه انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، دیروز از الیحه بودجه 
۱۴۰۱ رونمایی شد. بخشی از مولفه های 
این الیحه با انتظــارات جامعه هدف و به 
خصوص کارگران و بازنشستگان تفاوت  
دارد و یکی از انتقادات وارد به الیحه اخیر 

مربوط به ســهم صفر ســازمان تامین اجتماعی است، 
چنانکه در بنــد )و( تبصره ۲ الیحه بودجــه که همواره 
پرداخت بخشــی از بدهی های دولت به سازمان تامین 
اجتماعی دیده می شد، هیچ سهمی برای سازمان دیده 
نشده است.علی دهقان کیا در این رابطه گفت: متاسفیم 
که برای تامین اجتماعی هیچ سهمی در نظر نگرفته اند و 
فراموش کرده اند که دولت حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان 
به این بیمه گر بدهکار است.او با اشاره به متن الیحه بودجه 
افزود: دولت ها عموماً با شعار بهبود وضع زندگی مردم و 
رنگین کردن ســفره های کارگران به سر کار می آیند اما 

بعد از مدتی متوجه می شویم که اراده ای 
برای بهبود وضع معاش طبقات فرودست 
ندارند.به گفته وی، اگــر پرداخت بدهی 
دولت به تامین اجتماعی در الیحه بودجه 
دیده نشــود، سازمان در ســال آینده به 
مشــکل جدی برخواهد خــورد و حتی 
نخواهد توانست از پس هزینه های جاری 
و یومیه خود بربیاید. بدهی جاری دولت به 
سازمان ماهانه حدود ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
است. پرداخت همین بدهی جاری بیش از ۶۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار می خواهد و جای تاسف دارد که حتی همین 
بدهی جاری را در بودجه ندیده اند چه برســد به بدهی 
تاریخی و انباشته.دهقان کیا گفت: نمایندگان مجلس 
در بررســی و بازبینی بودجه باید حتما سهم کارگران و 
بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی را ببینند وگرنه 
مشکالت حادتر می شود. تنها راه بهبود معاش و زندگی 
بازنشستگان کارگری، پرداخت بدهی دولت به سازمان 

است. بدهی را نپردازند، اوضاع بحرانی تر می شود.

نمایندهبروجرددرمجلس:

گفتم کارگران بروند تا راحت تر مشکالتشان را حل کنم!
رئیسکانونبازنشستگانکارگریتهران:

سهم تامین اجتماعی در الیحه بودجه سال آینده صفر است

کارگرانآرامستانهای
کشورهمانندکادردرماناز
روزهایاولیهکرونادرخط
مقدممشغولبهکاربودندو
معنیدورکاریرانفهمیدند

وحتییکروزتعطیلی
نداشتند

نمیتوانگفتفوت
کادردرمانبراثرکرونا،

مصداقشهادتاست،اما
فوتغساالنبراثرکرونا،
شهادتنیست.مگریک
غسالکهجانشراکف
دستگرفتهوبهخلق

خدمتمیکند،چهفرقیبا
یکپرستاریاپزشکدارد
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نسرینهزارهمقدم

قصه پرغصه بانک رفاه کارگران

موضوع خصوصی سازی بانک رفاه کارگران از 
سوی مجالس و دولت های گذشته و به ویژه از اوایل 
دهه ۹۰ در کشور مطرح شده است. ذکر چند نکته 

در این مورد ضروری است:
۱. بانک رفاه کارگران که در حکم تاســیس آن 
یک »بانک تعاونی« بوده و یکی از سهامی عام ترین 
مجموعه های اقتصادی کشور بوده و به میلیون ها 
بیمه شده و مســتمری بگیر تامین اجتماعی تعلق 
داشت، در ســال ۱۳۵۸ در کنار بانک های خارجی 
و بانک های خصوصی، مصادره و دولتی شد ولی با 
تالش متولیان وقت، طی دهه 7۰ این اشتباه تصحیح 
و مدیریت و مالکیت بانک رفاه کارگران به صاحبان 

اصلی آن یعنی سازمان تامین اجتماعی، برگشت.
۲. براساس سیاست های کلی اصل ۴۴، نهادهای 
عمومــی غیردولتــی ازجمله تامیــن اجتماعی 
می توانند تا ۸۰درصد سهام شرکت های دولتی را 
تملک و مدیریت کنند. این نهادها از مصادیق مجاز 
برای خرید و تملک سهام واگذاری دولت هستند 
ولی بعدها به موجب قانون اجرای سیاســت های 
کلی اصــل ۴۴ و اصالحات چندبــاره آن، به غلط 
سازمان تامین اجتماعی مشمول اصل ۴۴ و مکلف 
به واگذاری سهام خود شد و سقف تملک سهام به 
۴۰درصد محدود شد که درمورد بانک رفاه کارگران 

ابتدا به ۱۰ و سپس به ۳۳درصد رسید.
۳. در حالی که قانون اجرای سیاست های کلی 
اصل ۴۴ باید منجر بــه کاهش تصدی گری دولت 
می شد، با تغییراتی که در این قانون صورت گرفته 
و به ویژه تبصره هــای مــاده ۵ آن، تصدی گری و 
بنگاه داری دولت افزایش می یابد ولی از محل »مال 
غصبی« با »معامله فضولی« یعنی اینکه مقرر شده 
۶۳درصد سهام بانک رفاه کارگران، تحت تملک و 

مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
۴. طبــق قوانین جاری و ســاری فعلی )قانون 
بانکــداری خارجی( یک تبعــه خارجی می تواند 
۹۹درصد ســهام یک بانک ایرانی را تحت تملک 
و مدیریت خود داشــته باشــد ولــی ۴۵ میلیون 
نفر بیمه شده و مســتمری بگیر تامین اجتماعی 
نمی توانند مالک و مدیر بانکی باشــند که از محل 
اندوخته های بیمه ای خودشان شکل داده اند. شاید 
بهتر باشد تامین اجتماعی برود یکی از کشورهای 
کوچک و جزیره ای را بخرد و سهام بانک رفاه کارگران 
را به یکی از اتباع آن کشور خارجی متعلق به خود 

واگذار کند!
۵. در حال حاضر بســیاری از بانک های کشور 
توسط یک فرد یا یک نهاد، مالکیت و مدیریت شده 
و می شود مثل بانک های مربوط به شهرداری ولی 
ظاهراً فقط مشکل نظام بانکداری کشور، همین بانک 
رفاه کارگران متعلق به میلیون ها نفر از بیمه شدگان و 

مستمری بگیران تامین اجتماعی است.
۶. عملکرد مدیران اسبق بانک رفاه کارگران و 
تامین اجتماعی مورد تایید تام و تمام نبوده و نیست، 
ولی بانک رفاه کارگران همواره مقید به رعایت قوانین 
بانکی و اعمال نظارت بانک مرکزی بوده و هست و 
اطالعات مربوط به این بانک از مدت ها قبل در کدال 

بورس بارگذاری شده و در دسترس است.
7. طرفــداران خصوصی ســازی بانــک رفاه 
کارگران، روی کاغــذ فوایدی را برمی شــمارند 
کمااینکه همین فواید را برای بورسی شدن شستا 
هم مطرح می کردند ولی این افراد پاسخ نمی دهند 
که ورود به کدام بورس؟! بورسی که هر هفته برای 
مدیریت آن )ســرکوب عرضه و تشویق تقاضای 
سهام و بالعکس( در وزارت اقتصاد جلسه صبحانه 
کاری برگزار می شــود؟ بورســی که در زیرزمین 
ساختمان آن تجهیزات ماینری و استخراج رمزارز یا 
تجهیزات مربوط به انجام معامالت الگوریتمی برای 
نوسان گیری از معامالت انجام می شود؟ بورسی که 
سهام شرکت های بورس، بورس کاال و... در اختیار 
اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است؟ بورسی که 
اعضای شورای عالی آن هم زمان عضو هیات مدیره 

چندین شرکت بودند؟
در پایان باید گفت به نام اجرای اصل ۴۴ قانون 
اساســی و برای کاهش تصدی گری و بنگاه داری 
دولت، پارادوکس تلخی شــکل گرفته که به نظر 
نمی رسد نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور 
بتواند برای آن توضیح یا توجیه مناسبی بیاورد. مگر 
می شود قانونی بنویسیم برای کاهش تصدی گری 
و بنگاه داری دولــت و در آن حکم بــه تملک مال 
غیر )سهام غیردولتی( توســط دولت را بدهیم و 

تصدی گری و بنگاهداری دولت را افزایش دهیم؟

یادداشت

علیحیدری،نایبرئیسهیأتمدیره
سازمانتامیناجتماعی


