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پرونده سه کارگر سیمان کارون 
روی میز قوه قضاییه

سه کارگر احضار شده ســیمان کارون منتظر 
صدور رای نهایی دادگســتری شهرستان مسجد 

سلیمان هستند.
به گــزارش ایلنا، ســه کارگر ســیمان کارون 
به دنبال سلسله تجمعات بهمن و اسفند سال ۹۵ 
کارگران سیمان کارون در اعتراض به معوقات مزدی 
و نامشخص بودن وضعیت شرکت با هویت »فرشاد 
خدادادیان«، »خرم آقابیگی« و »امین حاتمی« با 
شکایت کارفرما به مراجع قضایی احضار و برای آنها 

پرونده تشکیل شده است.
کارگران سیمان کارون اظهار داشتند: پرونده 
این کارگران در حالی اخیرا )۱۰ شــهریورماه( به 
دادگستری شهرستان مسجد سلیمان با شکایت 
کارفرما به اتهام »اخالل در نظم جامعه« و »شرکت 
در تجمعات غیرقانونی«، »توهین تهدید«، »نشر 
اکاذیب« و »تشکیل گروه در فضای مجازی« ...ارجاع 
داده شده که پیش از این کارگران دست کم ۴ بار با 

حکم مراجع قضایی تبرئه شده اند.
این کارگران اظهار داشتند: این تاخیر با توجه به 
سابقه صدور احکام فعاالن کارگری ما را نگران کرده 
و نگرانیم که این سه کارگر را با احکام سنگینی چون 
احکامی فعاالن کارگری و مدنی که اخیرا صادر شده، 
محکوم کنند. در عین حال امیدواریم با حکم رئیس 
قوه قضائیه پرونده های اخیر به سرعت تجدیدنظر 

شده و به آنها رسیدگی شود.
    

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
 مانع دست درازی 

به بانک رفاه می شویم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ممانعت 
نمایندگان مجلس از اقدام جدید دولت درباره فروش 

سهام بانک رفاه در بورس خبر داد.
سهیال جلودارزاده در برنامه رادیویی »مناظره« با 
موضوع بررسی موانع قانونی تحقق سه جانبه گرایی 
در تامین اجتماعی، با بیان اینکه تامین اجتماعی 
منافع کارگــران را در نظر می گیــرد، عنوان کرد: 
مشکل اساســی مســأله قدرتمند بودن دولت و 

حاکمیت در امور مربوط به این سازمان است.
وی با تاکیــد بر اینکه قانون ســه جانبه گرایی 
نیازمند بازنگری اســت، عنوان کــرد: دولت که 
یکی از ارکان این قانون اســت به عنوان کارفرمای 
شــرکت های بزرگ خصوصی که هنــوز دولتی 
باقی مانده اند، محسوب می شــود، بنابراین وزن 
نماینده های کارفرما و کارگری در این جلسات به 

یک میزان نیست که باید بازنگری شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز مخالفت 
با دولتی شدن تامین اجتماعی گفت: دولت تنها باید 
نظارت کند و سپس توازن را میان بخش کارگری و 
کارفرمایی برقرار کند امــا از آنجا که خود به عنوان 
کارفرما حضور دارد از اعمال و اجرای مواردی که به 

نفع کارگر باشد جلوگیری می کند.
جلودارزاده برداشــت منابع تامین اجتماعی 
توسط دولت ها را به عنوان یکی از مشکالت این نهاد 
برشمرد و عنوان کرد: تامین اجتماعی بزرگترین 
گردش مالی در کشــور را دارد و این موضوع مورد 

توجه دولت هایی است که پول نیاز دارند.
وی ادامه داد: متاســفانه نواقــص قانونی، این 
سازمان را به صندوق پس انداز دولت ها مبدل کرده و 
بخش بزرگی از این مطالبات هنوز پرداخته نشده که 

به بخش کارگری لطمه وارد می کند.
نماینده تهــران در مجلس گفــت: از آنجا که 
نمایندگان مجلس برای پیگیری امور خود به دولت 
نیاز دارند در یک سال نخست هر دولت، تیم بندی ها 
شکل می گیرد و تعدادی از افراد به عنوان فراکسیون 
کارگری در مجلس آغاز به کار می کنند که با تالش 

مضاعف از مشکالت زیادی جلوگیری می کنند.
جلــودارزاده به اقدامات فراکســیون کارگری 
مجلس اشاره کرد و گفت: اخیرا وزارت بهداشت و 
درمان با به کارگیری یک البی پرقدرت و ثروتمند، 
تعداد زیادی از نمایندگان مجلس را با خود همراه 
کرده بود که هدف آن بازگرداندن ســازمان تامین 
اجتماعی به وزارت بهداشــت بود تا با بودجه این 
نهاد طرح نظام سالمت را اجرایی کند اما اقدامات 

فراکسیون کارگری این اقدام را خنثی کرد.
وی افزود: برنامــه جدید دولت بــرای تامین 
اجتماعی، قرار دادن ســهام بانک رفاه در بورس و 
فروش آن اســت. مجلس در این خصوص نیز ورود 
پیدا کرده و در حال مقابله با آن است چون سرمایه 
این بانک متعلق به دولت یا یک نهاد خاص نیست 

بلکه صاحب آن کارگران هستند.
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اخبار کارگری

بررسی آمارها نشان می دهد که به 
دلیل افزایش تمایــل جوانان به ادامه 
تحصیل برای یافتن شغل بهتر و کشش 
پایین جذب متقاضیان کار از ســوی 
بازار، ســن بیکاران در حــال افزایش 

است.
بیکاری یکــی از مســائل عمده 
اقتصادی و اجتماعی است که به صورت 
مستقیم بر افراد جامعه اثر دارد و بهبود 
شــرایط و رفع این مســاله همواره از 
دغدغه مسئوالن و دســت اندرکاران 
است. شــاخص بیکاری بلندمدت بر 
مدت زمان بیکاری تاثیر ویژه دارد. بر 
این اساس، افزایش طول مدت بیکاری 
نه تنها برای فرد بلکــه برای دولت نیز 

هزینه سنگینی دارد.
مرکز مطالعات و آمارهای کاربردی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
گزارشی از وضعیت بیکاران براساس 
طول مدت بیکاری در ســال گذشته 
منتشر کرده اســت. بررسی جداول 
آماری نشان می دهد که جوانان بیکار 
زیر ۳۰ سال درواقع اصلی ترین گروه 
جویای کار هســتند و دلیــل آن نیز 
افزایش تعداد جوانان تحصیل کرده و 
نیز افزایش مشارکت زنان است که در 

نتیجه آن تقاضا برای ورود به بازار کار 
به خصوص برای گروه سنی کمتر از ۳۰ 

سال در حال افزایش است.
همچنین بررســی نتایــج طرح 
آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۷ 
نشان دهنده آن است که نرخ بیکاری 
در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال، ۱۱درصد 
اســت و دلیل آن پایــان تحصیالت 
تکمیلی و توقع کســب شــغل بهتر 
و متناســب با تحصیــالت تکمیلی 
است. همچنین کمترین نرخ بیکاری 
بلندمدت در میان مردان و زنان در سال 
گذشــته مربوط به رده سنی ۳۰ ساله 
با نرخ ۲.۸درصد اســت و دلیل آن نیز 
عالوه بر افزایش سن، اولویت داشتن 

شغل نسبت به ماهیت آن است.
معمــوال بخشــی از بیــکاران 
را »بیکاران قبال شــاغل« تشــکیل 
می دهند. بر این اســاس سال گذشته 
۲۳.۶درصد از بیــکارن افرادی بودند 
که در پنج ســال گذشته شاغل بودند 
و در واقع بیــکاری بلندمدت را تجربه 
کرده اند. این در حالی اســت که این 
نســبت برای »بیکاران غیرشــاغل« 
۵۷.۵درصد اســت. براساس جداول 
آماری، ۴۲درصد مــردان و ۵۶درصد 

زنان در ســن ۲۵ تا ۲۹ سال به مدت 
یک سال و بیشتر در انتظار یافتن شغل 
بودند. این در حالی اســت که در گروه 
سنی ۳۰ ســاله، درصد مردان کاهش 
یافته است )۲۹.۴درصد( اما جمعیت 
زنان رشد داشت و به رقم ۵۷.۱درصد 
رسیده است و دلیل آن نیز حساسیت 
زنان برای یافتن کار مورد عالقه و عدم 
مســئولیت مســتقیم آنان در تامین 

معیشت خانواده است.
در مجموع براســاس آخرین آمار، 
در سال گذشته سهم بیکاران ۱۵ تا ۲۹ 
ساله از کل بیکاران کشور ۵۲.۹درصد 
و ســهم بیکاران با طول مدت بیکاری 
بلندمدت از کل بیــکاران در این دوره 

زمانی ۳۷.۸درصد بوده است.
اشتغالزایی از طریق هماهنگی 
بین عرضه و تقاضای نیروی کار

در همین زمینه مرکز پژوهش های 
مجلــس نیز بــا انتشــار گزارشــی 
درخصوص رونق تولید اعالم کرد که 
نیاز به تصویب قانون جدید نیست و با 
هماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی 
کار، اشــتغالزایی افزایــش می یابد و 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 

متولی این امر است.

در این گزارش آمده است: براساس 
شواهد موجود طی دهه گذشته پوشش 
تحصیالت دانشگاهی روندی صعودی 
داشته و در مقابل بخش تقاضای نیروی 
کار نتوانسته است مشاغلی متناسب 
با این ســطح از تحصیالت ایجاد کند. 
یکی از نتایج این عدم تعادل، افزایش 
ســطح تحصیالت جمعیت بیکار )به 
خصوص در میان زنان جــوان( بوده 
اســت. نتیجه دیگر این عدم تعادل، 
افزایش عدم تطابق نیروی در سن کار و 
مشاغل موجود بوده که در استان هایی 
که ســهم بخش خدمات و صنعت در 
سطح باالیی نیســت، نمود بیشتری 
یافته است. همچنین فاصله متوسط 
ســال های تحصیل جوانان و زنان از 

ســطح تحصیالت مورد نیاز مشاغل 
موجود در برخی از استان های کشور 
نزدیک به ۱۰ سال رســیده است که 
نشــان می دهد در صورت عدم تغییر 
ســاختار تولید و تقاضای نیروی کار 
در ایــن مناطق طی ســال های آتی، 
امکان یافتن شغل برای افراد بیکار این 
گروه ها تقریبا ناممکن خواهد شــد. 
همچنین بازار کار ایران طی ۳۰ سال 
اخیر شاهد تحوالتی بنیادین بوده به 
طوری که طی ســال های اخیر عرضه 
نیروی کار در کشور به خصوص تحت 
تاثیر رشد شتابان جمعیت در سال های 
اول انقالب اسالمی کشور قرار داشته و 
ترکیب جمعیت جوان کشور فشار خود 
را متوجه عرضه نیروی کار کرده است، 
طوری که متوسط سالیانه عرضه جدید 
نیروی کار طی دهه اخیر از رشد قابل 

توجهی برخوردار شده است.
بنا بر ایــن گــزارش، افزایش نرخ 
مشارکت فارغ التحصیالن دانشگاه های 
کشور و همچنین افزایش نرخ مشارکت 
زنان از دیگر موضوعاتی است که روند 
افزایشــی عرضه نیروی کار در کشور 
را تشــدید کرده اســت. بر این اساس 
اهمیت موضوع اشــتغال در شرایط 

فعلی بیش از پیش شده است.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 
برنامه هایی بــرای افزایش هماهنگی 
شغلی جوانان ارائه کرده که از آن جمله 
می تــوان به افزایش مهــارت جوانان 
از طریق توســعه آموزش های رسمی 
مهارت محور )همچون هنرستان ها و 
مدارس فنی و حرفه ای( با ادغام منابع 
بخش دولتی و سازمان های غیرانتفاعی 
و تشکل های مردم نهاد اشــاره کرد. 
حمایت از کارفرمایــان و کارآفرینان 
از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان 
کارگاه هــای تولیــدی و خدماتی در 
به کارگیــری دانش آموختــگان 
دانشگاهی بیکار شــغل اولی با کمک 
ارائه تسهیالت بانکی و بیمه ای برنامه 

دیگر پیشنهادی این مرکز است.
اســتفاده از ظرفیت بالقوه جوانان 
در حوزه IT برای توسعه فعالیت های 
حوزه خدمات از طریق ایجاد شــبکه 
گردشگری، فناوری اطالعات در جلب 

گردشگران خارجی، حمایت از ایجاد 
صندوق های ســرمایه ای خطرپذیر 
و صندوق هــای پژوهــش و فناوری 
در حمایت از ایجاد اســتارت آپ ها و 
محصوالت دانش بنیان با هدف صادرات 
با استفاده از صنایع صندوق نوآوری و 
شکوفایی نیز راهکارهای پیشنهادی 

مرکز پژوهش های مجلس است.
در ادامــه، مرکــز پژوهش هــای 
مجلس افزایش قابلیت جذب و اشتغال 
دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت 
و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار 
کار، ارائه برنامه های نوین آموزش فنی 
وحرفه ای ترکیبــی از آموزش فنی و 
مهارت هــای رفتاری مرتبــط با کار، 
کارآموزی و آموزش های تقاضامحور 
در کنار موافقتنامه های پیشــینی با 
بخش خصوصی برای کارآموزی را نیز 

پشنهاد می کند. 
براســاس ایــن گــزارش، مرکز 
پژوهش هــای مجلــس، شــفافیت 
اطالعات بازار در ســطح ملی درباره 
عرضــه و تقاضــا بــرای بــازار کار و 
آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی، 
دسترسی ســریع به درخواست های 
عرضه و تقاضای کار و تســریع فرایند 
جورسازی برای کارفرما و جست وجو 
کننــده شــغل از طریق نظــارت و 
توسعه مؤسســات کاریابی و استفاده 
از اطالعــات اســتخراج شــده برای 
بهبود سیاســت گذاری بــازار کار را 
آخرین راهکارهای اشتغالزایی جوان 

تحصیل کرده اعالم کرد.

مرکز پژوهش های مجلس: 

اشتغالزایی نیاز به قوانین جدید ندارد
53 درصد بیکاران کشور، بین 15 تا 29 سال دارند

خبر

رئیس هیــأت مدیره ســازمان دیده بان 
شفافیت و عدالت از مســئوالن دستگاه قضا 
خواســت که به جای کارگران هفت تپه، اول 
سراغ خائنانی بروند که ارز و طال و کارخانه های 

ملت را به تاراج داده اند.
متن یادداشــت احمد توکلــی خطاب به 

مسئوالن قوه قضاییه به این شرح است:
کمتر کســی تا امروز مرا اهل مدح و ثنای 
قدرتمندان شــمرده اســت ولی بــر خودم 
واجــب می دانم که در تکریــم خدمتگزاران 
درســت کردار، حتی اگر صد بار هم درستی 
ببینم، از تکرار تکریم خســته نشوم. پرواضح 
اســت که انجام ایــن وظیفه، مانــع انجام 
وظیفه نقد منصفانه اشــتباهات نخواهد بود. 
حجت االسالم رئیســی نیز از این قاعده کلی 
مستثنی نیست. روز یکشــنبه، رئیسی یک 
باب دیگر به سوی عدالت گشود. این در تازه، 
دستور ایشان به رئیس کل دادگستری استان 
تهران برای رسیدگی به پرونده های کارگران 
هفت تپه در شــعبه ۲۸ دادگاه انقالب تهران 
است که در مرحله بدوی به مجازات های بسیار 

سخت منجر شده است.
سازمان خصوصی سازی نیشکر هفت تپه 
را بــه ثمن بخس بــه دو نفر نااهــل، در واقع 
می بخشد. به اصطالح خریداران، با فروش شکر 
موجود در انبار، مدتی کارخانه را می چرخانند، 
وام ارزی از صندوق توسعه ملی و وام ریالی از 
بانک ها مرهم به زخم های کارخانه نمی گذارد. 
از همه بدتر، بــرای ماه های متمادی حقوق و 

دســتمزد کارگران را نمی پردازند. متاسفانه 
در طی این مدت صدا از کسی بلند نمی شود، 
نه سازمان خصوصی ســازی که قانون را در 
واگذاری رعایت نکرده و بــه وظیفه نظارتی 
خویش عمل نکرده، اعتراضــی می کند، نه 
وزارت اطالعــات این چپاول هــا را تعقیب 
می کند، نه استانداری تکانی به خود می دهد، 
نه دادستان و مدعی العموم وارد می شوند و نه 
کس دیگری به داد می رسد. اگر هم اینها که 
اسم بردم کاری کرده باشند، کارگران و مردم 
نه خبری می شــنوند و نه اثری می بینند. بعد 
۳۰۰۰ کارگر مظلومــی که ماه های متمادی 
حقوقشــان داده نشــده و تحرک مؤثری از 
مسئوالن ذیربط استان و مرکز ندیده  اند، چه 
باید بکنند؟ وقتی گفت وگو، گله و شــکایت 
اثری نمی کند، چه چاره ای جز تجمع در برابر 
دستگاه های مســئول و تظاهرات در خیابان 

باقی می ماند؟
می گویند این تجمع و راهپیمایی باید جواز 
داشته باشــد چون قانون اساسی مقرر کرده 
تجمع و راهپیمایی تنها اگر مخل مبانی اسالم 
و نظم عمومی نباشد، مجاز اســت و این کار 
کنترل می خواهد. ولی کارگران هفت تپه جواز 
نداشتند! این ادعا از نظر حقوقی درست است 
ولی شما کی جواز داده اید که مردم امیدوار به 
گرفتن جواز باشند و به شما رجوع کنند؟ چرا 

انتظار دارید ظلم تحمل شود؟
اعتراض مظلوم دستور مؤکد اسالم است 
نه مخل مبانی آن. برای مظلوم نه تنها اینکار 

مجاز است بلکه در مواقعی واجب است آن هم 
همراه با فریاد به بدگویی! قرآن ناسزاگویی را از 
مظلوم نه تنها پذیرفتنی، بلکه دوست داشتنی 
وءِ ِمَن الَْقْوِل  ُ الَْجْهَر بِالسُّ می خواند )اَل یُِحبُّ اللَّ
إاِلَّ َمْن ُظلَِم: خداوند بانگ برداشتن به بدزبانی 
را دوســت ندارد مگر ]از[ کسی که بر او ستم 

رفته باشد. سوره نساء آیه ۱۴۸(
مقابله با ســتم و تالش بــرای احقاق حق 
واجب دینی است. طبق فتوای امام خمینی 
)رحمه الل علیــه(، اگر نهــی از منکر فردی 
تأثیر نداشته باشد و به شکل جمعی احتماال 
مؤثر باشد، یارگیری برای اقدام جمعی واجب 
است. می ماند نظم عمومی که کارگران معموال 
دو کار را در تظاهراتشان رعایت می کنند: در 
پالکاردها و شعارهایشان پیوستگی خویش 
با رهبری و نظــام را تصریح می کنند و نظم را 
خودشان برقرار می کنند تا بهانه برای مقابله با 

خویش را فراهم نکنند.
نظم تظاهرات کارگری بــه میزان زیادی 
به واکنش مســئوالن مورد اعتراض و پلیس 
بستگی دارد. انصاف و تدبیر بسیار کارساز است. 
گفته می شــود برخی از افراد شرکت کننده 
تمایالت کمونیســتی داشته اند. خب داشته 
باشند، مگر در قوانین ما اعتقاد به مارکسیسم 
جرم انگاری شده است؟ اگر خدای ناخواسته 
بحث جاسوســی یا وطن فروشی یا همکاری 
با گروه های ضــد انقالب مطرح بوده اســت 
الاقل متن حکم را منتشــر کنیــد تا مردم 
بدانند و به ناحق نظام متهم نشــود؟ البته اگر 

چنین اتهاماتی هم ثابت شــده باشد باز این 
محکومیت ها غیرعادالنه است.

اساســا وقتی طــرز مدیریــت اقتصادی 
دولت ها در ۳۰ســال اخیر چنان بوده است 
که برخالف اســالم، نابرابری تشــدید شده 
و در کنار فقر و حاشیه نشــینی ۱۱ میلیون 
هموطن، باســتی هیلزها ســاخته می شود، 
دلتان می خواهد مارکسیســم رشد نکند و 
اســالم ناب محمدی رشــد کند؟ اول بروید 
سراغ خائنان یقه سفیدی که با به تاراج دادن 
ارز و طال و کارخانه های ملت خیانت کرده اند و 

دست از کارگران بردارید.
حتــی اگــر در تجمعــات و تظاهــرات 
تظلم خواهانه کارگری جرمی هم واقع شده 
باشد، حکومت تا می شود باید نادیده بگیرد و 
در موارد ضروری برای تعقیب، از سخت گیری 
بپرهیزد. مقصود، صــدور حکم متفاوت بین 
غنی و فقیر در ارتکاب جرم واحد با شــرایط 
یکسان نیست، بلکه دقت در درک تفاوت های 

واقعی است و اولویت در رسیدگی.

آقای اسماعیلی ســخنگوی قوه قضائیه 
درست گفت که کارگران حتی اگر در تجمع 
حق طلبانه شــان جرمی هم واقع شــود باز با 
چپاول کنندگان امــوال عمومی متفاوت اند. 
رئیســی می خواهد این تفــاوت در اقدامات 
قضایی درک و رعایت شود و این مبارک است.

البته این سختگیری غیرعادالنه منحصر 
به کارگران و تنها در شعبه ۲۸ دادگاه انقالب 
تهران نیست. سال هاســت که فعاالن عرصه 
عدالت خواهی و رسانه و کسانی که در سیاست 
و تحزب فعال هستند، در شعبه های مختلف 
تهران و شهرســتان ها، از این سخت گیری ها 

زخم برداشته اند.
باز همین جــا تذکر دهم که نقــد در این 
زمینه که به شرط حیات، بررسی آن را به آینده 
نزدیک وامی گذارم، چیزی از گناه کسانی که 
به ملت خویش پشت می کنند و به دشمنان 
سواری می دهند، نمی کاهد و از ارزش احکام 
قاطعانه و در عین حال، عادالنه قضات شریف 

کم نمی کند.

نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی:

به جای کارگران هفت تپه، سراغ خائنان به ملت بروید

مرکز پژوهش های مجلس 
نیز با انتشار گزارشی 

درخصوص رونق تولید 
اعالم کرد که نیاز به تصویب 

قانون جدید نیست و با 
هماهنگی بین عرضه 
و تقاضای نیروی کار، 

اشتغالزایی افزایش می یابد 
و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی متولی این امر 

است

در سال گذشته سهم 
بیکاران 15 تا 29 ساله از کل 
بیکاران کشور 52.9درصد 
و سهم بیکاران با طول مدت 

بیکاری بلندمدت از کل 
بیکاران در این دوره زمانی 

3۷.۸درصد بوده است
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