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قراردادهــای موقت چنــد ماهه، 
بهترین ابزار فشاری است که در دست 
کارفرمــا قرار گرفته اســت. ۹۵درصد 
کارگران شــاغل ایران قــرارداد موقت 
دارند و حتی در مشاغل مستمری که یک 
جایگاه شغلی برای سال ها و حتی دهه ها 
بدون هیچ تغییری پابرجاست، بازهم 
کارگران قرارداد دائم ندارند. با این حربه، 
کارفرما آینده شغلی کارگران را ناعادالنه 
به گروگان گرفته، به این مضمون که اگر 
اعتراض کنید، نافرمان و متمرد باشید 
یا چیزی بیش از آنچه به شــما عنایت 
می کنیم، مطالبه کنید، برگه عدم نیاز 
به دست تان می دهیم و شما را از درهای 

کارخانه به بیرون هدایت می کنیم.
این اتفاق از ابتدای مهر ماه امسال، 
برای سه کارگر کارخانه سیمان کارون در 
خوزستان رخ داد. تعدیل این سه کارگر 
در شــرایطی که هر سه آنها متخصص، 
مهندس و باسابقه بوده اند و با وجود اینکه 
جایگاه شغلی آنها همچنان پابرجاست، 
انتقادات بسیاری به وجود آورده است. 
همکاران این سه کارگر می گویند فقط 
چون قرارداد موقت داشــتند، ساکت 
ننشستند و اعتراض کردند و چون کفه 
ترازو در کارخانه متعادل نیست، این سه 

نفر ناعادالنه از کار بیکار شدند.
طبق ایــن گفته هــا، از ابتدای مهر 
ماه سال جاری ســه کارگر پیمانکاری 
کارخانه ســیمان کارون واقــع در ۴۲ 

کیلومتری مسجدسلیمان )شهرستان 
گلگیر( با اسامی »فرشــید آقابیگی«، 
»سینا خلفیان« و »قاسمی« با دستور 
کتبی کارفرما اجــازه ورود به محل کار 
خود را ندارند. این سه کارگر قراردادهای 
موقت سه ماهه داشته اند و با اینکه دارای 
تخصص و مدرک دانشگاهی بوده اند و 
به رغم اینکه سال ها در همین کارخانه 
کار کرده و به نوعی در کارشــان خبره 
شده اند، اما قراردادهای موقت بالیی بر 
ســر کارگران آورده که حتی حق آب و 
گل هم دیگر هیچ معنایی ندارد. روایت 
کارگران و کارفرما از این اخراج به شدت 
متفاوت و حتی می توان گفت متناقض 
اســت. تنها وجه شــبه این دو روایت، 
تعدیل کارگران به دلیل عدم نیاز است، 

اما چرا این تعدیل اتفاق افتاده است؟
کارگران؛ راوی روایت نخست

کارگران این کارخانــه می گویند: 
تعدیل این سه نفر به پیگیری مطالبات 
صنفی در ارتباط با یکــی از همکارانی 
که بر اثر حادثه کار فوت شــده، مربوط 
می شود. خرداد ماه ســال جاری یکی 
از کارگران کارخانه ســیمان کارون به 
نام »حسن اسکندری« ۲۷ساله که در 
واحد برق مشــغول کارگری بود، حین 
کار در پست ۱۳۲ اصلی برق کارخانه بر 
اثر برق گرفتگی دچار حادثه شد و حین 
اعزام به مرکز درمانی مسجد سلیمان در 
میانه راه جان خود را از دست داد. بعد از 
این حادثه و ورود مراجع قضایی و بازرسی 
اداره کار به پرونده علت مرگ این کارگر، 

این سه همکار واحد برق به درخواست 
اداره کار شهرستان، توضیحاتی در ارتباط 

با حادثه ارائه دادند.
یکی از کارگران در ادامه این روایت 
می گوید: این سه نفر و به خصوص یکی 
از آنها شــخصیت مطالبه گری دارد و 
در ارتباط با بحث آالیندگی کارخانه و 
برداشت منابع آبی، بارها به کارفرما تذکر 
داده بود. کارفرما مدعی است اینها رای 
کمیته انضباطی داشته اند اما ما به جرات 
می گوییم این سه نفر هیچ رای کمیته 
انضباطی یا هیچ توبیخــی در پرونده 
ندارند. فقط به جرم اعتراض، مطالبه گری 
و گفتن حقایق اخراج شدند. جرم شان 
این بود که اسرار هویدا کردند.کارگران به 
ماهیت آنچه »تعدیل« نامیده می شود، 
از اســاس معترضند: »ظرفیت چارت 
سازمانی بخش برق ۶۴ نفر است. االن 
این بخش با تعداد بسیار کمتر فعال است 
ضمن اینکه جایگاه شغلی این سه نفر 
هنوز برقرار است. وقتی جایگاه شغلی 
پابرجاســت، چطور مدعی عــدم نیاز 

می شوند؟!«
روایت دوم: از زبان کارفرما

»حسین اکبری« مدیرعامل شرکت 
ســیمان کارون راوی داستان دیگری 
اســت. او که برگه عدم نیاز به دست سه 
مهندس برق داده، می گوید: این ســه 
کارگر اخراج نشده اند بلکه با اتمام قرارداد 

کار تعدیل شده اند.
وی با بیان اینکه مدیر واحد از رفتار 
و عملکرد این سه کارگر رضایت ندارد، 

گفــت: در نهایت کمیتــه انضباطی و 
اشتغال کارخانه بعد از چندین بار تذکر، 
تصمیم به  عدم همکاری با این سه کارگر 

همزمان با اتمام قرارداد کار گرفت.
به گفته وی، موضوع تعدیل این سه 
کارگر هیچ ربطی به ادعــای کارگران 

درباره حادثه کار پیش آمده، ندارد.
اکبری اضافه کرد: این ســه کارگر 
به دفعات برای اصــالح رفتار، عملکرد 
و کوتاهی در کارهایی که به آنها ارجاع 

داده شده، تذکر گرفته اند.
 تضاد میان گفته های 

کارگران و کارفرما
این دو روایت از اساس با هم متفاوت 
است و تضاد دارد. کارفرما می گوید رای 
کمیته انضباطی موجب اخراج شــده 
اما کارگران مدعی هستند هیچ جلسه 
کمیته انضباطی برگزار نشده و اخراج 
همکاران شان فقط به دلیل حق طلبی 
بوده است. این کارگران عدم نیاز کارفرما 

را هم قبول ندارند و می گویند به کار این 
سه نفر در کارخانه جداً نیاز هست.

اما مشــکل اصلی در جای دیگری 
است؛ در قراردادهای موقت.

 کارگران رسمی هم 
تحت فشارند

»محســن باقری« فعال کارگری 
و عضو هیات مدیــره کانون هماهنگی 
شوراهای اسالمی کار اســتان تهران، 
مشکل اصلی را از قراردادهای موقت و 
اجبار کارگران به سکوت در برابر ظلم و 
تعدی می داند و در این رابطه می گوید: هر 
کس بخواهد روشنگری کند، اخراجش 
می کنند. ما در تشــکل های کارگری 
ازجمله شــوراهای اســالمی کار نیز با 
چنین مواردی بسیار مواجه هستیم. فرد 
را از سمت شورایی تعلیق می کنند، به 
عدم صالحیت مجدد تهدید می کنند 
و در نهایت نیز با خاتمــه مدت قرارداد، 
پرونده اش را زیر بغلش می دهند و خیلی 

راحت می گویند بفرمایید!
به گفته باقــری، در هــر تعدیل و 
بیکارســازی باید حتمــاً الزامات ماده 
۲۷ قانون کار رعایت شود یعنی کمیته 
انضباطی تشکیل جلسه بدهد و تخلف 
کارگر احراز شــود که متاسفانه در اکثر 

موارد این اتفاق نمی افتد.
باقری معتقد است که مطالبه گری 
همیشــه برای کارگران هزینه داشته و 
دارد، حتی برای کارگران رســمی که 
قاعدتاً نمی توان آنها را اخراج کرد، حاال 
چه برســد به کارگر قرارداد موقتی که 
فقط ســه ماه تضمین اشــتغال دارد. 
می گویــد: »خود ما به عنــوان اعضای 
شورای اسالمی کار بارها تهدید شده ایم. 
ما قرارداد رســمی داریم و نمی توانند 
اخراج مان کننــد بنابراین با حربه های 
دیگری تهدید می شویم مثل فرستادن 
پرونده هایمان به دادگاه ها. متخلفان با 
توسل به این گونه تهدیدها به تخلفات 
ادامــه می دهند. وقتی شــورایی های 
رسمی این گونه تهدید می شوند و بارها 
تحت فشــار قرار می گیرند، دیگر شما 
حدیث مفصل بخوانید از این مجمل! خدا 
به داد قرارداد موقتی ها یا پیمانکاری ها 
برســد. در این نوع قراردادها، کارفرما از 
لحاظ حقوقی خود را محق می داند که 
کارگر مطالبه گر را به بهانه عدم نیاز به 

سادگی اخراج کند«.
این تزلزل مدام، هدیه دادنامه ۱۷۹ 
دیوان عدالت است، دادنامه ای که اجازه 
می دهد در مشاغل مستمر با قید مدت 
زمان، قرارداد موقت بست. باقری معتقد 

اســت یا این دادنامه باید باطل شود یا 
وزارت کار بخشنامه ای صادر کند و در 
مشاغل مستمر، قرارداد موقت را ممنوع 
کند.او در توضیح بیشتر می گوید: وزارت 
کار در این چند دهه، صدها بخشــنامه 
ضدکارگری صــادر کــرده، حاال یک 
بار بیاینــد به نفع کارگران بخشــنامه 
صادر کنند مگر چه می شود؟ بیایند در 
کارهای مستمر تعدیل را ممنوع کنند. 
لزومی ندارد ســال های ســال منتظر 
بمانیم تا قضات هیــات عمومی دیوان، 
دادنامه ۱۷۹ را باطل کنند. راه میانبر، 
همین صدور بخشنامه توسط وزارت کار 
است. معاون روابط کار وزیر جدید کار اگر 
بخواهد می تواند فقط با یک بخشنامه، 
هزاران کارگر مثل سه کارگر مطالبه گر 
سیمان کارون را از رنج بیکاری و استرس 

مدام نجات دهد.
اگر وزارت کار چنین بخشــنامه ای 
صادر کند و اعالم کند در مشاغل مستمر، 
تا زمانی که یک جایگاه شــغلی برقرار 
اســت، کارفرما حق تعدیــل کارگر را 
ندارد، دیگر بــا کوچک ترین اعتراضی، 
کارفرما نمی تواند برگه عدم نیاز به دست 
کارگر معترض بدهد ولــی اگر چنین 
اتفاقی نیفتد با وجــود دادنامه ۱۷۹ که 
مجوز قانونی بی ثبات کاری را به دست 
کارفرمایان داده، اعتراض برای کارگران 

قرارداد موقت، مطلقاً ممنوع است.
هر کارگر معترضی به ســادگی به 
سرنوشت ســه مهندس برق سیمان 
کارون دچــار می شــود، نمی توانــی 
بگویی چرا کارخانه آالینده است، چرا 
دستمزدها پایین اســت یا چرا اصول 
ایمنی رعایت نمی شــود. حتی وقتی 
همکارت به خاطر سهل انگاری و اهمال 
می میرد، باید بی تفاوت کنار بایســتی 
و حرف نزنی، چرا که نمی توانی به نفع 

حقیقت »شهادت« بدهی.

قرارداد موقتی ها زیر آوار دادنامه دیوان عدالت

هیس!کارگرانفریادنمیزنند

خبر

جنگل بان های مامور حراســت از محدوده 
جنگل های دنا واقع در منطقــه »پل کتا« )مرز 
اســتان های کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال 
و بختیاری و اصفهان( از نبود امکانات و ناروشــن 
ماندن تکلیف وضعیت اســتخدامی خود گالیه 

دارند.
به گزارش ایلنــا، این جنگل بان هــا به نبود 
امکاناتی چون وسایل گرمایشی، آب شرب به شکل 

آب معدنی، دوربین های رصد راه دور و خودروی 
گشت زنی اعتراض دارند. آنها می گویند که به دلیل 
کمبود نیروی حفاظت از جنگل، ناچار به حراست 
شبانه روزی هستند و برای استراحت تنها از یک 

کانکس استفاده می کنند.
طبق این گزارش، جنگلبان ها با خطر مواجهه با 
قاچاقچیان چوب مواجه هستند و تاکنون چندین 
نفر از آنها در درگیری با قاچاقچیان مضروب شده اند 

یا در جریان درگیری و تیراندازی، به قتل مهاجمان 
متهم شده اند. با این حال تمام آنها از امکان حفاظت 
از جان خود، بهره مند نیستند و جنگلبان های پل 
کتا، مجهز به سالح گرم نیستند. همچنین با توجه 
به اینکه قاچاقچیان جنگل، در حوالی ساعت های ۳ 
تا ۵ صبح به محل اعزام می شوند، جنگلبان ها امکان 

خواب شبانه را از دست می دهند.
در منطقه پل کتا، دو جنگلبان حضور دارند که با 

توجه به کمبود شدید نیرو و وسعت منطقه، امکان 
شــیفت بندی برای بهره مندی از خواب شبانه را 
ندارند. آنها می گویند در طول روز به صورت خیلی 
محدود امکان مراجعه به خانه های خود برای بردن 

ناهار را دارند.
این جنگلبان ها همچنیــن پیگیر تبدیل 
وضعیت استخدامی خود هستند. آنها با سازمان 
منابع طبیعی، قرارداد موقت یک ســاله دارند 
که تاکنون سال به ســال تمدید شده است. با 
این حال با توجه به اینکــه آنها از خانواده های 
شــهدا و ایثارگران هســتند، از سال گذشته 
وعده اســتخدام رســمی را به آنها داده اند. با 
توجه بــه اینکه تبدیل وضعیت اســتخدامی 

می تواند دستمزد این جنگلبان ها را ارتقا دهد، 
اجرایی شــدن این وعده، کمــک به وضعیت 
معیشتی شان محسوب می شود اما تاکنون این 

وعده محقق نشده است.

اعتراض  جنگلبان های دنا به نبود امکانات

وعده »تبدیل وضعیت استخدامی« محقق نشد

در تشکل های کارگری 
ازجمله شوراهای اسالمی 

کار، فرد را از سمت شورایی 
تعلیق می کنند، به عدم 
صالحیت مجدد تهدید 
می کنند و در نهایت نیز 
با خاتمه مدت قرارداد، 
پرونده اش را زیر بغلش 
می دهند و خیلی راحت 

می گویند بفرمایید

وزارت کار در این چند 
دهه، صدها بخشنامه 

ضدکارگری صادر کرده، 
حاال یک بار بیایند به نفع 
کارگران بخشنامه صادر 
کنند مگر چه می شود؟ 

بیایند در کارهای مستمر 
تعدیل را ممنوع کنند
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اعتراض بازنشستگان به نحوه 
اجرای متناسب سازی

بازنـشـستـــگان 
و   ۸۶ ل هـــای  سا
۸۷ ســازمان تامین 
اجتماعــی به شــیوه 
یــب  ا ضر ل  عمــا ا

متناسب سازی حقوق خود اعتراض دارند.
به گزارش ایلنا، این دسته از بازنشستگان سازمان 
تامین اجتماعی می گویند که مســتمری آنها به 
استناد بخشنامه های ۴۸ و ۵۴ مستمری ها با اشتباه 

فنی اعمال شده است.
به گفته این بازنشستگان، مبالغ جایگزینی برای 
ضریب مستمری برقراری بازنشستگان سال۸۶ به 
جای مبلغ ۱۸۳هزار تومان، ۲۰۰هزار تومان است 
و برای بازنشستگان سال ۸۷ به جای مبلغ ۲۱۹هزار 
و ۶۰۰ تومان، ۲۳۵ هزار تومان محاســبه شده که 

نادرست است.
دلیل اشتباه فنی رخ داده، این است که در قسمت 
اول فرمول و تفاضل ضرایب مستمری، دو کسر مورد 
تفاضل از یک جنس نبوده و مبنای محاسبه هر یک 
از آنها متفاوت هستند. به همین دلیل، بازنشستگان 
ســال های ۸۶ و ۸۷ تاکید دارند کــه نحوه اعمال 
ضرایب، برخالف بخشــنامه های سازمان تامین 

اجتماعی است.
    

حقوق بازنشسته نصف ماه هم 
جواب نمی دهد

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین 
اجتماعی تهران خواستار بهبود پایدار وضع معاش 
بازنشستگان شــد. به گفته وی، باید قیمت ها و 

افزایش نرخ کاالها کنترل شود.
به گزارش ایلنا، علی اکبــر عیوضی افزود: در 
دولت جدید، نــه تنها وضعیت بیمه شــدگان و 
بازنشستگان بهتر نشــد، بلکه به مراتب بدتر هم 
شده است. یکی از مسائلی که بیمه شدگان شاغل 
و بازنشسته را رنج می دهد، بحث بی ارزش شدن 
پول ملی است. هرچه دالر گران می شود، ارزش 
پول ما کاهش می یابد و تورم بیشتر می شود. در 
این میانه، بیشترین آســیب به مزدبگیرانی وارد 

می شود که حقوق ثابت می گیرند.
وی ادامه داد: دولت جدید قول داده بود تورم را 
کنترل می کند اما مهار تورم با حرف و شعار عملی 
نمی شود و ما نیاز به عملکرد جدی داریم. متاسفانه 
در همین چند ماه اخیر، باز هم افزایش نرخ دالر 
داشته ایم و پول ملی بی ارزش شده است. به همین 
دلیل، اقالم مصرفی و حیاتی زندگی مردم افزایش 
نرخ داشته است و ســفره بازنشستگان کم رنگ 
شده است. امروز دخل بازنشستگان با خرج شان 
نمی خواند و تا نیمه ماه هــم دوام نمی آورد و این 
عدم تعادل، موجب آسیب های روانی و خانوادگی 

بسیار می شود.
    

کارگران شهرداری آبژدان:
مسئوالن صدایمان را نمی شنوند

کارگــران پیمانی 
شــهرداری »آبژدان« 
واقــع در شهرســتان 
اندیــکا در اســتان 
خوزستان، حدود ۲۰ 
ماه دســتمزد و ۱۱ ماه حق بیمه پرداخت نشده، 

دارند.
جمعی از ایــن کارگران در گفت وگــو با ایلنا 
گفتند: در شــهرداری آبژدان حــدود ۵۰ نفر در 
بخش های مختلف مشــغول به کار هستند که از 
اسفند سال ۹۷ حدود ۲۰ ماه دستمزد پرداخت 
نشده دارند. عالوه بر مشکالت معیشتی  ناشی از 
عدم دریافت حقوق، مطالبات بیمه ای آنها به تامین 
اجتماعی باعث شــده، خود و خانواده هایشان در 
زمینه دریافت خدمات درمانی از بیمارستان های 

ملکی تامین اجتماعی دچار مشکل شوند.
به گفته کارگــران، به رغم پیگیری های مکرر 
آنها بــرای دریافت حقوق، مســئوالن شــهری 
پاسخ قانع کننده ای به درخواست های کارگران 

نمی دهند.
این کارگــران گفتنــد: کار می کنیــم اما از 
دستمزد خبری نیست! مدیران شهری می گویند 
مازاد نیرو داریم و این افراد در هر دوره از برگزاری 
انتخابات شــورای شــهر به صورت غیرقانونی و 
بی ضابطه جذب شهرداری شده اند بنابراین درآمد 
شــهرداری برای پرداخت حقوق به نسبت تعداد 

نیروی کار همخوانی ندارد.
کارگــران در خاتمه اظهار کردنــد: ما تقریبا 
بی پناه ترین گروه از کارگران شهرداری های استان 
خوزستان هستیم که حتی برای دریافت مطالباِت 
مزدی و حق بیمه خود دســتمان بــه جایی بند 
نیست، از این رو از مسئوالن باالدستی درخواست 

داریم صدایمان را بشنوند.

اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: دو 
ماه حقوق معوق کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شد.

به گزارش ایسنا، عبدعلی ناصری در حاشیه بازدید از شرکت 
نیشکر هفت تپه اظهار کرد: هجدهم مهر ماه تصمیم بر این شد 
که شرکت توسعه نیشکر، مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه  را 

به عهده بگیرد تا اقدامات مربوط به واگذاری نهایی انجام شود.
وی افزود: صورت جلسه ای توسط معاون اول رئیس جمهور 
تنظیم شد و به امضای دادســتان کل کشور و همه مسئوالن 

ذیربط ازجمله وزیر جهاد کشاوزی، اقتصاد و... رسید.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تصریح 
کرد: نوزدهم مهر ماه حکم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
شرکت نیشکر هفت تپه صادر شد و بیستم مهر ماه نیز در محل 
دفتر مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه، این اعضا معرفی شدند.

ناصری عنوان کرد: در حال حاضر دو ماه حقوق معوق )تیر و 
مرداد ماه( کارگران نیشکر هفت تپه به آنها پرداخت شده و از اول 
تا ۵ آبان، حقوق مهر ماه کارگران نیز به آنها پرداخت خواهد شد.

وی افزود: همچنین حقوق شــهریورماه را نیز در آبان ماه 
پرداخت خواهیم کرد و از اول آذر، کارگران با روال عادی سایر 

کارگران حقوق خود را دریافت خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: از 
کارگران نیشکر هفت تپه درخواســت داریم کار خود را طبق 
برنامه مدیران شرکت نیشکر هفت تپه انجام دهند. هدف ما 
ایجاد تولید بیشتر شرکت است تا بتواند خود شرکت پاسخگوی 

تامین هزینه های خود باشد.
ناصری عنوان کرد: در برنامه داریم تا در مدت دو سال از نظر 
هزینه و تولید شرکت نیشکر هفت تپه را در وضعیت سربه سر 

قرار دهیم و از سال سوم به بعد به سوددهی برسیم.
وی ادامه داد: اورهال کارخانه نیشــکر هفت تپه آغاز شده 

است و قطعات در حال تعمیر و نصب هستند. در بحث کشت نیز 
تا ۱۵ آبان هر آنچه که بتوانیم کشت خواهیم کرد و امیدواریم به 

سطح یک هزار هکتار برسیم.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بیان کرد: 
با توجه به برنامه ریزی برای اورهال کارخانه، برنامه برداشــت 
از ابتدای دی ماه خواهد بود. با توجه به اینکه برآورد تولید نی 
کارخانه حدود ۳۰۰هزار تن اســت ظرف مدت ۴۰ تا ۵۰ روز 
برداشت به اتمام خواهد رسید.ناصری بیان کرد: براساس بررسی 
عکس های ماهواره ای و تطبیق آن با شرایط زمین، بیش از ۵ 
هزار هکتار با تناژی حدود ۶۰ تن در هکتار، اراضی قابل برداشت 
خواهیم داشت. حدود ۳۰۰هزار تن نیشکر و ۳۰هزار تن شکر 

در شرکت نیشکر هفت تپه تولید خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر خبر داد:

پرداخت دو ماه از حقوق معوقه کارگران هفت تپه


