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حقوق کارگران آذرآب این هفته 
پرداخت می شود

معاون اســتاندار مرکــزی از پرداخت حقوق 
اردیبهشــت ماه کارگران واحد تولیدی آذرآب در 
هفته آینده خبر داد. به گزرش ایلنا، بهروز اکرمی 
در نشست کمیسیون کارگری استان مرکزی که به 
دنبال اعتراض کارگران صورت گرفت، افزود: بررسی 
و پیگیری مشکالت شــرکت صنایع آذرآب اراک 
در نشست کمیســیون کارگری استان در اولویت 
قرار دارد و با جدیت پیگیری می شــود. وی تاکید 
کرد: تیم مدیریتی واحد تولیدی آذرآب باید برنامه 
خود را درباره نحوه اداره شرکت، اخذ سفارشات و 
به روزرسانی حقوق و دستمزد کارگران ارائه کند. 
رئیس کمیسیون کارگری اســتان مرکزی اظهار 
داشت: شورای اسالمی کار و کارگران شرکت آذرآب 
نیز باید تعامل و همــکاری الزم را با تیم مدیریتی 

جدید، برای اجرای اهداف و برنامه ها داشته باشند.
    

استاندار قم:
بیکاری کارگران، خط قرمز ماست

استاندار قم تاکید کرد: خط قرمز استانداری در 
بخش صنایع، تعطیلی واحدهای صنعتی و بیکار 
شدن حتی یک کارگر است. به گزارش ایلنا، بهرام 
سرمست گفت: مجموعه استان قم برای تحقق شعار 
امسال، اهدافی را در بخش تولید و صنعت برای خود 
مشخص کرده است. وی افزود: اولین هدف مشخص 
شده احیای واحدهای راکد صنعتی است. در سال 
گذشته ۳۷ واحد راکد به مدار تولید بازگشتند و در 
برنامه امسال نیز قرار است ۲۵ واحد تولیدی مجدداً 

فعالیت خود را آغاز کنند.
اســتاندار قم تاکید کرد: خط قرمز ما در استان 
این اســت که هیچ واحدی اجازه تعطیل شدن و 
بیکار کردن حتی یک کارگر را هم ندارد. سرمست، 
بومی سازی صنایع و تکیه بر تولیدات داخل، استفاده 
از اقتصاد دانش بنیان و توسعه واحدهای دانش بنیان، 
صرفه جویی ارزی و تولیدات صادرات محور را از دیگر 
اهداف صنعتی اســتان عنوان کرد. استاندار قم به 
توسعه واحدهای فعال صنعتی اشاره کرد و تصریح 
کرد: در سال گذشته ۸۵ واحد توسعه ای داشتیم و 
امسال این عدد به ۹۲ واحد صنعتی خواهد رسید. 
وی در پایان گفت: صنایع قم سال گذشته حدود ۹۷ 
میلیون دالر صرفه جویی ارزی داشتند که این مبلغ 

امسال به ۱۰۵ میلیون دالر می رسد.
    

معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش:
 معلمان بازنشستگی خود را 

به تاخیر بیندازند
معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش گفت: 
از معلمان خواسته ایم بازنشستگی خود را برای 
کســب رتبه بندی به تاخیر بیاندازند. به گزارش 
توسعه ایرانی، قاســم احمدی الشکی گفت: از 
معلمانی که سال آخر خدمت را دارند، خواسته ایم 
که بازنشســتگی خود را به تعویــق بیاندازند تا 
بخشی از کسری معلمان نیز از این طریق جبران 
شود. وی افزود: عالوه بر این، از معلمان بازنشسته 
نیز به صورت حق التدریس استفاده خواهیم کرد. 
به گفته معاون حقوقــی وزیر آموزش و پرورش، 
رتبه بندی معلمان تنها مشمول معلمان شاغل 
می شــود و بنابراین از معلمان ۳۰ سال خدمت 
خواسته ایم که بازنشستگی خود را برای بهره مند 

شدن از طرح رتبه بندی به تاخیر بیاندازند.
    

 اعتراض کارگران عسلویه 
به کیفیت پایین غذا

برخی از کارگران تعمیرات عســلویه نسبت به 
پایین بودن کیفیت غذا اعتراض دارند.

به گزارش ایلنا، آنها می گویند: چند روزی است 
که بسیاری از ما غذا را نمی گیریم و نمی خوریم چون 
این غذای نامناســب در گرمای تابستان عسلویه و 
کنگان حق ما نیست و می تواند موجب بیماری شود.

این کارگران با بیــان اینکه در گرمای باالی ۴۰ 
و ۵۰ درجه کار تعمیرات را به ســختی بسیار انجام 
می دهیم، می گویند: در چنین شرایطی، حتی یک 
غذای مناسب و باکیفیت به ما نمی دهند و این در 
حالی ست که رسمی ها بهترین غذاها را دارند که آن را 
در سالن های خنک سرو می کنند. غذای ما را معموال 
با وانت می آورند در پاالیشــگاه و دست به دست به 
شیوه ای بسیار پرخطر توزیع می کنند. در این بحران 
کرونا و در این گرما، ما این گونه باید غذا بخوریم، تازه 

غذایمان کیفیت هم ندارد.
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اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

»ناراضی هستیم؛ از اینکه گروهی 
برمی گردند و به ما می گویند ابزار دست 
شده اید تا دیگران به مراد دل شان برسند 
و سور و سات بر پا کنند، ناراضی هستیم. 
نه فقط ناراضی که عصبانی هستیم...«. 
جمعــی از کارگــران پیمانــکاری و 
پروژه ای عسلویه، از آنچه ششم تیرماه 
و بعد آن پیشــامد کرده، انتقاد دارند. 
آنها از البی گری کارکنان رسمی نفت و 
پروپاگاندای رسانه ای آنها در رسانه های 
نفتی انتقاد کردند. رسانه های هم سو با 
مدیران نفتی و یقه سفیدان که این روزها 
ســعی می کنند با بزرگ نمایی برخی 
شعارها و خواسته ها، فضاسازی کنند، 
گفتمان سازی کنند و مسیر اعتراضات 

نفت را به انحراف بکشانند!
 ۲۱ برابر شدن حقوق ها 

مطالبه ما نیست
کارگــران ارکان ثالث عســلویه و 
کنگان می گویند: خواسته هایی مانند 
تعدیل مدرک یا ۲۱ برابر شدن حقوق یا 
مستثنا شدن از قانون مدیریت خدمات 
کشــوری، جزو مطالبات ما نیســت و 
اعتراض روزهای اخیر برای تحقق این 

دست مطالبات شکل نگرفته است.
این کارگران با بیان اینکه در روزهای 
گذشته با هزار زحمت و مصیبت، صدای 

دادخواهی خود را بلند کردیم، می گویند: 
مجلس صدایمان را نشــنید. در ششم 
تیرماه، پــای درددل های رســمی ها 
نشســت و برای آنها مصوبه و قانون در 

دستور کار قرار داد!
یک کارگر پیمانــکاری با تاکید بر 
اینکه رسمی ها همین امروز ۱۵ برابر کف 
حقوق، حقــوق می گیرند و جزو طبقه 
الکچری مزدبگیران هستند، ادامه داد: 
ما خواسته هایی مثل حذف پیمانکاران، 
عقد قرارداد مســتقیم، برابری مزدی، 
برخورداری از حق تشــکل، دستمزد 
شایســته حداقل ۱۲ میلیون تومانی، 
رعایــت اصول ایمنی و بهداشــت کار 
و برخورداری از امنیت شغلی را مطرح 
کردیم اما نتیجه آن شــد کــه دیدیم. 
مجلس از اعتراضات ما استفاده کرد تا 
خواسته های مدیران نفتی و رسمی ها 
را محقق کند و ما را در حاشــیه رینگ 

گیر بیندازد.
کارگرانی که چند روز است به نشانه 
اعتراض دست از کار کشیده اند، همین 
نظام طبقاتی را دلیلی برای شکل نگرفتن 
اتحاد صنفی بین نیروهای نهادی مانند 
وزارت نفت می دانند و می گویند: وقتی 
گروهــی را بی دلیل بــر گروهی دیگر 
ارجحیت بدهند حتی بدون اینکه از نظر 
تخصص، مهارت یــا مدرک تحصیلی 
از اســاس ارجحیت و برتری ای در کار 

باشد، موجب بروز نارضایتی های بسیار 
می شــود و عماًل اتحاد و همدلی شکل 
نخواهــد گرفت. حال به جــای اینکه 
تبعیــض را از میان بردارنــد می آیند 
می گویند چرا یــک کارمند نفتی که 
۳۲ میلیون تومان حقــوق می گیرد، 
دیگــر افزایش حقوق شــامل حالش 
نمی شــود یا به او اضافــه کار و مزایای 
مزدی نمی پردازند! این حرف هایی که 
این روزها از زبان آنهایی که به اصطالح 
نمایندگان ملت هستند، می شنویم، 
حسابی دل مان را به درد می آورد. مگر 
ما شهروند این مملکت نیستیم و مدرک 
لیسانس و فوق لیسانس نداریم؟ مگر ما 
برای صنعت نفت زحمت نمی کشیم و 

شبانه روز عرق نمی ریزیم؟
 انحراف رسانه ای 

به زیان کارگران واقعی
تقریباً تمام کارگــران پیمانکاری 
عسلویه از مسیر جدیدی که اعتراضات 
به خود گرفتــه، ناراضی اند. آنها خود را 
نماینده بدنه ای می دانند که به راستی 
مورد ستم قرار گرفته اما همیشه سعی 
شده این ستم را الپوشانی کنند و بگویند 
همه چیز گل و بلبل است، بگویند آنهایی 
که در عسلویه وضع شان خوب نیست 
البد کارگران بی ســواد و بی تخصص 
هســتند وگرنــه مهندســان نفت و 
درس خوانده ها که در رفاه هســتند و 

حقوق شــان از همه کارمندان دولت 
بیشتر است!

یک کارگر، در واقع یک مهندس- 
کارگر که بعــد  از چندین ســال کار 
تاسیســات صنعتی کردن، همچنان 
یک »کارگر پیمانکاری« و بی نصیب 
از تحــرک شــغلی و طبقاتی اســت 
)نمی تواند جایگاه خود را ارتقا بخشد 

و جای هیچ پیشــرفتی نــدارد( با 
ناراحتی بسیار می گوید: »جوری 

وانمود می کنند که گویا همه 
مــا ارکان ثالثی ها، یک 

مشت کارگر بی سواد 
هســتیم و خیلــی 
لطــف کرده اند که 
در پروژه های نفتی 
به ما کار داده اند! 

اصاًل به روی خودشــان نمی آورند که 
بخش عظیمی از جوانان تحصیل کرده 
و فارغ التحصیــالن دانشــگاهی را 
انداخته اند زیردســت شــرکت های 
داللی و پیمانکاری و برای یک لقمه نان، 
این جوانان را به استثمار کشانده اند! من 
مدرک مهندسی دارم چرا باید ارکان 
ثالثی و پیمانکاری باشم؟ مگر من چه 
چیزی کمتر از یک رسمی نفت دارم که 
با همین مدرک، پشت میز و زیر کولر 

نشسته و پول پارو می کند!«.
او خودش به این سواالت دردناک 
پاسخ می دهد: »می دانید من چه کم 
دارم، فامیل یا بســتگان قدرتمند که 
در دولــت یا مجلس باشــند و بتوانند 
دســت من را به عنوان کارمند رسمی 
بند کنند! مدیران دولتی، افراد فامیل 
و وابستگانشان را می آورند و به عنوان 
کارمند رسمی به سیستم می چسبانند، 
ولی ما تحصیل کرده ها باید همچنان 

بی نصیب و بی روزی بمانیم!
فقط کمی عدالت می خواهیم

آنچه کارگران عسلویه می خواهند، 
فقط کمی عدالــت اســت، عدالتی 
که به نظر می رســد در ســاده ترین و 
ابتدایی ترین تفســیر از آن مخدوش 
شده اســت و هیچ جوره نمی شود این 
نظام طبقاتی نفت را به عدالت نزدیک 
کرد. حاال بعد از اعتراض گسترده برای 
همین عدالِت از دســت رفته، باز هم 
مسیر را منحرف کرده اند و می گویند: 
خواســته های معترضان همین است 
که رســمی ها می گویند. کافی ست 
به یک بیانیه که در رســانه های نفتی 
از جانب مثاًل معترضان منتشــر شده 

توجه کنیم: »سه مطالبه مهم پرسنل 
نفت از دولت سیزدهم، مطالبه چهارم 
نیز به زودی منتشر می شــود. اولین 
مطالبه پرســنل و متخصصین نفت 
از رئیس جمهور منتخــب ملت ایران، 
انتخاب وزیر نفتی کاردان است . دومین 
مطالبه پرســنل و متخصصین نفت از 
رئیس جمهــور منتخب ملــت ایران، 
رسیدگی به وضعیت پرسنل نفت است . 
سومین مطالبه پرسنل و متخصصین 
نفت از دولت سیزدهم، رفع محدودیت 

تعدیل مدرک کارکنان است«.
در این رســانه ها، خیلی چیزها را 
نمی گویند و جای حرف ها و درددل های 
»کارگران واقعی« و »کارگران اصیل و 

بی پشتوانه« خالی ست!
در بیانیه ها و متن های منتشر شده 
در این رسانه های به اصطالح نفتی، هیچ 
اشاره ای به مهم ترین خواسته معترضان 
در اردوگاه های کار اجباری عسلویه و 
کنگان نشده است؛ به آن عدالت از دست 
رفته  که در دمای ۴۰ یا ۵۰ درجه جنوب، 
کارگران به پای آن ایستادند و خطاب به 
فرادستان آن را مطالبه کردند اما دریغ 
بسیار که به گفته یک کارگر عسلویه، 
نتیجه آن شد که می بینیم، همه چیز 
را به نام خودشان مصادره کردند 
و باز هم اعتراض فرودستان، 
موجــب بهره بــرداری 
باالدستی ها، تکنوکرات ها 
و برخورداران شد. باز هم اینها 
با هزینه دادن و بلک لیست 
شدن کاشــتند و آنها با 
همدستی نمایندگان 
مجلس و قدرتمندان 

برداشتند.

اعتراض در گرمای ۵۰ درجه جنوب و منتفع شدن پایتخت نشین ها

کارگران پیمانکاری عسلویه؛ تشنه جرعه ای عدالت

خبر

یک کارشــناس حوزه روابط کار معتقد است برای ایجاد 
ساالنه یک میلیون شــغل در کشــور باید از اقتصاد دولتی و 
درآمدهای نفتی فاصله بگیریم و بروکراسی های پیچیده اداری 

و موانع تولید و کارآفرینی را برداریم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در 
حال حاضر اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و عمدتا خدماتی 

است که مانع بزرگی در مســیر افزایش ظرفیت های اشتغال 
کشور به شــمار می رود لذا اقتصاد باید از حالت دولتی فاصله 

بگیرد و تصدی گری های دولتی کاهش یابد.
وی ادامه داد: از طرفی اقتصاد کشــور وابســته به نفت و 
درآمدهای نفتی اســت. تا زمانی که متکی به دالرهای نفتی 
باشیم امکان توسعه بازار کار و ایجاد بیش از یک میلیون شغل 
در ســال وجود ندارد و نمی توانیم جمعیت بزرگ بیکاری که 

بیش از پنج میلیون نفر است را به کار برگردانیم.
به گفته این کارشــناس حوزه کار، کوچک شــدن دولت 
و واگذاری اقتصاد توســط دولت اولیــن گام برای تحقق این 
هدف است. حاج اسماعیلی دومین گام را برداشته شدن موانع 

تولید و کارآفرینی ذکر کرد و افزود: اگرچه اقداماتی از ســوی 
دولت در این خصوص صورت گرفته ولی کافی نیســت. باید 
بروکراسی های اداری پیچیده که در مسیر افراد تولیدکننده 
و کارآفرینان هست، برداشته شود تا بتوانیم در حوزه اشتغال 
ظرفیت های بیشتری به وجود آوریم. وی در عین حال با تاکید 
بر لزوم هماهنگی دستگاه ها در بحث ایجاد شغل خاطرنشان 
کرد: عدم هماهنگی دستگاه ها و سازمان ها همواره به مقوله 
اشتغال لطمه زده اســت. ضعف ها و بررسی ها و ارزیابی هایی 
که برای چهار دهه گذشــته در کشور صورت گرفته این است 
که در زمینه مســائل اقتصادی دچار غفلت و عقب افتادگی 
جدی هستیم. امروز مطالبه اصلی برای توسعه کشور و نیازهای 

مردم، اقتصاد است و باید اقتصاد یک رویکرد حاکمیتی و ملی 
در کشور پیدا کند. این کارشناس حوزه روابط کار تاکید کرد: 
به جای اینکه درگیر مسائل سیاسی باشیم که در حال حاضر 
محوریت رویکرد کشور اســت، باید محوریت را به یک نگاه و 
بینش اقتصادی هم در نگاه دولت و هم در نگاه اقتصادی تغییر 
دهیم. اگر این تغییر را با باور و عمل انجام بدهیم خود به خود 
در برنامه ریزی ها و سیاســت گذاری های کالن کشور اقتصاد 
محور می شود و آن زمان هســت که شرایط هماهنگی را بین 
سازمان ها و نهادها و دستگاه ها مشاهده کرده و خواهیم دید که 
چطور برای گره گشایی در حوزه اقتصاد تالش می کنند، لذا تا 

این اتفاق نیفتد مشکلی حل نخواهد شد.

کارشناس حوزه روابط کار:

ایجاد شغل مستلزم فاصله گرفتن از دالرهای نفتی است

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی 
تبریز درباره عملکرد فراکســیون کارگری در 
مجلس یازدهم گفت: فکر می کنم از فراکسیون 
کارگری تنها نامی باقی مانده و دیگر هیچ! من 
پویایی، حرکت و مطالبه گری برای کارگران را 
در فراکسیون کارگری این مجلس نمی بینم. به 
هر حال نمایندگان این فراکسیون باید سریع تر 
از باقی نمایندگان به موضــوع اعتراضات ورود 
می کردند. آنها باید نمایندگان کارگران را دعوت 
می کردند و حتما باید افرادی از آنها به این مناطق 
سفر می کردند و مشکالت را از نزدیک می دیدند 

و اعتراضات را می شــنیدند. ناصــر چمنی در 
گفت وگو با ایلنا گفت: کارگران پیمانکاری این 
صنعت از فرط بیچارگی اعتراض می کنند و آن 
وقت مجلس تصمیم می گیرد که حق و حقوق 
کارگران رسمی را اضافه کند. اصال نمی شود این 
تبعیض را قبول کرد و کارگران هم این وضعیت را 
تحمل نخواهند کرد. وی گفت: اینکه در مجلس 
برای رسمی ها تصمیم می گیرند و به کارگران 
دیگر توجه نمی کنند، دیگر عادی شــده است. 
خیلی وقت است که این نگاه تبعیض آمیز در مورد 
کارگران وجود دارد. وی گفت: از اولین روزهایی 

که صنعت نفت را به پیمانکاری سپردند این نگاه 
به وجود آمد که کارگران رسمی خود را صاحبان 
صنعت نفت می پنداشتند و کارگران غیررسمی 
را در واقع نیروهایی می دانستند که برای آنها کار 
می کنند. این دیدگاه کلی در صنعت نفت وجود 
دارد که کارگران را به دست پیمانکاران می سپارند 
تا با آنها ارتباطی مستقیم نداشته باشند. چمنی 
گفت: در حال حاضر حق و حقوق یک کارگر 
رسمی سه تا چهار برابر بیشتر از کارگران دیگر 
اســت. حاال اینکه مجلس در چنین شرایطی 
دیگر کارگــران را نمی بیند و صرفا می خواهد 

حق و حقــوق کارگران رســمی را زیاد کند، 
تاسف آور است. رئیس انجمن صنفی کارگران 
پتروشــیمی تبریز گفت: این مجلس انقالبی 
صدای کارگران را نشــنیده و برای همین به 
جای اینکه تصمیمی برای حل مشکل کارگران 
معترض بگیرد، برای افزایش مزایای کارگران 
رســمی تصمیم می گیرد. چنیــن رفتاری با 

آنچه ما از انقالب می دانیم مغایر است، شاید 
ما معنای انقالب را به خوبــی درک نکردیم! 
رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز 
خاطرنشان کرد: امروز کارگران پیمانکاری این 
صنعت از فرط بیچارگی اعتراض می کنند و آن 
 وقت مجلس تصمیم می گیرد که حق و حقوق 
کارگران رسمی را اضافه کند. اصال نمی شود این 
تبعیض را قبول کرد و کارگران هم این وضعیت 
را تحمل نخواهند کــرد. وی افزود: نمایندگان 
اگر به آن مناطق می رفتند و شرایط کار در آنجا 
را می دیدند شاید بیشــتر به حق و حقوق این 
کارگران توجه می کردند. شــرایط آن مناطق 
اصال خوب نیست و برای همین کارگری که در 
آنجا کار می کند باید درآمد خوبی داشته باشد 

نه اینکه این گونه دچار مشکل معیشتی باشد.

رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز:

فقط یک نام از فراکسیون کارگری مجلس باقی مانده است

جوری وانمود می کنند گویا 
ارکان ثالثی ها، یک مشت 

کارگر بی سواد هستند 
و لطف کرده اند که در 

پروژه های نفتی به آنها کار 
داده اند! مگر آنها چه چیزی 

کمتر از یک رسمی نفت 
دارند که با همین مدرک، 

پشت میز و زیر کولر 
نشسته و پول پارو می کند

کارگر پیمانکاری نفت: 
به جای اینکه تبعیض را 
از میان بردارند می آیند 

می گویند چرا یک کارمند 
نفتی که ۳۲ میلیون تومان 

حقوق می گیرد، افزایش 
حقوق شامل حالش 

نمی شود یا به او اضافه کار و 
مزایای مزدی نمی پردازند
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