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اقــدام عجیب دولت ســیزدهم در 
ی توجهی به پیشــنهاد هیات مدیره  ب
ســازمان تامین اجتماعــی و مصوبه 
دستمزدی شــورای عالی کار و تعیین 
زایــش 10درصــدی مســتمری  ف ا
ازنشستگان غیرحداقل بگیر، هرچند  ب
چندان غیرمترقبه نبود، ولی سبب شده 
که تشکل ها و نمایندگان بازنشستگان 
کارگری، ضمن رد این مصوبه، دســت 
به اعتــراض زده و خواهان تجدیدنظر 

دولت شوند.
بــه گــزارش »توســعه ایرانی«، 
روال هر ســاله افزایش مســتمری 
بازنشســتگان کارگری بر این اساس 
بود که پــس از تعیین دســتمزد در 
شــورای عالی کار، عین این مصوبه از 
ســوی هیات مدیره ســازمان تامین 
اجتماعی به دولت پیشنهاد می شد و 
دولت با تایید آن، افزایش مســتمری 
بازنشســتگان را برای اجرا به تامین 
اجتماعی ابالغ می کرد. امسال تاخیر 
معنادار دولت در تصویب پیشــنهاد 
هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، 
سبب گمانه زنی های متعدد در زمینه 
تالش دولت برای جلوگیری از افزایش 
قانونی حقوق بازنشســتگان شد که 
نهایتا این گمانه زنی ها درســت از آب 
درآمــد و دولت بی توجه بــه مصوبه 
هیات مدیره تامین اجتماعی، افزایش 
10درصدی را برای متوســط بگیران 

این قشر در نظر گرفت.
همین موضوع باعث شد روز گذشته 
بازنشستگان برخی از استان های کشور 
با حضور مقابل ادارات تامین اجتماعی، 
نسبت به افزایش 10درصدی مستمری 
خود اعتراض کنند. بازنشستگان کرمان، 
آذربایجان شــرقی، گیالن و زنجان در 
اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مزدی 
شورای عالی کار و تصمیم دولت مبنی 
بر افزایش 10درصدی مستمری سایر 
سطوح، مقابل ادارات تامین اجتماعی 

این استان ها تجمع کردند.
حاضران در این تجمع ها با بیان اینکه 
افزایش حقوق برابر با مصوبه شورای عالی 
کار، حق مسلم تمام بازنشستگان است، 
گفتند: هزینه های زندگی چند برابر شده 
اما حقوق ما قرار اســت فقط 10درصد 
زیاد شــود. این به شدت ناعادالنه است 
و ما از دولت و سازمان تامین اجتماعی 
می خواهیم ضمن ابطال مصوبه افزایش 
10درصدی، تمام بازنشستگان کشور 
را مشمول افزایش مزدی شورای عالی 

کار کنند.
ایــن بازنشســتگان می گوینــد: 
بازنشستگان کارگری از اندوخته سالیان 
خودشــان حقوق می گیرنــد و دولت 
نمی تواند به یک بــاره نظامات مزدی را 
به هم بریــزد و روال جدید برای تعیین 

مستمری ها اتخاذ کند.

عبدالملکی جای اشتباهی 
نشسته است

»حســن صادقی«، رئیس اتحادیه 
پیشکســوتان جامعه کارگری، در این 
رابطه می گوید: چطــور در روز تعطیل 
اعالم می کنند که دولت نظــر خود را 
مصوب کرده و افزایش مستمری سایر 
ســطوح فقط 10درصد اســت؟ این 
رویکرد نشان می دهد وزیر کار نتوانسته 
از مصوبــه تامین اجتماعــی و امضای 
خودش دفاع کند و به جای دفاع، مجبور 
به عقب نشینی شده است. عقب نشینی 
از مصوبه شــورای عالی کار کــه اتفاقاً 
رئیس آن خود وزیر کار است، جای انتقاد 
دارد. متاسفانه وزیر کار به جای دفاع از 
مصوبه ای که خودش پــای آن را امضا 
گذاشته، در نقش سخنگوی دولت ظاهر 
شد و از تصمیمات غیرقانونی و بی سابقه 
دولت دفاع کرد. به این ترتیب باید گفت 
به نظر می رسد که ایشان جای اشتباهی 

نشسته اند.
وی با بیان اینکه »وزیر کار سخنگوی 
دولت نیســت و باید با اقتدار از مصوبه 
تامین اجتماعی و افزایش مصوب شورای 
عالی کار دفاع می کرد«، ادامه می دهد: 
ظاهراً در مقابل فشارهای هیات دولت 

ســپر انداخته اند. وزیر کار تحت فشار 
هیات دولت مجبور شده مصوبه دولت 
را خــودش اعالم کند و بــه جای دفاع 
از قانــون و نظر و رای ســازمان تامین 
اجتماعی، مدافع نظر هیات دولت شده 
و با برجســته کردن افزایــش حداقل 
مستمری، تالش دارد قانون گریزی در 
حق مستمری بگیران ســایر سطوح را 
به حاشــیه ببرد. باید مشخص شود که 
آنچه برای حقوق بازنشستگان تامین 
اجتماعی تعیین شــده، در چه زمانی 
به تصویب دولت رســیده زیــرا تا آنجا 
که ما می دانیم در روز تعطیل رســمی، 

جلسه هیات دولت تشکیل نشده است. 
همچنین اگر مصوبه ای در این خصوص 
بود این مصوبه باید توســط سخنگوی 
دولت ابالغ می شد، نه وزیر کار زیرا وزیر 

کار در این باره وظیفه ای برعهده ندارد.
به گفتــه وی، نظر دولــت در مورد 
افزایش مستمری بازنشستگان، موجب 
تفرقه میان بازنشســتگان می شــود. 
نمی شود حداقل بگیران مشمول مصوبه 
شورای عالی کار شوند اما سایر سطوح 
نه، آن هم مستمری بگیرانی که سال ها 
مبلغ چشــمگیری در صندوق تامین 
اجتماعی اندوخته اند تا در روزگار پیری 
و بازنشستگی بتوانند از حقوق شایسته 

بهره مند شوند.
صادقی بــا تاکید بر اینکــه »اعالم 
مصوبه دولت در روز تعطیل و توســط 
وزیر کار را شبهه ناک می دانیم«، ادامه 
می دهد: 10درصد افزایش مستمری 
سایر ســطوح، مخالف با ماده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی و تمام الزامات مزدی 
است. در زمانی که قیمت اقالم اساسی 
چند برابر شــده و تورم سنگین بر سبد 
هزینه های زندگی حاکم است، چطور 
بازنشســتگان با افزایش 10درصدی 
مســتمری از پس هزینه های سنگین 
زندگی بربیایند؟ آیا حســاب کرده اند 
در همین دو سه ماه اخیر، چند میلیون 
تومان به سبد معیشت حداقلی افزوده 
شده اســت؟ بر چه اساســی، افزایش 
مستمری میانه بگیران را فقط 10درصد 
در نظر گرفته اند؟ مگــر ماده ۹۶ قانون 
تامین اجتماعی نمی گوید مســتمری 
بازنشستگان باید هرساله براساس میزان 

افزایش هزینه های زندگی زیاد شود؟
وی با بیــان اینکه  عــدم تصویب 
مصوبه شــورای عالــی کار و موافقت 
نکردن دولت با نظــر تامین اجتماعی، 
بدعتی اســت که ســابقه نداشــته، 
می گوید: نسبت به افزایش 10درصدی 
مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن 
مصوبه شورای عالی کار معترضیم و از 
همه ابزار قانونی در این مسیر استفاده 
خواهیم کرد. نباید ســه جانبه گرایی و 
تصمیمات مزدی شــورای عالی کار را 
با رای و نظر هیات دولت کنار بگذارند. 
افزایش 10درصدی، دســت درازی به 
حقوق مزدی کارگران و بازنشستگان 
و نادیده گرفتن حقوق قانونی آنهاست. 
ما بازنشســتگان کارگــری میهمان 
جیــب خودمــان هســتیم و از آنچه 
خودمــان ســالیان دراز اندوخته ایم، 
حقــوق می گیریم و دولت نقشــی در 
تامین اعتبار برای مستمری ما ندارد و 
نمی تواند برای آن تعیین تکلیف کند. 
چگونه مدعی حمایت از بازنشستگان 
می شــوند، وقتی اجــازه نمی دهند از 
جیب خودمــان، مســتمری عادالنه 

داشته باشیم.

بازنشستگان به دیوان عدالت 
اداری شکایت می کنند

»علی اکبر عیوضــی«، عضو هیات 
مدیره کانــون بازنشســتگان تامین 
اجتماعی تهران، نیز ضمن انتقاد از مصوبه 
اخیر هیات وزیران، با بیان اینکه »مصوبه 
شورای عالی کار که شامل افزایش حقوق 
۳۸درصــدی برای متوســط بگیران و 
سایر سطوح حقوقی است، یک مصوبه 
قانونی اســت«، گفت: اقدام دولت در 
تصویب 10درصد افزایش حقوق برای 
انبوه متوسط بگیران نزدیک به حداقل 
و سایر متوسط بگیران بدعتی است که 
در این چهار دهه پس از پیروزی انقالب، 

بی سابقه ای بوده است.
وی با اشــاره به بحران تورمی اخیر 
و افزایــش قیمت هــا، وضــع کنونی 
را حاصل تصمیمات دولــت خوانده و 
افزود: این میزان افزایش حقوق اکثریت 
بازنشستگان در شرایط تورمی موجود 
غیرقابل پذیرش اســت و این درحالی 
اســت که رئیســی وعده مهار تورم را 
داده بود.عیوضی ادامه داد: اســتفاده از 
حکم دولتی علیه مصوبه قانونی شورای 
عالــی کار درحالــی رخ داده که دولت 
می توانســت در همان روز که جلســه 
شــورای عالی کار برای تصمیم گیری 
افزایش حقوق انجام شــد، از تصویب 
۳۸درصد و موافقت با آن اجتناب کند 
ولی چنین نکــرد و در حال حاضر یک 

کارشکنی صورت گرفته است.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان 
تامین اجتماعی تهران با اشاره به بی سابقه 
بودن این نوع اقدامات، گفت: امیدواریم 
دولت در این تصمیم تجدیدنظر کند، 
در غیــر این صــورت فعــاالن حقوق 
بازنشستگان و بســیاری دیگر مترصد 
هستند که از دولت به دلیل این تصمیم 
غیرقانونی به دیوان عدالت اداری شکایت 
کــرده و رای ابطال ایــن مصوبه هیات 

وزیران را بگیرند.
این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره 
به استدالل دولت برای همسان سازی 
حقوق متوســط بگیران بازنشسته این 
صندوق و بازنشستگان سایر صندوق ها 
با اســتناد به قانون بودجه سال 1۴01 
گفت: صندوق های دیگر کشور متعلق 
به دولت هســتند و مصوبــه دولت از 
طریق بودجه 1۴01 برای آنها به عنوان 
حقوق بگیران دولت الزم االجراست اما 
صندوق تامیــن اجتماعی، غیردولتی 
اســت که مالک آن مــردم، کارگران و 
کارفرمایان هستند و دولت حق ندارد 
برای جایی که از بودجه دولتی استفاده 
نمی کند، مصوبه حقوقی خودسرانه به 

اجرا بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه »منابع و مصارف 
صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی 
برعهده خود این صندوق بوده و از طریق 

ورودی حق بیمه شاغالن است«، تصریح 
کرد: از بودجــه بیت المال اســتفاده 
نمی کنیم که حاال بخواهیم مشــمول 
قانون بودجه دولت باشیم لذا این مصوبه 
ایراد حقوقی دارد و ما قطعا در این زمینه 

پیگیری قانونی الزم را انجام می دهیم.

دولت به قانون تمکین نمی کند
رئیس کانون بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی اســتان تهران نیز در این باره 
گفــت: افزایش 10درصــدی حقوق 
بازنشستگان تامین اجتماعی در سایر 
سطوح مزدی از سوی دولت غیرقانونی 
اســت.علی دهقان کیا در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر گفــت: میزان افزایش 
حداقل بگیرها همان پیشــنهاد هیات 
مدیره تأمین اجتماعی بود اما متأسفانه 
برای سایر سطوح افزایش 10درصدی 

تصویب شد.
وی افزود: در ۴0 ســال گذشته هر 
میزان افزایشی که شورای عالی کار برای 
کارگران اعالم کرده بود و سازمان تأمین 
اجتماعی نیز آن را برای بازنشســتگان 
پیشــنهاد داده بود، طی یک هفته به 
تصویب هیات دولت می رسید اما امسال 
بعد از ۴0 روز هیات وزیــران با افزایش 
۵۷درصدی حداقل بگیران و 10درصدی 

سایر سطوح موافقت کرده است.
رئیس کانون بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی استان تهران با اشاره به اینکه 
وضعیت بازنشســتگان هر روز بدتر از 
قبل خواهد شــد، گفت: در شرایط بد 
اقتصادی فعلی و تورم حدود ۴0درصدی 
که مرکز آمار نیــز آن را اعــالم کرده، 
حقوق بازنشستگان سایر سطوح فقط 
10درصدی افزایش پیدا می کند و با این 
شرایط حقوق آنها کفاف چند روز در ماه 

را می دهد.
دهقان کیا تصریح کرد: در شرایطی 
که پرداخت مستمری بازنشستگان با 
بودجه دولتی تأمین نمی شود نباید دولت 
افزایش حقوق ســایر سطوح را کاهش 
می داد و مشخص نیست بر چه اساسی 

این اتفاق رخ داده است.
وی ادامــه داد: اصــالً از این مصوبه 
راضی نیســتیم و اعتراض خود را اعالم 

خواهیم کرد.
وی اظهار داشــت: دولت باید قانون 
را رعایت می کرد و افزایش حقوق ها یا 
براساس تورم یا سبد هزینه خانوار، انجام 
می گرفت. براساس این دو فاکتور حقوق 
بازنشســتگان باید به ۹ میلیون تومان 
می رسید در حالی که هم اکنون حقوق 
حداقل بگیرها ۵ میلیــون و ۶00هزار 
تومان خواهد بود که این خالف قوانینی 
است که به تصویب رســیده و ما آن را 

منطقی نمی دانیم.
رئیس کانون بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی استان تهران گفت: تا زمانی 
که بحث سالیق مطرح باشد مشخص 
نیست چه اتفاقاتی در انتظارمان است 
و مشکالت امسال بازنشستگان با این 

مستمری افزایش پیدا می کند.

اکثریت بازنشستگان را به سمت 
حداقل بگیری هل می دهند

»حســنعلی مرادی«، فعال صنفی 
بازنشســتگان، نیز در رابطه با مصوبه 
اخیر دولت می گوید: ماده ۹۶ می گوید 
که مستمری بازنشستگان باید به اندازه 
هزینه های زندگی و تورم زیاد شود. خب 
حساب کنند تورم تجمیعی سال 1۴00 
و بهار سال جاری چقدر است. معتقدم 
هزینه های واقعی زندگی بازنشستگان 
بیش از 100درصد افزایش یافته، حال 
چطور افزایش حقوق را فقط 10درصد 

درنظر گرفته اند؟
مــرادی با بیــان اینکــه جمعیت 
گسترده ای از بازنشســتگان در عنوان 
»میانه بگیر« هســتند ولی در واقعیت 
فقط کمی بیشتر از حداقل مستمری 
دریافتــی دارنــد؛ اضافــه می کنــد: 
بازنشستگان کارگری عموماً کم درآمد 
هســتند و نزدیک به حداقل دریافتی 

دارند. بازنشســته ای که سایر سطوح 
محسوب می شــود فقط چند صد هزار 
تومان یا نهایت یک میلیون تومان بیشتر 
از حداقل مســتمری دریافتــی دارد. 
آیا عادالنه است که مشــمول افزایش 

10درصدی شوند؟
به گفته وی، افزایش اجاره خانه و اقالم 
خوراکی کمر بازنشستگان را خم کرده 
است. انتظار داشــتیم نه تنها به مصوبه 
مزدی شورای عالی کار عمل کنند بلکه 
متناسب سازی را برای بهبود وضعیت 
معاش بازنشستگان ادامه دهند اما حاال 
مشخص شد که حمایت از بازنشستگان 
فقط شعار است و در عمل، معنایی ندارد.

این فعــال صنفی بازنشســتگان 
تاکید می کنــد: انتظــار داریم دولت 
این مصوبه غیرقانونــی را باطل کند و 
افزایــش مســتمری بازنشســتگان 
به انــدازه مصوبه مزدی شــورای عالی 
کار را به رســمیت بشناســد. افزایش 
10درصدی حقوق هیچ معنایی ندارد جز 
فقیرترسازی بازنشستگان و از بین بردن 
متوسط بگیران. تا دیر نشده این مصوبه را 

خودشان باطل کنند.

 تشکل های صنفی
دسته جمعی شکایت کنند

معاون سابق وزارت کار نیز با انتقاد 
از مصوبه دولت دربــاره افزایش حقوق 
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
گفت: پیشنهاد می کنم برای ابطال این 
مصوبه دولت توســط تشکل های ثبت 
شــده قانونی از طریق رئیس مجلس و 
دیوان عدالت اداری اقدام عاجل صورت 

پذیرد.
حاتم شاکرمی گفت: اعضای هیات 
دولت درباره تصویب غیرمتعارف افزایش 
ازنشتگان تامین اجتماعی که  حقوق ب
مغایر با قانون و عرف حاکم در این زمینه 
بوده، موجب تضییع حقوق میلیون ها 

خانواده شده است.
وی افزود: تنها راه تامین معیشت این 
بخش از جامعه حقوق بازنشستگی است؛ 
حقوقی که آن هم از منابع و ذخایر خود، 
نزد ســازمان تامین اجتماعی به عنوان 
یک سازمان مستقل از دولت که در آن 
بازنشستگان گاه حدود ۴0سال نزدیک 
به ۳0درصد حقوق خود )در ســطوح 
متفاوت( را به سازمان مذکور پرداخت 

کردند، تامین می شود.
شاکرمی افزود: پیشنهاد می کنم در 
جهت ابطال این مصوبــه دولت که آنها 
را از حقوق شرعی و قانونی خود محروم 
کرده، توسط تشکل های ثبت شده قانونی 
این قشر عظیم جامعه از طریق رئیس 
مجلس و دیوان عدالت اداری اقدام عاجل 

صورت پذیرد.
وی در پایان گفت: طبق اصل ۸۵ 
قانون اساســی مصوبات دولت نباید 
مخالــف قوانین و مقــررات عمومی 
کشور باشد و به منظور بررسی و اعالم 
عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید 
ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئیس 

مجلس برسد.

بازنشستگان کارگری شکایات مزدی خود را به دستگاه قضا می برند

گردن کشی دولت نسبت به عرف و قانون

شاکرمی: پیشنهاد می کنم 
برای ابطال این مصوبه 

دولت که بازنشستگان را از 
حقوق شرعی و قانونی خود 

محروم کرده، تشکل های 
ثبت شده قانونی این قشر 

عظیم جامعه از طریق 
رئیس مجلس و دیوان 

عدالت اداری اقدام عاجل 
کنند
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 امنیت شغلی کارگران
 نانوایان صنعتی به خطر افتاده است

رئیس اتحادیــه نان های فانتــزی گفت: برخی 
گمان می کنند اگر نخرند تغییری ایجاد می شــود. 
هنگامی که تقاضا به هر دلیل حتی راه اندازی کمپین 
نخریدن کاهش یابد، عرضه نیز کاهش می یابد و بنگاه 
اقتصادی وقتی متقاضی برای تولیدات خود نداشته 
باشــد، دلیل و انگیزه ای برای تولید ندارد و تعطیل 
می کند. به گزارش ایلنــا، محمدجواد کرمی گفت: 
وقتی قیمت ها باال رفته و تولید گران تمام می شود، 
انتظار اینکه با راه انداختن کمپین تحریم و نخریدن 
یک کاال، قیمت ها کنترل شود، انتظاری غیرمنطقی 

و البته نشدنی است.
وی از تهدید بازار اشتغال در نانوایان صنعتی خبر 
داد و گفت: وقتی مردم نان صنعتی نخرند یا نتوانند 
بخرند، نانوایــان صنعتی که بازار فــروش خود را از 
دست داده اند، ناچار می شــوند نیروی کار را اخراج 
کنند. البته کارگر وظیفه شــناس و کوشا برای هر 
تولیدکننده ای با ارزش اســت اما برخی از نانوایان 
صنعتی به کارگرانشــان گفته اند که فعال ســر کار 
حاضر نشــوند تا تکلیف وضعیت آرد برای نان های 

صنعتی روشن شود.
کرمی گفت: هر واحد تولید نان صنعتی به طور 
متوســط هشــت کارگر دارد که حذف ارز ۴۲00 
تومانی باعث شده دســت به تعدیل نیرو بزند و اگر 
چاره اندیشی نشود و نانوایی های صنعتی همچنان با 
رکود روبه رو باشند، در آینده نه چندان دور باید شاهد 

بحران در این صنعت باشیم.
    

کارگران شهرداری شوش:
 وعده پرداخت حقوق 

عملی نمی شود

شماری از کارگران مجموعه شهرداری شوش، 
روز دوشــنبه )1۶ خردادماه( در اعتراض به محقق 
نشدن وعده های داده شده از سوی مسئوالن برای 
وصول مطالبات شان، اعتراض صنفی خود را مقابل 

ساختمان فرمانداری شوش برگزار کردند.
ه گزارش ایلنا، این کارگران مدعی اند برخالف  ب
وعده ای که مسئوالن فرمانداری شوش، شهردار و 
اعضای شورای شهر به آنها داده بودند، هنوز پولی به 

حساب کارگران پرداخت نشده است.
کارگران گفتنــد: در آخرین اجتمــاع صنفی 
کارگران شهرداری شوش که اردیبهشت ماه برگزار 
شد، مسئوالن شهرســتانی وعده داده بودند تا یک 
هفته آینده به مطالبات ما رسیدگی کنند که هنوز 

عملی نشده است.
کارگران شهرداری شوش تاکید کردند: افزایش 
معوقات مزدی کارگران شهرداری شوش به کمبود 
منابع مالی برمی گردد که در حال حاضر پرداخت آن 
از ابتدای اسفند ماه سال 1۴00 به تاخیر افتاده است. 
متاسفانه اعضای شورای شهر شــوش به خواسته 
انونی و مشــکالت معیشــتی کارگران اهمیتی  ق
نمی دهند. تاکنون چندین بار با امید حمایت اعضای 
شورای شهر به دفاتر آنان مراجعه کردیم اما نتیجه ای 

نگرفته ایم.
کارگران در خاتمه تصریــح کردند: در پیگیری 
مطالبات صنفی کارگران، شهرداری و اعضای شورای 
شهر به جای چاره اندیشــی از کارگران درخواست 
می کنند شرایط بی پولی شهرداری را درک کنند. در 
این میان یکی از کارگران واحد عمران شهرداری نیز 
به دنبال پیگیری مطالبات صنفی خود و همکارانش 

بیکار شد.
    

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان:
 عملکرد دولت، کارگران را
 فقیرتر از قبل کرده است

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان گفت: دولتمردان 
باید با ابزار مناسب همچون بن کارگری، به حمایت 

از کارگران در این آشفته بازار اقتصادی بپردازند.
به گزارش ایلنــا، چنگیز اصالنی افــزود: دولت 
متولی تنظیم بازار است اما در شرایط کنونی این بازار 
رها شده و دولت هیچ نقشی در تنظیم قیمت ها ندارد.
وی با اشاره به حذف ارز ۴۲00 تومانی در اولین 
روزهای ســال گفت: برای اولین بار پس از گذشت 
ســال ها، چانه زنی نمایندگان کارگری در شورای 
عالی کار به افزایش مناســب دستمزد منجر شد اما 
هنوز کارگران اولین حقوق را دریافت نکرده بودند 
که دولت با حذف ارز ۴۲00 تومانی، آن چنان بحرانی 
در بازار ایجاد کرد که مصوبه شورای عالی کار رنگ 

باخت و بی ارزش شد.

اخبار کارگری

صادقی: نباید 
سه جانبه گرایی و 

تصمیمات مزدی شورای 
عالی کار را با رای و نظر 

هیات دولت کنار بگذارند. 
افزایش 10درصدی، 

دست درازی به حقوق مزدی 
کارگران و بازنشستگان و 

نادیده گرفتن حقوق قانونی 
آنهاست


