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حسین حبیبی:
 دستمزد کارگران ایرانی 

روزانه ۶ دالر است
ن  نــو کا بیــر  د
هماهنگی شوراهای 
اســامی کار استان 
تهران با مقایسه سطح 
دستمزد در کشورهای 
مختلف با ایران گفت: 

تقریباً کمترین سطح دســتمزد جهانی را داریم. 
حسین حبیبی در گفت وگو با ایلنا گفت: بیشترین 
سطح دستمزد در آمریکا در ایالت های واشنگتن 
و کالیفرنیا با ۴۰ ســاعت کار در هفته است و زمان 
اجرایی شدن افزایش سطح دستمزدها، یکم ژانویه 
است. حداقل دســتمزد در آمریکا در سال ۲۰۲۰ 
تقریبا ملی است و میزان آن برای هر ساعت ۱۲ دالر 
اســت که روزانه ۸۸ دالر و برای هر ماه ۲۶۴۰ دالر 
می شود. وی افزود: حاال در ایران حداقل دستمزد 
در هر ساعت ۷۵ سنت، روزانه ۶ دالر، ماهیانه ۱۸۰ 
دالر و سالیانه ۲۱۶۰ دالر است. حبیبی تاکید کرد: 
حداقل دستمزد سالیانه کارگران در لیبی هم بیشتر 
از ایران است. کارگر کشــور لیبی روزانه ۱۲ دالر و 
ماهیانه ۳۵۷ دالر و سالیانه ۴۲۸۴ دالر، یعنی چیزی 

حدود ۲ برابر کارگر ایرانی می گیرد.
    

یک مقام صنفی خبر داد:
بیمه ۹۴هزار کارگر ساختمانی 

در آینده نزدیک
کارگران  ساختمانی 
به واسطه بازرسی های 
نابسامان با قطع بیمه 
مواجه می شوند و این 
موضوع مشــکاتی را 
برای این قشر به وجود 

آورده است. »اکبر شوکت« رئیس انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، 
با تأیید چالش پیش روی کارگران و قطع بیمه آنها 
به واسطه چند بار بازرسی در ســال اظهار داشت: 
متأســفانه این موضوع یکی از ضعف های تأمین 
اجتماعی در فرایند بیمه کارگران ســاختمانی به 

ویژه در شهرهای بزرگ است. 
شــوکت با بیان اینکــه بازرســی از کارگران 
ساختمانی به کارگزاری هایی واگذار شده که هیچ 
تخصصی ندارند، اظهار داشت: این بازرسان در سال 
۳-۴ بار کارگر ساختمانی را بازرسی می کنند و این 
موضوع باعث می شود تا در چند مقطع بیمه کارگران 

قطع شود. 
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره 
راهکار رفع این مشــکل گفت: تأمین اجتماعی با 
صدور بخشــنامه ای به راحتی می تواند مشکات 
مربوط بــه بازرســی از کارگران ســاختمانی را 
ســاماندهی کند. وی از بیمه شدن ۹۴هزار کارگر 
ســاختمانی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در 
حال حاضر این میزان کارگر ســاختمانی توسط 
سربازرســان مورد تأیید نهایی قــرار گرفتند و در 
نوبت پوشش بیمه ای هســتند که در حال رایزنی 
با مدیرعامل تأمین اجتماعی هســتیم تا این افراد 
تحت پوشش قرار گیرند. شوکت ادامه داد: عاوه بر 
این ۱۰۰هزار کارگر ساختمانی در مراحل بازرسی 
هستند تا پس از تکمیل فرایند بازرسی، تحت پوشش 

بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند.
    

کاله زردها در انتظار تبدیل 
وضعیت شغلی هستند

اپراتورهای پست های فشار قوی برق می گویند: 
در انتظاریم که هرچه زودتر مصوبه کمیســیون 
تلفیق در ارتباط با تبدیل وضعیت و اســتخدام ما 

اجرایی شود.
به گــزارش ایلنا و بــه گفته این عــده، پس از 
پیگیری های نماینــدگان اپراتورها و نمایندگان 
مجلس، قرار شده تبدیل وضعیت و امنیت شغلی 
اپراتورها در قالب طرح طبقه بندی مشاغل به اجرا 
دربیاید. این اپراتورها ابراز امیدواری کردند بعد از 
مدت ها ســرگردانی، عاقبت وضعیت شغلی آنها 
تثبیت شود. در عین حال، »عباس پاپی زاده« عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه گفت: این کمیسیون به 
بررسی مشکات شاغلین اپراتور های پست های 
فوق توزیع و انتقال برق و امنیت شغلی آنها پرداخت 

و در این زمینه ماده واحده را تصویب کرد.
وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه این کمیسیون، 
وزارت نیرو مکلف شد حقوق و مزایای کلیه شاغلین 
پست های فشار قوی برق کشور با اولویت اپراتور های 
پست های فوق توزیع و انتقال برق را در چارچوب 
طرح طبقه بندی مشاغل کارگری وزارت نیرو قرار 
دهد. پاپی زاده گفت: این مصوبه بدین منظور است 
که حقوق و مزایای این افراد افزایش پیدا کرده و جزو 
طرح طبقه بندی مشاغل لحاظ شوند و امنیت شغلی 

آنها افزایش پیدا کند.
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اخبار کارگری

گفت وگو: نسرین هزاره مقدم

»ســهیال جلــودارزاده« 
نماینده تهــران در مجلس و 
عضو فراکســیون کارگری در 
گفت وگوی پیــش رو به بیان 
دیدگاه های خــود در ارتباط با 
مطالبات و خواسته های کارگران 
می پردازد. جلودارزاده معتقد 
است مطالبه گری کارگران در 
عرصه های مختلف اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی می تواند 
نتایج مثبت عینــی به وجود 
بیاورد. به گفتــه وی، کارگران 
امروز از بسیاری از حقوق حقه 
خود محروم مانده اند و نان بخور 

و نمیر هم ندارند.
    

  می دانیــم کــه فاصله 
دستمزد با معاش به ۷۰درصد 
رســیده، امنیت شــغلی در 
سال های گذشــته بر باد رفته، 
انواع قراردادهای شغلی مثل 
قراردادهای موقت پیمانکاری و 
حجمی رواج پیدا کرده و در کل 
کارگران، در بدترین شــرایط 
ممکن قرار دارند. با این اوصاف، 
سوال اینجاســت که مجالس 
گذشته و مجلس فعلی تا چه حد 
در برآورده کــردن مطالبات 

کارگران موفق بوده اند؟
مســائل اقتصادی در کشــور ما 
تا حد زیادی دســتخوش مســائل 
سیاسی اســت. از آنجا که دولت ها 
در همه دوره ها، خودشــان کارفرما 
و ذینفــع بوده انــد، همیشــه این 
مشــکات کارگری را داشــته ایم. 
در دهه اخیــر جامعــه کارگری با 
توجه به توســعه و رشــد فساد در 
جامعــه، لطمــات جبران ناپذیری 
دیده است. اســتهاک منابع مالی 
صندوق های بیمــه ای کارگری که 
به دلیــل ســوءمدیریت در تامین 
اجتماعی و شــرکت های مربوط به 
شستا و بانک رفاه کارگران به وجود 
آمده، موجب شده که صندوق تامین 
اجتماعــی دچار مشــکات جدی 
شود. عدم پرداخت بدهی دولت ها 
به صندوق و سوءاســتفاده هایی که 
شده و همچنین تحمیل نیروهایی 
به صنــدوق تامیــن اجتماعی که 
شــاید جزو نیروی کار مولد کشور 
نبودند ولی در یــک دوره ای حدود 
۱.۵ میلیون نفر به صندوق تحمیل 
شــدند که با یک حق بیمــه ناچیز 
آمدند و بازنشسته شدند و از امکانات 
این صندوق اســتفاده کردند، همه 
به جامعــه کارگری فشــار آورده و 
متاسفانه نتوانســته ایم این فشارها 
را خوب دفع کنیم چــرا که در یک 
دوره هایــی فقط یــک نماینده در 
مجلــس داشــتیم. در دوره هایی 
هم دولت به قانــون و مجلس توجه 

نمی کرده و حتی ســه جانبه گرایی 
شــکلی و صوری ایجاد می کردند 
که نماینده کارگــر نتواند صحبت 
کند یا نماینده های دست نشــانده 
می گذاشــتند امــا نــکات مثبتی 
هم بــوده. مثًا در ایــن دوره اخیر، 
همسان ســازی بازنشســتگان را 
مجلس تصویب کرده و این الزام، در 
برنامه ششم و در بودجه های ساالنه 
آمده اما متاســفانه هنــوز اجرایی 

نشده است.
  در یک مســاله خاص که 
همــان عملکــرد نمایندگان 
مجلس در همیــن دوره فعلی 
است به یک نمونه ناکام و ناتمام 
اشــاره می کنــم. در ماه های 
گذشــته، کارگــران معترض 
هفت تپــه بعــد از اعتراضات 
گســترده، به تهران آمدند و با 
اعضای کمیسیون اجتماعی و 
فراکســیون کارگری مجلس 
صحبــت کردند و قرار شــد 
مشکل شان پیگیری و گزارشی 
تهیه شــود کــه آیــا امکان 
بازگرداندن این مجتمع به دولت 
هســت یا نه اما انگار بی نتیجه 
ماند! هر بار که بــا نمایندگان 
تمــاس گرفتیــم گفتند فعاًل 
کارفرما همراهی نمی کند و به 
جایی نرســیده ایم و در دست 
بررسی است. فکر می کنید با این 
شــرایط، آیا کارگــران اصاًل 
می توانند بــه مجلس امیدوار 
باشند و آیا رهاوردی حداقل در 
سطح پایین و حداقلی از مجلس 
و نمایندگان دارند که بخواهند 
برای آینده امیدواری داشــته 

باشند؟
ببینید مساله خصوصی سازی، 
یک قانون بــوده که ابعــاد مربوط 
به خــودش را هــم دارد ولی وقتی 
بــه ســازمان خصوصی ســازی 
می رود و خــوب اجرا نمی شــود، 
باعث می شــود که مجلس از زاویه 
نظارتی بــه اجرا نــگاه بکند. وقتی 
که  مجلــس گزارشــش را داد، آن 
وقت قــوه قضاییه هســت که باید 
وارد شــود و این عدم اجرای قانون 
را پیگیری کند، خاطیان را مجازات 
کند یــا روال را متوقف کند یا حتی 
برگردانــد. مجلس تــا آنجایی که 
امکان داشــته، از کارگرانی که در 
واحدهای مختلف مشکل داشته اند، 
حمایت کرده یعنــی واقعاً خانه این 
بخش از ملت بوده اســت. همیشه 
کارگران آمده اند، در کمیسیون ها 
حضور داشته اند و حق و حقوق شان 
به انحای مختلف، به صورت نطق، به 
صورت تذکر یا بــه صورت اعتراض 
و مصاحبه مطرح شــده ولی اینکه 
چقدر این حقوق محقق شــده، به 
مجلس تنها ربط ندارد چون سه رکن 
حاکمیت یعنی قوای مققنه، مجریه 

و قضاییه باید درســت عمل بکنند، 
به خصوص قــوه قضاییه تا حق اجرا 
شــود. ما توقعمان این است وقتی 
کارگری چند ماه حقوق نمی گیرد، 
دادستان داد این کارگر را بستاند نه 
اینکه وقتی کارگر داد می زند، دادش 
را خفه کنند کــه البته تا حد زیادی 
موثر بوده اســت. حتی در جلسه ای 
که با ریاســت قوه قضاییه داشتیم، 
مساله را مطرح کردیم که ایشان هم 
اعام کردند که رسیدگی می کنند و 
تغییر رویه داده می شود. این مسائل 
اگر انجام نمی شــد، دیگر چیزی از 
جامعه کارگری باقی نمانده بود. شما 
می دانید که چند بار دورخیز کردند 
برای گرفتن تامین اجتماعی و اینکه 
ببرند آن را در وزارت بهداشت ادغام 
کنند. تامین اجتماعی بیشــترین 
گردش مالی نقدینگی را در کشــور 
دارد چــون همه کارگران شــاغل 
هر ماه یک ســوم حقوق خــود را به 
این صنــدوق می ریزنــد و الجرم، 
درآمددارترین تشکیات اقتصادی 
کشور هســت. اگر همین فعالیت ها 
نبــود، هیچ چیــز ازجملــه تامین 
اجتماعی باقی نمانده بود. هجمه ها 
بسیار زیاد بوده ولی بسیاری از این 
هجمه ها با همــکاری و تاش خود 
نمایندگان کارگران تا حدود زیادی 

دفع شده است.
  نظرتان در مــورد آینده 
تامین اجتماعی کــه به گفته 
فعاالن کارگری تا امروز حدود 
۲۵۰هزار میلیارد تومان از دولت 
بدهی دارد و دولت این بدهی را 
نمی پردازد، چیســت؟ دولت 
حاضر نیست بدهی سازمان به 
مراکز درمانی و مجموعه های 
علوم پزشــکی را با بخشی از 
بدهی خود به ســازمان تهاتر 
کند، یعنی ۱۳هــزار میلیارد 
مطالبه خــود را می خواهد اما 
۲۵۰هزار میلیارد بدهی خود را 
به ســازمان نمی دهد. در این 
شــرایط، چراغ خطــر برای 
سازمان روشن شده است. با این 
رویه ای که در پیش گرفته شده، 
آینده تامین اجتماعی را چطور 

می بینید؟
االن تامین اجتماعی برای اینکه 
بتواند مستمری ها را بپردازد، ماهانه 
از بانک قــرض می گیــرد، یعنی از 
حالت سربه سری گذشته است. باید 
برای این شــرایط فکر اساسی شود. 
متاسفانه می بینیم نه تنها بدهی ها 
را نمی پردازند، بلکــه قصد دارند از 
حســاب تامین اجتماعی برداشت 
هم بکنند. آخرین هجمه این بود که 
قصد داشتند بانک رفاه کارگران را 
برای فروش در بورس بگذارند و اگر 
این اتفاق می افتاد، بخش عظیمی از 
سرمایه کارگران نفله می شد و دیگر 
آن اکثریت را کارگــران را در بانک 

نداشتند و نمی تواستند حتی برای 
رفع نیازهای سازمانی از منابع این 

بانک استفاده کنند.
  پس قبول دارید که بحران 

تامین اجتماعی جدی است؟
بله، ایــن بحران جدی اســت و 
مدت هاست که به این بحران دامن 
می زنند. االن سه دوره است دولت ها 
به این فکر می کنند که ســازمان و 
منابــع آن را در اختیــار بگیرند و از 
آن برای مقاصد خودشــان استفاده 

کنند.
  به بحث دستمزد بپردازیم. 
محاســبات مســتقل نشان 
می دهد که کمینه هزینه های 
خانوار، ۸میلیون تومان است، 
خط فقر، ۵ میلیون تومان است 
و فاصله حداقل ۷۰درصدی بین 
حداقل مزد و معاش است. به نظر 
شما چطور باید مزد تعیین شود 
و دولت و کارفرماها چطور باید 
عمل کنند که بند دوم ماده ۴۱ 
اجرایی شود و وضعیت معاش 
کارگران بیش از این دچار سقوط 

و اضمحالل نشود؟
در حال حاضر بخش های زیادی 
از صنایع رونق دارند و با جلوگیری از 
واردات و حمایت هایــی که صورت 
می گیرد، صنایع در حال راه افتادن 
و باال بردن میزان تولید هســتند و 
حتی در خیلی جاهــا کارگر جدید 
اســتخدام می کنند. اینجاســت 
که می گوییم باید براســاس حق و 
عدالت، دســتمزدها اضافه شــود. 
چیزی که همه دنیا قبول دارند این 
اســت که به کارگر آن قدر دستمزد 
بدهی کــه نیازهای اولیــه خود و 
خانواده اش را بــرآورده کند و فردا 
صبح دوباره برود ســر کار. حداقل 
حقوق یعنی ســبد معیشت بخور 
و نمیر اما همیــن را هم به کارگران 
نمی دهند. کارگر باید با متکدی از 
زمین تا آسمان فاصله داشته باشد. 
کارگر است که کشور را می سازد و 
جلو می برد و نباید محتاج باشــد. 

بعضــی وقت هــا می بینــم که 
کارگران ما در شــرایط خاص، 

قعــا  ا و
مند  ز نیا

شــده اند و بــرای کمــک گرفتن 
می آیند. ما بیشتر از آنها می شکنیم 
چون نظامی که کارگــرش، به این 
روز بیفتد، مســلماً آن کشــور در 
حال اضمحال و نابودی اســت. ما 
که ادعــای مســلمانی داریم، باید 
به حق کارگر کامــل توجه کنیم و 
نگذاریم دســتمزد کارگران به این 
روزگار بیفتد. اگــر بنزین را لیتری 
ســه هزار تومان کردیم، باید بخش 
عظیمی از آن را صرف کسانی کنیم 
که دارند کار می کنند، ارزش افزوده 
تولید می کنند و مالیات می پردازند 
تا بتوانند نان بخور و نمیر داشــته 
باشند اما متاسفانه ما نه یک کشور 
سوسیالیستی هستیم که کارگر را 
و بقای کارگر را اهمیت بدهیم و نه 
یک کشور کاپیتالیستی که اصالت 
را به سرمایه دار بدهیم. اینجا معلوم 
نیست دولت کدام طرف است و چرا 
به وظیفــه خودش که نظــارت بر 
اجرای عدالت است، عمل نمی کند؟
  در مورد گرانــی بنزین 
گفتید. ادعایــی که دولتی ها 
داشــتند این بود که درآمد 
حاصل از گرانــی بنزین، کاماًل 
صرف مردم و فرودستان خواهد 
شــد و به ۶۰ میلیون نفر یارانه 
می دهیــم. فکــر می کنید 
سیاستی که بعد از گرانی بنزین 
در پیــش گرفتنــد، منجر به 
بازتوزیع عادالنه شد و واقعاً پول 
حاصل از گرانی بنزین در همین 
یکی، دو ماه گذشــته، صرف 

مردم فرودست شده است؟
فکر می کنم مطــرح کردن این 
وعده ها برای فرونشاندن اعتراضات 
بود. در عمل مــا چیزی ندیدیم. در 
روزهای گذشــته، در تهرانســر در 
مجلسی با حضور ۲۰۰ خانم کارگر 
و نیازمنــد بودم، هیچ کــدام از این 
خانم ها یارانه حمایت معیشــتی را 
دریافت نکرده بودند. نمی دانم این 
پول کجا هزینه می شــود و به چه 
کسانی داده می شــود. خیلی ها که 
قبًا تحت پوشش کمیته امداد بودند 
و یک وام هفت میلیونی گرفته اند، 
حاال از پوشش حمایت معیشتی به 
خاطر همین وام خارج شده اند. این 
مساله ای اســت که ناراحت کننده 
است و من که نماینده مردم هستم، 
احســاس می کنم وعده های زمان 
گران شــدن بنزین فقط شــعاری 
بود که برای فرونشاندن اعتراضات 

داده شد.
  شما مشــکالت جامعه 
کارگری را می بینیــد و با این 
مشکالت کاماًل آشنا هستید. در 
این شــرایط، چه پیامی برای 
کارگران دارید و آنها با چه امید 
و انگیزه ای بــرای رای دادن 
بیایند و مشــارکت سیاسی 

کنند؟
ببینید این عالم صحنه بازیگری 
ماست. اگر که در این دنیا یاد نگیریم 

که حــق را بفهمیــم و برای 
برقــراری عدالــت 

تاش کنیــم و در 
این عرصه جهاد 

کنیم، در امتحان الهی رد می شویم. 
در درجه اول، بایــد حق را بفهمیم، 
بعد بایســتیم و این حق را بگیریم. 
من برای کارگران کارخانه کیان تایر 
خیلی احترام قائلم، برای کارگران 
زیرمجموعه هفت تپه خیلی احترام 
قایلم و برای همه کارگرانی که مثل 
کارگران هپکو و جاهــای دیگر که 
بعد فهمیدن حقیقت، ایســتادند، 
تاش کردند و حرف حــق را زدند. 
چند روز پیــش، کارخانه کیان تایر 
بــودم. دیــدم تولیدشــان خیلی 
خوب شــده و افزایش پیــدا کرده. 
وقتی خاطره شــب های اعتصاب و 
دســتگیری کارگران و آن ساعاتی 
که بــا آقای محجوب تــا نیمه های 
شــب در جاده بودیم تــا اینها آزاد 
شوند، یادم می آید، می فهمم که این 
رشد امروز، حاصل همان تاش ها و 
پایداری هاست. در واقع، جهاد در راه 
حق نتیجه می دهد، همیشه نتیجه 
می دهد. در مورد حقوق سیاسی و 
اجتماعی هم به همین شکل است. 
متاســفانه بعضی ها را می بینیم که 
قهر می کننــد و می روند یک کنج 
عافیت پیدا کنند. خیلی ها از ایران 
می روند، آنهایی هــم که می مانند 
منفعل می شــوند. به نظــر من این 
رویه، نتیجه نمی دهد. ایســتادن 
در راه حق هزینه بر اســت. مجلس 
صحنه پیکار سیاســی است، نه به 
این معنــی که مــا رفتارهای غلط 
را تایید کنیم، به ایــن معنا که این 
بخشــی از حق ماســت. وقتی یک 
سیســتمی هر چهار سال می تواند 
تغییــر کنــد، حضــور آگاهانه ما 
می تواند تغییرات اساسی به وجود 
بیاورد. ممکن اســت که رودســت 
هم بخوریــم در یکی یــا دو دوره 
ولی باالخره تغییر ایجاد می شــود. 
یــک زمانی تا اســم اصاحــات را 
می آوردیم فوری می گفتند نگویید 
اصاحات، مگر قبًا بد بوده که شما 
می خواهید خوب کنید اما االن دیگر 
همه می دانند که باید اصاح شود، 
منتها بعضی آمده انــد و می گویند 
فقط مــا می توانیم اصــاح کنیم، 
غافل از اینکه مایی کــه گازانبری 
حمله می کنیم و نهادهــای فکر و 
اندیشه را مسدود و مصلوب می کنیم 
که نمی توانیم کشــور را به ســمت 
آرامش ببریم. در نتیجه من شرکت 
کارگران در انتخابات را دنباله همان 
مطالبه گــری در واحدهایشــان 
می دانم؛ مطالبه گری با هدف 

ایجاد تغییرات مثبت.

نماینده تهران در مجلس:

دستمزد کارگران از بخور و نمیر هم کمتر است
متاسفانه ما نه یک کشور 

سوسیالیستی هستیم که 
کارگر را اهمیت بدهیم و نه 

یک کشور کاپیتالیستی 
که اصالت را به سرمایه دار 

بدهیم. معلوم نیست دولت 
کدام طرف است و چرا به 

وظیفه خودش که نظارت بر 
اجرای عدالت است، عمل 

نمی کند

کسانی که گازانبری حمله 
می کنند و نهادهای فکر 

و اندیشه را مسدود و 
مصلوب می کنند نمی توانیم 

کشور را به سمت آرامش 
ببرند. شرکت کارگران 

در انتخابات را دنباله 
همان مطالبه گری در 

واحدهایشان می دانم؛ 
مطالبه گری با هدف ایجاد 

تغییرات مثبت
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