
مراسم روز جهانی کارگر ظهر روز پنج شنبه 
)یازدهم اردیبهشت( و یک روز قبل از برگزاری 
این روز در سراسر جهان با چهره ای متفاوت تر 
از سال های گذشــته در شــرایطی که کرونا 
بر تمامــی فعالیت های اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور سایه افکنده است، 

برگزار شد.
تشکل های کارگری و خانه  کارگر در تهران 
نیز با نظر وزارت بهداشــت امســال تصمیم 
گرفتند این مراسم را به صورت مجازی برگزار 
کنند، از همین روی حضور کارگران در محوطه 
خانه کارگر و خیابان های اطراف جای خود را 
به حضور فعاالن کارگــری و دبیران اجرایی 
خانه های کارگر در پایتخت و در شرایطی که 
فاصله گذاری اجتماعی در آن رعایت شــده 

بود، داد.
این مراســم که بــه صورت مســتقیم از 
طریق اینستاگرام خانه کارگر پخش می شد، 
اشتراکات اصلی خود را با جشن ها و مراسم این 
روز در سال های گذشته همچنان حفظ کرده 
بود. نمایندگان کارگری امســال هم صدای 
کارگران و خواسته های برحق آنها را به گوش 

مسئوالن رساندند.
اعتراض به وضعیت معیشــتی کارگران، 
نحوه تعییــن مــزد ۹۹، قراردادهای موقت و 
امکان داشــتن تشــکل های صنفی مستقل 
مهمترین خواســته های حاضران در مراسم 
روز کارگر بود که بــه نمایندگی از میلیون ها 
کارگر در کشور در خانه کارگر طنین انداز شد.
عامل تبعیض در دستمزد، دولت است

»حســن صادقــی«، رئیــس اتحادیــه 
پیشکســوتان جامعــه کارگری نخســتین 
سخنران مراســم روز کارگر بود. وی با اشاره 
به فاصله دستمزد کارگران با حقوق کارمندان 
و بازنشســتگان دولت گفت: امروز تبعیضی 
که سال ها پیش در حق کارگران شیکاگو روا 

داشته شد، بار دیگر زنده شده است.
صادقی با اشــاره به برگزاری مراسم هفته 
کارگر سال ۹۹ به صورت مجازی گفت: ویروس 
کرونا عمال امکان هرگونه اجتماع را سلب کرده 
اما تالش تشــکیالت کارگری بر این بوده که 

این روز را ولو به صورت مجازی برگزاری کند.
وی با اشاره به افزایش 21درصدی حداقلی 
دستمزد در شــرایطی که نرخ تورم در انتهای 
سال ۹8 از سوی بانک مرکزی 41درصد اعالم 
شد، گفت: در شرایطی که نرخ تورم سر به فلک 
گذاشته، دیدیم که دستمزد کارگران چگونه 
تعیین شد. البته تبعیضی که روا داشته شده به 
مکتب و انقالب بازنمی گــردد و تنها به دولت 
که در قد و قواره کارفرمایی، ظاهر شده است، 

برمی گردد.
صادقی افزود: سال 1886 کارگران ایالت 
شیکاگوی آمریکا برای کاهش ساعات کار خود 
به 8 ساعت قیام کردند اما پلیس به آنها حمله ور 
شد و تعدادی را کشت. تبعیضی که آن زمان در 
حق کارگران آمریکا روا داشته شد امروز با این 
نحوه تعیین دستمزد بار دیگر زنده شد اما ما 
می گوییم که ایراد به مدیران حوزه روابط کار 
برمی گردد. اگر امروز کارگر مزد واقعی اش را 
نمی گیرد به خاطر این است که مجریان روابط 

کار و دولت چنین شرایطی را فراهم کردند.
رئیــس اتحادیــه پیشکســوتان جامعه 
کارگری با بیان اینکه پس از گذشت 134 سال 
که از قیام کارگران شــیکاگو می گذرد، شاهد 

تبعیض و بی عدالتی از ســوی دولت هستیم، 
گفت: فکر می کنم مســئوالن ما یا اقتصاد را 
نمی دانند یا خود را به ندانم کاری می زنند. در 
کتاب »ثروت ملل« آدام اسمیت خوانده ایم که 
هر چقدر قدرت طرف تقاضا در اقتصاد افزایش 
پیدا کند، طرف عرضه کننده هم قوی می شود. 
در نتیجه افزایش عادالنه دســتمزد، تحریک 
تقاضا را به دنبال دارد اما شما را چه می شود که 

چنین واقعیتی را انکار می کنید یا نمی بینید.

 70درصد از کارگران فصلی 
در دو ماه اخیر بیکار بودند

»علیرضا محجوب«، دبیرکل خانه کارگر 
دومین سخنران این مراســم بود. وی با بیان 
اینکه 26.5میلیون کارگر در آمریکا کار خود 
را از دست داده اند، گفت: در ایران هم نزدیک 
به یک میلیون کارگر بــرای دریافت مقرری 
بیــکاری در ســامانه بیمه بیــکاری ثبت نام 
کرده اند. 70درصد از کارگران فصلی که شامل 
کارگران ســاختمانی هم می شوند، در دو ماه 

اخیر بیکار بودند.
وی افزود: کارگران بابت بیکاری خود صدقه 
نمی خواهند و تحقق تنها ابزاری که قانون برای 
آنها پیش بینی کرده را طلب می کنند. در حال 
حاضر کارگرانی کــه دارای بیمه های خاص 
هستند، نظیر کارگران ساختمانی نمی توانند 
از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند، به همین 
خاطر سال هاست که از طریق مجلس پیگیری 
می کنیم تا حق آنها را برای برخورداری از بیمه 

بیکاری محقق کنیم.

دبیرکل خانه کارگر افــزود: اگر آن روزها 
تا این اندازه برای بهره مندی کارگران فصلی 
و غیره از مزایای بیمه بیکاری اصرار داشــتیم 
به خاطــر چنین روزی بود. تمام کســانی که 
آن روزها مخالفت کردند امروز باید احساس 

شرمندگی و مسئولیت داشته باشند.
محجوب با بیان اینکه انتظار داریم معیشت 
و مزد کارگران در دستور کار قرار گیرد، گفت: 
در سال ۹8 دستمزد هیچ کارگری بدون کسر 
حق بیمه نباید کمتر از 2 میلیون و 800هزار 
تومان باشد. با توجه به اینکه حداقل دستمزد 
در ســال ۹۹ برابر مصوبه شــورای عالی کار 
تنها 21درصد افزایش داشته و به حدود یک 
میلیون و 834هزار تومان می رســد، انتظار 

داریم که دولت بار دیگر نمایندگان کارگران 
و کارفرمایان را برای مذاکره مجدد در جهت 
بازنگری در دستمزد فرابخواند تا رضایت گروه 
کارگری از مذاکرات مزدی شــورای عالی کار 

جلب شود.
وی با اشاره به تعیین 2میلیون و 800هزار 
تومان بــه عنوان کــف حقــوق کارمندان و 
بازنشســتگان صندوق هــا برابــر مصوبــه 
کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: زمانی 
که کمیسیون تلفیق در حال تهیه متن قانون 
بود تاکید داشــتیم که تمامــی صندوق های 
بازبنشستگی باید مشــمول افزایش حقوق تا 
کف 2میلیون و 800هزار تومان باشند متنها 
از آنجا که با حدود 15 صندوق مواجه هستیم، 
در این متن نوشته شد؛ بازنشستگان کشوری، 

لشکری و سایر صندوق ها.
محجوب تصریح کرد: انتظار داشــتیم که 
برای ما نامه بنویســند تا راه های تامین منابع 
مالی افزایش حقــوق بازنشســتگان تامین 
اجتماعی و سایر صندوق ها را تا کف پیش بینی 
شــده پیدا کنیم اما نه تنها این کار را نکردند 
که »اســحاق جهانگیری« معاون اول رئیس 
جمهــوری، در ابالغیه ای که بــه این منظور 
داشتند، نوشــتند؛ بازنشســتگان کشوری، 
لشــکری و ســایر صندوق ها هــم می توانند 
مشمول شوند اما هیچ جای مصوبه کمیسیون 
تلفیق نوشــته نشده که بازنشســتگان سایر 
صندوق ها نمی توانند شامل شوند و تاکید شده 
که تمامی صندوق ها شامل می شوند. بنابراین 
من به رئیس مجلس نامه نوشــتم و از ایشان 
خواستم تا در این مورد دســتور رسیدگی را 

صادر کنند.
دبیرکل خانــه کارگر افزود: مــا در بحث 
افزایش حداقل دستمزد و مستمری، موضوع 
روشن و موضع روشن داریم و همه را دعوت به 
همیاری و کمک می کنیــم. انتظار داریم که 
دولت مذاکره را به جریان بیندازد تا فضا برای 

رعایت سه جانبه گرایی محقق شود.
محجوب با اشــاره بــه کمبــود امکانات 
بهداشــتی و حفاظتی در کارگاه های تولیدی 
و محیط های کار گفت: برخی از شرکت ها به 
کارکنان خود در یک نوبت ماسک دادنده اند 

و گفته اند که باقی اش را خودتان تهیه کنید!
وی با بیان اینکه ادغام اداره بهداشت کار با 
اداره بهداشت محیط موجب شده که شرکت ها 
مســائل حفاظتی و ایمنی و سالمت کارگران 
خود را جــدی نگیرند، خاطرنشــان کرد: با 
وزیر بهداشت در این مورد جلسه داشتیم و به 
ایشان تاکید کردیم که اداره بهداشت کار باید 
از اداره بهداشــت محیط تفکیک شود. ادغام 
این دو اداره در یک اداره کل نمی تواند موجب 
پیگیری امور بهداشتی به صورت تخصصی در 

کارگاه ها شود.
دبیرکل خانه کارگر افزود: باید بازرســی 
از کارگاه ها بــه راه بیفتد. زمانی که می گوییم 
بازرسی باید اجباری شود، به خاطر این نیست 
که صرفا بخواهیم کارفرمایان را تحت فشــار 
بگذاریم بلکــه به خاطر جلوگیــری از مرگ 
کارگران و کوتاه شدن عمر آنها در محیط های 
کار اســت. ضمن اینکه بیماری های ویروسی 
می توانند از کارگاه ها به جامعه تســری پیدا 
کنند. بنابرایــن احیای اداره کل بهداشــت 
کار ضروری اســت. در حال حاضر این تصور 
وجود دارد که بازرســان بهداشت محیط که 

از رســتوران ها و اصناف خدماتی بازرســی 
می کنند، می توانند همین کار را در محیط های 
کارگاهی هم انجام دهند که این تلقی اشتباهی 
است. بهداشت محیط با بهداشت کار دو مقوله 

جدا از هم است.
محجوب در ادامه با اشــاره به قیام ســال 
1886 معدنچیان شیکاگو گفت: خواسته آنها 
کاهش ساعت کار به 8 ساعت بود. در نهایت در 
سال 1۹1۹ اولین مقاوله نامه سازمان جهانی 
کار بــه کاهش ســاعت کار اختصاص یافت و 
موجب شد که ســاعت کار به 8 ساعت تقلیل 
یابد. از زمان تصویب این مقاوله نامه 63 سال 
می گذرد اما هنوز محیط هــای کاری وجود 
دارد که کارگران آنها بیشــتر از 8 ساعت کار 

می کنند.
وی افزود: آقــای »غالمرضــا توکلی« از 
پیشــگامان راه اندازی انجمن هــای صنفی 
کارگری که جا دارد یاد ایشــان را در مراسم 
روز کارگر گرامی بداریــم، در مورد کارگران 
میادین میــوه و تره بار تحقیق کــرده بودند و 
تاکید داشتند که کارگران این محیط ها همین 
حاال هم بیشتر از 8 ساعت در روز کار می کنند.

دبیرکل خانه کارگر در پایان با بیان اینکه 
بیش از 15هــزار نفر در پخش زنده مراســم 
مجــازی روز کارگر حضور داشــتند، گفت: 
باید کمیته ای ویژه تشکیل شود تا ساعت کار 
کارگران را رصد کنــد. همچنین واحدهایی 
وجود دارند که کارگران آنها وضعیت ناگواری 
دارند که باید مــورد توجه قــرار گیرند. اگر 
معیشت کارگران آن تامین نشود، مطالبات را 

در کف خیابان پیگیری می کنیم.

 اجازه موج سواری سیاسی 
بر دستمزد کارگران را نمی دهیم

»علی خدایی«، نایب رئیس هیات مدیره 
کانون عالی شــوراهای اسالمی کار کشور نیز 
در ادامه این مراسم با بیان اینکه روز اول هفته 
کارگر روز بیعت با آرمان های بنیانگذار انقالب 
اسالمی است، گفت: به این خاطر روز اول هفته 
کارگر برای چنین مناسبتی انتخاب شده که 
نمی خواهیم اجازه دهیم کارگران و مطالبات 

آنها مورد سوءاستفاده بیکانگان قرار گیرد.
وی افزود: از حقــوق جامعه کارگری عقب 
نخواهیم نشســت و تمامی مــوارد را مانند 
بازنگری در حداقل دستمزد متناسب با سبد 

معیشت پیگیری می کنیم.
عضو کارگری شــورای عالی کار با اشــاره 
به امضا نکردن مصوبــه افزایش 21درصدی 
حداقل دســتمزد توســط اعضای کارگری 
شــورای عالی کار گفت: از آنجــا که حداقل 
دســتمزد متناسب با قیمت ســبد معیشت 
نیست، مصوبه دســتمزد را امضا نکردیم، هر 
چند در سال های گذشــته در برخی از مواقع 
حاضر شدیم به خاطر منافع معیشتی کارگران 
از مواضع خود عقب نشینی کنیم تا به اجماع 

برسیم. 
وی تصریح کرد: اما برای دستمزد سال ۹۹ 
با توجه به عدم تطابق دستمزد با سبد معیشت 
و شــکاف بزرگ میان میزان حداقل دستمزد 
با قیمت سبد معیشت سال ۹۹ که به صورت 
سه جانبه 4 میلیون و ۹40هزار تومان تعیین 

شد، با شرکای خود به اجتماع نرسیدیم.
خدایی ادامه داد: شکایت از دولت امکانی 
اســت که می توانیم آن را پیگیــری کنیم اما 
اولویت را بر تفاهم قرار دادیم. موضع ما پیگیری 
مطالبات صنفی اســت و اجازه موج ســواری 

سیاسی بر دستمزد را نمی دهیم.

 توزیع مجدد درآمد 
راه کاهش شکاف طبقاتی است

در پایــان این مراســم قطعنامــه پایانی 
گردهمایی روز جهانی کارگر )11 اردیبهشت 

ماه سال 13۹۹( منتشر شد.
متن این قطعنامه به این شرح است:

»اول ماه مه یادآور به خاک و خون کشیده 
شدن کارگرانی است که برای تغییر شرایط و 
کاهش ساعت کار و محو استعمار کارگران به 
میدان رفتند و با دست خالی در مقابل پلیس 
تا دندان مســلح آمریکایی که برای سرکوب 
اعتراض کنندگان توسط طبقه سرمایه داری 
آمریکا به خدمت گرفته و تجهیز شده بودند، 
ایستادند و جان خود را نثار کردند. این روز نماد 
حرکت جنبش های کارگری در جهان است. 
گرچه از آن سال ها تاکنون روابط کار و جایگاه 

حقوق کارگران تغییرات عمده ای کرده ولی 
استعمار کارگران شــیوه های جدیدتری به 
خود گرفته و جریان سرمایه داری از شکل ملی 
و منطقه ای خارج شده و چهره جهانی به خود 
گرفته است. روش های نوین با پایمال کردن 
حقوق کارگران پیچیده تر و هوشــمندانه تر 
شده اســت. ظاهر قوانین این گونه است که 
حقوق کارگران قرار اســت حفظ شــود ولی 
مناسبات جدید در عرصه روابط کار به گونه ای 
رقم می خورد که همچنان با شــدت بیشــتر 
حداقل حقوق کارگران هم نیز نادیده گرفته 
می شــود. به طور مثال دولت ها کــه باید به 
لحاظ حاکمیت، ضامن حفظ حقوق کارگران 
باشــند خود در قواره و جایــگاه کارفرمایی 
ظاهر می شوند و با نمایش اهداف اقتصادی و 
اجتماعی عماًل از منافع سرمایه داری حمایت 
می کنند. اینجاســت که کارگران دیگر فقط 
کارفرمایان را در مقابــل خود نمی بینند بلکه 
این بار باید با دولت ها وارد مبارزه شوند. تقریباً 
همه جای دنیا با کمی اختالف این روابط حاکم 
است و مهم نیست که دولت ها در مقام دولت از 
خود چه ظاهری نشان می دهند. از این منظر 
وضع کارگران در کشــور ما نیز بهتر از ســایر 

کشورها نیست.
امروز کارگر ایرانی از عدم امنیت شــغلی و 
بیکاری رنج می برد و موضوع معیشــت و عدم 
اطمینان از آینده نیز به این مسائل دامن زده 
و تقریباً نیروی کار در ایــران مورد بی مهری 
کامل قرار دارد. در حالی که قوانینی از جمله 
قانون اساســی و قانون کار و تأمین اجتماعی 
با شــفافیت به رعایت حقوق کارگران تکلیف 
کرده، مجریان از اجرای قوانین سر باز می زنند 

و توقع انتقاد و اعتراض هم ندارند.
امســال هفته و روز جهانی کارگر مصادف 
شده با پدیده جدیدی به نام ویروس کرونا که 
امکان هر تجمع اعتراضی را از جامعه کارگری 
ایران را سلب کرده است ولی در همین شرایط 
ما صراحتاً اعالم می کنیم که اگر خواسته های 
ما نادیده گرفته شود در اولین فرصت ممکن 
جریان اعتراضی خــود را روانه فضای عمومی 
می کنیم تا همــه عوامــل زر و زور بدانند که 
کارگران هوشــیار و بیدارند و از حقوق خود 
به هر شــکلی حراســت خواهند کرد. لذا ما 
جامعه کارگری ایران اعم از شاغل، بازنشسته 
و بیکارانی که ضمن داشــتن شغل و زندگی 
به واسطه سیاســت های اقتصادی نادرست 
دولت ها امکان زندگی اکنون از آنها سلب شده، 
اعالم می کنیم تا محقق شــدن خواسته های 
خود از پای نخواهیم نشســت و امیدواریم تا 
فرصت باقی اســت نهادهای مرتبط با حقوق 
کارگران به خواسته های حداقلی اعالم شده از 
سوی آنان جامه عمل بپوشانند. بر این اساس 

ما اعالم می کنیم:
1- مــزد که معیشــت و زندگــی جامعه 
کارگری به آن وابســتگی مطلق دارد هر چه 
سریع تر منطبق بر ماده 41 مورد بازنگری قرار 
گیرد به نحوی که هیچ کارگری در ایران کمتر 
از 2میلیون و 800هزار تومان در ماه دریافتی 
نداشــته باشــد. ترتیب این بازنگری با لحاظ 
کردن تورم ســال ۹8 به مزد و افزایش مزایای 
جانبی ازجملــه کمک هزینه بن و مســکن 
محقق شــود و جامعه کارگــری هیچ فرمول 
دیگری را به جز موارد ذکر شده قبول نمی کند.

2- براساس مصوبه مجلس، همه مشموالن 
صندوق های بازنشســتگی اعم از کشــوری 
و لشکری و ســایر صندوق ها ازجمله تامین 
اجتماعی موظفند حداقل پرداخت مستمری 
در ســال ۹۹ را به 2میلیون و 800هزار تومان 

برســانند. مــا از مدیرعامل و هیــأت مدیره 
ســازمان تأمین اجتماعــی می خواهیم که 
در افزایــش حقــوق مســتمری بگیران به 
جز این رفتــار نکنند که اعتراض گســترده 
 جامعــه بازنشســتگان را با خود بــه همراه 

خواهند داشت.
3- جمع کثیــری از شــاغلین و کارگران 
ایرانی طــی ماه هــای اســفند، فروردین و 
اردیبهشت به دلیل شــیوع بیماری کرونا از 
درآمد محروم شــدند و در بدترین شــرایط 
زندگی می کنند. با توجه بــه اصل 2۹ قانون 
اساسی، ما از دولت و نهادهای حکومتی انتظار 
داریم در این شرایط سخت به وظیفه قانونی و 
اسالمی خود عمل کنند تا هیچ خانواده ای از 

حقوق اولیه و طبیعی خود محروم نشود.
4- امسال توسط مقام معظم رهبری سال 
جهش تولید نامگذاری شده است. از آنجا که 
عامل تمام کننده تولید، نیروی کار است، ما از 
مسئوالن و متولیان اقتصادی کشور و جامعه 
کارفرمایی انتظار داریم که این پیام رهبری را 
سرلوحه کار خود قرار دهند و به نیروی کار که 
عامل اصلی جهش تولید است، توجه خاصی 

داشته باشند.
5- در حالی کــه سیاســت های اقتصادی 
دولت هم به لحاظ اختیار و هم به بهانه اجبار، 
موجب رشد تورم و کاسته شدن قدرت خرید 
دهک های پایین جمعیت را ســبب شده، ما 
از دولت انتظار داریم که سیاســت های توزیع 
مجدد درآمد و ثــروت را با شــدت و جدیت 
بیشــتری دنبال کند و اگر نیاز به قانون است 
از طریق مجلس قوانین الزم تأمین شــود تا 
از طریق توزیع مجدد درآمد شــکاف طبقاتی 
کاسته شــده و فقرا و مزدبگیران بیش از این 

فقیرتر نشوند.
6- ســازمان تامین اجتماعی امروز بیش 
از هــر زمان دیگــری تحت تاثیر فشــارهای 
اقتصادی قرار دارد. از یک طرف تعهدات قانونی 
مصارف سازمان را افزون کرده و از طرف دیگر 
منابع این سازمان به واســطه بیماری کرونا 
و تخفیف های اعمال شــده از ناحیه دولت به 
شدت کاسته شده است. به این مشکالت عدم 
پرداخت تعهدات دولت را هم باید اضافه کرد. 
ما از دولت می خواهیم که به تعهدات جاری و 
گذشته خود متعهد باشد و نسبت به پرداخت 
آن به سازمان در ســال ۹۹ از طریق امکانات 

بودجه ای اقدام کند.
7- شستا )ســازمان سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی( تنها ذخایر و دارایی سازمان تامین 
اجتماعی اســت که مالکیت آن بین النسلی 
است. هر گونه اشــتباه در بهره برداری از این 
ذخایر فاجعه به بار می آورد. امروز که سرنوشت 
این حوزه به دولت سپرده شده و عماًل هرگونه 
نظارت و دخالت مدیرعامــل و هیأت مدیره 
از این حوزه توسط دولت ســلب شده است، 
مشخصاً دستگاه وزارت کار را مسئول اتفاقات 
پیش رو می دانیم و این در حالی اســت که ما 
عمیقــاً معتقدیم که همــه حوزه های تأمین 
اجتماعی باید از طریق ســازوکار ســه جانبه 

اداره شود.
در پایان جامعه کارگــری اعالم می کند تا 
فرصت باقی است مســئوالن ندای کارگران 
را بشنوند و به خواســته های آنان توجه کرده 
و اصالحات الزم را به عمــل آورند در غیر این 
صورت ما حق اعتراض را به اشــکال مختلف 
برای خود محفوظ دانسته و در صورت نیاز برای 
احقاق حقوق خود اقدام مناسب را در آینده ای 

نزدیک عملی خواهیم کرد.«
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برگزاری مراسم روز جهانی کارگر زیر سایه کرونا

طنین صدای کارگران در فضای مجازی

محجوب: در ایران نزدیک به 
یک میلیون کارگر برای دریافت 

مقرری بیکاری در سامانه بیمه 
بیکاری ثبت نام کرده اند. 70درصد 

از کارگران فصلی هم که شامل 
کارگران ساختمانی می شوند، در 

دو ماه اخیر بیکار بودند

صادقی: افزایش 21درصدی حداقل 
دستمزد در شرایطی است که نرخ 

تورم سال 98 از سوی بانک مرکزی 
41درصد اعالم شد. تبعیضی که 

روا داشته شده به مکتب و انقالب 
بازنمی گردد و به دولت که در قد و 

قواره کارفرمایی، ظاهر شده است، 
برمی گردد

خدایی: شکایت از دولت امکانی 
است که می توانیم آن را پیگیری 
کنیم، اما اولویت را بر تفاهم قرار 

دادیم. موضع ما پیگیری مطالبات 
صنفی است و اجازه موج سواری 
سیاسی بر دستمزد را نمی دهیم
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