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تجمع کارگران پیمانکاری نفت 
در پارس جنوبی

کارگران پیمانکاری نفت در منطقه پارس جنوبی 
دیروز در اعتراض به محقق نشــدن مطالبات خود 
تجمع کردند. به گزارش ایلنا، کارگران ارکان ثالث 
شــاغل در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در 
اعتراض به سخنان وزیر نفت در کمیسیون انرژی 
مجلس و نادیده گرفتن مطالبات قانونی خود بار دیگر 
در میدان کاکتوس تجمع کردند. این تجمع در ادامه 
اعتراضات صنفی کارگران پیمانکاری نفت است که 

از مدتی پیش آغاز شده است.
    

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
کانون های بازنشستگان باید 

ساماندهی شوند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسیاری از 
برنامه ها و وعده هایی که در زمان کسب رای اعتماد 
در حوزه بازنشستگان داده بودم، مانند همسان سازی 
حقوق، افزایش شفافیت، سودآور کردن بنگاه های 
تابعه صندوق  بازنشســتگی و ارائه خدمات متنوع 
اجتماعی و رفاهی محقق شــد. به گزارش توسعه 
ایرانی، محمد شریعتمداری در نشست با مدیرعامل، 
معاونان، مدیران کل صندوق بازنشستگی کشوری 
و دو نفــر از نمایندگان کانون های بازنشســتگان 
کشوری گفت: کانون ها و تشــکل های مربوط به 
بازنشستگان کشوری از بی سامانی ضربه خورده اند 
و به همین دلیل، نتوانستیم تشکیالت واحدی را 
برای آنان شکل دهیم. وی یادآور شد: قانون ساختار 
نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در اواخر دولت 
اصالحات تصویب شــد، ظرفیت مناســبی برای 
ارتقای جایگاه اجتماعی بازنشستگان و استفاده از 
تجارب آنها فراهم کرد و می توان با ایجاد کمیسیونی 
در شــورای عالی رفاه و تامیــن اجتماعی، امکان 
هماهنگی و انسجام بیشتر دستگاه های اجرایی در 
حوزه بازنشستگان کشوری را فراهم کرد. وی با تاکید 
بر اهمیت پایداری صندوق بازنشستگی کشوری 
و توجه به مســائل مالی و معیشتی بازنشستگان، 
تاکید کرد که این صندوق باید به تقویت منزلت و 
فعالیت اجتماعی و فرهنگی بازنشستگان هم توجه 

نشان دهد.
    

تجمع کارشناسان بهداشت 
حرفه ای مقابل وزارت بهداشت

کارشناسان بهداشــت حرفه ای برای پیگیری 
مطالبات صنفی خود، روز چهارشــنبه )16 تیر( 
مقابل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
تجمع کردند. به گزارش ایلنا، ایــن عده خواهان 
تفکیک مرکز سالمت محیط و کار، ابطال و توقف 
دستورالعمل ممیزی بهداشــت کار، توجه به مواد 
1۰6 و 1۰۹ قانون کار، ابالغ دســتورالعمل تعیین 
صالحیت مسئوالن بهداشت حرفه ای، عدم تشکیل 
کمیته های حفاظت و بهداشت کار مراکز بهداشتی 
درمانی و واگذاری اندازه گیری بهداشت حرفه ای 
که سال هاســت به بخش خصوصی واگذار شــده 

است، بودند.
    

کاهش آسیب بازنشستگان با صدور 
گواهی آنالین کسر از حقوق

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری 
با اشــاره به کاهش آسیب بازنشســتگان با صدور 
گواهی آنالین کسر از حقوق گفت: در حوزه توسعه 
خدمات الکترونیک به بازنشستگان، ۹ پروژه تعریف 

شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر افتخاری در آیین 
رونمایی از طرح های »تحول دیجیتال« صندوق 
بازنشستگی کشوری اظهار داشت: تحول دیجیتال 
در صندوق بازنشستگی کشــوری در یک سال و 
نیم اخیر به عنوان یکــی از مهم ترین راهبردهای 
اســتراتژیک صندوق با هدف بهبود فرآیندهای 
داخلی صندوق، چابکی و تعالی سازمانی و شفافیت 
آغاز شد و امروز شاهد نهایی شدن این استراتژی در 

بخش های مختلف هستیم.
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اخبار کارگری

پانید فاضلیان

آغاز تابســتان ۱۴۰۰ مقارن با 
اعتصابی گسترده در میان کارکنان 
صنعت نفت ایران بود. اعتصاب و 
اعتراض متفرقه صنفی در صنعت 
نفت ایران اتفاق تازه ای نیست اما 
در سایه اعمال نظارت هایی خاص 
بر شئون مختلف این صنعت، شکل 
منسجم و پیوسته آن تازگی دارد. 
»حسن راغفر« اقتصاددان منتقد 
نظام اقتصادی ایران در گفت وگوی 
پیشرو به واکاوی دالیلی می پردازد 
که باعث بی پروایی کارگران صنعت 

شده است.
    

 مدت هاست که اقتصاد ایران 
هر آنچه دارد از نفت است اما این 
روز ها شاهد شکل گیری زنجیره ای 
از اعتصابات کارگران نفت هستیم. 
دامنه اخبار این اعتصابات حتی بر 
ســهام شــرکت های نفتی هم 
تاثیرگذار بوده است. وقوع این اتفاق 
در حیاتی ترین و زیربنایی ترین 
بخش اقتصاد ایران از کجا ناشــی 

شد؟
آنچه کــه امروز به شــکل اعتصاب 
کارگران صنعت نفت ایران شــاهدش 
هستیم محصول سیاست های نئولیبرالی 
در سه دهه گذشــته است. البته چنین 
پیامد هایی مختص به ایران نیســت و 
ماهیتی جهان شمول دارند که به صورت 
فقر شدید جوامع انسانی و غالبا آسیب 
نیروی کار جلوه می کنند. شــکل این 
آســیب اما به اقتضای رویه ای که در هر 
جامعه برای مالکیت زدایی مردم اتخاذ 
شــده فرق می کند. مثال در ایران طی 
سال های اخیر افزایش نرخ ارز شایع ترین 
شیوه مالکیت زدایی و فقر عمومی بوده و 
طبیعی است تبعات اجرای این سیاست 
در ایران ویژگی هــای خاص خودش را 

داشته باشد.
البد در نظر دارید که شاغالن صنعت 
نفت به نسبت سایر شاغالن بخش های 
رسمی و غیررسمی کشور از برخورداری 
نسبی بیشــتری برخوردارند اما در کل 
ثمره اجرای برنامه های خصوصی سازی 
و خودمانی سازی ســال های گذشته 
چیزی غیر از به بار نشستن وضعیت حاضر 

نیست. مدیران جامعه در مواجهه با اینکه 
در بخش به نسبت برخوردار تر صنعت 
نفت هم موجــی از اعتراضات کارگری 
شکل گرفته، اگر تجدیدنظر جدی نکنند 
جامعه باید هزینه به مراتب سنگین تری 

پرداخت کند.
  اعتراضات کارگری در ایران 
پدیده تازه ای نیست و مدت هاست 
در صنعت نفت ایران هم رخ می دهد 
اما کمتر پیش آمده که اعتراضات 
صنفی کارگران صنعت نفت این طور 
پیوسته و زنجیره ای باشد. در تمام 
سال های اخیر حاکمیت همیشه 
حساسیت ویژه و باالیی نسبت به 
شــکل گیری فعالیت های صنفی 
کارگری این صنعت داشته است که 
شایع ترین پیامد آن ترس عمومی 
کارگران این صنعت از برخورد های 
قهری کارفرمایان نفت است. در 
چنین شــرایطی انتشار تصاویر 
مربوط به اعتراضات فراگیر اخیر 
صنعت نفت واقعه ای از اســاس 

متفاوت محسوب نمی شود؟
البته پاســخ به این پرسش در اصل 
موضــوع کــه سیاســت های مخرب 
آزادســازی اقتصــادی عامــل موثر 
اعتراض های اخیر کارگران صنعت نفت 
اســت، تغییری ایجاد نمی کند اما در 
رابطه با سوال طرح شده باید بگویم که 
آنچه با آن مواجهیم واکنش اعتراضی 
بخشــی از نیروی کار کشــور است به 
وضعیت نامســاعد کنونــی؛ آن هم نه 
اعتراض کارگری معمولی بلکه اعتراضی 
از جانب کارگران صنعت نفت که به دلیل 
وابســتگی اقتصاد ایران به فروش نفت 
جایگاهی ویژه دارند. وقتی در یک جامعه، 
صنعتی ممتاز باشــد طبیعی است که 
نقش نیروی کار آن صنعت هم برجسته 
می شــود و واکنش های آنها بیشتر به 
چشم می آید. پس اخباری که این روز ها از 
اعتراضات کارگران صنعت نفت به گوش 

می رسد مطلب عجیبی نیست.
  همان طور که گفتم نگاه دولت 
و حاکمیت به کارگران صنعت نفت تا 
حد زیادی متمایز از سایر کارگران 
است. درست است که در سال های 
اخیر راجع به شــرایط نامناسب 
شــغلی و مزدی این کارگران زیاد 
صحبت شده است اما برخورد های 

صورت گرفته با مطالبات صنفی 
کارگران ایــن بخش هم به مراتب 
بسته تر و قهری تر بوده است. حاال در 
این شرایط ناگهان با کارگرانی مواجه 
هستیم که با علم به محدودیت های 
موجود در محل کارشان به دوربین 
زل می زنند و از اعتصابشان خبر 
می دهند. این وضعیت را چگونه 

می توان تحلیل کرد؟
در ایــن رابطه اتفاقی افتاده اســت 
که شــرایط را با دهه هــای قبل و حتی 
سال های گذشته متفاوت کرده است. 
ریشه این اتفاق به تحوالت فناوری های 
ارتباطی بازمی گردد. همه می دانیم که 
در نتیجه تحوالت فنــاوری، دولت ها و 
حاکمیت ها در سراسر جهان در مواجهه 
با شهروندانشان کنترل گر تر شده اند اما 
به موازات این اتفاق، سلطه حاکمیت ها 
بر انتشــار اخبار به مانند گذشته قرص 
و محکم نیست. این یک پدیده جهانی 
است که با آن مواجه هستیم. بله، قطعا 
مســئوالن مربوطه تمایل چندانی به 
درز و انتشار اخبار مربوط به اعتراضات 
کارگران نفت نداشته و ندارند و همیشه 
از فناوری های جدید برای اعمال هرچه 
بیشتر کنترلشان اســتفاده کرده اند، 
اما همین فنــاوری از طــرف مقابل به 
شــهروندان که یک گروهش کارگران 
معترض صنعت نفت هستند این امکان 
را می دهد تا سایرین را از حال و وضع خود 
باخبر کنند و در نتیجه یک گام به سمت 

بهبود وضعیت موجود نزدیک شوند.
  هر قدر که فناوری جدید به 
شــهروندان امکان عرض اندام 
بیشتر در قبال سلطه جویی دولت ها 
بدهد باز هم تبعات انفرادی برخورد 
با مردم ســنگین و حتی غیرقابل 
جبران است. به صورت مشخص در 
همین صنعت نفــت، از اخالل در 
پرداخت حقوق گرفته تا اخراج و 
حتی قرار گرفتن در لیست سیاه 
مستخدمین کمترین اتفاقی است 
که ممکن است برای فعاالن صنفی 

این صنعت بیافتد.
معتقدم از یک طــرف کنترل های 
سنتی بر رفتار های شهروندان کارکرد 
خودشان را از دســت داده اند و از طرف 
دیگر با اتفاقاتی که در چند ســال اخیر 
افتاده، این حس به عامه مردم القا شده 

که چیزی برای از دســت دادن ندارند. 
این دو به مردم ناراضی ازجمله کارگران 
معترض صنعت نفت شــهامت رودررو 
شــدن را می دهد. یادمان باشد قبل از 
شــکل گیری اعتراضات اخیر کارگران 
صنعت نفت، شــاهد چنین حرکاتی از 
ناحیه کارگران هپکو و هفت تپه بودیم. 
این یعنی معترضان بــه وضع موجود 
ازجمله کارگران به نقطه ای رسیده اند که 
ترسی از پیگیری عیان و آشکار مطالبات 
خود ندارند و چون دیگــر چیزی برای 
از دســت دادن ندارند بی پــروا و بدون 
احتیاط های معمول گذشته آن را دنبال 

می کنند.
  با این وضعیت چقدر محتمل 
اســت که بازیگردانان سیاسی 
نخواهنــد از اعتراضات صنفی به 
وجود آمده به سود خود بهره برداری 
کنند. اینکه وضعیت اقتصادی کار را 
به جایی رســانده که مردمی مثل 
کارگران صنعت نفــت این طور 
بی پروا اعتراض کرده و مطالباتشان 
را به زبــان می آورند یک واقعیت 
است که با آن مواجهیم اما در این بین 
موج سواران سیاسی هم هستند که 
بخواهند از این موقعیت به سود خود 
استفاده کنند. مشخصا چه آنها که 
خارج از ایران هستند و چه آنها که 
در داخل کشور منافعشان قرار است 
با جابه جایی های پیشروی کابینه 
ء  جــز  ، کنــد تغییــر 
سوءاستفاده کنندگان احتمالی این 

قبیل اعتراضات صنفی هستند.
ایــن حــرف را بار هــا در رابطه با 
پدیده های این چنینی زده ام و هنوز هم 
می گویم که بسیاری از مسائل غامضی 

که در کشور با آنها مواجهیم در اصل 
مطالبه صنفی هستند که با آنها 
سیاسی و غیرصنفی برخورد شده 
است. تعجبی ندارد که این مسائل 

از مطالبه صنفی به توقعات سیاسی تغییر 
کنند. شما قانون اساسی خودمان را نگاه 
کنید؛ فهرســتی از حقوق شهروندان 
در اصل ۲۹ آن هست که دولت ها ملزم 
به تامینش هســتند اما در عمل حتی 
داشتن یک شــغل و محل درآمد هم 
برای بســیاری از مردم ناممکن است. 
نتیجه این وضعیت عرصــه ای را برای 
موج سواری اهالی سیاست چه در داخل 

و چه در خارج از کشور فراهم می کند.
یادمان باشد که یکی از اصلی ترین 
دالیــل شــکل گیری اعتصابــات و 
اعتراضات سال های ۵6 و ۵۷ القای این 
حس در جامعه بود که یک طبقه ممتاز در 
تعرض به حقوق سایر طبقات هیچ حد و 
مرزی قائل نیست و کسی هم نیست که 
آن را کنترل کند. آن زمان بســیاری از 
کارمندان و کارگران ازجمله افراد شاغل 
در صنعت نفت، موسسات بانکی و سایر 
دستگاه های دولتی و خصوصی از نظر 
مالی مشکل خاصی نداشتند و حتی در 
رده طبقات متوسط به باالی اجتماعی 
بودند اما تحت تاثیر القای چنین حسی 
اعتصاب کردند و به معترضین پیوستند.

آنها متقاعد شــده بودنــد که نظام 
سیاســی حاکم جامعه با این فرض که 
نظام سیاسی حاکم حقوق بخش های 
عمده جامعه فــدای منافــع اقلیتی 
ممتــاز، زیادی خواه و غیرپاســخگو 
کرده اســت. این اصلی ترین دلیلی بود 
که آن زمان بــه همراهی اعتصابیون با 
معترضان منجر شد و شباهت وضعیت 
موجود با آن ســال ها در شکل گیری 
تدریجی مجدد همــان طبقه ممتاز و 
غیرپاسخگوســت. نمونه اخیرش در 
جریان همین رقابت های اخیر ریاست 
جمهوری اتفاق افتاد. رئیس بانک مرکز 
بابت معرفی نکردن ابربدهکاران بانکی 
تحت پرسش قرار گرفت و از طرف دیگر 
اعالم شد که فهرستی از این بدهکاران 
در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گرفته 
است اما نمود کلی ماجرا در جامعه این 
ظــن را تقویت کرد که انــگار متولیان 
نظام قضایی و تصمیم گیری و اجرایی 
نمی توانند تبعیض های به وجود آمده را 
برطرف کنند. بدیهی است این وضعیت 
نمی توانــد برای اکثریــت مردمی که 
دغدغه اصلی آنها داشتن معیشت است، 

خوشایند باشد.
  حاال که صحبــت به اینجا 
رسید، می پرسم. جامعه ایران در 
چند سال گذشــته اتفاقاتی را از 
جنس اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان 
ماه ۹۸ پشت سر گذاشته است که 
دالیلشــان با صحبت های شما 
بی ارتباط نیســت و در ادامه این 
اتفاقات اســت که با اعتراضات 

کارگری صنعت نفت مواجهیم.

بی اغراق مردم منتظر بودند و هستند 
که دولت آینده راه حل جدی برای حل 
معضل اقتصادی ارائه کنــد اما به نظر 
می رسد که به رغم مشخص شدن نتیجه 
انتخابات هنوز این احســاس عمومی 
قوت نگرفته اســت. این مطلبی است 
که از البه الی شــایعات منتشــر شده 
در فضای مجازی می توان به فراســت 
آن را دریافت و طبــق برآورد های من، 
اگر عزمی جدی برای حل مشــکالت 
معیشت مردم وجود نداشته باشد این 
احتمال هست که در ماه های دی و بهمن 
با مشکالت جدی بیشتری مواجه شویم. 
واقعیت این است که دولت سیزدهم باید 
هرچه زودتر پیام رفع سریع معضالت 
معیشتی و رفع تبعیض را به آحاد جامعه 
منتقل کنــد و این در حالی اســت که 
عادی ترین پدیده هــای اجتماعی به 

شدت سیاست زده هستند.
  بــه عنوان پرســش آخر، 
تحریم های اقتصادی تا چه اندازه 
می تواند با ایجاد اخالل در ایجاد 
ثروت به نارضایتی هایی از جنس 
اعتصابات اخیر کارگران نفت منجر 

شود؟
مســأله فراتر از این اســت. از ابتدا 
قابل پیش بینی بود که اگر برای مسأله 
وابســتگی بلندمدت اقتصاد ایران به 
نفت چاره اندیشی نشود، حاکمیت وقت 
باید یک روز خــود را در معرض تبعات 
اجتماعی این اتفاق قرار بدهد. اتفاقی که 
االن با آن مواجهیم ایجاد یک الیگارشی 
دولت ساخته در سه دهه گذشته بوده که 
همه شئون زندگی اجتماعی در ایران را 
تحت تاثیر قرار داده است. اعتراضات اخیر 
کارکنان یکی از ابعاد همین الیگارشی 
است که حاکمیت دارد هزینه های آن را 

پرداخت می کند.
کســانی از درون قدرت آمده اند 
و صاحبان ثروت شــده اند و از زمان 
خاتمه جنگ تحمیلی، سیاســت را 
طوری کنترل کرده اند که منافعی به 
جیب زده اند؛ یک پای این الیگارشی 
در درون قدرت و حاکمیت اســت و 
یک پای دیگر در پول هایی که از ایران 
خارج شده و به سرمایه گذاری در آن 
سوی مرز ها مشــغول است. بار دیگر 
تکرار می کنم که اگر حاکمیت عزم 
جدی برای تغییر جهت این رویه 
اقتصاد سیاســی نداشــته باشد، 
بایــد تبعات جبــران هزینه ها را 

پرداخت کند.

راغفر:

معضل ما برخورد سیاست زده با مطالبات صنفی است

خبر

رئیس کانــون بازنشســتگان تامین اجتماعــی تهران با 
بیان اینکه ســازمان تأمیــن اجتماعی مشــکل مالی دارد، 
گفــت: بــرای پرداخــت مابه التفــاوت حقــوق فروردین 

 بازنشســتگان نیازمند ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.
علی دهقان کیا در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره پرداخت 
مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه بازنشستگان باالتر 
از حداقل بگیر، اظهار داشــت: براســاس قولی که مسئوالن 
تأمیــن اجتماعــی داده اند قرار اســت ایــن مابه التفاوت با 
حقــوق تیرمــاه بازنشســتگان پرداخت شــود. وی گفت: 
۴۰درصد بازنشســتگان متوســط بگیر هســتند و طلبی 
از ســازمان بابت مابه التفاوت بــرای افزایــش حقوق ها در 

 فروردین مــاه دارند که قرار اســت این ماه پرداخت شــود.
دهقان کیــا بــا اشــاره به اینکــه بــرای پرداخــت این 
مابه التفاوت، ســازمان تأمین اجتماعی به دو هزار میلیارد 
تومان اعتبــار نیــاز دارد، گفــت: اگر مدیران ســازمان 
می توانســتند زودتر ایــن پــول را تأمین کننــد به طور 
 حتم در ماه های قبــل مابه التفاوت ها پرداخت می شــد. 
رئیس کانون بازنشســتگان تهران به مشــکالت سازمان 
تأمین اجتماعی اشــاره کرد و گفت: در حــال حاضر این 

سازمان وضعیت خوبی ندارد و اگر با همین وضعیت پیش 
برویم تا سال 1۴۰۴ به ســمت ورشکستگی می رود. وی با 
اشاره به اینکه یکی از مشــکالت تأمین اجتماعی واگذاری 
شرکت های ورشکسته به آن اســت، تصریح کرد: شرکت 
هپکو ورشکسته بود که به عنوان مطالبات تأمین اجتماعی 
از دولت به ما واگذار شــد و بیش از هزار میلیارد ســرمایه 
گذاری در آن صــورت گرفت تا این کارخانــه راه افتاد و به 

سمت سوددهی رفت.

رئیس کانون بازنشستگان تهران:

مسیر فعلی باعث ورشکستگی تامین اجتماعی در ۱۴۰۰ خواهد شد

قبل از شکل گیری 
اعتراضات اخیر کارگران 
صنعت نفت، شاهد چنین 
حرکاتی از ناحیه کارگران 

هپکو و هفت تپه بودیم. این 
یعنی معترضان به وضع 
موجود ازجمله کارگران 
به نقطه ای رسیده اند که 
ترسی از پیگیری عیان 
و آشکار مطالبات خود 

ندارند و چون دیگر چیزی 
برای از دست دادن ندارند 

بی پروا و بدون احتیاط های 
معمول گذشته آن را دنبال 

می کنند

بسیاری از مسائل غامضی 
که در کشور با آنها مواجهیم 

در اصل مطالبه صنفی 
هستند که با آنها سیاسی 
و غیرصنفی برخورد شده 

است
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