سه شنبه27مهر 1400شماره 6138

2

سیاسی

هیچ پیش شرطی برای گفتوگوهای وین مطرح نکردهایم

سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کرد :ما هیچ وقت
پیش شرطی برای آمریکا تعیین نکردهایم چرا که آمریکا عضو برجام نیست و آنچه که
گفتهایم مربوط به برگشت آمریکا به برجام است و مربوط به بازگشت آمریکا به تعهداتش ذیل
برجام و قطعنامه 2231شورای امنیت سازمان ملل است .هدف اصلی اطمینان از برداشته
شدن همه تحریمها و گرفتن تضمین در این زمینه است تا واشنگتن بار دیگر دنیا را به سخره
نگیرد تا هدفمان از انجام گفتوگوهای عملگرا محقق شود /.ایسنا

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1520آیا اینکه گفته میش��ود در آبانماه
موج ششم کرونا میرسد یعنی دوباره درگیر
کرونا میشویم و آمار ابتال افزایشی میشود؟
واکسیناسیون سراسری نمیتواند مانع موج
ششم شود؟ ()7/3
 -1540باالخ��ره مش��خص میش��ود بازار
شانگهای چقدر برای ما سود و منفعت دارد.
()7/3
 -1601صعود تاریخی تیم ملی زنان به جام
ملتهای آسیا را تبریک میگوییم .به امید
سربلندی و موفقیتهای بیشتر)7/3( .
 -1431تقریبا  50میلیون نفر در کشورمان
واکس��ینه ش��دند .جدا از برخ��ی انتقادات
در تعلله��ا در قب��ل بای��د از این س��رعت
واکسیناس��یون هم تقدیر ک��رد .امید که به
شرایط ثبات برگردیم)7/3( .
 -1441انتخاب اس��تانداران کش��ور با وزیر
کشور است .بهتر است برخی نمایندگان در
این مورد دخالت نکنند)7/3( .
 -1450آیا درس��ت است که مردم اصفهان
از طرح واکسیناس��یون اس��تقبال چندانی
نکردند؟ ()7/3
 -1501طرح ارائه خدمات با کارت واکسن
بس��یار ایده خوبی بود که برای ایمنسازی
جامعه بسیار ضروری است)7/3( .
 -1403بینظمیه��ای بس��یاری در برخی
پروازهای اربعین رخ داد که برای مس��افران
مشکل ساز شد واقعا چرا برنامهریزی درست
و حسابی نداشتند؟ ()7/3
 -1410هی��چ چیزی مهمت��ر و واجبتر از
حل مشکالت مردم نیست .خوشحال کردن
مردم خوشحال کردن خداوند است)7/3( .
 -1340چرا برخی رس��انهها خبر میدهند
بازگش��ت ایران به برجام در اولویت نیست؟
چرا در اولویت نباشد؟ مگر میتوان فشارهای
بینالمللی و تحریمی را نادیده گرفت؟ ()7/3
 -1320رش��د عجیب خرید خانه در ترکیه
توسط ایرانیان همه را به حیرت انداخته .اگر
بازار خودمان و قیمتها تناس��ب داشت این
اتفاق نمیافتاد)7/3( .
 -1333از ش��هردار تهران درخواست داریم
با توجه به اینکه از لحاظ شرایط کرونایی به
وضعیت بهتری رسیدهایم بعد از ایام اربعین
در پارکه��ا و برخی مناطق ب��رای افزایش
روحیه مردم جش��ن و مراسم شادمانی برپا
کنند)7/3( .
 -1235در خب��ری خواندم م��ردم ایران در
میان کش��ورهای منطقه ،پایینترین سطح
درآمد را دارند .واقعا تاسفآور است)7/3( .
 -1301وزارت جه��اد تصمیماتی نگیرد که
به جای بهتر کردن اوض��اع بازار برنج آن را
بدتر کند)7/3( .
 -1311اگر آقای فرهاد مجیدی طبق گفته
آقای حس��ن روشن پیشکس��وت استقالل
دارای غرور اس��ت بهتر اس��ت غرور را کنار
بگذارد و از مشاوران خوب بهره ببرد)7/3( .
 -1201کارشناس��ان اقتص��ادی در صورت
امکان از تاثیرات کرونا بر گرانیها هم نظریه
بدهند .چون کرونا هم باعث افزایش برخی
قیمتها ش��د که با کاهش شیوع آن شاید
برخی قیمتها هم متعادل شود)7/3( .
 -1212ب��ازار ترکی��ه به برک��ت پولهای
ایرانیان و خرید مس��کن توس��ط آنان رونق
گرفته .واقعا چرا باید پولهای ما جای دیگر
هزینه شود؟ ()7/3
 -1220یکی به مدیر روزنامه کیهان بگوید
رفتارهای امثال ش��ما هم کم برای کش��ور
مشکل و دردسر ایجاد نکرده)7/3( .
 -1120خوشبختانه با واکسیناسیون سریع
امکان بازگشایی مدارس و دانشگاهها درحال
فراهم ش��دن اس��ت .ولی با تمام اینها باید
پروتکلها به خوبی اجرا گردد)7/3( .
 -1131یک اتفاق خیلی تلخ در افغانستان
در حال رخ دادن اس��ت و آن فرزندفروشی
است .دختران و پس��ران را میفروشند .این
فاجعه است)7/3( .
 -1141جال��ب اس��ت مدیرعام��ل جدید
اس��تقالل از فرهاد مجی��دی حمایت کامل
کرده و از وی خواس��ته به کارش ادامه دهد.
()7/3
 -1153علت برخی قطع شدن و عدم ارسال
پیامها در واتسآپ چیست؟ ()7/3
 -1021آیا مرز زمینی برای بازگشت زائران
ایرانی باز میشود؟ ()7/3
 -1031این حق مس��لم مردم ماس��ت که
مذاک��رات برج��ام به نتیجه برس��د ش��اید
تحریمهای ظالمانه از سر مردم ما کم شود.
()7/3
 -1041واقع��ا ح��رف زدن درباره کیروش
مربی سابق تیم ملی و وزیر ارتباطات سابق
عامل جریمه ش��دن آق��ای فرهاد مجیدی
مربی استقالل شد؟ ()7/3
 -1101این درست نیست که هر روز در بازار
خودرو شاهد افزایش قیمت باشیم .به عقل
هیچ کسی نمیرس��ید پراید  151میلیون
شود)7/3( .
 -0812این مردم هستند که تاوان تحریمها
و گرانیها را میدهند .فشار اصلی روی مردم

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خصوصا طبقات ضعیف است)7/3( .
 -0910آی��ا تمام انتصابه��ا و گزینههای
انتخاب ش��ده برای پس��تها و مدیریتها
گزینه مناسبی هستند؟ ()7/3
 -0935صع��ود تی م مل��ی فوتب��ال بانوان
کش��ورمان را به مرحله نهایی مسابقات جام
ملتهای آس��یا تبری��ک میگوییم .به امید
موفقیتهای بیشتر)7/3( .
 -1011عن��وان ش��ده  10هزار تماش��اگر
میتوانن��د برای بازی ای��ران کره جنوبی در
ورزش��گاه آزادی حضور یابند .آیا امکان دارد
مجوز ورود تعداد بیشتری هم بدهند؟ ()7/3
 -1701آق��ای ضرغامی ک��ه رئیس میراث
فرهنگی شدهاند برنامههای خود را برای این
سازمان اعالم کردند که قرار است چه کنند؟
ب��رای توریس��تآوری و درآمدزایی صنعت
توریسم چه برنامههایی دارند؟ ()7/5
 -1710حض��ور زن��ان محجب��ه آمریکایی
اروپایی در پیادهروی اربعین بس��یار باشکوه
بود)7/5( .
 -1630ایجاد رفاه و آس��ایش مردم یکی از
مهمترین وظایفی است که برعهده مسئوالن
اس��ت .ب��ا این کار ش��هدا و ایثارگ��ران هم
خوش��حال میشوند .چون ش��هدا هم برای
آسایش مردم جانفشانی کردند)7/5( .
 -1641آی��ا طبق ادع��ای وزارت راه زمین
موردنی��از طرح جدید تهیه مس��کن تامین
شده؟()7/5
 -1650برای آقای مه��دی طارمی بازیکن
ارزشمند کش��ورمان در تیم پورتوی پرتغال
آرزوی موفقیت داریم امیدواریم که در بازی
مقاب��ل لیورپول هم موفق به گلزنی ش��ود.
()7/5
 -1601صادرات زعفران افزایش یافت قیمت
زعفران هم باز هم گرانتر شد .چرا در کشور
ما تا اس��م صادرات میآید نرخها چند برابر
میشود؟()7/5
 -1610جزئیات طرح وزارت راه برای تامین
مسکن برای خانه اولیها چگونه است؟ چقدر
میتوان روی آن حساب کرد)7/5( .
 -1620درگذش��ت س��یامک اطلس��ی
پیشکس��وت دنیای تئاتر سینما و تلویزیون
را به علت کرونا تس��لیت ع��رض میکنیم.
روحش شاد)7/5( .
 -1510اگر مذاکرات وین از سر گرفته شود.
احتماال واکنش بازار و قیمتها هم نسبت به
آن خوب خواهد بود)7/5( .
 -1520برای تش��ویق به فرزن��دآوری و در
نهایت جبران کاه��ش جمعیت هیچ راهی
جز اصالح زیرس��اختها و رون��ق اقتصاد و
درآمدزایی برای خانوادهها وجود ندارد)7/5( .
 -1541تا تکلیف تحریمها روشن نشود و لغو
نشوند هیچ سرمایهگذاری خارجی در کشور
انجام نمیگیرد .هیچ کسی حاضر به ریسک
نیست)7/5( .
 -1450آیا طبق برخ��ی گفتهها واقعا وزیر
سابق بهداشت در واردات واکسن تعلل کرده
یا این سخنان نادرست است؟ ()7/5
 -1501آیا اروپا و آژانس بینالمللی هستهای
به خرابکارهایی که در س��ایتهای ما ش��د
واکنش نش��ان دادند آن را محکوم کردند؟
چرا به اقدامات تامینی ما در مقابل خرابکارها
با سوءنیت نگاه میکنند؟ ()7/5
 -1431بیش��تر محصوالت غذای��ی که به
صورت بستهبندی تولید و عرضه میشوند با
وجود گران شدن قیمتها اما کیفیت سابق
را ندارند .در کشور ما به جای بهتر شدن روز
به روز کیفیت محصول پایین میآید)7/5( .
 -1441وزیر کش��ور گفتند نفسهای آخر
تحریم را شاهد هستیم .خدا از دهان ایشان
بشنود ،اما در دولت قبل هم از این حرفها
زده میشد امیدواریم این بار این اتفاق بیفتد.
()7/5
 -1341وقتی رئیس مجلس اعتراف میکند
کمکاری کردیم کارنامه قابل قبولی نداریم.
دیگر چ��ه میت��وان گفت؟ خودش��ان هم
میدانند م��ردم از کار آنه��ا رضایت ندارند.
()7/5
 -1353افزایش نجومی قیمت مس��کن که
به طور بیسابقهای ایجاد شد تقریبا زندگی
مردم طبقه متوس��ط و فقیر را مختل کرد.
با این قیمتها حتی اجارهنش��ینی هم برای
مردم سخت شده)7/5( .
 -1401آغ��از س��ال تحصیل��ی را به همه
دانشآموخت��گان تبریک میگوییم به امید
روزه��ای بدون کرون��ا و موفقیت تحصیلی
فرزندانمان)7/5( .
 -1420حادثه آتشسوزی مرکز تحقیقاتی
سپاه و ش��هادت دو تن از پرسنل و مجروح
شدن تعدادی از پرسنل بسیار غمانگیز بود.
علت حادثه چه بوده؟ ()7/5
 -1301چه ش��د وع��ده پرداخت وام ودیعه
مسکن برای مس��تاجران؟ چقدر این طرح
اجرایی شد؟ ()7/5
 -1310آمریکا تهدید ک��رده اگر به آژانس
اجازه دسترس��ی ندهید اقداماتی میکنیم؟
مث�لا چه غلطی میخواهن��د بکنند؟ کم تا
ح��اال مردم کش��ورمان را ب��ا تحریمها آزار
دادند؟ ()7/5
پیامهای مردمی در صفحات 4-2

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسالمی
در ارتباط به حواشی ایجاد درباره نقل و انتقال سند خودرو
و بالتکلیفی مردم گفت :طبق نظر رسمی دستگاه قضا،
برگ سبز خودرو حکم سند رسمی را دارد و برای ثبت آن
نیازی به حضور در دفاتر اسناد رسمی نیست .به گزارش
برنا ،علی خضریان افزود :نیروی انتظامی جمهوری اسالمی شناسنامه
مالکیت خودرو را صادر میکند و درباره شبهههای مطرح شده هم نظر
دادستان و رای دیوان عدالت اداری صریحا اعالم شده است .اما جای

ضرورتی برای ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد

ی همچنان میخواهند در رابطه با
تعجب دارد چرا برخ 
ن موضوع مقاومت کنند .البته پاسخ روشن است چرا
ای 
که درآمد هنگفتی از بابت معامالت خودرو نصیب دفاتر
اسناد و محضرخانهها میشود .نباید برای حفظ درآمد
عدهای ،هزینه اضافی و بوروکراس��ی (دیوانس��االری)
مازاد به مردم تحمیل ش��ود .اگرچه برای نقل و انتقال س��ند خودرو
از طریق دفاتر اسناد رسمی ،اختیار از شهروندان گرفته نشده است و
آنها میتوانند به این امر مبادرت کنند ولی الزامی برای آن وجود ندارد

و قانون هم در اینباره صراحت دارد .خضریان خاطرنش��ان کرد :باید
تالش شود بوروکراسیهای مازاد به نفع مردم کم شده و هزینههای
شهروندان در حوزه نقل و انتقال سند خودرو کاهش داده شود که برگ
سبز در حال حاضر این کار را انجام میدهد .البته نیروی انتظامی هم
باید فرایند فک پالک را تسهیل کند تا مشکالت مردم در آن قسمت
همکمترشود.طبققانونهمانطورکهدفاتراسنادرسمیمیتوانستند
نقل و انتقال سند خودرو را انجام دهند ،نیروی انتظامی هم میتواند از
طریق صدور برگ سبز این مهم را محقق کند که در حال اجرا است.

امضای سومین قرارداد بلند مدت ایران با کشورهای خارجی؛این بار کشور ورشکسته ونزوئال

این قراردادها کارشناسی شده است؟

آفتاب یزد :روز گذش��ته اعالم شد بزودی قرارداد  ۲۰ساله همکاری
بین ایران و ونزوئال امضا خواهد شد ،این سومین قرار داد بلند مدتی
است که طی ماههای اخیر امضا شده و این موضوع نشان میدهد که
ایران برای همکاریهای اقتصادی و سیاسی خود با کشورهای مختلف،
سیاست قرار دادهای بلند مدت را مد نظر قرار داده است .با این حال
باید دید در ش��رایط اقتصادی و سیاسی موجود چنین قرار دادهایی
میتواند برای ایران راهگشا باشد؟
>قرارداد ایران و چین و همکاری  ۲۵ساله

ماجراهای توافق ایران و چین از  ۷تیر  ۱۳۹۹ش��روع ش��د .روزی که
محمود احمدینژاد در سخنرانی گفت« :دولت ایران مخفیانه در حال
امضای قراردادی  ۲۵ساله با یک دولت خارجی است .هر قراردادی که
مخفیانه و بدون درنظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرفهای
خارجی منعقد شود و برخالف منافع کشور و ملت باشد ،معتبر نیست
و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت».
این حرفهای احمدینژاد س��واالت زیادی را درب��اره قرارداد ایران و
چین ایجاد کرد و باعث ش��د در شبکههای اجتماعی مختلف اعم از
تلگرام ،اینس��تاگرام و توییتر واکنشهای زی��ادی که اغلب آنها نیز
منفی بودند در خصوص این قرارداد بلند مدت شکل بگیرد.
با این حال اکنون چین  ۲۵سال همکاری با ایران در حوزههای مختلف
را پیش روی خود دارد که این قرارداد س��ه مزیت کلیدی برای ایران
به دنبال دارد؛ اول اینکه چین یکی از  ۵کش��ور عضو ش��ورای امنیت
سازمان ملل اس��ت که حق وتو دارد .روسیه یکی دیگر از کشورهای
دارای حق وتو در ش��ورای امنیت سازمان ملل است که در این توافق
نیز حقوقی برای این کشور در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ایران ۲
عضو دارای حق وتو در ش��ورای امنیت را با این قرارداد در کنار خود
خواهد داشت.
مزیت دوم قرارداد  ۲۵ساله با چین برای ایران این است که در نهایت
باعث میش��ود تولید نفت و گاز ایران در س��ه میدان کلیدی کش��ور
افزایش پیدا کند .چین توافق کرده روند توسعه فاز  ۱۱میدان گازی
پارس جنوبی را س��رعت ببخشد .شرکت ملی نفت چین (،)CNPC
هنگامی که توتال فرانسه به دلیل تحریمها ایران را ترک کرد ،سهام
 ۵۰.۱درصدی توتال را به س��هم  ۳۰درصدی خود در پروژه توس��عه
پارس جنوبی اضافه کرده است.
س��ود نهایی ایران از توافق بلندمدت با چین در جایی است که چین
پذیرفت��ه واردات نف��ت از ایران را افزایش دهد .منبع خبری س��ایت
پترولیوم اکونومیس��ت به آمارهای عددی دیگری در این توافق اشاره
کرده که شامل نگهداری بش��کههای نفت بیشتر بر روی شناورهای
اطراف چین بدون نیاز به انبار شدن در گمرک است که مانع از نمایش
اماری آن در دادههای گمرک خواهد شد ،اما در واقع بخشی از ذخایر
استراتژیک نفت چین خواهند بود.
>جزئیات قرارداد  ۲۰ساله ایران و روسیه

پس از موضوع س��ند  ۲۵س��اله همکاری ایران و چین ،بحثی درباره
توافق بلندمدت بین تهران و مسکو مطرح شد؛ اتفاقی که خبر چندان
خوشی برای کاخ سفید و راهبرد فشار حداکثری آن نبود.

علی صوفی :قراردادهای بلند مدتی که طی
مدت اخیر با کشورهای روسیه ،چین و ونزوئال
داشتیم تفاوتهایی با یکدیگر دارند اما موضوع
حائز اهمیت حفظ منافع ملی و امنیت ملی کشور
است ،یعنی هر قراردادی که در چارچوب منافع
و امنیت ملی ما باشد برای کشور ما بسیار
مفید است .این دو مسئله باید مالک اصلی
قراردادهای خارجی در هر سطحی باشد.
به گفته کارشناسان قرارداد با روسیه یک ضرورت حقوقی برای قرارداد
 ۲۵س��اله با چین بود .به عنوان مثال این ق��رارداد اجازه میدهد که
هواپیماها و کش��تیهای روسی و چینی از س��ایتهای مشترک در
سراسر ایران اس��تفاده کنند .از طرفی این قرارداد به توافقات موجود
چند الیه و  ۱۰س��اله که ایران تا آن زمان با روس��یه امضا کرده بود،
اضافه شد« .کاظم جاللی» ،سفیر ایران در مسکو تیر ماه اعالم کرده
بود که قرارداد  ۲۰ساله با روسیه شامل همکاریهای سیاسی ،امنیتی،
نظامی ،دفاعی و اقتصادی است.
البته گفته میش��ود یکی از عناصر کلیدی توافقنامه  ۲۰ساله جدید
بین ایران و روسیه و دو توافقنامه  ۱۰ساله قبلی این است که روسیه
عم ً
ال بر اینکه گاز ایران در کجا و به چه قیمتی فروخته شود ،کنترل
دارد چرا که یکی از دغدغههای اصلی مسکو طی سالهای متمادی،
کنترل این تهدید احتمالی علیه تس��لط خود بر عرضه گاز به اروپا و
قدرت ژئوپلیتیک قابل توجه ناشی از آن و همچنین تواناییهای ایران
در این زمینه بوده است.
>امضای قرارداد  ۲۰ساله همکاری بین ایران و ونزوئال

این در حالی اس��ت که روز گذشته حسین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه ایران ،بعد از انجام دور اول گفتگوهای مشترک با وزیر خارجه
ونزوئال در یک نشست مطبوعاتی با همتای ونزوئالیی خود اظهار کرد:
در این دیدار تاکید کردیم که نقشه راه  ۲۰ساله بین دو کشور ایران
و ونزوئال تدوین شود.
وی افزود :قبل از پایان س��ال میالدی کمیس��یون مشترک اقتصادی
دو کش��ور برگزار میش��ود و در این کمیس��یون در مورد نقش��ه راه
همکاریهای  ۲۰ساله دو کشور رایزنی و گفتگو میکنیم .در ماههای

قراردادهای موقت چه بالیی به سر کارگران آورده است؟

ً
اعتراضمطلقاممنوع!

در ی��ک طرف کارفرمایی قرار دارد که همه ابزارها و توانمندیها را
در اختی��ار دارد و در ط��رف دیگر ،کارگرانی که از ترس عدم تمدید
قرارداد در پایان ماه یا فصل یا سال ،لب از لب نمیگشایند و بار کار
سنگینی که گاهاً به بیگاری پهلو میزند ،تبعیض و ظلم طبقاتی را
ناچارا ً تحمل میکنند.
ِ
موقت یکماهه یا سه ماهه ،بهترین کارت
به گزارش ایلنا ،قراردادهای
بازی است که در دست کارفرما قرار گرفته؛  ۹۵درصد کارگران شاغل
ایران قرارداد موقت دارند؛ حتی در مشاغل مستمری که یک جایگاه
ش��غلی برای س��الها و حتی دههها بدون هیچ تغییری پابرجاست،
بازهم کارگران ق��رارداد دائم ندارند و گویا کارفرما آیندهی ش��غلی
کارگ��ران را با این حربهی ناعادالنه به گروگان گرفته« :اگر اعتراض
کنید ،اگر نافرمان و متمرد باشید ،اگر حقی بیش از آنچه ما به شما
عنایت میکنیم ،مطالبه کنید ،برگهی عدم نیاز به دستتان میدهیم
و شما را از درهای کارخانه به بیرون هدایت میکنیم».

ورود مراجع قضائی و بازرس��ی اداره کار به پروندهی علت مرگ این
کارگر ،این س��ه همکار واحد برق به درخواست اداره کار شهرستان،
توضیحاتی در ارتباط با حادثه ارائه دادند.
یک��ی از کارگ��ران در ادامهی ای��ن روایت میگوید :این س��ه نفر و
به خصوص یکی از آنها ش��خصیت مطالبهگری دارد و در ارتباط با
بحث آالیندگی کارخانه و برداشت منابع آبی ،بارها به کارفرما تذکر
داده بود؛ کارفرما مدعی اس��ت اینها رای کمیته انضباطی داشتهاند؛
اما ما به جرأت میگوییم این سه نفر هیچ رای کمیته انضباطی و یا
هیچ توبیخی در پرونده ندارند؛ فقط به جرم اعتراض ،مطالبهگری و
گفتن حقایق اخراج شدند؛ جرمشان این بود که اسرار هویدا کردند.
کارگ��ران ب��ه ماهیت آنچ��ه «تعدیل» نامیده میش��ود ،از اس��اس
معترضند« :ظرفیت چارت س��ازمانی بخش برق  ۶۴نفر است ،االن
این بخش با تعداد بسیار کمتر فعال است ضمن اینکه جایگاه شغلی
این سه نفر هنوز برقرار است؛ وقتی جایگاه شغلی پابرجاست ،چطور
مدعی عدم نیاز میشوند؟!»
ِ

این اتفاق از ابتدای مهرماه امسال ،برای سه کارگر کارخانهی سیمان
کارون در خوزستان رخ داده است؛ تعدیل سه کارگر در شرایطی که
این کارگران هر سه متخصص ،مهندس و باسابقه بودهاند و با وجود
اینکه جایگاه ش��غلی آنها یا اصطالحاً
«پوزیش��ن» آنها همچنان
ِ
پابرجاست ،انتقادات بسیاری به وجود آورده؛ همکاران این سه کارگر
میگویند فقط چون قرارداد موقت داشتند ،چون ساکت ننشستند
و اعتراض کردند و چون کفهی ترازو در کارخانه متعادل نیست ،این
س��ه نفر ناعادالنه از کار بیکار ش��دند .از ابتدای مهر ماه سال جاری
سه کارگر پیمانکاری کارخانه سیمان کارون واقع در  ۴۲کیلومتری
مسجدسلیمان (شهرستان گلگیر) با اسامی «فرشید آقابیگی»« ،سینا
خلفیان» و «قاسمی» با دستور کتبی کارفرما اجازه ورود به محل کار
خود را ندارند .این س��ه کارگر قراردادهای موقت سه ماهه داشتهاند
علیرغم اینکه دارای تخصص و مدرک دانش��گاهی بودهاند و علیرغم
اینکه سالها در همین کارخانه کار کرده و به نوعی در کارشان خبره
ش��دهاند؛ اما قراردادهای موقت بالیی بر سر کارگران آورده که حتی
حق آب و گل هم دیگر هیچ معنایی ندارد .روایت کارگران و کارفرما
از این اخراج به شدت متفاوت و حتی میتوان گفت متناقض است؛
تنها وجه شبه این دو روایت ،تعدیل کارگران به دلیل عدم نیاز است؛
اما چرا این تعدیل اتفاق افتاده؟

>روایت دوم :روایت کارفرما

>اتفاقی که در «سیمان کارون» رخ داد

>روایت اول :روایت کارگران

کارگران میگویند :تعدیل این س��ه نفر به پیگیری مطالبات صنفی
در ارتباط با یکی از همکارانی که بر اثر حادثه کار فوت شده ،مربوط
میش��ود .خرداد ماه س��ال جاری یکی از کارگران کارخانه سیمان
کارون به نام «حس��ن اسکندری» ۲۷ساله که در واحد برق مشغول
کارگ��ری بود ،حین کار در پس��ت  ۱۳۲اصلی ب��رق کارخانه بر اثر
برق گرفتگی دچار حادثه ش��د و حین اعزام به مرکز درمانی مسجد
س��لیمان در میانه راه جان خود را از دس��ت داد .بعد از این حادثه و

ِ
دس��ت س��ه مهندس
و اما روایت کارفرما ،آنکه برگهی عدم نیاز به
برق داده؛ حسین اکبری (مدیرعامل شرکت سیمان کارون) در این
رابطه میگوید :این س��ه کارگر اخراج نشدهاند بلکه با اتمام قرارداد
کار تعدیل شدهاند .او با بیان اینکه مدیر واحد از رفتار و عملکرد این
سه کارگر رضایت ندارد ،گفت :در نهایت کمیته انضباطی و اشتغال
کارخان��ه بع��د از چندین بار تذکر ،تصمیم ب ه ع��دم همکاری با این
س��ه کارگر همزمان با اتمام قرارداد کار گرفت .به گفته وی؛ موضوع
تعدیل این سه کارگر هیچ ربطی به ادعای کارگران درباره حادثه کار
پیش آمده ،ندارد .اکبری اضافه کرد :این س��ه کارگر به دفعات برای
اص�لاح رفتار ،عملکرد و کوتاهی در کارهایی که به آنها ارجاع داده
ش��ده ،تذکر گرفتهاند .این دو روایت از اساس با هم متفاوت است و
تضاد دارد؛ کارفرما میگوید رای کمیته انضباطی موجب اخراج شده
اما کارگران مدعی هستند هیچ جلسه کمیته انضباطی برگزار نشده
دلیل «حقطلبی» بوده؛ این
و اخراج همکارانش��ان فقط و فقط به ِ
کارگران ع��دم نیاز کارفرما را هم قبول ندارند؛ میگویند به کار این
سه نفر در کارخانه جدا ً نیاز هست .اما مشکل اصلی در جای دیگری
است ،در قراردادهای موقت سه ماهه؛ همان موقتیسازیِ نابودکننده
که «هاجون چنگ» نویسندهی کتابِ «نیکوکاران نابکار» ابزار فشار
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بر کشورهای در حال توسعه
میداند تا هیچزمان به توس��عهیافتگی کامل نرسند؛ یک نمونه ،در
فرانسه بیش از  ۷۰درصد قراردادهای کار دائم است؛ اما قراردادهای
موقت در ویتنام و بنگالدش و نیجریه و ونزوئال بیداد میکند! آیا ما
نیز به همان مس��یر دلمردگی کارگران و دوری از توسعه پایدا ِر این
کشورها پا گذاشتهایم؟!
>یک فعال کارگری :حتی ما رسمیها تحت فشاریم

محسن باقری (فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی

آینده س��فر آقای مادورو رئیس جمهور ونزوئ�لا به تهران را خواهیم
داش��ت و در جریان آن س��فر س��ند همکاریهای  ۲۰ساله تهران و
کاراکاس به امضای وزرای خارجه دو کشور خواهد رسید.
این دیپلمات عالی رتبه با بیان اینکه همه اینها تاییدی بر این موضوع
است که روابط دو کشور مسیر رو به رشدی را طی میکند ،گفت :دو
کشور در زمینههای فنی ،اقتصادی ،تجاری ،علمی ،فناوری ،معدن و
انرژی میتوانند این همکاریها را گس��ترش دهند و پتانسیل خوبی
بین دو کشور در این زمینه وجود دارد.
وی ب��ا بیان اینکه در س��الهای اخیر توافقات خوبی بین دو کش��ور
به امضا رس��یده و بخش مهمی از آن در حال اجرایی ش��دن اس��ت،
خاطرنشان کرد :ایران از مردم ونزوئال رئیس جمهور مادورو و تمامی
نهادهای قانونی در ونزوئال حمایت میکند و سیاستهای آمریکا علیه
ونزوئال را غیرسازنده میداند.
امیرعبداللهیان در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه در
مسیر همکاریهای دو جانبه بین ایران و ونزوئال اکنون کاالهای ایرانی
در شهرهای مختلف ونزوئال در دس��ترس مردم این کشور قرار دارد،
گفت :این فرصت خوبی برای تجار ایرانی برای گس��ترش همکاریها
و فعالیت هایشان در ونزوئالست .متقابال زمینه هاو فرصتهایی برای
س��رمایهگذاری در ایران وجود دارد که تج��ار ونزوئالیی میتوانند از
آن اس��تفاده کنند .این زمینهها فراهم ش��ده اس��ت که جزئیات آن
اطالعرسانی میشود.
>مراقب باشیم کاله سرمان نرود

با این همه باید دید در شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی آیا قراردادهای
بلند مدت با این کشورها میتواند برای ایران راهگشا باشد؟
عل��ی صوفی ،فعال سیاس��ی در این خصوص به آفت��اب یزد گفت«:
قراردادهای بلند مدتی که طی مدت اخیر با کشورهای روسیه ،چین
و ونزوئال داشتیم تفاوتهایی با یکدیگر دارند اما موضوع حائز اهمیت
حفظ منافع ملی و امنیت ملی کشور است ،یعنی هر قراردادی که در
چارچوب منافع و امنیت ملی ما باشد برای کشور ما بسیار مفید است.
این دو مس��ئله باید مالک اصلی قراردادهای خارجی در هر سطحی
باش��د».وی تصریح کرد «:برای اینکه منافع ملی ما حفظ ش��ود باید
از موض��ع ق��درت قرارداد ببندیم چون اگر ط��رف مقابل به خصوص
کشورهایی مثل روسیه و چین ما را در موضع ضعف ببیند و بخواهد
با ما قرارداد ببندد قطعا سر ما کاله خواهند گذاشت؛ همه نگرانیها در
خصوص قرارداد  25ساله ایران و چین بر سر همین موضوع بود .البته
در رابطه با روسیه نیز همین نگرانیها وجود داشت».
این فعال سیاس��ی در ادامه تصریح کرد «:در خصوص ونزوئال و سایر
کشور ها ،چون هم تراز ما هستند این نگرانیها کمتر است و ممکن
اس��ت در قراردادهای بلند مدت با آنها بردهایی هم داشته باشیم .از
طرفی مجلس ش��ورای اسالمی نسبت به این مسئله حساس نیست
چ��ون به دنبال مس��ائلی مثل مدیریت جهادی اس��ت و اصال قدرت
کارشناسی بررسی و رسیدگی به این قراردادها را ندارد».
با این همه باز هم باید منتظر ماند و دید قراردادهای بلند مدت ایران
با کشورهایی مثل روسیه و چین تا چه اندازه میتواند در شرایط فعلی
گره گشای مشکالت اقتصادی ایران باشد.
ش��وراهای اسالمی کار استان تهران) ،مشکل اصلی را از قراردادهای
موق��ت و اجبار کارگران به س��کوت در برابر ظلم و تعدی میداند و
در این راب��ط میگوید :هرکس بخواهد روش��نگری کند ،اخراجش
میکنند؛ ما در تش��کلهای کارگری از جمله شوراهای اسالمی کار
نیز با چنین مواردی بس��یار مواجه هستیم؛ فرد را از سمت شورایی
تعلیق میکنند ،به عدم صالحیت مجدد تهدید میکنند و در نهایت
نیز با خاتمه مدت قرارداد ،پروندهاش را زیر بغلش میدهند و خیلی
راحت میگویند بفرمایید!
به گفته باقری ،در هر تعدیل و بیکارس��ازی بایس��تی حتماً الزامات
ماده  ۲۷قانون کار رعایت شود یعنی حتماً کمیته انضباطی تشکیل
جلس��ه بدهد و تخلف کارگر احراز شود که متاسفانه در اکثر موارد
این اتفاق نمیافتد .باقری معتقد اس��ت؛ مطالبهگری همیشه برای
کارگران هزینه داش��ته و دارد ،حتی برای کارگران رسمی که قاعدتاً
نمیتوان آنها را اخراج کرد حاال چه برسد به کارگر قرارداد موقتی
که فقط س��ه ماه تضمین اش��تغال دارد« :خود ما به عنوان اعضای
ش��ورای اسالمی کار بارها تهدید ش��دهایم؛ ما قرارداد رسمی داریم
و نمیتوانن��د اخراجمان کنند بنابراین ب��ا حربههای دیگری تهدید
میشویم ،با فرستادن پروندههایمان به دادگاهها؛ متخلفان با توسل
ب��ه اینگونه تهدیدها به تخلفات ادامه میدهند؛ وقتی ش��وراییهای
رس��می اینگونه تهدید میش��وند و بارها تحت فشار قرار میگیرند،
دیگر ش��ما حدیث مفصل بخوانید از این مجمل! خدا به داد قرارداد
موقتیها یا پیمانکاریها برسد؛ در این نوع قراردادها کارفرما از لحاظ
حقوقی خود را محق میداند که کارگر مطالبهگر را به بهانه عدم نیاز
به سادگی اخراج کند ».این تزلزل مدام ،هدیهی دادنامه  ۱۷۹دیوان
عدالت اس��ت ،دادنامهای که اجازه میدهد در مشاغل مستمر با قی ِد
مدت زمان ،قرارداد موقت بس��ت؛ باقری معتقد است یا این دادنامه
باید باطل ش��ود یا یک راه کوتاهتر ،وزارت کار بخشنامه صادر کند و
در مشاغل مستمر ،قرارداد موقت را ممنوع نماید.
او در توضیح بیش��تر میگوی��د :وزارت کار در این چند دهه ،صدها
بخشنامه ضد کارگری صادر کرده؛ حاال یکبار بیایند به نفع کارگران
بخشنامه صادر کنند مگر چه میشود؟! بیایند در کارگاههای مستمر
تعدیل را ممنوع کنند .لزومی ندارد س��الهای سال منتظر بمانیم تا
قضای هیئت عمومی دیوان ،دادنامه  ۱۷۹را باطل کنند؛ راه میانبر،
همین صدور بخشنامه توسط وزارت کار است؛ معاون روابط کار وزیر
جدید کار اگر بخواهد میتواند فقط با یک بخش��نامه ،هزاران کارگر
مثل سه کارگر مطالبهگ ِر سیمان کارون را از رنج بیکاری و استرس
مدام نجات دهد .اگر وزارت کار چنین بخشنامهای صادر کند و اعالم
نمایند در مشاغل مستمر ،تا زمانی که یک جایگاه شغلی برقرار است،
کارفرما حق تعدیل کارگر را ن��دارد ،دیگر با کوچکترین اعتراضی،
کارفرم��ا نمیتواند برگهی عدم نیاز به دس��ت کارگر معترض بدهد؛
ول��ی اگر چنین اتفاقی نیفتد با وجود دادنامه  ۱۷۹که مجوز قانونی
بیثباتکاری را به دس��ت کارفرمای��ان داده ،اعتراض برای کارگران
قرارداد موقت ،مطلقاً ممنوع است .هر کارگر معترضی به سادگی به
سرنوشت سه مهندس برق سیمان کارون دچار میشود ،نمیتوانی
بگویی چرا کارخانه آالینده اس��ت ،چرا دس��تمزدها پایین اس��ت یا
چرا اصول ایمنی رعایت نمیش��ود ،حت��ی وقتی همکارت به خاطر
س��هلانگاری و اهمال میمیرد ،باید بیتفاوت کنار بایستی و حرف
نزنی ،چراکه نمیتوانی به نفع حقیقت «شهادت» بدهی!

