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هایی که سوختند تقدیم به جان  

تا عشق و فداکاری معنا یابد   
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 علیه سیاست های ضد کارگری

روحانی، دولت   

 با همه ابزار موجود اعتراض کنیم

 
 

 تحلیل هفته

 

؛فاجعە پالسکو  

!شهردار و کارفرمایان مقصرند ،دولت  

 

ساختمان در سە روزی کە از فاجعە 
گذشتە در حالی کە هنوز  "پالسکو"

برای نجات  امدادتالش گروە های 
ادامە  ،کسانی کە زیر آوار ماندەاند
ان این دارد و شمار جان باختگ

 ٠٢بین  نفاجعە بنا بە گفتە مسئوال
عداد برآورد شدە و تتن  ٠٢ تا

بنا بە روایت منابع  ان،مجروح
رسیدە، جنگ  تن ٧٥١رسمی بە 

روانی شدیدی از طرف _ تبلیغاتی 
جناح ها و نهادهای حکومتی برای 
انداختن تقصیر این فاجعە بە گردن 

قالیباف و  .رقبایشان ادامە دارد
همدستانش کە در وقوع این فاجعە 

             ،  بیشترین سهم را دارند

در تالشند تا تقصیر را بە گردن   
بنیاد مستضعفان کە مالک 

ختمان است و کارفرمایان سا
دولتی در وزارت  نمسئوال. بیندازند

کار کوشش می کنند از خود رفع 
فاجعە را بە  تقصیر مسئولیت کنند و

دستە  گردن شهردار تهران و دارو
. هوادار وی و کارفرمایان بیندازند

قضایی انگشت اتهام را  دستگاە
بسوی هئیت مدیرە ساختمان 
نشانە رفتە و حکم احضاریە 
برایشان صادر کردە و کارفرمایان 

ذکر  تن ٠٢٠پالسکو کە تعدادشان 
اجتماعی کە روز شنبە  در  ،شدە
حسینیه فاطمه الزهرا سپاه در 

برای رسیدگی بە وضعیت شان 
در اثر تشنج بی نتیجە  داشتەاند و
ە، بنیاد مستضعفان را خاتمە یافت

مقصر دانستە و خواهان جبران 
 ،خسارت هایی کە متحمل شدەاند

                    . گردیدنداز این بنیاد 

ولی واقعیت این است کە هرکدام 
از این عوامل در وقوع این فاجعە و 

مالی بزرگی کە  خسارات انسانی و
سهیم و  ند،از خود بجا گذاشت

                                    .مقصرند
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شهردار تهران و دستگاە شهرداری 
چون با وجود اطالع از  ،مقصرند

آسیب پذیری ساختمان، درعمل 
مالک را وادار بە ترمیم ساختمان 

بە رغم اطالع از  و ،نکردە بودند
کمبود تجهیزات اطفای حریق 
سازمان آتش نشانی اقدامی جهت 

پیش  سە سال. تجهیز آن نکردەاند
درجریان آتش سوزی در یک کارگاە 
خیاطی در خیابان ابوریحان تهران دو 
زن کارگر بخاطر نداشتن نردبان بلند 

اما با . بە طرز فجیعی کشتە شدند
وجود گذشت سە سال هنوز این 

         . است کمبود بر طرف نشدە

 بخاطر این ،وزارت کار مقصر است
 کە درعمل وظیفە نظارتی اش بر

شرایط ایمنی و بهداشتی رعایت 
بودن کارگاە ها را تعطیل کردە و بە 

عضو شورای ' علی اصالنی"اذعان 
عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، 

بینی بودن واقعه  با وجود قابل پیش
آتش سوزی در ساختمان پالسکو 

های گذشته بە نام حمایت  درسال
بخوان حذف کارگاە های )از تولید 
شمول شاغل از  تن 01داری تا 

جلوی انجام وظیفه ( قانون کار
ضابطان قانون در هر لباس ولو 

های  بازرس تامین اجتماعی، کارگاه
کوچک به دست فراموشی سپرده 

کە البتە این بهانە برای  ،ودشده ب
وزارت کار  توجیە بی تقصیربودن 

کافی نیست، زیرا دەها مورد آتش  
سوزی در واحدهای بزرگ صنعتی، 

طی سال  مشمول قانون کار
گذشتە منجملە در واحدهای 
پتروشیمی با تلفات انسانی باال رخ 

کە علت اصلی اکثر آنها عدم  ،دادە
رعایت اصول و ظوابط ایمنی محل 

همین عدم نظارت و . کار بودە است
عدم مجازات کارفرمایان خاطی در 
حوادثی کە بە مرگ یک تا چند 
کارگر منجر شدە، نقش زیادی در 

ە حوادث کار داشتە و افزایش فزایند  

 

 

 

 

 

رو بە آمار حوادث کار در حالی . دارد
 افزایش نهادە کە طبق یکی از
وعدەهای ربیعی قرار بود روند آن 

                           . معکوس شود

کە بخاطر  کارفرمایان نیز بە دلیل این
کسب سود بیشتر و باز گذاشتە 
شدن دستشان توسط نهادهای 

یمنی و کال قانون کار مسئول نکات ا
بدون نگرانی  را رعایت نمی کنند و

از عواقب کار همە قوانین و مقررات 
کە  با وجود این ،را زیر پا می گذارند

در این فاجعە خسارت  خودشان نیز
دیدەاند، سهمی از تقصیر را بە 

                               .عهدە دارند

اما بازندگان واقعی و بی تقصیران  
این فاجعە، کارگران شاغل در 

نشانان و مردمی پالسکو، آتش 
مدیریت و  ءوهستند کە بخاطر س
و کارفرمایان  نزیادە خواهی مسئوال

نشان را از و رواج بی قانونی جا
مصدوم و  ،دست دادە و یا مجروح

بیکارشدەاند و برای رسیدگی بە 
شان کلی اما و اگر از طرف مشکالت
ن قرار سر راهشا ن دولتیمسئوال

هزار  سه بعنوان مثال اکثر. دارد
کارگری کە در این محل مشغول کار 
بودەاند، بر خالف میلشان تحت 
پوشش هیچ بیمە ای نیستند و 

شان نامعلوم  بهمین سبب تکلیف
است و مدیر کل تامین اجتماعی با 

این کە علت بیمە نبودن  وجود این
را بهتر از هر کسی می  کارگران

 قرری بیکاری بە آنداند، پرداخت م
ها را مشروط بە پرداخت حق بیمە 
شان و داشتن پروندە در تامین 

                  . است اجتماعی کردە

در این میان اما برخورد دادستانی 
ها با  آن. موذیانە تر از همە است

گرفتن انگشت اشارە بە سوی 
هئیت مدیرە ساختمان، در تالشند 

فان را تا قالی باف و بنیاد مستضع  

 

 

 

 

 

از  ،کە در جناح خودشان قرار دارند
                   . زیر ضرب خارج کنند

اما از نظر مردم پنهان نیست کە در 
وقوع این فاجعە همە نهادهای 
 حکومتی مقصرند و هیچ کدامشان 

بی تقصیر نبودە و نیستند و همە با 
هم باید مسئولیت این فاجعە را 

                                   . بپذیرند

ای کە قانون حکم در تمام کشوره
دولتی در قبال  نفرماست و مسئوال

، هستند گو شان پاسخ مسئولیت
وقوع چنین فاجعەای دستکم سبب 
استعفای بی چک و چانە چند 
مسئول اصلی دولتی می شود، 
ولی در ایران می بینیم کە هیچ 
مسئول مقصر و ناالیقی نە استعفا 

و نە از مسئولیتش برکنار می دهد 
ی بقول یکی از می شود و حت

ر در جلسە هنمایندگان شورای ش
ضای استعفای این شورا کسی تقا
              .دهدشهردار را هم نمی 

وزیر کار و مدیر سازمان تامین 
 اجتماعی نیز هرگز بە خاطر مبارک
 شان خطور نمی کند کە از مقام
شان استعفا دهند و هیچ 

ایی نیز مورد بازخواست قرار کارفرم
نتیجە این می شود کە . نمی گیرد

هر از چند گاهی فجایع بزرگ و 
کوچکی از این دست رخ دهند و آب 

                        .از آب تکان نخورد

فاجعە پالسکو اما ضعف مفرط، 
فساد سیستم حاکم و  ناکارآیی و

آن را بار دیگر در اذهان  نمسئوال
کرد و نشان داد کە، مردم برجستە 

حذف قوانین رفاهی و حمایتی بە 
خود کارفرمایان و نهادهای دولتی 

و قدرتمندان می کند نیز آسیب وارد 
نمی توانند هر کاری کە دلشان 

. خواست علیە کارگران انجام دهند  
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سە سال پیش دو کارگر زن خیاط 
در خیابان ابوریحان بخاطر کمبود 

و عدم رعایت تجهیزات اطفای حریق   

اصول و ظوابط ایمنی محل کار 
شهرداری و وزارت کار . کشتە شدند

کردند، اما سە اغماض قضیە را 
سال بعد حادثە در ابعاد بزرگتری در 

آن موقع  اگر در گردید،پالسکو تکرار 
 موضوع جدی گرفتە می شد و

بفکر رفع علل واقعی آن  نمسئوال
بر می آمدند، بە احتمال زیاد نە 

عە پالسکو کە جان دەها آتش فاج
نشان فداکار و زحمتکش و کارگر و 

دیگری از هموطنان ما را گرفت  عدە 
پیش می  کرد،و جامعە را عزادار 

این همە بی  نآمد و نە مسئوال
 ٠٢٠اعتبار و آبرو می شدند، نە 

کارفرما طی چند ساعت سرمایە و 
را از دست می  محل های کارشان
گر بیکار می کار دانند و نە هزاران

                                  ..  شدند
                              

 

 

 

 

 

کە مردم  استها همە تاوانی  این
و   های غلط باید بخاطر سیاست

و زیادە   ضعف مدیریت دولت
خواهی کارفرمایان و حکم روایی 
بی قانونی در محل های کار 

                                   . بپردازند

حداقل انتظار این است،  اکنون نیز
این فاجعە، بجای  انکە مسبب

فرستادن پیام های همدردی بی 
هزینە و گرفتن انگشت اتهام 

فکر رسیدگی ه ب ،بسوی هم دیگر
واقعی بە وضعیت خانوادە های 
همە قربانیان بی گناە این فاجعە و 
برکناری و محاکمە عوامل دخیل در 

بدانند کە پیشگیری از آن باشند و 
چنین فجایعی بدون پایان دادن بە 
فرمانروایی بی قانونی در محل 
های کار و بدون حضور و نظارت 

های کارگری بر رعایت  تشکل
. قوانین کار و ایمنی ممکن نیست  

 

 

 

 

 

 

 

همە کارگران بە شمول کارگران 
پالسکو باید تحت پوشش بیمە 
های اجتماعی قرار گیرند و در 

اقع الزم از مزایای بیمە بهرمند مو
ند و سرپیچی کارفرمایان و شو

از بیمە کردن کارگران  نمسئوال
نبایستی مانع پرداخت حقوق 
بیکاری بە کارگران بیکار شدە فاقد 

                 . بیمە در پالسکو شود

های ه قانون حذف کارگران کارگا
شاغل از شمول  تندارای تا دە 

ملغی شود و قانون کار بایستی 
ها تحت  کارگران شاغل در آن

. پوشش بیمە و قانون کار قرار گیرند
کار فرمایان را  ،دولت وظیفە دارد

همە  وادار بە رعایت قانون کار در
          .کارگاە های خرد و کالن کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناسب،  کرامت انسانی، دستمزد  
شغلی بیمه و امنیت  

؛حق انکار ناپذیر کارگران است  
 

رسیدن به زندگی بهتر، برای   
 مطالبه افزایش دستمزد

 را به مطالبه ای ملی تبدیل کنیم
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 عکسی از مذاکرات هفتۀ پیش برای وحدت قبرس

 

 

 

 

 ازتجربه دیگران
 

 پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس

 

 ها  و چالش های مشترک آیندهتاریخچه جدایی 
 (11بخش )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گرگوریس ایوانو و سرتاک سونان

 2112دسامبر 

 ترجمه گودرز

 

 

 وضعیت عمومی اقتصاد و مذاکرات جمعی

 در جنوب – منطقه یونانی تبار

 

بلکه  ،قبرسی شد-یونانی نه تنها باعث شتاب جریان رشد صنعتی در جوامع 4112ورود قبرس به اتحادیه اروپا در سال 
رشد اقتصادی همچنان بدون توقف ادامه یافت و در بخش های بزرگ . امکانات جدیدی را برای توسعه اقتصادی گشود

ورود کارگران مهاجر ارزان با رشد تصاعدی روبرو شد با . مانند صنایع ساختمانی و بانکی بازهم بیشتر گسترش یافت
از کشورهای شرق اتحادیه اروپا و یونان می آمدند که بطور خودکار از اجازه اقامت و کار وجود آن که بیشتر این مهاجران 

نفر از  ،4،،4کارگر از دیگر کشورها، و  08،271کارگر از اتحادیه اروپا،  38،،،3تعداد  4112در سال . برخوردار بودند
زه نیروی واقعی کار بدیهی بود که تعداد بسیار قبرسی های ترک تبار از شمال رسما بکار مشغول بودند و باتوجه به اندا

                                                                                              .بیشتری هم بکار غیر رسمی اشتغال داشتند

به بعد،  4100اما این نسبت از  غیر قبرسی ها احتماال یک سوم کل نیروی کار را در باالترین ایام آن تشکیل می دادند،
ورود کارگران اتحادیه اروپا باعث تحرک بیشتر . که بحران اقتصادی فرارسید و مشکل بیکاری باال گرفت، کاهش یافت

. نیروی کار شد چرا که کارفرمایان به نسبت فراز و نشیب کار مورد نیازشان دائما در حال استخدام و اخراج کارگران بودند
ین با توجه به آمادگی شان برای کار و حقوق و دستمزد پایینی که انتظار داشتند، باعث تفرقه نیروی کار شد اضافه بر ا

. و در نتیجه معدل دستمزد ها هم دائما کاهش یافت  
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             .افزایش قراردادهای فردی با این گروه در عمل نیاز به قرارداد های جمعی موجود را بی مورد نمود در عین حال
در مورد . تعیین دستمزد ها و مذاکرات جمعی هم در سطح صنف و هم در سطح کارگاه ها و شرکت ها صورت می گیرد

PEOاول اتحادیه های فراگیر مانند  و   SEK از یک طرف و اتحادیه کارفرمایان صنف مربوطه تحت نظارت   OEB و   CCCI امضا  
شرکت مربوطه طرف مذاکره اند و تحت نظارت همان دو آژانس کننده قرارداد اند و در مورد دوم سندیکا و  OEB-CCCI 

تعداد قرارداد های نوع دوم رو به افزایش . امضاکنندۀ قرارداد خواهند بود
است، که این مانع وجود قراردادهای در سطح صنف شده است و در 
ظاهر باعث کاهش تصمیم گیری های مرکزمحور می گردد، که بیشتر 

ونگریزی و روند بسوی انعطاف پذیری در قراردادها با بهانه ناشی از قان
.                       افزایش رشد در شرایط بحران اقتصادی توجیه می گردد  

قرارداد های جمعی در قبرس بدون هماهنگی رسمی بین سطوح مختلف 
در بخش خصوصی یا بین  بخش های خصوصی و دولتی یا نیمه دولتی 

درنتیجه هیچ ارتباط عملی بین توافق های بین کارگران و . صورت می گیرد
شرکت های خصوصی یا در سطح اصناف با یکدیگر قابل تعمیم به 

با وجود این بدلیل . کارفرماهای مشابه یا اصناف مشابه دیگر نیست
کوچک بودن کشور و تراکم شدید در شبکه های اجتماعی در مناطق 

سسات و شرایط رقابتی محیط کار از کاری از یک سو و سنت موجود در مؤ
سوی دیگر، نوعی کنش و واکنش ناخودآگاه در درون سیستم استخدامی 

بطور مثال دستمزد برای کارهای بنیادی . در سطوح مختلف بوجود می آید
و در سطح آغازین و شروع بکار در بین شرکتها و اصناف در عمل از یک 

ربین کارفرمایانی که لزوما محیط به محیط دیگر منتقل می شود، حتی د
بنابراین افزایش . نیاز به تبعیت از قراردادهای جمعی موجود ندارند

دستمزد های بخش های نیمه دولتی بطور خودکار بر گروه های دیگر 
شغلی مانند بخش دولتی هم تاثیر می گذارد و به شکل محور و اشل 

بی تاثیر  حقوقی عمل می نماید و حتی در بخش خصوصی پیرامونی هم
بطورکلی حقوق ها در بخش دولتی در مشاغل عام از بخش . نیست

خصوصی باالتر اند، به استثنای حقوق در سطوح باالی حرفه ای و 
مدیریتی که با رقابت در تاثیر بازده مالی شان می توانند با حقوق ثابت 

                                .دولتی و نیمه دولتی تفاوت فاحش داشته باشند

چنان که گفته شد قراردادهای جمعی الزم االجرا نیستند و تبعیت از آن از 
سوی کارفرمایان همیشه با اشکال روبرو بوده است، بویژه در شرایط 

در تئوری وقتی که این قراردادها در سطح صنف . بحران اقتصادی امروزه
د و یا مذاکره شده باشند، باید بر کل اصناف مشابه تسری پذیر باشن

شامل تمام کارکنان یک شرکت گردند، البته مشروط به آن که در سطح 
در عمل اما شرایط بسیار متفاوت . کمپانی مورد توافق قرار گرفته باشند

است و در تاثیر از فاکتور های دیگری تغییر می کنند، بطور مثال قدرت 
ای دیرینه اتحادیه، اندازه کسب و کار و تعداد کارگران محیط کار، سنت ه

در محیط کار و صنف، تحرک های کارگری، و حضور کارگران مهاجر در محل 
.                                       کار همه بر پوشش قرارداد تاثیر می گذارند  

مذاکرات جمعی غالبا بر ای دو تا سه سال حاکم خواهند بود و تمام جنبه 
یه برای سطوح مختلف تخصص و های مناسبات کار را از قبیل دستمزد پا

توانائی حرفه ای، ارتباط افزایش حقوق با  نرخ تورم، شرایط و نرخ اضافه 
کاری، مرخصی های ساالنه و استعالجی و تعداد روزهای تعطیالت 
رسمی، حقوق بازنشستگی و بیمه درمانی و سایر منافع و مزایای 

                                                          .کارکنان را پوشش می دهند

 

 تعداد کارکنان بر اساس فعالیت اقتصادی

: تعداد کل
366،813 

 بخش های حرفه ای

00،،20 
کشاورزی، جنگلداری و 

یماهیگیر  

 استخراج معادن 278

 تولیدات صنعتی 421،182

4،121 
صنایع برق، گاز، تولیدات حرارتی 
 و تهویه هوا

0،7،2 
شبکه توزیع آب، فاضالب، و 
 خدمات جمع آوری و بازیافت زباله

 صنایع ساختمانی ،21،77

  

84،730 
عمده فروشی، خرده فروشی و 
 تعمیرات وسایل نقلیه موتوری

حمل و نقل و انبارداری صنایع 02،223  

 خدمات غذایی و پذیرایی 42،278

 اطالعات و مخابرات 01،201

 امور مالی و خدمات بیمه 28،،،4

 خدمات ملکی 4،414

 خدمات حرفه ای علمی و فنی ،40،12

 خدمات و مدیریت اداری و بازرگانی 3،101

42،281 
مدیریت خدمات دولتی، دفاعی، 
 و بیمه های اجباری

43،342  آموزش و پرورش 

07،032 
خدمات درمانی، بهداشتی و 
 سرویس های اجتماعی

7،418 
خدمات هنری، نمایشی و 
 تفریحی

 سایر خدمات 01،222

 خدمات درون منازل 817،،4
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 دیگر کشورها
 

 

 گزارش کمیسیون های کارگری اسپانیا از استان مادرید
 

2118در سال کارگر  68مرگ   
 

  

 

کمیسیون های کارگری اسپانیا 
اسپانیا  بزرگترین تشکل سندیکایی 

در گزارش ساالنه خود در ارتباط با 
          : استان مادرید اعالم داشت

 32مجموعا   4102در حوادث کار   
.اند کارگر جان خود را از دست داده  

این رقم معادل تلفاتی است که  
. داشته است 4102این استان در 

 زن تن 8مرد و  کارگر،8از این تعداد 
                                      .ندبود

از کشته شدگان در هنگام  تن41 
در  تن 2، رشانمحل کاه عزیمت ب

در بخش  تن 2بخش صنعت، 
در بخش  کارگر 24ساختمان و 

         .خدمات دچار حادثه شده اند
  

فقره بوده است،  441هزار و  38در مجموع میزان حوادث کار در استان مادرید 
در صد نسبت به  3/8، ست که حوادث کار در این استان ا معنی آنه این ب

 2، و در صد از این حوادث برای مردان کارگر 20 ،دهد افزایش نشان می 4102
                                                         .در صد برای زنان کارگر بوده است

یورو در سال و دارای هزار  0،مادرید ثروتمندترین ایالت اسپانیا با درآمد سرانه 
 های ین درآمد در بخشتقسیم ا . درصد تولید ناخالص ملی اسپانیاست 03/،

                                                        :قرار زیر استه متفاوت اقتصادی ب
درصد ساختمان و 00صد در بخش صنایع، در ،0صد در بخش خدمات، در 8253  

.                                                دهم درصد در بخش کشاورزی است 4   
بوده که از این تعداد  تن 11،هزار و  41،میلیون ،فعال ایالت مادرید  جمعیت

نرخ بیکاری در این ایالت باالی بیکار هستند، به عبارتی  تن 311هزار و  2،0
.                                                                          در صد است 02   

هزار  023تولید ناخالص  باجمعیت هزار  211 میلیون و  2استان مادرید دارای 
                                    .است 4102میلیون یورو مطابق آمار سال  224و 
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 ازجهان کار

 پنج تغییر در آیندۀ جهان کار 
 (قسمت پنجم)

 

، با نام 2113نوامبر  28از مقالۀ بلندی است از روزنامۀ گاردین،  شبخ مطلب حاضر ترجمۀ آخرین: توضیح بولتن کارگری
در سطور مقاله . آینده ای است که مدتی است آغاز شده است. منظور آیندۀ دور نیست". پنج تغییر در آیندۀ جهان کار"

نظر خوانندگان می  از" پایان بازنشستگی"در این شمارۀ بولتن بخش پنجم مقاله، زیر نام . این واقعیت روشن می شود
 آیا افزایش طول عمر متوسط انسانها آنان را به کار دائم وادار نخواهد کرد؟. گذرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان بازنشستگی

 

 70بازنشستگی در سن 
همه ! سالگی را فراموش کنید

باید مدت طوالنی تری کار 
 .کنند

مان بنا بر داده های ساز
 42جهانی بهداشت، در خالل 

تا  0221از سال )سال اخیر 
سال به متوسط طول  2( 4102

در ( انتظار عمر)عمر انسانها 
سطح جهانی افزوده شده 

انتظار این است که . است
انسانها همان گونه که عمر 
بیشتری می کنند، کار 

این انتظار، . بیشتری هم بکنند
که با فشار نیز همراه است، 

اً انتظار دولتها از شهروندان است؛ زیرا آنها با مشکل تأمین مقدمت
اما خود . بازنشستگی برای جمعیتی که دائماً بیشتر می شود، روبرو اند

افراد نیز این واقعیت را افراد نیز عامل دیگری برای این فشار اند، زیرا 
که در حال حاضر در  –لمس می کنند که با افزایش متوسط طول عمر 

گرداندن زندگی به اتکای آنچه برای  -سال رسیده است  30بریتانیا به 
 .زمان بازنشستگی شان پس انداز کرده اند، دشوار و دشوارتر می شود

این روندها و گرایشها به این گمان دامن زده اند که ما به دوره ای نزدیک 
می شویم که در آن از بازنشستگی خبری نخواهد بود، یا حداقل داریم پا 

یدن به سن به دورانی می گذاریم که در آن کارگران مسن تر با رس
. بازنشستگی دیگر نه به یکباره بلکه به تدریج دست از کار می کشند

و برای  74سن بازنشستگی که در حال حاضر در بریتانیا برای زنان در 
 73برای هر دو جنس به  4143سالگی است، تا سال  70مردان در 

 .سالگی خواهد رسید

کار تا سالهای پس از  با این حال برای بسیاری از کارگران مسن تر ادامۀ
 مت فلین، مدیر مرکز تحقیقات . سالگی تصویر نگران کننده ای است 70
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پیرامون نیروی کار مسن تر در 
مدرسۀ بازرگانی دانشگاه 

گروه : "نیوکاسل می گوید
خاصی از کارگران مسن تر که 
دارای مهارتهای مورد نیاز باال 
است، می تواند به راحتی از 

ار دیگری جابجا یک کار به ک
می توان گفت که برای . شود

این گروه از کارگران 
بازنشستگی ناگهانی دیگر به 

 ".  گذشته تعلق دارد

در صورتی که تعداد کارگرانی 
سالگی به کار  70که پس از 

ادامه می دهند، تا بیست 
سال آینده با نرخ رشد کنونی 
ادامه یابد، تولید ناخالص ملی 

بیش از  41،8بریتانیا در سال 
درصد افزایش خواهد  04

 .داشت

اما بسیاری از : "او می افزاید
مردم، نه فقط آنها که از 
مهارتهای پائینی برخوردارند، و 
نه فقط در مشاغلی که نیازمند 
توان فیزیکی اند، بلکه همچنین 
بسیاری از کسانی که تجربۀ 
کمی در جابجائی از این شغل 
به آن شغل دارند، اگر از آنان 
امکان بازنشستگی یکباره 
گرفته شود، احساس امنیت 
شغلی و امنیت اقتصادی شان 
. را تماماً از دست خواهند داد

برای این گروه، حتی اگر با 
نوعی بازنشستگی مرحله 
بندی شده هم سروکار پیدا 
کند، و بنابراین مجبور شود 
طوالنی تر از آنچه که در نظر 
داشته است، کار کند، چنین 

 . راسناک خواهد بودوضعی ه

حتی برای کارگرانی که به 
نحوی از رسیدن به سن 
 بازنشستگی شرم دارند، ادامۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبق نتایج تحقیقی که در . کار پس از این سن همیشه آسان نیست
به  4100کارگران در سال " نرخ مازاد به احتیاج"بریتانیا انجام شده است، 

درصد کارگران  42سال تا  1،رگران زیر درصد کا 2از : شدت افزایش یافت
اگرچه . سال به باال 21درصد در میان کارگران  8،سال و  22تا  22گروه 

، متوجه منع کارفرمایان از "قانون برابری"قانونگزاری در بریتانیا، از جمله 
تبعیض سنی است، اما تبعض سنی در مواردی که کارگران مسن تر 

بعضی اوقات، : "فلین می گوید. زیاد استتقاضای کار می کنند، بسیار 
یکی با  –وقتی کارفرمائی امکان انتخاب بین دو نفر را داشته باشد 

 –سال تجربۀ کار  21مهارتهای به روز و دیگری با تجربه و کیفیت حاصل از 
 یک کارفرمای ریسک گریز برای انتخاب نفر اول دالیل محکمی خواهد 

 

نیز ممکن است عمل کنند، مثالً بسیاری از اما دلیل دالیل دیگری . یافت
کارفرمایان بر این نظر اند که کارگران جوان بسیار منعطف تر، ارزانتر و 
حاضر یراق تر اند و سالهای طوالنی تری نزد همان شرکت باقی خواهند 

 .  ماند

فلین معتقد است که این فرضیه که کارگران مسن تر قابلیت تطبیق 
یکی از بزرگترین دالیل : "او می گوید. ادالنه نسیتکمتری دارند ابداً ع

برای این که برخی نمی تواند به سادگی و به نحو مؤثری از یک کار به 
یکی . کار دیگری جابجا شوند، این است که آنها فاقد مهارتهای به روز اند

علل اصلی این واقعیت هم این است که به این عده از کارگران هرگز از 
افراد مجبور اند . آموزش و بازآموزی داده نشده است فرصت و امکان

اما دولت و . دشواریهای مجاری شغلی شان را خود به عهده گیرند
کارفرمایان نیز باید این تهعد را داشته باشند که برای نیروی کار در 
استخدام شان برنامه های کارآموزی و آموزشی مناسبی را برای حفظ و 

 .ان به اجرا بگذارندبه روزداشت مهارتهای آن

این مرکز، . در ژاپن مثال می آورد" مرکز نیروی انسانی نقره ای"فلین از 
سال کار  71که با سرمایه دولت ایجاد شده، برای کارگران مسن تر از 

این . نیمه وقت پیدا می کند و تا کنون به نتایج مثبتی نائل آمده است
کار در بریتانیا یا امریکا نیز به  ایده به آسانی می تواند در بافتار مناسبات

اگر دولت سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه داشته . کار گرفته شود
باشد، استفاده بهتر از مهارت و دانش کارگران مسن تر، می تواند به 

 ".سود کل اقتصاد تمام شود

مرکز "پیشنهاد فلین به گزارشی ارجاع می دهد که اندیشکدۀ بریتانیائی 
در این . انتشار داده است 4102در سال " مللی مطالعات طول عمربین ال

گزارش تخمین زده شده است که با فرض ادامۀ مهاجرت به بریتانیا به نرخ 
سالگی به کار  70آن زمان و در صورتی که تعداد کارگرانی که پس از 

ادامه می دهند، تا بیست سال آینده با نرخ رشد کنونی ادامه یابد، تولید 
درصد افزایش خواهد  04بیش از  41،8خالص ملی بریتانیا در سال نا

شاید زمان آن فرارسیده است که ما اعضای ارشد نیروی کارمان . داشت
 .را، با هر نحو ممکن، جدی تر بگیریم
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 تشکل ها

 سندیکای شرکت واحد

،ناکارآمدی مسئوالن بی کفایت  

قربانی گرفت "آتش نشان"از زحمت کشان    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم انجام وظایف قانونی شهرداری تهران و وزارت کار در 
ایمن سازی ساختمان و کارگاه های دایر در آن علی 
الخصوص بی مسئولیتی شهرداری در تامین تجهیزات 
مناسب آتش نشانی موجب شد این بار ساختمان 
پالسکو در قلب تهران با یک آتش سوزی به سرعت برق 

ه وآتش نشانان و مردم زیر آوار مدفون و و باد فرو ریخت
.                    .                                    باختند جان

. باید به شرایط شغلی آتش نشانان نگاه ویژه ای داشت
اصلی ترین خواسته ی بحق آتش نشانان پذیرفته شدن 
سخت و زیان آوری شغل پر مخاطره ی شان می باشد 

سوی شورای شهر و شهرداری تهران نادیده تا کنون از   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرفته شده است و آتش نشانان معترض که آذرماه سال 
مقابل شهرداری تهران تجمع کرده بودند متاسفانه  22

 .مورد تعقیب و آزار و اذیت مدیران شهرداری قرار گرفتند
ابرازهمدردی های تبلیغاتی مسئوالن از استرس و 

حمت کشان نمی کاهد،بنابراین ضروری فشارکاری این ز
است نسبت به بهبود شرایط شغلی آتش نشانان فداکار 

.                                 .    اقدامات عاجل انجام پذیرد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و 
حومه ضمن محکوم کردن مدیران و مسئوالن مقصر در 

خانواده های جان باختگان آتش  این حادثه، با همکاران و
نشان اعالم همدردی و همبستگی می کند و خواستار 

.            استمجازات مقصران این واقعه تلخ و جانگداز   

اتوبوسرانی سندیکای کارگران شرکت واحد  

   تهران و حومه 

0،22 سوم بهمن ماه   
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 یادداشت منتخب

هایی که سوختند تقدیم به جان  

و فداکاری معنا یابد تا عشق   

 

 حقوق معلم و کارگر 

  

فعال صنفی معلمان/جعفر ابراهیمی   

 

های جنگ و دلهره و نگرانی و ما کودکانی بودیم که در  دهه شصت بود سال
. کردیم می شماری روستا به عشق رسیدن تابستان و رفتن به تهران لحظه

در پیشه  ،ترهای فامیل و محله برای کار در تهران بودند تعداد زیادی از بزرگ
 ،شویم تا راهی پایتخت شویم  خیاطی و ما عشقمان این بود که زودتربزرگ

اسم کوچه برلن و چهارراه استانبول و مخبرالدوله و پاساژ کاشانی و پالسکو 
که نام  تر از آن گونه بود که پیش این، های روستا بودند اسامی آشنا برای بچه

های منتهی محل کار برادران و  خیابان های اصلی شهرمان را یادبگیریم خیابان
. پالسکو اسم قشنگی بود ،گرفتیم های محل خود را در تهران یاد می بچه

 ،رفتند ها همان اولین تابستان که به تهران می بعضی از دوستان وهمکالسی
 برقش بلکه به و  زرق خاطر به فقط نه، شدند پایتخت می هوای و  پاگیر آب

برخی هم . خاطر فقدان امکانات و توانایی مالی برای ادامه تحصیل در روستا
کردند و بعد  کار مدتی شاگردی می ها در کسوت وردست چرخ فقط تابستان

هرکس که پایش برای تفریح هم به تهران  ،گشتند دوباره به روستا برمی
پالسکو برای  ،زد یک سری به کوچه برلن و مراکز کارگاهی می ،رسید می

. گونه بود که نام پالسکو در اذهان کودکی من شکل گرفت این .همه جذاب بود
اما حاال پالسکو در پی حادثه و بی تدبیری و بی مسئولیتی به تلی از آهن و 

                                                                     .خاک تبدیل شده است

درونش هنوز دارد می سوزد تا قصه ای از درد و   پالسکو فروریخته است اما
باختگان این  گر فداکاری جان پالسکو قصه گو و روایت. فداکاری را رقم بزند

های پاکی که تنها برای نجات دیگران دل  قصه انسان ،خراش است حادثه دل
  به من هرساله. گور به و در میان تلی از آوار زنده جاودانه شدند ،به آتش زدند

، ام نشانان دیدار داشته واسطه معلم بودن در مدرسه با تعدادی از آتش
با چند نفر از این عزیزان . آیند که برای آموزش اطفا حریق به مدرسه می وقتی

ها از سختی کار خود، از پایین بودن دستمزد و فقدان  آن ام صحبت کرده
       .شود نمی ها که توجه درخور به حرفه آن گویند و از این نات سخن میامکا

شک حادثه تراژیک پالسکو را باید از ابعاد مختلف مورد واکاوی قرار داد و  بی
اما مسئله  کرد،صورت مستقل ارزیابی  اد را بهنقش و مسئولیت هر نه

ایه نشان م آتش کش ناامیدکننده این است که خون کارگران زحمت
شهرداری که در دست طیف . حساب باندی و جناحی شده است تسویه

بجای قبول مسئولیت خود در بروز این حادثه روی این موضوع  ،خاصی است
مدیره هشدار داده بودیم و معلوم نیست   دهد که ما به هیئت مانور می

اند و آیا با هشدار  مسئولیت پیگیری و بررسی این هشدار چه کسانی بوده

 ،ها بار باشد ده لی هرچندخا
مسئولیت از مدیریت شهری سلب 

                                  گردد؟ می

از سوی دیگر جریانات همسو با 
دولت فرصت را غنیمت شمرده 
حمالت را به شهردار و رقیب 

 ،اند انتخاباتی دولت افزایش داده
گویی در ستاد بحران دولت نقشی 

زارت رفاه و ندارد و وزارت کشور و و
ای نیستند و  کار در این وسط کاره

مسئولیتی در قبل و بعد از فاجعه 
متوجه آنان نیست؟ در اصل فضای 

تا حدودی عرصه  ها مجازی و رسانه
کشاکش این جدال باندی و جناحی 
است و در این میان با برجسته 
کردن نقش ازدحام مردم و جمعیت 

 اصل مسئله یعنی ،کوشند می
کفایتی  ی و بیضعف مدیریت

شهری و دولتی را کتمان  نمسئوال
                                     .نمایند

انسان وقتی این حجم مطالب تولید 
خاطر  و منتشرشده علیه مردم به

گرفتن عکس و فیلم وازدحام 
جمعیت و حتی تخطئه برخی 

خاطر ابراز  ها به نشان آتش
را در فضای  احساسات و گریه

های روشنفکری را  ژست مجازی با
اختیار یاد این شعر  بیند بی می
                                افتد که می
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را گرفته آتش مبادجنگل نفرین  

  شبیخون دیده  رهروان این

  گسیخته ازهم  اهرمن  زخم  زچشم و

نیستند،مرد سرزنشی دیگرسزای ! 

مردم ازاین هرگزمبادنفرت  

اصلی در بروز این حادثه فقط مردم هستند و فقدان  گویی مسئله محوری و
دست که مسئولیتش به فرادستان حاکم در قدرت  این امکانات و مواردی از

حکوم کردن مردم، در میان هیاهو برای م .مسئله حاشیه ای است ،گردد برمی
بی کفایت و بی تدبیر از شهرداری تا دولت شوآف های  نمدیران و مسئوال

یکی از این صحنه ها . می اندازند تا از یکدیگر سبقت بگیرند تبلیغاتی راه
ساعت با اسکورت به محل  23وقتی است وزیر نیرو با یال و کوپال بعد از 

حادثه رفته است و در میان مصاحبه با شبکه خبر مصاحبه را قطع می کند و 
، تا خدماتش ” بیا جلو“می گوید ( پرسنل برق) به همراهانش با لباس زرد

  البته که دولت تدبیر و امید باید در بهره برداری از این فاجعه. بیشتر دیده شود
 .به حقش برسد مدیریت جهادی تنها متعلق به آقای شهردار نیست

مسئولیت خود را در شهرداری تا  ،شهرداری که شومن هایش می کوشند
ن فکر نمی کنند مردم می فهمند که کارگرا آنان. سطح هشدار کاهش دهند

تحت مسئولیت امپراطوری شهردار و زحمتکشان چه وضعیت معیشتی دارند 
اگر قرار بر نقد . و با چه امکاناتی خدمات آتش نشانی به مردم ارایه می کنند

است باید میل به سلفی گرفتن و دیده شدن و در مرکز توجه بودن که همراه 
  .فریبی است را از همین نقطه شروع نمود با عوام

به قول گلسرخی ،اید از معلول ها گذشت و به ریشه ها رسیدبی شک ب  

 

 می گالیه به وادار فقط را ما ها معلول ،گشت اساسی علل دنبال بایدبه"
"نندک   

اما این « .است گالیه فقط بینیم می خود اطراف در ما چه آن که است چنین
و گیرند  بدان معنا نیست که هیچ نقدی به افرادی که سلفی و فیلم می

کنندوارد نیست، بلکه بدان معناست که این مسئله و معضل  ازدحام می
فرهنگی، معلولی است که یک شبه شکل نگرفته است ریشه اش در 
ساختار مسلط اقتصادی و اجتماعی است و عامل تقویت کننده اش در 

وقتی ما در . عملکرد فرادستان بخصوص در حوزه آموزش و رسانه است
ی برای آگاهی و قدرتمندسازی شهروندان برای مواجهه با ا مدارس هیچ برنامه

موقعیت بحرانی نداریم وقتی محتوای درسی و آموزشی ما بجای آموزش 
های پنهان و آشکار  های زندگی مملو از آموزش رفتار انسانی و تقویت مهارت

           شاهدفردگرایی افسارگسیخته و سودمحور است چگونه ممکن است 

این تناقض رفتار در  .مسئول و قدرتمند در مواقع بحرانی باشیمشهروندانی 
      اصل را بر رقابت و سود  عملکرد مردم در ذات سیستم مسلطی است که

 

 

منافع بیند و در مواقع بحرانی  می
باندی و جناحی را بر منافع جمعی 
ترجیح می دهد و طبیعی است که 
شهروندان در سلفی گرفتن از هم 

.یرندگ پیشی می  

البته نقد نگارنده به معنای تن دادن 
 ،به ساختار مسلط و انفعال نیست

توان این نظم مسلط را به  بلکه می
کشید بخصوص در فضای  چالش

مدرسه این امکان برای معلمان 
پیشرو موجود است که فراتر از 

های دیکته شده عمل  نامه بخش
و کودکان را به اتکای یک  ،کنند

ی بر عهده آموزش انسانی برا
گرفتن مسئولیت اجتماعی قدرتمند 

اگرچه ساختار آموزشی  ،نمایند
عنوان یک مانع جدی در این میان  به

اما در سایه  ،گردد محسوب می
اتحاد و همدلی فعاالن معتقد به یک 

های  گام توان آموزش انسانی می
اساسی برای تغییر ساختار 
آموزشی به سمت یک ساختار 

                   .محور برداشت انسان

عنوان فعاالن صنفی،  ما باید به
ارتقای کیفی آموزش را در مدارس 

خود  ،به یک مطالبه تبدیل کنیم
زمینٔه  برای قدرتمند شدن در

آموزش کیفی تالش کنیم و در 
مواقع حساس در کنار سایر فعاالن 
صنفی سایر اقشار جامعه بایستیم 
و از فرصت آموزشی برای ایجاد یک 

عه آزاد و برابر از طریق آموزش جام
های نوین انسانی استفاده  ارزش

کالس درس متعلق به . نماییم
دانش آموزان و معلمان است نه 

های صلب و از  طراحان بخشنامه
پس کالس درس باید . باال به پایین

مبتنی بر مشارکت، دموکراسی و 
ما در کالس  ،آزادی و برابری باشد

ز زندگی هایی ا درس باید از جنبه
سخن بگوییم که تاکنون مغفول 
مانده است باید از عشق و فداکاری 

از واژه هایی که در عملکرد  ،بگوییم
و   هاتجلی نشان قهرمانانه آتش

                     .عینیت یافته است
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