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دستمزد را افزایش مطالبه 

به مطالبه ای ملی تبدیل 

 کنیم

  

 تحلیل هفته

 

 این گوی و میدان،

!ادعایتان را ثابت کنید  

 

یک رسانە " جهان صنعت"روزنامە 
کە از منافع  ،کارفرمایی است

سرمایە داران بخش صنعت حمایت 
گوی آنان را  نقش سخن می کند و

عهدە دارد، مدتی پیش از رواج  رب
قراداد های موقت کار در ایران کە 

ران را شامل درصد از کارگ ٥٩اکنون 
انتقاد کرد و با مقایسە  ،می شود

سایر  در آمارها در ایران با این آمار
کشورها تلویحا از این پدیدە ابراز 

                               .دکرنگرانی 

این روزنامە مدتی پیشتر از آن، نیز  
ازسقوط قدرت خرید کارگران بخاطر 
آن کە بە رکود تولید کمک کردە 

. و ابراز نگرانی کردە بودانتقاد 
اما با وجود " جهان صنعت"روزنامە 

اذعان بە این حقایق انکار ناپذیر بە 

صراحت در هیچ کدام از این دو 
برای افزایش دستمزدها و  مقالە،

تبدیل قراردادهای موقت کار بە 
استخدام رسمی در واحدهایی کە 
این روزنامە معرف و مدافع منافع 

براز آمادگی صاحبان آنهاست نە ا
کرد و نە طرح مشخصی ارایە 

دو این  در هر" جهان صنعت."داد
مقاالت بە واقعیت های درستی 
اشارە می کند کە دیگر برای کمتر 
کسی نا آشنایند، منتهی آنها تنها 

از  نیمی از حقیقت را می گویند و
کنار نیم دیگرش آگاهانە عبور می 

 نویسندگان این مقاالت در. کنند
ە از وضعیت ارایە می تصویری ک

نیم دیگر حقیقت را کە مربوط  ،دهند
بە نقش و تاثیر خود کارفرماها و 
سرمایە داران صنعتی در پیدایش 

ها را نیز  وضعیتی کە ظاهرا خود آن
ها  آن. دە، کتمان می کنندکرنگران 

چنان تصویر از این موضوعات ارایە 
می دهند کە گویا خودشان هیچ 

اشتە و نقشی در خلق شان ند
همین نیمە حقایق را هم . ندارند

وقتی می گویند کە احساس می 
کنند منافع خودشان هم از طڕف 
سرمایە دارن انگلی و دالل و رانت 
خوار و هم بە سبب کاهش قدرت 
 خرید کارگران بە مخاطرە افتادە

                                      .است

لب جبە عبارتی هم بە دنبال 
ارگران و تقویت توان چانە حمایت ک

زنی شان با دولت و مقابلە با 
کە با واردات  ،سرمایە داران دالل

و منافع شان را   کاال تولید داخلی  

 صادق کار
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چنان  بە مخاطرە می اندازد و هم
بخش عمدە درآمدهای کشور را 
می بلعند هستند و هم نمی 

ها و  خواهند هزینەای برای حرف
تعهدی نگرانی هایشان بپردازند و 

                           .بە گردن بگیرند

: ضرب المثلی هست کە می گوید
با حلوا، حلوا گفتن کە دهان شیرین 

حکایت موضع گیری ! نمی شود
ارگان کارفرماهای بخش تولیدی هم 

 ،تا وقتی کە با عمل همراە نشود
. مصداق همین ضرب المثل است

اگر این ها بە این نتیجە رسیدەاند 
علت رکود کارخانە هایشان کە 

خریداری نشدن کاالهایی است کە 
تولید می کنند و علتش را افت 
شدید دستمزدها و قدرت خرید 

پس چرا حداقل . کارگران می دانند
بخاطر استمرار تولیدات و سود 
خودشان، دستمزدهای کارگرانی را 
کە در کارخانە هایشان کار می 

افزایش نمی دهند کە قدرت  ،کنند
                یدشان را باال ببرنند؟ خر

چرا وقتی جلسات شورای عالی 
کار جهت تعیین افزایش دستمزد 

شان در  نمایندگان ،شروع می شود
مراە دولت با افزایش ه شورا به

سطح دستمزد متناسب با هزینە 
های واقعی زندگی مخالفت می 

                                       کنند؟

موضوع اصالح قانون کار  چرا وقتی
بە همراە دولت  ،مطرح می شود

 ١٤مادە  ٢خواهان حذف تبصرە 
قانون کار کە یکی از مبناهای اصلی 
تعیین میزان دستمزد است می 
شوند؟ از رواج قراردادهای موقت 

درصد بە  ٥٩کار و افزایش آن بە 
درستی انتقاد می کنند و آن را با 

، آمار کارگران رسمی و غیر رسمی
                           دیگر کشورها،
  

 

 

 

 

 

مقایسە و نتیجە می گیرند کە در 
ایران وضعیت کارگران از این لحاظ 

از جاهای دیگر است، ولی نە  بدتر
می گویند کە چند درصد کارگران 
خودشان موقت و چند درصدشان 

های  رسمی هستند، در طول سال
گذشتە چند در صد از کارگران 

ان را تبدیل بە موقت رسمی ش
کردەاند و نە می گویند خودشان 

قدم می شوند و شروع بە  پیش
شان می  رسمی کردن کارگران

                                        .کنند

بە رغم این کە می دانند، استخدام 
غیر از این کە امنیت  بە موقت نیز

شغلی، معیشتی، اجتماعی و 
ن می برد و خانوادگی کارگر را از بی

کسی بە کارگر موقت نە وام 
خانە  بانکی، نە جنس قسطی و

اجارە می دهد و خود این مسئلە 
مانند دستمزد بر رکود تاثیر منفی 
می گذارد، ولی در عین حال 

! اقدامی برای رفع آن نمی کنند
وجود همین تناقاضات میان گفتار و 
کردارشان موجب می شود کە 

 .ندحرفهایشان جدی گرفتە نشو
واقعیت این است کە تبدیل 

رسمی بە قراردادی و  ماستخدا
پیمانی بە سهم خود در پائین نگاە 

افت قدرت خرید  داشتن دستمزد و
کارگران نقش مهمی دارد، زیرا این 
بخش از کارگران کە بنا بە اذعان 

درصد  ٥٩شامل " جهان صنعت"
 کارگران می شود، از بسیاری

وم امتیازات و مزایای مزدی محر
شدەاند و کارفرمایان عالوە بر این 
کە از این بابت سود هنگفتی بە 
جیب می زنند، از آن بە مثابە ابزاری 
 برای پائین نگاە داشتن دستمزد ها 

 

 

 

 

 

 

 

و وارد کردن انواع فشارها بە کارگر 
                        .استفاد می کنند

ە نافزایش دستمزد متناسب با هزی
توقف روند  دگی وهای واقعی زن

تبدیل استخدام رسمی بە قرادادی 
و پیمانی، برچیدە شدن بساط 
شرکت های پیمانکار و لغو 

ردادهای موقت در مشاغلی کە اقر
ماهیت مستمر دارند، هموارە 
بخشی از مطالبات اساسی 

های کارگری  کارگران و تشکل
راستی اکنون ه اگر ب. بودەاند

ن کارفرمایان بخش صنعت نیز بە ای
نتیجە رسیدەاند کە سیاست پائین 
نگاە داشتن دستمزدها و رواج 
قراردادهای موقت کار اشتباە بودە و 
موقعیت خود آنها را نیز بە مخاطرە 
می اندازد و بە فکر رفع مشکل 

تند، این گوی و میدان، االن هس
است کە بە میدان بیایند و  آن موقع

با افزایش دستمزدها و تبدیل قرار 
موقت بە استخدام رسمی دادها ی 

بە این مطالبات کارگران گردن نهند 
و جبران مافات کنند و بدانند کە 
کارگران بە هیچ قیمتی برای مدتی 
طوالنی وضع تحمیلی غیر قابل 

! تحمل موجود را تحمل نخواهند کرد  

تجربە کشورهای کە در آنها حقوق 
سندیکایی کارگران بە رسمیت 

 ،ندشناختە شدە و رعایت می شو
اکثرا موید آنند کە این کشورها از 

لحاظ در مقایسە با کشورهایی  هر
از نوع ایران ثبات و وضعیت بە مراتب 
بهتری دارند و با وجود این کە سهم 
دستمزد از کاال و خدمات تولید شدە 

برابر آن  ١درصد و معادل  ٠٣بالغ بر 
وضعیت تولید و  در ایران است،

ته یاف ساماناقتصادی شان بسی 
تر از ایران است و این چیزی نیست 
کە کارفرمایان ایرانی از آن بی خبر 

.                                   باشند  
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 ازتجربه دیگران
 

 پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس

 

 تاریخچه جدایی ها  و چالش های مشترک آینده
 (12بخش )

 

 

 

 
 

 

 گرگوریس ایوانو و سرتاک سونان

 2112دسامبر 

 ترجمه گودرز

 

 

 وضعیت عمومی اقتصاد و مذاکرات جمعی

 در جنوب – منطقه یونانی تبار

 

 

باره پوشش توافق های  آمار دقیق و قابل اتکائی در
گرچه با اطمینان می توان   جمعی در دست نیست،

حدس زد که همانند تراکم عضویت در اتحادیه ها پوشش 
. نزول و کاهش استقراردادهای جمعی هم در حال 

 2002برای تراکم عضویت در سال % 36از رقم " ایرو"
استفاده می کند، اما از انجائی که این رقم شامل 
کارکنان بخش دولتی هم است که در بعضی محیط ها 

هم می رسد، می توان % 000نرخ عضویت در آن به 
انتظار داشت که تراکم عضویت در بخش خصوصی بسیار 

با توجه به حذف عملی لزوم اجرای . پایین تر باشد
قوانین ارتباط کار صنعتی و خصوصی سازی ها در کل 
سیستم اقتصادی باید منتظر سقوط بازهم بیشتر 
.عضویت در اتحادیه ها بود

                                                         

                                                    

 ی بولتن کارگر 
     (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار        

 021ه  شمار  چهارم سال /  9102ژانویه     93/  0931بهمن   01یکشنبه  

 

 

 

3 



 

 

 

  

 

 

 

(2112)وضعیت استخدامی   

 

 جمع
کارفر
 مایان

دارنده 
کسب و 
کار 
 شخصی

کارمند 
 و کارگر

کارکنان در 
کسب و 
کار 
 خانوادگی

وضعیت 
استخدامی و 
 جنسیت

203,285 
13,32
6 

28,226 
159,15
0 

 مرد 2,584

185,320 2,619 13,450 
164,94
5 

 زن 4,306

388,625 
15,94
5 

41,675 
324,09
5 

 جمع 6,890

      

2002تحقیق در نیروی کار : منبع  

 Source: Labour Force Survey 2012 

 

در بخش های مختلف صنعتی در قبرس شاهد تاثیرات 
متنوع ناشی از آزادسازی از قوانین و انعطاف در اجرای 
آئین نامه های ناظر بر روابط صنعتی محیط کار در 

مسافرتی و  در بخش خدمات. سالهای اخیر بوده ایم
هتلداری ابزار مورد استفاده عمدتاً حقوق ثابت و قرارداد 
های انفرادی بوده است و در صنایع ساختمانی این کار 
وسیله افزایش قرارداد با پیمانکاران جزء و قرارداد های 

.       خدماتی و اجرائی فصلی و موقت صورت می گیرد  

: افتد نقض قرارداد های جمعی به دو صورت اتفاق می
یکم با انکار آشکار امکان توافق توسط کارفرمایان بر سر 
موضوع مورد نظر و یا امکان اجرای آن، و دوم با حذف 
برخی از مواد قرارداد یا عدم پذیرش این نکته که قرارداد 

نمونه اول . جمعی تمام کارگران را پوشش خواهد داد
افتد، بیشتر در صنایعی با تراکم عضویت پایین اتفاق می 

کسب و کارهای خرده فروشی، بخش تکنولوژی : مانند
اطالعاتی، خدمات نظافت و نگهبانی و امنیت و ایمنی، و 
نمونه دوم بیشتر در مورد بخش هایی با تراکم بیشتر 
عضویت در اتحادیه ها مانند صنایع ساختمانی، تولیدات 

                                  . صنعتی و هتلداری و توریسم

عمدتاً در دهه اخیر استاندارد قراردادهای جمعی با 
استخدام های جدید تضعیف شده است، گرچه نمونه 
های زیادی هم دیده شده که کارفرما توانسته کارگران را 
اغفال کرده تا داوطلبانه قرارداد خصوصی خارج از نرم 

ماحصل چنین روش . قراردادهای جمعی را امضا کنند
نفوذ اتحادیه ها و تاثیر نسبی قرارداد هایی به کاهش 

های جمعی بعنوان معیار ناظر بر روابط کار صنعتی 

انجامیده و فضایی در محیط کار بوجود آورده است که 
چندین سیستم همزمان از قواعد در رابطه با شرایط کار 

.                                          .          بر آن حاکم اند
بحران اقتصادی و به اصطالح سیاست های  طلوع   

و سپس تشدید آن در سالهای  2000ریاضت اقتصادی در 
عمالً باعث تضعیف بی سابقه اقدامات  2006و  2002

مربوط به گفتمان اجتماعی شد که در گذشته بسیار هم 
سیاست های ریاضت اقتصادی به . مورد ستایش بود

از موافقتنامه با وسیله دولت و پارلمان و بعنوان بخشی 
ترویکا تحمیل شده بودند، حتی بدون آن که الزامات دیگر 

این سیاست ها از جمله کاهش . آن توافق اجرا شوند
قابل توجه حقوق و مزایا، و لغو افزایش ساالنه حقوق بر 
اساس نرخ تورم را، که در آغاز کارمندان تازه استخدامی 

بخش بخش دولتی را هدف می گرفت اما بعدا به 
از سایر . خصوصی هم توسعه یافت، شامل می شدند

موارد می توان از کاهش سهم پرداختی کارفرمایان به 
صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی سخن 

در بخش خصوصی این اقدامات بطور یکجانبه از . گفت
سوی کارفرمایان همزمان با شروع بحران و تصمیمات در 

ند، اما بزودی به باره ریاضت اقتصادی آغاز شد
جمعی هم رسوخ یافتند یا حتی اتحادیه ها  قراردادهای

مجبور شدند با متمم هایی این سیاست هارا برای 
این تصویر  .مشموالن قراردادهای جمعی الزامی نمایند

مشابه چیزی است که در ساختار اجتماعی هم اتفاق 
گرچه اتحادیه های صنفی در کمیته های سه گانه : افتاد
کت دارند و منظماً توسط دولت مورد مشاوره قرار می شر

 گیرند، ولی روند اتفاقات حاکی از کاهش قدرت نفوذ آنان 
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همان طوری که . بر شکل گیری قوانین اجتماعی است
ساختار تأمین اجتماعی بطور عام از بین می رود، 

گیری شان برای  اتحادیه های صنفی شاهدند که موضع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش بیکاری، اصالح سیستم بیمه درمانی همگانی و 
 صندوق های بازنشستگی عمالً نادیده گرفته شده و به 

 

حاشیه رانده می شود، مگر آن که با برنامه احزاب 
                                          .شوندسیاسی همگون 

 

 

 

)%(مقایسه قبرس با اتحادیه اروپا  -شاخص های اقتصادی   

                                   

 تغییرات سالیانه  2009 2011 2013

      

رشد درآمد سرانه 
 واقعی

درصد نسبت به ) 
(سال قبل  

 قبرس 0.9- 0.4 5.4-

 بقیه اتحادیه اروپا 4.3- 1.6 0.1

   
 درآمد سرانه نسبی

 قبرس 100 93 86

 بقیه اتحادیه اروپا 100 100 100

   
ینرخ بیکار  

 قبرس 5.4 7.9 15.9

 بقیه اتحادیه اروپا 9 9.7 10.6

 

Source: Eurostat 
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 ازجهان کار
 

 درصد 99اقتصادی برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

وقت آن است که اقتصادی انسانی 
بنا کنیم که همه و نه فقط معدود 

 .افراد ممتاز از آن بهره مند گردند

 سازمان: توضیح بولتن کارگری
سال اخیر  4در (* Oxfam)اُکسفام 

در آستانۀ برگزاری فوروم جهانی 
اقتصاد، که به کنفرانس داووس 
مشهور است، گزارشی از نابرابری 
اقتصادی در سطح جهانی را انتشار 

گزارشهائی که حکایت از . داده است
تعمیق مداوم شکاف فقر و ثروت در 

این . عرصۀ جهانی داشته اند
امسال نیز گزارش  سازمان در ژانویۀ

اقتصادی "ساالنۀ خود را زیر نام 
بولتن . "انتشار داد" درصد 99برای 

ترجمۀ فشردۀ این گزارش " کارگری
  .را در چند شماره انتشار خواهد داد

 

ارزیابیهای جدید نشان می دهند 
نفر دارای ثروتی برابر نیم  8که فقط 

در حالی که رشد . مردم جهان اند
 مندی  جامعه موجب بهره

 

 

 

 

متحمل رنج  –خاصه فقیرترین ها  –جامعه ثروتمندترین افراد شده است، باقی 
پایه های و مبانی واقعی اقتصاد ما، ما را به این وضع نقطۀ . بسیار اند

اقتصاد ما باید به بهره رساندن به . افراطی، ناپایدار و ناعادالنه کشانده است
حاکمیتهای . برای تمام مردم روی آورد باالئی ترین ها پایان دهد و به اقدام

محاسبه پذیر و صاحب دیدگاه های درازمدت، کسب و کار ناظر بر تأمین 
کارگران و تولیدکنندگان، احترام به محیط زیست، حقوق زنان و سیستم 
قدرتمندی برای اعمال مالیات منصفانه، مؤلفه های مرکزی این اقتصاد 

 .انسانی تر را تشکیل می دهند

 

 

 

 

 

 

 ی بولتن کارگر 
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 بخش اول

سال پیش فوروم جهانی اقتصاد  4
افزایش نابرابری ( کنفرانس داووس)

اقتصادی را به عنوان تهدید بزرگی 
سه . برای ثبات اجتماعی اعالم کرد

سال پیش هم بانک جهانی هدف 
خود برای پایان دادن به فقر را با 
لزوم تحقق رفاه مشترک همراه 

غم از آن پس تا کنون، و علیر. کرد
آن که رهبران دنیا هدف جهانی 
برای تقلیل نابرابری را تصدیق کرده 
اند، اما شکاف بین فقیر و غنی 

این . همچنان عریضتر شده است
همچنان . وضع نمی تواند ادامه یابد

که اوباما در نطق خداحافظی خود 
در مجمع عمومی سازمان ملل در 

دنیائی که در : "گفت 2002سپتامبر 
دم ثروتی برابر ثروت درصد مر 0آن 

درصد را در اختیار دارند،  99باقی 
 ".هرگز باثبات نخواهد شد

در این فاصله بحران نابرابری بدون 
 :تخفیف ادامه یافته است

  
  یک درصد  2002از سال

بیش از ثروت  ،دنیاان ثروتمند
در اختیار باقی این سیاره را 

 .ندداشته ا
  دارای  تن 8در حال حاضر فقط

 .ثروتی برابر نیمۀ فقیر جهان اند
  200سال آینده  20در خالل 

تریلیارد  2.0نفر، ثروتی برابر 
( میلیارد 0000هر تریلیارد برابر )

. دالر را در اختیار خواهد داشت
این مبلغ از کل تولید ناخالص 

 0.6داخلی هند، کشوری با 
 .میلیارد انسان، بیشتر است

  د مردم درص 00درآمد فقیرترین
تا  0988دنیا در فاصلۀ سالهای 

2000 
 
   دالر افزایش یافته  6کمتر از

 0است، در حالی که درآمد 
برابر  082درصد ثرویمندترین ها 

 .شده است

  
 

  
 
 
 
 
 
 
  بزرگترین شرکت ثبت شده بورس سهام لندن ساالنه  000مدیران عامل

 .ر بنگالدش دارندهزار کارگر کارخانه های نساجی د00درآمدی برابر درآمد 
  تحقیق جدیدی که توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، در امریکا انجام

درصد  20سال گذشته رشد درآمد  60داده نشان می دهد که در خالل 
 .درصد بوده است 600درصد  0پائینی صفر و رشد از آن باالترین 

  قیرترین سال یک ف 00درآمد روزانۀ ثروتمندترین ویتنامی بیشتر از درآمد
 .ویتنامی است

 این تهدید فزایندۀ نابرابری، در صورتی که اقدامی علیه آن نشود، 

این وضع فقط به افزایش جنایات و ناامنی، و . جامعۀ ما را از هم خواهد پاشاند
این وضع انسانهای بیشتری را به . تضعیف مبارزه علیه فقر خواهد انجامید

 .زندگی در امید سوق خواهد دادزندگی در ترس و انسانهای کمتری به 

گرفته تا پیروزی دونالد ( تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیۀ اروپا)از برکسیت 
افزایش نگران کنندۀ تمایالت نژادپرستانه تا  ازترامپ در انتخابات امریکا، 

سرخوردگی پردامنه از سیاستمداران جریان غالب، همگی نشانه های این 
هر جه بیشتری در کشورهای ثروتمند دیگر مایل به  واقعیت اند که مردم

چرا باید غیر از این باشد، وقتی تجربه گواه آن . تحمل وضع موجود نیستند
است که وضع موجود به انجماد دستمزدها، عدم امنیت مشاغل و عمیق 
شدن شکاف بین اغنیا و فقرا منجر شده است؟ چالش، ساختن یک آلترناتیو 

 .رناتیوی که به شکافها دامن می زندمثبت است و نه آلت

تصویر در کشورهای فقیر به شدت پیچیده است و به همان سان موجب 
در دهه های اخیر صدهامیلیون انسان از فقر بیرون کشیده شده اند، . نگرانی

با این حال هنوز از هر . این دستاوردی است که دنیا می تواند به آن افتخار کند
تا  0990اگر رشد در سالهای . ر بر بالین می گذاردنفر یک نفر گرسنه س 9

میلیون انسان دیگر، که غالب آنان 000متوجه فقرزدائی می بود، امروز  2000
 تحقیقات نشان می دهند که فقط با استفاده . زن اند، از فقر نجات یافته بودند

ه از منابع موجود، با افزایش مالیات و کاهش هزینه های نظامی و دیگر هزین
بانک . های نازایا، می شد سه چهارم از فقر مفرط امروزی را از میان برداشت

 برابر کردن تالش رهبران جهان بدون دو: جهانی در این مورد روشن است
هاشان  برای برخورد به نابرابری، به هدف خود برای خاتمه دادن به فقر مفرط 

 .دست نخواهند یافت

 ضرورتی نیست که پاسخ. که اکنون استراه این باشد  ،ضرورتی نبوده است
به سهم " درصد 99اقتصادی برای . "های توده گیر به نابرابری بیشتر بیانجامد
زائی ناشی از نابرابری و به راه های  شرکتهای بزرگ و ابرثروتمندان در بحران

 این اقتصاد فرضیات نادرستی را، که ما را به . تغییر این وضع خواهد پرداخت

کشانده اند، خواهید کاوید و راه ایجاد جهانی عادالنه تر را بر پایۀ این راه 
اقتصادی انسانی تر نشان خواهد داد؛ جهانی که در آن مردم، و نه سود، خط 

 .نهائی آن می سازند، جهانی که آسیب پذیرترین ها را مقدم قرار خواهد داد

 

 

اُکسفام . کشور فعالیت دارد 90ت و در بیش از سازمان اس 09اُکسفام یک کنفدراسیون جهانی متشکل از * 

در سطح جهانی از هر سه نفر یک نفر در فقر زندگی می کند، مصمم است با به "با حرکت از این واقعیت که 

در سراسر دنیا می کوشد راه های "اُکسفام ." حرکت درآوردن قدرت مردم علیه فقر این وضعیت را تغییر دهد
 ".رای آن که مردم خود را از فقر نجات دهند و کامیاب شوند، بیابد و عرضه کندعملی و خالقانه ای را ب

 ی بولتن کارگر 
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 تشکل ها
 

نگاران آزاد تهران  انجمن صنفی روزنامه  

 ،جان  باخته اخانواده ی آتش نشان ه       

 ادام العمر تامین و تکریم شوندم

 

 

               

 

   

    

 

 

   همشهریان و هموطنان گرامی

تهران جان « پالسکو»بار در ساختمان  رحمانه و این باز هم بی« سوزی آتش» 
سوزی و خسارات ناشی از آن،  آتش. و مال شمار زیادی از عزیزان ما را گرفت

 . امری هم قابل پیشگیری و هم قابل کنترل است

ها،  ی دوربین طور مستقیم یا غیرمستقیم و از دریچه بار همگان، به این  
گونه  ِویژه در مواجهه با این ی و ناکارآمدی سیستم مدیریت شهری، بهکوتاه
ها و نبود امکانات پیشگیری از واقعه و کنترل آن را به روشنی دیدند و  بحران

 . ناتوانی و سوءمدیریت بار دیگر آشکار شد

کفایت و سهل انگار مدیریت شهری، با نداشتن احساس  سیستم بی  
مال مردم و با جدی نگرفتن هشدارهای مکرر و کتبی  مسئولیت در برابر جان و

ی ایمن نبودن ساختمان پالسکو، هیچ اقدام  نشانی درباره سازمان آتش
خوبی از نزدیکی آن با خبر  ای که به عملی و قاطعی برای جلوگیری از واقعه

ی فعالیت این ساختمان تا ایجاد امکانات و برقراری  بود را انجام نداد و از ادامه
 . های ایمنی ممانعت نکرد سیستم

بدون شک، مدیریت شهری و در راس آن شهردار تهران مسئول مستقیم    
ی ساختمان نیز  مالک و هیات مدیره. توانست رخ ندهد ای است که می فاجعه

نشانی و روزآمد نکردن  توجهی به هشدارهای سازمان آتش به دلیل بی
 . قصر ماجرا هستندسیستم حفاظتی ساختمان، دومین مسبب و م

نگاری ما  ی روزنامه ی بیمار و سر و دست گرو گذاشته صادقانه بگوییم، جامعه 
های  ها و کاستی که به دالیل مختلف تاکنون نتوانسته نقاط ضعف، بیماری

خوبی نمایان و افکار عمومی را متوجه این  جامعه و سازمان مدیریت آن را به
 . سهم دارد نکات کند نیز در بروز این فاجعه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و  گفتنی است که رسانه 
مسئوالن آموزش اجتماعی هم با 
کوتاهی در ایجاد آگاهی و 

های ضروری و کافی برای  آموزش
مواجهه با چنین اتفاقات خطرناکی 

 . تقصیر نیستند بی

های کارساز و زیر  نبود پیگیری 
فشار گذاشتن مسئوالن برای رفع 

ها و ضعف  انهنواقص از طرف رس
آموزش و هدایت مردم برای 

 پیشگیری و مواجهه با این 

شهری مانند  هم در کالن فجایع، آن
های بلندمرتبه  تهران که ساختمان

بسیاری به مدد اغماض مسئوالن 
شهری و بدون رعایت کافی نکات 

 ایمنی ساخته 

شده است، بیش از پیش اهمیت 
ها  گستردگی فعالیت آزادانه رسانه

های آموزش همگانی را  ستمو سی
 . کند آشکار می

که مسئوالن شهری مداوم با  این   
تکیه بر ازدحام جمعیت و قدیمی 

 بودن ساختمان از خود رفع تکلیف 

 ی بولتن کارگر 
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کنترل جمعیتی که . گیرند، قابل قبول نیست کرده و گناه ماجرا را به گردن نمی
هیجانات آنی برای نجات رو شده و تحت   ای هولناک روبه به ناگهان با واقعه
آورند، بر عهده مدیران شهری است که باید  شان هجوم می مال یا جان عزیزان

ی چنین رخدادهایی  ی پیشگیری و اداره بسیار پیش از این خود را آماده
 . های الزم در این موارد را دیده باشند کردند و به یقین باید که آموزش می

جتماعی و امکانات ارتباط جمعی پیشرفته های ا اگر اقدام گسترده شبکه  
ی واقعه را نشان دهد، بطور حتم این حد از  نادیدههای  نبود تا اخبار و زاویه

های  طرفی دوربین دلسوزی و بی. رسید اطالعات گسترده نیز به مردم نمی
تری برای کشف دالیل واقعه در اختیار همگان گذاشت  مردم، اطالعات شفاف

تری باشد که در  گشای جلوگیری از فجایع بسیار گستردهتواند راه که می
 . های تنگ و پرجمعیت تهران است ها و کوچه کمین خیابان

 

ها  ها، نارسایی شکنی سازمان مدیریت شهری اضافه بر نادیده گرفتن قانون    
ی  و کمبودهای الزم برای پیشگیری از حادثه، جلوگیری نکردن قاطعانه از ادامه

صادی ساختمانی بزرگ و پرجمعیت که امکانات حفاظتی و اعالن و فعالیت اقت
اطفای آتش نیز در آن موجود نیست و با فراهم نکردن بودجه کافی و تجهیزات 

نشانی از یک طرف و مدیریت ضعیف  ی الزم برای سازمان آتش پیشرفته
بحران، ناتوانی در کنترل محدوده و استفاده نکردن از تیم زبده و آشنا به 
محدوده و موانع و امکانات آن، از طرف دیگر بیشترین تقصیر را در تبدیل این 

 . ی دلخراش داشته است واقعه به یک حادثه

واحد تجاری  030از سوی دیگر به گفته مسئوالن، در این ساختمان بیش از    
کم  این بدان معنی است که دست. اند و کارگاه تولیدی پوشاک فعالیت داشته

های مجاور با کمترین میزاِن نظارت و  ر در این ساختمان و ساختمانکارگ 0000
هم اکنون . بازرسی وزارت کار وسازمان تامین اجتماعی مشغول به کار بودند

ندیدن، همگی بیکار   این کارگران حتی در صورت سالم ماندن و آسیب
نفر  00های دارای  اند، اما به دلیل قرار داشتن در شمار کارگران کارگاه شده

کارکن و کمتر، از پوشش حمایتی و نظارتی قانون کار و برخورداری از حق 
 جبران خسارت و بیمه بیکاری محروم هستند 

و ادای احترام  گرامی داشتنگاران آزاد تهران، ضمن  انجمن صنفی روزنامه    
دریغ  های شریف و شجاعی که بی نشان ویژه آتش ها، به نشان به تمامی آتش

اند و  سالمتی خود را در راه محافظت از جان و مال شهروندان واگذاشتهجان و 
 : کند ها اعالم می تسلیت به بازماندگان این فاجعه و وابستگان آن

مدیریت شهرداری تهران و دیگر مدیران و مسئوالن این حادثه و دیگر حوادث  -0
برکنار شوند و گویی درباره این موارد از کار  مشابه باید ضمن الزام به پاسخ

شان امنیت، آسایش و  ای که دغدغه نخست دیده ی آموزش مدیران شایسته
این کار برای رهایی جامعه از . به کار گمارده شوند ،منافع مردم باشد

 های موجود و برقراری ساز و کار الزم برای تأمین امنیت جانی و  سامانی بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی شهروندان و جلوگیری از 
فاجعه ملی در صورت بروز یک 

تر مانند زلزله بسیار  اتفاقی وسیع
 . ضروری است

داشت یاد و نام  ضمن گرامی -2
ها و دیگر مردمی که در  نشان آتش

این حادثه از جان و مال خود 
اند، ضروری است  بخشش کرده

 به موازات : یادآور شویم

 

لزوم برقراری تمامی امکانات 
زم تا های مالی ال پزشکی و حمایت

ی تأمین سالمت کامِل  آخرین مرحله
دیدگان، باید تمامی کارگران  آسیب

ای که در این حادثه،  بیکارشده
کارگاه محل کار و شاید کارفرمای 

اند نیز حمایت و  خود را از دست داده
پشتیبانی شوند و تا مهیا شدن 
فرصت شغلی جدید تحت پوشش 
بیمه بیکاری و درمانی کامل قرار 

 .گیرند

ی شک خانواده بازماندگان خادم ب
این حادثه، به ویژه خانواده ی آتش 

باید به  نشان های شجاع 
و مادام العمر تامین و  شایستگی 
 . تکریم بشوند

  

نگاران آزاد  انجمن صنفی روزنامه

 تهران

 

 

 

 به نقل از مجله هفته

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 ی بولتن کارگر 
     (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار        
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 دیگر کشورها

 

 

 

واست جبهه چپ اسپانیا از پارلماندرخ  
 

؛هفته مرخصی برابر 11  
 برای کارگران زن و مرد

 
 

 
 

 
 
 

.نوزاد یکسان کندتولد نگام ه اونیدوس پودمس از کنگره اسپانیا خواست که میزان مرخصی مادران و پدران را به  
مجلس ارائه ه اسپانیا الیحه ای را ب در پارلمان (اونیدوس پودموس " )جبهه متحد چپ و پودمس " هفته گذشته ائتالف 

ها  هفته برای هر کدام از آن 03برابر و معادل  ،که بر اساس آن مرخصی بخاطر تولد نوزاد تازه برای کارگران زن و مرد داد 
.خواهد بود  

جتماعی ن الیحه توسعه حقوق اهدف از ارائه ای، که این مقدار مرخصی قابل تفویض میان والدین نیست با این شرط  
ر کردن آن در همه سطوح از جمله حق داشتن مرخصی برابر هنگام تولد نوزاد تازه با حق دریافت صد بمردان و برا، زنان

شود که زنان بخاطر غیبت بیشتر از محیط کار  در عین حال این قانون باعث می .هاست در صد حقوق برای هر دوی آن
.های ناشی از آن نشوند دچار ضرر و زیان  

پدران حق داشتن چهار هفته مرخصی هنگام تولد نوزاد تازه و برای مادران  انینی که هم اکنون جاری هستند، برای قو
.هفته را در نظر دارند 03  

 
را به بهانه نداشتن بودجه کافی برای پاسخ  تواند آن این الیحه هم اکنون در جریان بررسی است و البته دولت می

.گویی بدان وتو کند   
بدان  ،که اگر دولت از انجام این الیحه بعد از تصویب آن امتناع کند :اعالم داشت "پودمس"و ایگلسیاس رهبر پابل

که از نهادهای اداری  های مساوات طلبانه میان مردان و زنان نداشته و این معناست که اعتقادی به پیش برد سیاست
.کند برای جلوگیری از تعمیق دمکراسی استفاده می  

 

  

 

 ی بولتن کارگر 
 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار      
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