
پرسش نهایی ناز نمت نفاجعه

ئاگرین نمناضلی

 طبقه  پلسکوی تهرانا، با فاصککله یککک روز از در آتککش سککوخت دو کککودک کککار17آتش گرفت طبقات فوقانی و سپس فروریخت ساختمنا 
افغانا به  نام های احد و صمد در گاراژ جمع آوری ضایعات، همچونا آواری بر سمانا خراب شد و موجی از اندوه و خشککم توأمککانا ایجککاد

کرد.
بر این واقعه که به دلیل غفلت های مکرر در ایمن سازی سککاختمنا بککه وقککوع پیوسککت نککی تککوانا نککام حککادثه گذاشککت و به سککادگی بککه
فراموش  اش سپرد. این واقعه همچونا زنگ خطری از زنجیره وقایعی مشابه که در کلنا شهری مانند تهرانا بسیار محتمککل الوقککوع اسککت،
در گوش اغلب ما صدا کرد. این واقعیت که شهر تهرانا، بیش از هر زمانا دیگری عرصککه ی سککودجویی و کسککب منفعککت بککرای نهادهککای
یی مرگبار به بهای جانا های بی شمر انسانا چه در قالب نیروی کککار و مزدبگیککر، و وابسته به دولت و بخش خصوصی گشته، و این سوداگر
چه در سطح شهروندانا عادی تام خواهد شد، بر تن آدمی رعشه می اندازد. ناایمن بودنا ساخت و سازهای تجککاری و مسکککونی، مسککدود
شدنا معب باد بر اثر فروش تراکم های بی رویه و آلودگی متزاید هوا، تخریب محیط زیست شهری، قطع درختککانا و نابودسککازی فضککاهای
یمگامال ها)، بانک هککا و بزرگراه هککا بککه جککای آنا هککا، نشسککت زمیککن بککر اثککر گودبرداری هککای نسککنجیده، اابرمراکز تجاری ( سبز و دایرکردنا 
ینا شککهروندانا، بکه ویککژه بی خانانا سازی و آنا روی سکه اش یعنی اعیانا سککازی محلت شککهری و مسککائلی از ایککن دسککت، همککه و همککه جککا

فرودستانا که بی دفاع ترین و آسیب پذیرترین لیه های جامعه هستند را مورد هدف قرار داده است.
 بی تردید از دست رفت آتشنشانانی کککه تلش کردنککد تککا کمبککود امکانککات-تجهیککزات، سککهل انگاری های سیسککتمتیک، فسککاد و فقککدانا های
ساختاری را با فداکاری و از جانا گذشتگی شانا جبانا کنند، یکی از مهم ترین دلیلی بوده که عاطفه ی عمومی را جککریحه دار کککرده و راه
را برای بازخواست دولت و مواخذه مسئولنا ذی ربط گشوده است. اما فراگیر شدنا واکنش هککای طبقککات، گککروه هککا و اقشککار مختلککف
مردم در پی وقوع فاجعه، با ترکز رسانه ای-خبی، نایش های دولتی برای شهیدسازی و مصادره به مطلککوب کککردنا از جککانا گذشککتگی های
آتشنشانانا همراه بود. از این رو، این مت می خواهد بگوید که دلیل بیش-خاص سازی فاجعه پلسکو در قیاس با فجککایع دیگککر، از سککوی
دولت (در معنای عام آنا) چیست و نایش عزاداری از سوی حکومت و ابراز دلسوزی برای بازماندگانا این فککاجعه، به ویککژه خانواده هککای

 نیست.مزورانهآتشنشانانا، چیزی جز شفقتی 
یش آتشنشانانا دارد ککه بسککیار فراتککر از از بیککن رفتکک یککک مرکککز یت دلخرا به گمنا نگارنده، فاجعه پلسکو ابعاد متعددی ورای از دست رف
پپرشککمر باشککد و بککه نظککر می رسککد کککه تجاری دکانا هایش است. تبعات متتب بر فاجعه پلسکو نیز به تبع این ابعاد گوناگونا، می توانککد 

دولت با این نایش های رقت بار، به پیشواز خنثی سازی و کنتل این تبعات رفته است. 
آنا چه که اهمیت دارد (و دولت نیز از این موضوع به خوبی آگاه است) اینست که این فککاجعه، تنهککا نککوک کککوه یککخ فجککایعی اسککت کککه
بالقوگی قریب به بالفعل شدنا دارند، و اذهککانا عمککومی نسککبت بککه ایککن موضککوع حسککاس شککده اسککت. اکنککونا افکککار عمککومی مملککو از
پرسش هایی است که خب از هراسی جمعی می دهد و راه برای طرح پرسش های بسیاری گشوده است. دولت می خواهد ایککن پرسشککگری
را در نطفه خفه کند و باب هرگونه مطالبه گری را از همین ابتدا ببندد. چرا که به میانا کشیدنا این پرسش ها، و طککرح مطالبککاتی کککه در
پی آنا ها می آیککد، راه را بککر پرسککش های متعککاقب آنا و همچنیککن رونککدی از دخککالتگری را می گشککاید کککه فراتککر از فراخوانا هککای معمککول
جناح های مختلف حکومتی و عقبه هایشانا در جامعه ی مدنی، در بسیج مردم به سوی "صندوق" و تقلیل دخالتگری و مشارکت شانا بککه
لل به سه مورد از این پرسش ها که در متکک فککاجعه پلسکککو بالفعککل شککده و زمینککه را بککرای طککرح آنا هککا انداخت برگه رأی خواهد بود. ذی

گشوده شده است اشاره می شود:
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 واحد تولیدی-صنفی این مجموعه که در حککوزه ی تولیککد پوشککاک فعککالیت580گفته می شود که با وقوع این حادثه حدود -1
ی  این واحدهای تولیدی-صنفی نیز کار خود را از دست4000می کرده اند، از بین رفته اند و متعاقب آنا   هزار کارگر و کارکن

داده اند. طبق تخمین های صورت گرفته شاید حدود یک ششم از این تعداد بیمه بوده باشند که همین امر فقدانا هرنککوع
پوشش حمیتی را برجسته می کند. به علوه با یک حساب سانگشککتی می تککوانا دیککد کککه قریککب بککه اتفککاق ایککن واحککدهای

 و در دورانا ریاسککت جمهککوری خککاتی، بککه پیشککنهاد شککورای1381تولیدی مشمول همنا قانونا کاری می شوند که در سال 
عالی کار توسط هیأت وزیرانا مصوب گردید و متعاقب آنا تام کارگرانی که در کارگاه های کوچک زیر ده نفر مشککغول بککه
کار هستند، از شمول قانونا کار خارج شدند. این بدین معنی است که کارگرانی که شغل شانا را بر اثر این واقعه از دسککت

لل به ضعیف ترین و بی پشتوانه ترین لیه  ایطی دشککوار و فاقککدداده اند، عم هککای طبقه ی کککارگر تعلککق داشککته اند کککه در ش
ایط کککار ماننککد شککیفت های شککب و حمیت های قانونی ناظر به تأمین اجتمعی، دستمزد، سککاعات کککار، سککختی کککار و ش
لل مشغول به کار بوده اند. این در حککالی اسککت کککه بککرای نککونه طولنی، بدونا تعطیلی و در فقدانا تهویه ی مناسب در مح

لا رعایت ایمنی در کارگاه به عهده ی کارفرما یا وزارت کار می باشد95، 88، 87، 85طبق مواد   اما با بیرونا قانونا کار صاحت
لل مسئولیت بر هیچ یک، نه کارفرمککا و نککه ماندنا کارگرانا مشغول به کار در کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانونا کار، عم

دولت (وزارت کار) بار نی شود.
ضمن این بعید به نظر می رسد که بتوانا تعداد دقیق کارگرانی که در ارتبککاط بککا ایککن واحککدهای تولیککدی مشککغول بککه کککار
ید مجتمککع پلسکککو بککه امککر تولیککد پوشککاک اختصککاص بوده اند را، همین رقم اعلمی دانست. علوه بر واحد هایی که در خککو
داشته اند، واحدهای توزیعی نیز در این ساختمنا بوده اند که در ارتباط با واحدهای تولیدی خککارج از پلسکککو مشککغول بکه
لا در نقاط حاشیه ای تهرانا مستقراند. با توجه به این مسأله روشن است که تعداد کارگرانا آسککیب فعالیت بوده اند که عمدت

دیده و بیکارشده از این فاجعه، فراتر از تعدادی است که در ارزیابی های اولیه تخمین زده شده است. 

لا ذکر شد، در حالیسککت کککه هیککچ تشکککل کککارگری مسککتقل و سککندیکایی کککه نقککش-2 بی حقوقی و فقدانا سپر قانونی که فوق
بککرای اتحککاديه ی ککحمیتی در ایجاد پوشش قانونی برای کارگرانا این حوزه ایجاد ناید وجککود نککدارد؛ حککال آنا کککه ایککن حککق

نککه فقککط کککارگرانا توليدكنندگانا و فروشندگانا صنف پوشاك به عنوانا کارفرمایانا این صنف محفوظ و اسککتیفا شککده اسککت.
 نیز می شککود کککه در فککاجعه ی پلسکککو آسککیب های1حوزه تولید پوشاک، بلکه این بی حقوقی سیستمتیک شامل آتشنشانانا

جانی نیککز متحمککل شککده اند. در حککالی کککه اتحککادیه ی صککنف فروشککندگانا و تولیدکننککدگانا لککوازم ایمنکی کله و آتشنشککانی
موجودیت دارد و با هیچ منع و محدودیت قانونی و تعقیب قضایی مواجه نیست، آتشنشانا ها علیرغم دستمزدهای پایین
و شایط سخت و زیانا آور کارشانا، از داشت سندیکا محرومند. چنانا که در امتداد فاجعه ی پلسکو نیز بیانا کرده انککد «مککا
یک سندیکا نداریم که وقتی در حق مانا اجحاف شد، کسی از طرف ما صحبت کند تا قککانونا را اصککلح کننککد. درکشککور مککا

2چنین چیزی تعریف نشده».

لل بککه گککونه ای اسککت کککه ساختار معیوب تشکل های موجود که به عنوانا تشکل های کارگری موجککودیت پیککدا کرده انککد، عم
لا لل بککه آنا هککا راه ندارنککد و نتیجتکک پیگیککری مطالبککات جمعککی ناینککدگانا مسککتقل و واقعککی کککارگرانا از صککنوف مختلککف عم

ایطی کککه دولککت فاقککد هرگککونه نقککش لل ناممکن شده اسککت. در ش مزدبگیرانا، در مصاف با دولت و دیگر کارفرمایانا، عم
اابرکارفرما، تنهککا در قککالب قککوانین ضککدکارگری از خککود سککلب حمیتی نسبت به کارگرانا و مزدبگیرانا است و خود در نقش 
مسئولیت می ناید، حتی صحبت کردنا از سه جانبه گرایی نیز به مطایبه و طنزی تلککخ می مانککد. دولککت کککه در کنککار دیگککر
یم واسککطه گر میککانا لا نی توانککد در جایگککاه طککرف سککو پخرده کارفرمایانا، خود در پی کسب سود و منفعت بیشت است، طبعکک
کارگرانا و کارفرمایانا باشد؛ به ویژه که بناست هرچه بیشت سکانا اداره اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی سپرده شود

لا قرار است در بخش خصوصی مستحیل شوند.  در این شایط، انتساب نایندگانا کککارگری کککه3و بخش هایی از دولت قاعدت
برآمده از نهادهای ضدکارگری و غیرمستقل اند و هیچ نسبتی با بدنه ی کارگری ندارند و در مذاکرات سه جانبه حضور پیدا

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5764. برای اطلع بیشت ببینید: 1
https://goo.gl/PkqUWn . برای نونه به این گزارش رجوع کنید: 2
https://goo.gl/Swi5el به این گفتگو مراجعه کنید: .3
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می کنند، رویکردی ریاکارانه و فرمالیته برای تظاهر به حضککور ناینککدگانا کککارگرانا در رونککد تصککمیم گیری ها اعککم از تعییککن
حداقل دستمزد، تا تغییر قوانین ناظر بر نیروی کار است.

 
مورد دیگری که باید در امتداد فاجعه پلسکو، توجهات را به خود معطوف کند، آسیب پککذیر ترین و بی صککداترین بخککش از-3

نیروی کار، یعنی مهاجرانا افغانا است که حتی در زمککانا وقککوع فککاجعه هککم اقبککالی بککرای جلککب توجهککات بکه سککوی خککود
یر آوارمانده، از مهکککاجرانانی یابند. لل زی ینا احتم  از همنا ساعات اولیه ی وقوع فاجعه، صحبت از آنا بود که بخشی از کارگرا

لا بککدونا افغانا هستند که شب ها در همنا محل تولیدی ها یا بخش های زیرهمکف می خوابیده انککد. همنا هککایی کککه قاعککدت
کاغذ و مدرک هستند و خانواده هایشانا هنوز حتی جرأت نکرده اند خب مفقود شدنشانا را اطلع دهند. بی دلیل نبککود کککه
یکی از نایندگانا مجلس، فاطمه ذوالقدر، در همنا ساعات ابتدایی فروریخت پلسکو، ضمن حضور در محل حادثه پلسکو
اظهار داشت: «خانواده های افغانا که افرادشانا به طورغیرقانونی در کارگاه ها کککار مککی کردنککد نتسککند، و بیاینککد اسککامی را
لل این خب هم تاکنونا به قککدر کککافی کمرنککگ شککده اسککت کککه نیککاز بککه تکککذیب نداشککته باشککد، امککا همیککن بگویند». احتم
ناپیداشدنا خب نیز، خود به روشنی بر نادیده انگاشت سیستمتیک شایط دهشتناک و سکوب دولتی افغانا ها در رسانه ها

دللت می کند. 

این ها تنها سه نونه از پرسش های بالفعلی بودند که در ارتباط با آسیب دیدگانا فاجعه پلسکو می توانا انگشت بر رویشانا نهککاد. شکککی
نیست که نهادهای موجود نظیر شهرداری، شورای شهر و دیگر ارگانا های مرتبط نظیر وزارت کار و نظایر آنا، به دلیل فساد سکککاختاری و
روی  بودنا عدم پاسخگویی نسبت به افکار عمومی، در برابر هرگونه پرسش گری بی اعتنککا خواهنککد بککود و در صککورت پیگیری هککای مکککرر
اقدام به سنگ اندازی نیز خواهند کرد. اما از این سو، مسککئولیت مطککالبه گری، پرسککش گری و بازخواسککت از مقامککات و نهادهککای قککدرت،
همچنانا بر دوش نایندگانا واقعی کارگرانا و زحمتکشانا، تشکل های مستقلی که فعالنا کارگری دست به ایجاد آنا ها زده اند و نیز خککود

کارگرانا و مزدبگیرانی که برای ایجاد تشکل های مستقل خود پیگیر هستند، باقی می ماند.
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