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د آبات سعادِیدرس ها  

شنبه سه   ١٣٨٧م مهر وس بيست یکاظم فرج الله                                            
  

 .آند پيرامون حادثه ِی سعادت آباد چند پرسش در ذهن انسان سنگينی می

ها  اين گونه ساختمان تخريبثبت است، مسئوليت اجرای صحيح امرجواب مشد؟ اگرن بايد الزامًا تخريب ميآيا اين ساختما

  است؟با چه آسی 

قربانيان حوادث ساختمانی طبق گفته ِی  اختمان آارگران باشند؟ چرا شماِربايد بيشترين شماِر قربانيان حوادث سچرا

ن ساختمانی، طی سال گذشته فقط  مورد حادثه رخ داده در بخش کارگرا٧۵٠رييس سازمان کار استان تهران از مجموع 

  نشين باشند؟ اکثِر آارگران ساختمانی همواره خرابه نفر است؟ چرا بايد ٢۴٠شهِر تهران حدوِد در

، با آمترين  نک و بيغولهچيزی شبيه آلونامساعدترين مكان وآارگران درای آلنگی اين گروه ازتخريب يك بناولين روزاز

در كنند وب يا نيمه تمام، زندگی ميحاِل تخريها ِی در ساختماناست بگوييم فقداِن امكانات بهداشتی و رفاهی، دريا بهتر

و لقمه نانی جديد مهاجرت شود اينان بايد به دنبال آار  میخاك و خاآروبه تهیازوزهايی آه ساختمان، نو، تميزاولين رو

نشين  همواره خرابهزيبا خود ون، نوهای مدرآفريندگان ساختمان. قل مكان آنندنهای ديگر بيغولهبه بناهای آلنگی و آرده و

  …ديدم» علياچنار«جمله روستای ازمنطقه ِی آوهدشت وسراسرآه من درهمانطورزادگاه خود،سرزمين وحتا در. هستند

شهرداری مجری تخريب است يا ! ؟منی آن را به عهده دارد؟ شهرداریامِر تخريب و ايچه آسی مسئوليت نظارت بر

شود؟ رونِد چنين کارهايی تاآنون چگونه بوده  ا بر ساخت وساز و تخريِب بناها نظارِت درستی انجام میناظِر آن؟ آي

است؟ آيا هرگونه تخلف در امِر ساخت و ساز نهايتًا با پول وجريمه ِی پرداختی به اين نهاد ناظر قابل خريداری نيست؟ 

د، آيا آر خود اندآی اغراق میويزيونی آه برای تفهيم منظورروند تاآنونی چگونه بوده است؟ به قول آن مجری برنامه تل

ميدان فردوسی برداشت توان مجسمه فردوسی را از نمی) میغيررسحال به صورِت رسمی يا(با پرداخِت پول و جريمه 

  و به جای آن بنا و ساختمان ايجاد آرد؟

  ساختمان ها انديشيد؟اخت و سازامر ايمنی و سالمت ستوان برای نظارت بر ديگری میو آارچه ساز

تنها گروهی هستند آه همواره و  - وتكنسين) استادآار و بنا( اعم از آارگِر ساده، آارگِر متخصص -آارگران ساختمانی 

اين حضور هميشگی و ذی توان از آيا نمی. گاه حضور دارندآاردرشروع تا پايان آارآليه مراحل عمليات ساختمانی ازدر

  نظارت استفاده آرد؟امرطور سازمان يافته در نفع، به

دهد در يك گروه آارگران ساده ِی ساختمانی  آمی دقت در اسامی و اطالعاِت مربوط به کشته شدگاِن اين حادثه نشان می

. رندسطح ابتدايی سواد دا درصدشان در٢٠از اند، آمتر همگی آشته شده!) ؟(ًا آه به صورِت اتفاقی انتخاب شده و اتفاق

  .تحصيالت حداقل پايان دوره راهنمايی يا دبيرستان و معدودی دانشگاهی دارندبقيه افراد نيز

رغم  علی ارگران، يعنی کارگراِن ساختمانی،آواقعيت اين است که اين گروه از. داردواقعيتی ديگرحكايت ازاين آمار

جايگاه خويش سازماندهی درايی هوشمند و توانا هستند که اگره انسان) ظاهرًا آم اهميتو(بدنی سادهشتغالشان به يك آارا
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  توانيم به جای اينكه مي. مند شد ه آنها وجود دارد بهرهای بيشتری آه در قابليتتوان از شده واندآی آموزش ببينند می

ا تن دادن به انواع عنوان يك آارگر صرفًا يدی در شرايط عادی يا ب آن ها را تحقير آنيم و مجبورشان آنيم به  :الف

فشارهای جسمانی وروانی در سن ميان سالی فرتوط و از آار افتاده شوند و يا اينکه به قول عوام با زرنگ بازی آمتر 

  .آار آنند و بيشتر بخواهند

ری و  فرهنگی، بيكا ، ها به دليل فقر مادی  از آن-شود آم عادی می  آه با ادامه روند آنونی آم-در شرايط غيرعادی ) ب

منديشان را باور آنيم و  توان. ، مجرم و بزهكار بسازيم، اجازه دهيم در جايگاه واقعی خويش قرار گيرند…عدالتی و بی

های صنفی و اجتماعی خود متشكل و سازمان يابند،آنگاه خواهيم ديد آه نه فقط به حمايت،قيموميت يا  بگذاريم در سازمان

  .مند شد جامعه بهره  از توان و انرژی آنان در شادابی،بهبودی و سعادِت توان آنترل نياز نخواهند داشت آه می

های آارگری در صورت سالم بودِن هدايت و رهبرِی آن ها، ظرفيِت کافی برای تامين و دفاع از منافِع اعضای  اتحاديه

خود در چارچوِبِ کميسيون اين نهادها در راستای دفاع از منافع صنفی . خود و کمک به بهبود شرايِط جامعه را دارند

 فنی که در اين کميسيون هر های از جمله آميسيوِن آموزش و ارزشيابی مهارت. های تخصصِی مختلف فعاليت می کنند

  .آند بندی شده و گواهی مهارت فنی دريافت می تخصص او رده. گيرد خود آموزش الزم را فرا می  ۀرشترسته ودرآارگر

اين . آميسيوِن انضباطی هستند ر راستای دفاع از منافع صنفی و حيثيت شغلی اعضای خود دارای های آارگری د اتحاديه

 با حضور و آمك متخصصين هر رشته به شكايت شهروندانی آه از آار و بازده آارگران شكايت دارند  آميسيون

اند به شيوه های مناسب  دان شدهرسيدگی آرده و آارگران خاطی را آه با ارايه ِی کار نامناسب موجب خسراِن شهرون

  .آنند مجازات و خسارات وارده را جبران می

اِی حقوقِی ِ حقوقی سنديكاها هنگاِم بستن قراردادهاِی کار و پيمان هاِی فردی و دسته جمعی با ارايه ِی مشاوره ه آميسيون

 تمامِی حقوق و منافِع آن ها باشد، ياری می ۀکاِر خوب و مناسب که تامين کنندانعقاد يک قرارداِد مناسب، کارگران را در

استفاده از  و باآارفرما به همين روش  و رابطه با مطالبات فی مابين آارگر مواجهه با مشكالت حقوقی درهنگام نمايد و 

  وندانشهرواعضای خود منافعحقوق وحقوق روابط کار،رت لزوم استخداِم وکيِل متخصص درصودرابزارهای مناسب و

ايمنی  خود را با موازين بهداشتی و ها، اعضای  سنديكاها و اتحاديه » حفاظت و ايمنی آار «آيمسيوِن  .آنند را استيفا می

فات و خساراِت تلن با آموزش صحيِح خود، بسياری ازاين آميسيو. آنند آموزش الزم را ارائه میرشته آشنا وهرنيازمورد

بعد  اول ايمنی،«ها   سنديكا واتحاديهشعارهای هميشگیيكی از.دهندای آاهش مي حظهقابل مالطوررا بآارحوادث ناشی از

با » ظت و ايمنی آارحفا«و » های فنی آموزش و ارزشيابی مهارت«های  آارآرد صحيح و توامان آميسيون .است» آار

 رعايت موازين ايمنیرا برت مستمرنظارامكان آنترل وها، آارگاهدائمی آارگران ساختمان درهميشگی وتوجه به حضور

 بسياری از بروز تواند ازبه اين ترتيب مي آورد و فراهم می) شهروندانبرای سايرهم هم برای آارگران و( بهداشتی را و

سرانجام اينکه در صورت .آند رسان توسط پيمانكار پيشگيری  های ساختمانِی آسيب حوادث ناشی از آار و همچنين تخلف

آيلی هميشگی ادث منجر به جراحت شديد، از آارافتادگی و يا فوت هر يك از اعضای سنديكا، سنديكا همچون ووقوع حو

 همه امكانات و ابزارهای حقوقی و اداری خود جهت آسب حقوق مادی و معنوی آارگر آسيب ديدهو صادق، پيگيرانه از

  /http://saayeh.mihanblog.com/post ٣٣٩                                        .آند يا بازماندگان متوفی استفاده می
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