جامعه

iran-newspaper

سال بیستوسوم شماره  6690پنجشنبه  21دی 1396

عکس :باشگاه خبرنگاران

به زودی برای بار دوم بازنشسته می شوم

دســـتمزدی که به آنها پرداخت میشود
ادامـــه میدهـــد :برخـــی در همیـــن
شرکتهای خصوصی که ما کار میکنیم
 5میلیون و  300هزار تومان در ماه حقوق
دریافـــت میکنند .آنها  24ســـاعت کار و
 24ســـاعت اســـتراحت میکنند ولی من
مجبـــورم در روز دوازده ســـاعت کار کنم.
توجه داشـــته باشـــید که هزینههای تردد
مـــن دو برابر آنهایی اســـت کـــه ماهیانه
بیش از  5میلیون تومان حقوق میگیرند.
وی با ابراز گالیه از ســـاعت کاری خود
اضافه میکند :به صورت معمول و بدون
هیچ مرخصی از  5صبح تا  5بعدازظهر
باید سرکار باشـــم حاال دو ساعت رفت و
آمد در هر وعده هـــم به آن اضافه کنید.
در زمان قدیم اســـتثمار و بـــردهداری به
صورتـــی بود کـــه کارفرما مســـکن ،غذا و
تحصیل فرزندانتـــان را تأمین میکردند
ولی وضعیت یک کارگری مانند من این
است که با توجه به  30سال خدمت حاال
دوازده سال است که مجدداً کار میکنم.
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احمد بیگدلی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در واکنش به وضعیت کارگرانی مانند نصرت
که بعد از بازنشســـتگی هم کار میکنند ،به خبرنگار «ایران» میگوید :کشـــور ما مســـیری را طی میکند که رفته
رفته بر جمعیت پیر جامعه افزوده میشـــود و ما از االن باید به فکر وضعیت معیشـــت آنها باشیم .متأسفانه
حقوق بازنشســـتگی کفاف زندگی افرادی که ســـالها در این کشـــور کار کردهاند را نمیدهد .او ادامه میدهد :در
ســـال  96دریافتی قســـمتی از بازنشســـتگان را افزایش دادیم و به سطح باالتری رســـاندیم ولی هنوز بسیاری از
بازنشســـتگان هستند که پایینتر از خط فقر زندگی میکنند .نظام برای بهبود وضعیت این قشر از جامعه باید
برنامهریزی داشته باشد تا آنها در ادامه زندگی آرامی داشته باشند .وی اضافه میکند :باتوجه به نگرانیهایی که
بابت صندوقهای بازنشســـتگی سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد؛ دولت به همراه مجلس باید یک بررسی
کارشناســـی را به صورت جدی انجام دهند تا چنین وضعیتی ادامه نداشته باشد .بهعنوان مثال میتوان مسیر
هدفمندی یارانهها را به سمتی هدایت کنیم که بتوان برای افراد بازنشسته سرمایهگذاری کرد.

شما را حل خواهم کرد .وی ادامه داد :ما
چون چارهای نداشتیم رفتیم سرکارمان!
روز بعد متوجه شـــدیم که شرکت واحد
پـــس از این زیـــر نظر بخـــش خصوصی
اداره خواهـــد شـــد .بـــه نظـــر مـــن که 42
ســـال در این کشـــور یک نفس کارکردهام
اصـــل  44یـــا همـــان خصوصیســـازی
جامعـــه کارگـــری ایـــران را فلج کـــرد .او
ادامـــه میدهـــد :برخـــی میگوینـــد کـــه

این نگهبان پـــارک در مورد خطراتی
کـــه او را در پـــارک تهدید میکنـــد ادامه
میدهـــد :بالهایـــی ســـر مـــن و دیگـــر
همکارانمـــان میآیـــد کـــه هیچکـــس از
آن خبر نـــدارد! چـــرا من بهعنـــوان یک
نگهبان پارک نباید تأمین جانی داشـــته
باشـــم؛ حتی پلیس هم نمیتواند از من
حمایت کند .اواسط هفته گذشته یک نفر
در فضای ســـبز قدم مـــیزد؛ وقتی گفتم

مـــا تذکر میدهـــد که نباید با کســـی در
مورد کار صحبت کنیم ،کالهمان را کج
نکنیم و برخی مواقع هم میگویند که
آشـــغالها را جمع کنیم .واقعیت این
اســـت که کار من نظافت پارک نیست.
وقتی نگهبان پارک آشـــغال جمع کند
دیگر کســـی بهعنـــوان یـــک مراقب به
او اهمیـــت نمیدهـــد .خالصـــه کنم؛
فقط اســـم ما نگهبان است .من کتاب

درددل های پیرمرد  67ساله ای که هنوز مجبور است روزی  12ساعت کار کند
سیاوش پورعلی

چند ســـالی است که مســـئوالن کشور به
بازنشســـتگانی کـــه پس از اتمـــام دوران
خدمـــت همچنـــان بـــه کار خـــود ادامه
میدهند واکنش نشان میدهند و از آنها
میخواهند که راه را برای جوانان باز کنند
ولی همچنان در بســـیاری از دســـتگاهها
حضور بازنشستگان بهصورت محسوس
مشـــاهده میشـــود .در مقابل کسانی که
باتوجـــه به بازنشســـتگی هنـــوز بهعنوان
شاغل حقوقهای چشمگیری میگیرند،
کارگرانـــی حضـــور دارند که بـــرای ادامه
زندگی و تأمین مخـــارج خانواده ،بعد از
بازنشستگی بهعنوان نگهبان و نظافتچی
و ...هنـــوز کار میکننـــد .نصـــرت پیرمرد
67سالهای اســـت که نزدیک به  10سال
پیش از شـــرکت واحد تهران بازنشســـته
شـــد ولی بهدلیـــل کفاف نـــدادن حقوق

بازنشســـتگی در یکی از پارکهای بزرگ
تهران بهعنوان نگهبان مجدداً مشغول
به کار شـــده اســـت ،آنطور کـــه خودش
میگوید :نزدیک اســـت برای دومین بار
بازنشســـته شـــوم و پس از آن اگر عمرم
کفاف دهد دیگر کار نخواهم کرد .نصرت
درباره میزان حقوقی که ماهیانه دریافت
میکند میگوید :واقعیت این اســـت که
یـــک میلیـــون و  300هزار تومـــان بابت
روزی دوازده ســـاعت ،بـــدون مرخصی
و اضافـــهکار حقـــوق میگیرم کـــه تقریباً
همین مقـــدار هم حقوق بازنشســـتگی
میگیـــرم .او ادامه میدهـــد :هر روز باید
از جاده ســـاوه تا تهران بیایم .نزدیک به
دو ســـاعت در روز در مسیر هستم چون
مجبورم بـــا اتوبـــوس و مینیبوس تردد
کنم .همه همـــکاران محل زندگیشـــان
دور اســـت .آنهـــا مانند من هـــم هزینه

باالیـــی بـــرای تـــردد میپردازنـــد و هم
ســـاعت زیادی در راه هستند .نزدیک به
دوازده سال اســـت که در پارک نگهبانی
میدهم که با احتســـاب آن ســـی سالی
که در شرکت واحد کار میکردم  42سال
است که مشغول به کارم .با همین روند
بایـــد منتظر دومین حکم بازنشســـتگی
باشم! نصرت با تشریح وضعیت زندگی
خود اضافه میکند :سه دختر و یک پسر
دارم .وقتـــی یک بچه را بـــه خانه بخت
میفرستی سه نفر باز میگردند .بچهها،
دامادها ونوههایم فعالً  12نفر هســـتند.
وقتی آنهـــا به خانه مـــا میآیند حداقل
باید یک ســـفره مختصر برای آنها پهن
کنیم .االن اگر دوتا نوشـــابه و یک ماست
بخریـــم  10هزار تومان میشـــود.نصرت
ادامه میدهد :خیلیها میگویند با این
ســـن چرا کار میکنی؟ وقتی از وضعیت

زندگیـــم حـــرف میزنـــم میفهمند که
علـــت چیســـت و چـــرا بـــا موی ســـفید
هنـــوز کار میکنـــم .اگـــر اینجـــا نگهبانی
ندهـــم نمیتوانم خرج خانـــه را بدهم.
نمیتوانم بگویم که فرزندان و نوههایم
خانه ما نیاینـــد .هزینهها با دخل جوردر
نمیآید چون من هم مثل همه قســـط
وام ،بدهـــی و ...دارم و نزدیک به نصف
حقوقم بابـــت بدهیهایی میرود که در
طـــول دوران کارم روی هم جمع شـــده
است .او اضافه میکند :میگویند عدهای
در ایران هســـتند که ماهیانـــه نزدیک به
 700میلیـــون تومـــان حقـــوق میگیرند
ولی ما در شـــرایطی کار میکنیم که یک
چهـــارم حقمـــان را به مـــا میدهند و نه
خبری از اضافه کاری است و نه خبری از
تشویق و....
ایـــن نگهبـــان پـــارک بـــا انتقـــاد از

کارمند پیشـــین شـــرکت واحد تهران
با اشـــاره بـــه وضعیـــت کنونـــی جامعه
کارگـــری میگویـــد :من  6کالس بیشـــتر
ســـواد ندارم ولی کتاب قانون کار را بارها
خوانـــدهام .ایـــن را میفهمم کـــه بعد از
شروع خصوصیســـازی جامعه کارگری
ایـــران نابـــود شـــد .مـــا کارگـــران بخش
خصوصی به مولد ثروت افراد باال دستی
تبدیل شدهایم و صدایمان هم به جایی
نمیرســـد .او بـــا پرداختن بـــه اعتصاب
کارگران شـــرکت واحـــد در اواســـط دهه
هشتاد ادامه داد :به نظر من شرکت واحد
را نابود کردند .سال  84که اعتصابهای
بچهها آغاز شـــد؛ در آن سال رئیس وقت
پلیس کشـــور بود .ســـاعت  2شـــب آمد
مقابل در شـــرکت اتوبوســـرانی منطقه 6
جنتآبـــاد و رفت بـــاالی اتوبوس گفت:
قسم میخورم تا  24ساعت آینده مشکل

شـــرکتهای دولتی بودجه ندارند و باید
بروند زیـــر نظر بخش خصوصی ،ولی ما
میبینیم که مســـئوالن همین شرکتها
میلیونهـــا حقـــوق میگیرنـــد .آیـــا آنها
واقعـــاً جای  800نفـــر کارمیکنند که این
مقدار حقوق میگیرنـــد؟ اگر ما مدیران
خوبی داشتیم که این حال و روز ما نبود.
نصرت با انتقاد از عدم پیگیری مطالبات
کارگـــری میگویـــد :متولـــی مؤسســـات
مالـــی و اعتباری بانک مرکزی اســـت که
حـــاال دارد طلبهـــای معترضان را پس
میدهـــد! حاال چه کســـی بـــه مطالبات
کارگرانی که  50ســـال اســـت در کشور کار
کردهانـــد رســـیدگی میکند؟ حـــاال دیگر
کســـی پولهای خودش را در مؤسســـات
اینچنینـــی نمیگـــذارد ولی آیـــا کارگران
میتوانند در اعتراض به عدم رسیدگی به
مطالبات کار نکنند؟

چـــرا رفتی در پاســـخ به من گفـــت :به تو
چه ربطی دارد .یقه مرا گرفت و کاپشـــنم
پاره شـــد ولی من با این ســـنم زورم به او
نمیرســـید .پلیس هم آمد ولـــی او هم
کاری نکرد چون باید شـــکایت میکردم.
حتی پلیس هم نمیتواند به آنها حرفی
بزند چون نیروی اجرایی زیادی ندارد .او
ادامه میدهد :از همه اینها گذشـــته ،اگر
من دیدم که کسی را در گوشهای از پارک
خفت کردهاند چه باید بکنم؟ خودم که
وســـیله دفاعی ندارم حتی یک بیسیم
هم ندارم بخواهم به نیروهای انتظامی
خبر دهم تـــا بیایند اینجـــا و متخلفان را
دســـتگیر کنند .خدا به من رحم کرده که
در طول این ســـالهایی کـــه در پارک کار
میکنم بالیی سرم نیامده است.
وی اضافه میکند :حـــاال کارفرمای
ما بـــا ایـــن همه مشـــکالت هـــر روز به

قانون نگهبانـــی را چهل بار خواندهام.
براســـاس این کتاب میتوانـــم بگویم
که روح نگهبانی را در این کشـــور از بین
بردهاند.
نصـــرت در پایـــان بـــا انتقـــاد از همه
مســـئوالنی کـــه باعـــث ایـــن وضعیـــت
کارگـــران کشـــور هســـتند میگویـــد :من
قاچاقی زندهام و گاهـــی فکر میکنم که
زنده نیســـتم و حس خســـته شـــدن را از
دســـت دادهام و مردهام .این ســـالهای
آخر زندگی هـــم تمام میشـــود تا دیگر
حس با اســـترس از خواب بیدار شـــدن را
نداشته باشم و تخت بگیرم بخوابم زیرا
هیـــچ وقت نتوانســـتهام براحتی بخوابم
و همیشـــه زنگ ســـاعت در ذهنم تکرار
میشود .از زمانی که سرباز شدم تا همین
امروزآرزوی یک هفته اســـتراحت بردلم
مانده است.

