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 ر دستگاه پرس يک کارگر زيمرگ 

هشتاد و ششماه تيرهشت بيست                                                                                        جالل ناصری  
  

 شنبه ۵پا در مورخ ي سایجار کردستان، کارگر سالن پرس شرکت خودروسازي اهل بی ساله ٢٧ جوان ی سرحدیعل

 از بدنش از سمت یناگهان بخش)  کارشیمحل سازمان (ی تن۵٠٠ بعد از ظهر در حال کار با دستگاه پرس ٨ساعت 

او سه سال بود که در سالن پرس شرکت . ر پرس رفتير کارگران به زي سایرت زده يقابل چشمان حسر و تنه در م

ن اتفاق ي که ایزمان. ن هفته بودي ایش برايحال تدارک مراسم عروسدراو. بودمشغول به کارپا به عنوان پرسکاريسا

ن اتفاق افتاده بود، ي که ایو در مقابل پرس پرس را خاموش کردند یر دستگاه هاي کارگران سالن پرس سایافتاد تمام

رند ير کارگران را در نظر بگي سای آن که حالت روحی به جایمنين لحظه کارکنان بخش حفاظت ايدر ا. جمع شدند

ران شرکت شروع به اظهار نظر در مورد مقصر بودن کارگر جانباخته کردند که ناگهان ي به مدی خوش خدمتیبرا

شدند و حدود پا حمله وري شرکت سایمنين حفاظت اي به طرف مسئولیپرس به شکل دسته جمع کارگران سالن یتمام

ل يم به تعطيپا تصميت شرکت سايرين لحظه مديدر ا.  کردندی مفصلیقه با تمام تنفر خود آن ها را کتک کاري دق٢٠

ن کارگر يمتعاقب مرگ ا. تندم داشي بیبرخورد کارگران ناراحت و عصبها ازآن.  دوم و سوم گرفتیفت هايکردن ش

  . گذشته استسکته و درزي مادر بزرگ او نی درون خانوادگیميجوان با توجه به روابط صم

 کارگران به خصوص ی از امور روزمره ین کار بخشيح است که حادثه و نقض عضو و مرگ در حيالزم به توض

.  مواجه شده استی درصدز١٠٠٠ش اي بی رشدش تا کنون بايسال پ ٤ که ازیصنعت.  شده استیع خودروسازيصنا

 ٩٠ش از ي بودن بی و قراردادیماني، پ)یت شغلينبود امن(ینان به ادامه کاري، عدم تمرکز، عدم اعتماد و اطمیخستگ

ط، يانطباق با مح بدن کارگران دریبه هم خوردن ساعت داخل وی هفتگیکار ها، شبیخودروسازدرصد کارگران در

 که یه منزلي با کرا- و مستاجر بودن  ه بر کارگران، نداشتن سرپناهي سرمای اقتصادیخاطر فشارها به  یحواس پرت

 ۀديمشکالت عد ريگيآن پدر  که کارگران بتوانند یچ گونه تشکل کارگري و نداشتن ه- آنان استیافتيدرازشتري بیحت

  .  استین عوامل حوادث کارگريخود باشند از جمله مهمتر

 مورد حادثه منجر به فوت و نقص عضو اتفاق ١٠ش از ي دو سال گذشته بیپا طي سای شرکت هایدر مجموعه 

نه در دوم مرداد ي آدی، عل١٣٨٤ر ماه ي ت٢۵ در ی توان به مرگ ابوالقاسم احمدین آن ها ميافتاده است که از مهمتر

ارگر سقوط کرده و در دم کشته ن دو کيا. (پا اشاره کردي پارس خودرو وابسته به سا٩٠ ال ی در پروژه ١٣٨٤

ن پروژه چهار کارگر سقوط کرده يز در همي ن٨٤ مهرماه ٢۵ سوم و دهم مهرماه و در ین در روزهايهمچن.) شدند

 از یکي در سالن پرس پارس خودرو انگشتان دست ١٣٨٤ مهرماه ٢۵در .  شدندیو دچار نقض عضو دائم

نجانب يمصاحبه با ادر١٣٨٤ ید١١ مورخ ی همشهریوزنامه رن حوادث دريگزارش ا. کارگران پرسکار قطع شد

  .  آمده است١٦ یمفصال در صفحه 
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