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و آارخانه ژ شهريور، سالروز مرگ پيمان رضی لو، آارگر جوان و قراردادی مونتاژ خط پ٢٢چندی پيش، 

 انجمن .ای صادر آرده بودند ايران خودرو در اين باره اطالعيه جمعی از آارگران شرآت .ايران خودرو بود

ای درباره مرگ محمد چهارآئين در حين   شهريور اطالعيه١٨اه هم روز مانشصنفی آارگران برق و فلزآار آر

پروژه  . از دست دادندا آارگر جانشان ر١١ سال گذشته بر اثر ريزش معدنی در باب نيزو، .آار منتشر آرد

  .  آارگر را گرفت۵٠جان بيش از ساختن سد آارون 

حبيب اهللا لو، اميد اوالدی،  پيمان رضی. اند شدهدر ايران به قتلگاه آارگران تبديل  آارهاي بعضی از محيط

خبر جان  چند نفری هستند آه  معدنكار باب نيزو فقط١١  و آارگر سد آارون۵٠،  محمد چهارآئين،آاظمی

د و خواهان رسيدگی به ان اند؛ جواب خواسته رانی درباره مرگشان اطالعيه دادهآارگباختنشان وسيعا منتشر شده و 

ها نفر و شايد هم صدها نفر در همين ايران بر اثر حوادثی در حين آار جان  روزی ده. اند ودهها ب اين پرونده

در  نامشان  هستند ویافغانستانپناهنده و  و اآثرا هم از آارگران پرتاب ميشوندها   آارگرانی آه به ته چاه.ميبازند

) ١٣٨٤(ان گفته است آه در سال گذشته  قانونی ايريسازمان پزشك !آيندثبت نميشود، اصال به حساب نميجائی 

 گزارش داده است  هم روزنامه همشهری و!اند  آارگر بر اثر حوادث محل آار جانشان را از دست داده٦٩٧تعداد 

 نفر دچار حادثه ١٩۵ هزار و ٢١ ميليون بيمه شده سازمان تأمين اجتماعی تعداد ٦آه در سال گذشته از مجموع 

  ابعاد فاجعه بسيار وسيعتر از اين.)هاست ها برابر بيمه شده ها ده ر ايران تعداد بيمه نشدهد. (اند ناشی از آار شده

اينها فقط آماری را به حساب ميآورند آه آارگر زير چرخ ماشين رفته و يا بر اثر ريزش .  استارقام آمار و

تعداد آارگرانی آه .  شبيه به آن و يا مواردی و يا فرضا از آن باال سقوط آرده استاز دست دادهمعدن جانش را 

اند را به  ه مرور زمان از دست داده در معرض مواد سرطانزا و يا گازهای سمی ب قرار گرفتنجانشان را بر اثر

  تقريبا رسما در اآثر، ماده سرطانزائی آه توليد آنهمين يك ماه پيش بود آه از توليد آزبست. آورندحساب نمي

تعداد آارگرانی را آه بر اثر نپرداختن .  خبر دادندان ممنوع شده است، آشورهای جهقريب به اتفاق

ای آه جلوی چشم جامعه در حال وقوع است،   فاجعه.آورندان خودآشی ميكنند را به حساب نميدستمزدهايش

 حساب بياوريم، بازحتی اگر آمار سر و ته بريده و دست برده شده جمهوری اسالمی را هم به . باورنكردنی است

  .ای غير قابل توجيه است يك چنين فاجعه

  

  



  

   حوادث محيط آار، جامعه،فقر
داران ريز و درشتش با تصويب قوانين قرون وسطائی و با زدن هر چه بيشتر از  جمهوری اسالمی و سرمايه

 ايمنی  هزينه وسعی در استخراج هر چه بيشتر سود و ارزش اضافه، با حداقل ممكن" قوانين دست و پا گير"

 درصد نيروی آار ايران را آارگران قراردادی تشكيل ميدهند؛ و قصد ٧٠هم اآنون نزديك به . دندار يط آارمح

 اآنون ديگر پيدا آردن نان شب .دارند در عرض چند سال آينده تمام نيروی آار اين آشور را قراردادی بكنند

 به يك معضل تبديل شده و سفيد امضا فصلی، قراردادی  بيكار،، بخصوص برای آارگرانبرای آارگر در ايران

 عيتی بكنند آه در آن بتوانند باداران ميتوانند آارگر را به قبول وض قط در چنين شرايطی است آه سرمايهف. است

  . هزينه آردن برای تأمين ايمنی محيط آار، آارگر را وادار به يك چنين وضعيتی بكنند بدون هزينه وينآمتر

مشكل . فقط مشكل يك بخش از آارگران نيست. يك بخش از جامعه نيست  مشكل فقطار،منی محيط آاان اما مشكل

 آارگران تعداد ١٣٧٠اگر در سال  . ناخواه مشكل آل جامعه ميشود و زيرا فقر در جامعه خواه.آل جامعه است

اين تعداد به  قرار است آينده تعدادی ميرسيد آه اآنون شاهدش هستيم، در چند سال قراردادی به آمتر از نصف

شتر قربانی شدن !  شتر فقر.اين شتری است آه قرار است جلوی در خانه هر آارگری بخوابد. صد درصد برسد

 درصدی داشته ١٦ رژيم گفته است آه بطور متوسط در چند سال گذشته حوادث محيط آار رشد !در محيط آار

 يك افزايش ١٣٨٢ث محل آار نسبت به سال  سازمان پرشك قانونی ايران گزارش داده است آه آمار حواد.است

 ١٤محمدرضا راه چمنی، رئيس سازمان بهزيستی ايران نيز گفته است آه هم اآنون .  درصدی داشته است٣٤

 ميليون نفر از مردم در ايران از گرسنگی ٢گفته است آه بيش از . ميليون نفر از مردم زير خط فقر زندگی ميكنند

 اسالمی بكنيد  اين آمارها را ضربدر دروغهای جمهوری!ليون نفر نيز تقريبا فقير هستند مي٧رنج ميبرند و تقريبا 

ده سال .  ده سال پيش جمعيت ايران در يك چنين فقری گير نكرده بود. را بشود تصور آردآه يك تصوير واقعی

عكس العمل نشان ندهد،  اگر جامعه نسبت به اين وضع !ها در محيط آار اين چنين فجيع نبود آمار آشته شدهپيش 

اگر هر آسی آه فعال آارش قراردادی نشده و يا قربانی حوادث محيط آار نشده، به قول معروف به آالهش 

قدم بقدم پيشروی خواهد آرد و سنگرهای تسخير نشده را به  و آل طبقه سرمايه دار بچسبد، جمهوری اسالمی

  .تصرف در خواهد آورد

  

  !ان نيست محدود به اير آارگرانسالخی
آنفرانس حفاظت و ايمنی محل آار . محدود به ايران نيست" حوادث محيط آار"اما سالخی آارگران تحت عنوان 

 آارگر بر اثر حوادث و بيماريهای ناشی ٦٠٠٠در آوريل سال گذشته اعالم آرد آه بر اساس آمار موجود روزانه 

 يعنی . هزار آارگر دادند٢٠٠ ميليون و ٢ از مرگ خبر. از مواد سمی در محل آار جان خود را از دست ميدهند

 هزار ٣۵٠و جالب است آه بدانيم از اين تعداد فقط  !جمعيتی به اندازه آشوری به بزرگی امارات متحده عربی

 هزار نفر بر اثر بيماريهای ناشی از مواد سمی و ٦۵٠ ميليون و ١بقيه . نفر بر اثر حادثه در محل آار آشته شدند

  يك جنگ تمام عيار اعالم نشده ای بر عليه آارگران در  !اند به مرور زمان جان خود را از دست دادهسرطانزا 



  

ای اين تعداد قربانی  در سال گذشته هيچ جنگ اعالم شده. از آارگران قربانی ميگيردهزار هزار ، آه جريان است

  . نگرفت

 .اگر آمار قربانيان محيط آار در ايران را با مثال در اروپا مقايسه آنيم، يك فاآتور مهمی را بايد وارد معادله بكنيم

با زندان و سرآوب تالش آارگران براي متشكل شدن . در ايران تشكليابی آارگران ممنوع اعالم گرديده است

ز آزادی تشكل ممكن است، تشكلهای آارگران اگر در اروپا و يا آشورهائی آه درصدی ا. مواجه ميشود

اند اين   و تا حدودی توانستهآميسيونهای امينی محيط آار دارند آه بر رسيدگی به ناامنی محيط آار نظارت دارند

 اما، آارگران اختصاص بدهندايمن ماندن ای برای  ارفرما را مجبور ميكنند آه بودجهآ، فاجعه را آاهش بدهند

اين آن چيزی . قد تشكل آارگری باشد، اعتراض به ناامنی محيط آار با اخراج جواب ميگيردمحيط آاری آه فا

خانه بهداشت "ی به نام هائدر ايران گويا نهاد. است آه در جمهوری اسالمی بطور مدوام صورت ميگيرد

آردند و هدف از  آغاز به آار ١٣٦٦اين نهادها از سال . ندا  وضعيت ايمنی محيط آار نظارت داشتهبر" آارگری

تأمين سالمت آارگران و اعضای خانواده آنها، ارتقا دانش بهداشتی و ايجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در  "آن

 اين ".بين آارگران و سالم سازی محيط آار در آارگاههای توليدی، صنعتی، خدماتی و معادن ذآر شده است

.  نفر ميبايست ايجاد ميشدند١٠٠ تا ٢٠ معادن با پرسنل  نفر و۵٠٠ تا ١۵٠هايی با جمعيت  نهادها در آارخانه

 .اند اند و يا هم اصال ايجاد نشده های بهداشت يا تعطيل شده  تعداد زيادی از اين خانه٨١ سال بنابر گزارشی از

ری  آا،اطالع دقيقی از مؤثر بودن اين نهادها ندارم؛ اما بعيد به نظر ميرسد آه در فقدان تشكلهای آزاد آارگری

 اگر اين نهادها انتخابی نباشند، اگر اعضای اين نهادها را آارگران در . بر بيايدبه نفع آارگراندولتي از نهادی 

مورد  افراد تشكلهای خود به اين آار انتخاب نكرده و در نتيجه آموزشهای الزم برای بررسی ايمنی و سالمت

بازرسينی آه از جانب دولت . ندن تهيه نكنه به نفع آارفرماد به نظر ميرسد آه گزارشی جانبدارابيند، بعينرا نظر 

 رشوه سر و ته و يا آارفرمايان انتصاب ميشوند، بيشتر آارها را ماستمالی ميكنند و بخصوص در ايران امروز با

كلی اگر آارگران تش. باالخره اين بازرسين بايد به نهادهائی و يا افرادی گزارش بدهند. آورندمسائل را به هم مي

 قاضی خواهد  و يا دولت آارفرماهانداشته باشند آه اين افراد به آن گزارش بدهند، خوب معلوم است آه آارفرما

  . نقش تشكلهای آارگری در اين موارد هم حياتی است!شد

  

   مشخصات قربانياناهميت انتشار
جامعه . ين امر بنابه دالئلی مهم استا. يمآرد  اشاره تعدادی از قربانيان محيط آاربه اسامی  نوشتهی ايندر ابتدا

اين را هر روزه در اعتراضات آارگران، زنان، جوانان، دانشجويان ! ميخواهد سر به تن جمهوری اسالمی نباشد

، بر خشمشان بر عليه دولت  اگر اسامی قربانيان محيط آار به موقع به جامعه اطالع داده شود.يمشاهدو غيره 

 مرگ و افتاد و منجر بهناگواری آه برای آارگری اتفاق ميبا هر حادثه  . خواهد شدداران حريص افزوده سرمايه

 چون ايران آه از ای  را از دست ميدهد؛ و اين برای جامعهای منبع درآمدی ز آار افتادگی وی ميشود، خانواده ايا

  . بسيار ملموس استبيمه بيكاری، بيمه از آارافتادگی و غيره در آن خبری نيست،



  

 خسارت از جمهوری اسالمی، برای شكايت از جمهوری اسالمی و غيره حتما بايد مشخصات ادعايی برا

با . به تصاوير و به اسامی حساسيت نشان ميدهند. ند انسانها آمار و ارقام نيست.قربانيان محيط آار را منتشر آرد

نفر جان خود را از دست بدهند، و اگر  ٢٠ای   برای مثال اگر در واقعه.خانواده قربانيان ابراز همدردی ميكنند

مطبوعات مشخصات اين افراد را درج و منتشر آنند، بسيار مؤثرتر از اين خواهد بود آه فقط تعداد قربانيان را 

المللی نيز، احتياج به مشخصات افرادی هست آه قربانی   پيگيری به اين مسائل در سطح بينحتی برای. منتشر آند

 تصويری منفی  مسائلی را آه به نوعی،هر دولت ديگریدر واقع جمهوری اسالمی و . وندناامنی محيط آار ميش

المللی   مجامع بين.د، به راحتی حاشا ميكنندن، اگر با سند و مدرك همراه نباشاز او را در سطح جامعه منعكس آند

 قربانيان عكس العمل رود، بيشتر از هر چيزی به مدرك و مشخصاتی ثبت اجحافاتی آه به آارگران ميهم برا

   .نشان ميدهند

  

  در خاتمه
اين فعالين آارگری هستند آه رابطه مسائل مربوط به .  غير قابل انكار است در اين مورد همنقش فعالين آارگری

برای اعاده خسارت، . يت هم نباشند، با تشكل توضيح ميدهندؤ غير مسلح قابل رانمحيط آار را حتی اگر با چشم

 آه نسبتا به مسائل واردترند، راه را یز مقامات ريز و درشت جمهوری اسالمی معموال بايد فعالينبرای شكايت ا

در آنار خواست پرداخت فوری دستمزدهای پرداخت نشده، خواست افزايش دستمزد، خواست بيمه . نشان بدهند

 اثر فشار ناشی از آار اگر آارگران قرار است بر. بيكاری و غيره، طرح خواست ايمنی محيط آار حياتی است

 از  بشوند،رساز زندگی لذتی نبرند، اگر قرار است فردا بر اثر استشمام سموم سرطانزا دچار مرگ زود

بعبارت ديگر اين بسيار مهم و حياتي است آه آاري آنيم آه آارگر . دستاوردهاي ديگرشان هم لذتي نخواهند برد

يش درصد حوادث محيط آار، حتی آماری را آه خود جمهوری رائه آمار افزاا. عليل و مريض و قرباني نشود

چانه زنی آارگران با آارفرماها و  فشار گذاشتن بر دولت و اسالمی مجبور به اعترافش شده، ابزار خوبی برای

  نوعهمچنانكه باالتر اشاره شد، جامعه دل خونی از جمهوری اسالمی دارد و اين. دولت سرمايه داران است

ای  و حاضر است از ارائه چنين مطالبه مطالبه خود ميداند از جانب هر بخش از آارگران معترض را مطالبات را

  .حمايت آند
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