
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 ر از کای ناش سوانحۀابعاد تکان دهند
  

ماه هشتاد و شش بهمن    چهارمبيست                                                                         )تياقل(نايسازمان فدائ
  

   

شده اند کار کارگر، قربانی حوادث ناشی از۴٠ هزارو١٠سال گذشته، بيش از چنين اعالم نمود که درکارمعاون وزير

تصريح نمود که ميزان  نيزديگر دولتی  يک مقام. شته است درصد، بيشترين ميزان حوادث را دا۴٧وبخش صنعت با 

.، نسبت به سال های قبل از آن افزايش يافته است٨۵ز کار در سال حوادث ناشی ا  

ابعاد سوانح ناشی از کار آن قدر گسترده و شمار مرگ ومير کارگران به قدری زياد شده است که ديگر حتا مسئولين 

. دولتی نيز نمی توانند آن را کتمان کنند  

ه دهها  هر روزنه ها، شرکت ها و مؤسسات توليدی و صنعتی،کارخاکانات ايمنی، بهداشتی وحفاظتی درفقدان اماثردر

. مرگ و سانحه می شوندو صدها کارگر دچار  

طی دو سال . شرکت ايران خودرو، به قتلگاه کارگران تبديل شده است. جمله اين شرکت هاستازشرکت ايران خودرو

دست داده و ايش است، جان خود را ازحال افزوسته درکه پيکارنح ناشی ازاثر سوااين کارخانه، دردهها کارگرشته، گذ

وحيد امينی، ياسر گلستانی،  که خون حسين صادق زاده، خاتمبری، فريدون  آن  پيش از .نقص عضو شده اند دچار يا 

وديوار وکف کارخانه ايران خودرو پاک شده دردی ازی، پيمان رضی لو واميد اوال، حسين قاسمی، حسين مؤيديوسفی

. ايران خودرو، بار ديگر از ميان کارگران قربانی گرفتباشد،  

چشم همکاران گشتی، کارگر انبار ريخته گری، در اثر سقوط پالت از روی دستگاه ليفتراک، در برابر ر شورعلی اکب

که  ه بود نگذشت اين حادثههفته از دواما هنوز. دشهريور اتفاق افتا١۵اين سانحه روز. دست دادخود، جان خويش را از

لب که وی اثر برخورد دوقاسانحه شد و برشماره سه همين کارخانه نيز، دچارساله سالن پرس ٢۶ رعلی امامی، کارگ

دث ناشی از کار و سوانحی اين واقعيتی است انکار ناپذير که حوا. دست دادکرده بود، جان خود را ازها گيرميان آندر

واگذاری  به ويژه پس از-شرکت ايران خودرو،می شود، درارگری جدی کآسيب ها و به مرگ يا نقص عضوکه منجر

اما مرگ کارگران درحين انجام .  به شدت افزايش يافته است-بخش های مختلف اين واحد به شرکت های پيمان کاری

ر و کار، به شرکت ايران خودرو محدود نمی شود، چراکه حرص و آز سرمايه داران ايران برای کسب سود بيشت

سياست صرفه جوئی و کاهش هزينه ها، به بهای جان و زندگی کارگر، منحصر به اين يا آن سرمايه دار و اين يا آن 

آزمندی و سودپرستی، خصلت تمامی سرمايه داران، و سياست صرفه جوئی وکاهش هزينه  به . کارخانه نمی شود

 که تحت حاکميت رژيم جمهوری اسالمی به حد حساب کارگر نيز، يک پديده رايج شيوه توليد سرمايه داری ست

بنابراين، کارگران ايران، نه فقط در ايران خودرو، بلکه در تمام کارخانه ها و شرکت هائی . اعالی خود رسيده است

مرگ، نقص عضو وآسيب های معرض خطرهر لحظه در ايمنی، بهداشتی وحفاظتی اند، درکه عموما فاقد حداقل های

.دجدی قرار دارن  
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ست وهفتم تيرماه، يک روز بيخودروسازی سايپا نيز . شرکت خودروسازی سايپا، نمونه ديگری از اين شرکت هاست

شرکت خودروسازی سايپا، هنگام علی سرحدی، کارگر سالن پرس . سالۀ اين شرکت را به کام مرگ فرستاد٢٧کارگر

سمت سر وتنه، به زيردستگاه  پرس رفت و در دم، جان نصد تنی، ناگهان بخشی از بدنش ازبا يک دستکاه پرس پاکار

سالن پرس دره سال به عنوان پرسکاره مدت سشرايطی دچار اين سانحه شد کعلی سرحدی کارگر جوان سايپا در. داد

علی   و احمدی خود، ابولقاسم  سرنوشت همکاران  که درتدارک مراسم عروسی خود بود، ناگهان به او. کرده بودکار

.دست داده بودنداثر سقوط، جان خويش را ازشد که درچارآدينه د  

 ساله فوالد مبارکه اصفهان، هنگام نظافت ريل ها، جان خود را از ۴۵بيست وپنجم شهريور ماه، عليار عالئی کارگر 

انجام هستند هنگام گردش نقاله، کار نظافت ريل ها را ت که کارگران نظافت صنعتی، مجبورشايان ذکر اس. دست داد

ی را به اين کارگران، درعين حال برای جلوگيری از نشستن گردوخاک وغبار فلزات بر سرخود، پارچه ضخيم. دهند

فاظتی وی، بين مقنعه حشغول نظافت ريل ها بود، قسمتی ازهنگامی که عليار م. می کنندصورت مقنعه حفاظتی به سر

. خرد و خمير ساخت  وی را الفاصله استخوان های قفسه سينهب  و نقاله گير کرد واو را به داخل دستگاه کشيدنوار

همکاران عليار، بازحمت واحتياط، اورا از بين نوار نقاله بيرون کشيدند، اماقبل از رسيدن آمبوالنس، عليار جان خود 

.را از دست داده بود  

 در حال قالب ای تعريض جاده،دهم آذرماه، درحالی که کارگران پروژه اجرائی بزرگ راه پرديس، در دامنه کوه، بر

احمد،  بگريزند، اما  محل  از توانستند به موقع  کارگران  از ريزش کوه، تعدادی با. زش نمودري بندی پل بودند، کوه

در شهر قدس نيز هشت کارگر . خروارها خاک و سنگ ماند وجان خودرا از دست دادرزير آواکارگر بيست ساله، در

ها خروارمحل گودبرداری، زيرريزش ديواردست احداث بودند، براثردرپاساژاری يک ساختمانی که مشغول گود برد

.خاک مدفون و زنده به گور شدند  

شرکت واحد، هنگامی که مشغول شارژ کردن باطری اتوبوسی بود که به دليل م بهمن ماه ملک علی کريمی، کارگريک

. ادثه شد وجان خود را از دست دادسرمای زياد، از کار افتاده بود، ازناحيه سر دچار ح  

به داخل ديگ خمير زنی افتاد و جان خود ی الموت قزوين، درحين کاراغذ سازکارخانه کچهارم بهمن ماه، يک کارگر

. نام اين کارگر، کيماسی بود و قرارداد يک ماهه داشت. را از دست داد  

 در صد مرگ ٣٠صنعت ساختمان با دارا بودن . تر استبخش ساختمان سازی، اوضاع بسيار وخيم تر و فاجعه باردر

 در ١۶سال هشتاد و پنج، گزارش حوادث ساختمانی در هزار٣٠از. ت حوادث ناشی از کار را داردومير، بيشترين فو

. مورد، منجر به مرگ کارگر شده است۴٨٠٠صد يعنی   

از روی . والنی تر کردن اين ليست، نيستنيازی به طاما . به دهها نمونه ديگراز اين گونه فجايع می توان اشاره کرد

گران ايران، ئله پی برد که کارتوان به اين مسان درحين انجام کار، به آسانی ميهمين چند نمونه مرگ دلخراش کارگر

آن خبری نيست، بلکه مطلقا فاقد ط از استانداردهای بين المللی درتحت شرايطی به کار واداشته می شوند، که نه فقدر

ح دردناکی است سوانو  تنها جزء کوچکی از مجموعه رويدادها  اين چند نمونه، . ات اوليه حفاظتی وايمنی استامکان

ابعاد تکان دهنده ن نمونه ها، درعين حال شمه ای ازاي. اتفاق می افتددرمحيط های کاراقصا نقاط کشورروزه درکه هر
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.کب می شود، برمال می سازدجناياتی را که طبقه سرمايه دار عليه طبقه کارگر مرت  

فاجعه قتل وکشتار کارگران در محيط های کار يا سوانح ناشی از کار، آن قدر بزرگ وهولناک است که اکنون برخی 

ايمنی در محيط های کار و افزايش ميزان  رعايت اصول   به عدم - هرچند با اهداف ومقاصد خود -مقامات دولتی نيز

.کنندحوادث ناشی ازکار اعتراف می   

 ابراهيم نظری جاللی، اين آمار را.  کارگر قربانی حوادث ناشی از کار شده اند۴٠ هزارو و١٠سال گذشته بيش از در

  به نقل از محمد صادق طباطبائی، معاون درمانی ٨۶ /١١/ ٩خبرگزاری ايسنا در تاريخ . اعالم نمودکارمعاون وزير

صد از اين حوادث رعايت  در٧٠نمود وافزود، علت وقوع وع را تکرارتامين اجتماعی استان قزوين نيز، همين موض

، ويژه مديران “همايش سالمت شغلی کارگران“نامبرده که در. نشدن اصول ايمنی وحفاظت، توسط کارفرما بوده است

ايمنی در کار غير اشی ازحوادث نصراحت اعالم نمود که ساالنۀ آمارکارخانه های استان قزوين صحبت می کرد، به 

مورد هزار٢۵ به ٨٢سال  مورد در٣٨٢هزارو ١۶حوادث ناشی از کار ازوی گفت، آمار. ، روبه افزايش استکشور

. افزايش يافته است٨۵سال در  

 بر  درصد۵٠اين است که درظرف سه سال بيش از"همايش سالمت شغلی کارگران "معنای اين سخن مقام دولتی در

هزار سانحه و ٢۵معنای ديگر ! د سالمت شغلی اندافزوده شده است و کارگران هم مطلقا فاقکار ناشی ازميزان سوانح

 کارگر دچار سانحه و به نحوی ۶٨، در هر يک شبانه روز ٨۵ قربانی در سال، اين است که در سال ۴٠ هزار و ١٠

.  کارگر قربانی سانحه ناشی از کار شده اند٢٧از انحاء مصدوم شده و   

چه به خودی خود، بسيار فاجعه بار وتکان دهنده رکار، اگوارقام وميزان سوانح ناشی ازر داشت که اين آمارنظبايددر

نمی گيرند، و ثانيا به فرض صحت را در برکارانح ناشی ازتمام سو آماروارقام واقعی نيستند وهنوزمی باشند، اما اوال

ارگاه هائيست درکارخانه ها وککارازتاب دهنده ميزان سوانح ناشی ازکار، تنها ب و دربرگرفتن تمام حوادث ناشی ازآن

  فعال کشور، بيش از دو گاه هایکل کار  هزار۶١۴دو ميليون و از. وبازرسی وزارت کارهستندکه مشمول قانون کار

 در صد ۵١. تشکيل می دهندده نفردرصد آن را، کارگاه های کوچک زير ٩۴ هزار کارگاه، يعنی حدود ۴٧۶ميليون و

به عبارت ديگر در اين دسته .  از کل جمعيت کارگری ايران درهمين کارگاه های کوچک زير ده نفر مشغول به کارند

گونه   هيچ ند، بلکه محروم ا وزارت کار  برخی قوانين حمايتی و شمول قانون کار کارگران از ، نه فقط هاکارگارهاز

لحاظ، ايمنی، ها ازآنشرايط کارارگران ونه برسالمت کنه بر.  ها حاکم نيستاين کارگاهدرشرايط کارای هم بر ضابطه

بازرسان . ورت استن صيمدر زمينه بازرسی نيز مسئله به ه. بهداشتی وحفاظتی، هيچگونه نظارتی اعمال نمی شود

ها قانون آندرکه رگراده کواحدها وموسسات بابيش از را در- هرچند بوروکراتيک-بازرسی ونظارت وزارت کار، کار

ده کارگر که طبق اظهارات معاون وزير ازکارگاه های کوچک کمتر اما در.به اجرا گذاشته می شود دنبال می کنندکار

کار  بيش از نيمی از کل جمعيت کارگری کشور در اين کارگاه ها کارمی کنند، بازرسی وزارت کار، صرف نظر از 

ه لحاظ ظاهری و اداری ، حتا بکارسوانح ناشی ازقبال مرگ کارگران وديگردرفی ست وماهيت ونتايج آن، به کلی منت

ی از کار  ناش و سوانح رمي و که ميزان مرگ  است  روشن   حساب، اين مسئله کامال  اين  با. کسی پاسخگو نيستنيز

.ی شود، بسيار باالستگرفته نمنظرما در محاسبات آماری رژيم درده کارگر نيز که عموازدرواحدهای کوچک کمتر  

بنابراين اگر که اين فاکتور هارا نيز درنظر بگيريم، متوسط ميزان سوانح ناشی از کار، از ارقام اعالم شده نيز بسيار 
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.افزون تر می شود وابعاد جنايات سرمايه داران عليه کارگران نيز بسيار فاجعه بار تر وتکان دهنده تر  

را درمحيطی به کارگر. هداشتی، ايمنی وحفاظتی ستی دارند که فاقد هرگونه امکانات بوامرا درمحيطی به کارکارگر

 چرا پای دستگاهی می فرستند که هي کارگر. ه های گوناگون شيميائی ستآاليند و دارند که آلوده به گردوغبارمي واکار

می کشند،  کارو اضافهعات طوالنی کارساکارگراز.  دستگاه را، به وی نداده اندبا آنگونه آموزشی پيرامون طرز کار

نمی دهند، او را گرسنه نگاه می دارند و هزارو يک کمبود ه می کنند، دستمزد کافی به کارگررا خسته و فرسودکارگر

اطمينان به ادامه کاری وبی آيندگی ماق اخراج وبيکاری، عدم اعتماد وچ. کنندرانی واسترس برای کارگر ايجاد ميونگ

کارگر را پای دستگاه های کهنه، فرسوده، از رده خارج شده وغير استاندارد می . سر کارگر نگاه می دارندازرا برفر

ايمنی محيط   و بهداشت و زمينه هائيکه به سالمت کارگر در درعين حال نه فقط به سادگی حاضرنمی شوند و فرستند

يک کالم در. دهندخست نشان مي نه ها ازخود،اين زمينند، بلکه بطرزغيرقابل باوری، درکاربرمی گردد، پولی خرج ک

به دامان سوانح  را  کارگران  دولت آنها، بادستان خود، عمال   و کاهش هزينه ها، سرمايه داران برای افزايش سود و

.پرتاب می کنند  

، درچه سوانح ناشی از کار، بار ديگر بر اين واقعيت صحه می گذارد که طبقه سرمايه دارايران و دولت حامی آنآمار

شرايط به غايت وحشيانه و برده واری طبقه کارگر را استثمار می کنند و بی هيچ دغدغه ای، جان وزندگی کارگر را 

سوانح ناشی از کار، بار ديگر نشان می دهد که اگر آمار دهشتناک کشتار کارگران و. دقربانی مطامع خويش می سازن

ومصالح توليد فوق العاده افزارل توليد، ماشين آالت، کاربه وسائنسبت برخورد سرمايه دار وشيوه توليد سرمايه داری 

دست ودل باز ) کارگر(با خست وقناعت توأم است، درعوض به همان نسبت و بسيار بيشتر از آن، نسبت به کار زنده 

.و اسراف کار است  

 

 

 

)اقليت(سازمان فدائيان  

- ٨۶ ننيمه دوم بهم   ۵١٩کار   

 


