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دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﻳﺮان هﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﮏ ﺑﺎر ﮔﺰارﺷﯽ زﻳﺮ ﻧﺎم ﺳﻮاﻧﺢ ﺣﻴﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﮔﺰارش
هﺎ هﺪف هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت و اﺟﺮاﯼ ﻧﻈﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻮﺣﺶ ﺑﺎر
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ هﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ و ﺣﺪود ﺳﻮاﻧﺢ ﺣﻴﻦ ﮐﺎر و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﻦ ﺳﻮاﻧﺢ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دارد!! ﮔﻮﻳﺎ در
ﺟﻬﻨﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ اﻳﺮان هﻢ ﮐﻨﺘﺮل هﺎﻳﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد!! ﮔﻮﻳﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎ هﻢ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺁﻣﺎر
ﺳﻮاﻧﺢ و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻮادث ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ!! ﻧﻬﺎدهﺎﯼ دوﻟﺘﯽ در ﮔﺰارش هﺎﯼ ﺧﻮد هﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻮام ﻓﺮﻳﺒﯽ هﺎ و
واروﻧﻪ ﺑﺎﻓﯽ هﺎ و دروغ ﭘﺮدازﯼ هﺎ را ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺁﻧﺎن در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ هﺎ ﭼﻨﺪ هﺪف دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اول اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش هﺎ ﺁﻣﺎر واﻗﻌﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺎرﮔﺮان در زﻣﺎن ﮐﺎر را هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁورﻧﺪ ،ﮐﻮﻩ
ﮐﺸﺘﺎرهﺎ را ﮐﺎهﯽ ﺟﻠﻮﻩ دهﻨﺪ و ﺑﺮ دﻧﻴﺎﯼ ﻋﻈﻴﻢ ﺣﻤﺎم ﺧﻮن هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﭘﺮدﻩ اﻧﺪازﻧﺪ .دوم
اﻳﻦ ﮐﻪ دﻻﻳﻞ اﺻﻠﯽ وﻗﻮع اﻳﻦ ﺣﻮادث را از ﺑﻴﺦ و ﺑﻦ واروﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﻞ واﻗﻌﯽ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮهﺎﯼ ﻋﻈﻴﻢ ﮐﺎرﮔﺮان در
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر را در دﻧﻴﺎﻳﯽ از دروغ ﺑﺎﻓﯽ هﺎ ﮔﻢ و ﮔﻮر ﺳﺎزﻧﺪ ،هﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ را ﺗﺒﺮﺋﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﺘﻞ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﺪت ﺳﻮاﻧﺢ در ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ درﻧﺪﻩ ﺧﻮﻳﯽ و ﺑﻴﺮﺣﻤﯽ ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ در ﺳﻼﺧﯽ و ﺧﺮدو ﺧﻤﻴﺮ
ﮐﺮدن ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﺰدﯼ ﭘﺮدﻩ اﻧﺪازﻧﺪ .ﻧﻬﺎدهﺎﯼ دوﻟﺘﯽ در اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش هﺎﯼ ﺧﻮد هﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﻮم را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺁن هﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺟﻨﺎﻳﺎت و ﮐﺸﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺘﯽ در هﻤﻴﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﺎر ﺁن ﻗﺪر ﺑﯽ ﺣﺴﺎب
و ﮐﺘﺎب و ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺨﺶ هﺎﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺘﺎر ﺁن ﺑﺎزهﻢ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺁﻧﭽﻪ
در ﮔﺰارش اﺧﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺑﺎرﻩ ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﺎر و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮهﺎﯼ ﺣﻴﻦ ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻣﺪﻩ از اﻳﻦ دﺳﺖ
اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ از هﻤﻴﻦ دﻳﺪ ﺑﻪ ﺁن ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس هﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ،در ﺳﺎل  ١٣٨٧ﺑﻴﺶ از  ٢٢هﺰار و ١٣۴
ﺣﺎدﺛﻪ در زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺮاﯼ ﮐﺎرﮔﺮان رخ دادﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺻﺤﺖ اﻳﻦ رﻗﻢ را ﺑﺴﻨﺠﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻌﺪﯼ ﮔﺰارش ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﻞ ﺣﻮادث ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر را
ﻓﻘﻂ  ٨٣ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .هﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﺧﺒﺎر روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻓﻘﻂ در دو ﺣﺎدﺛﻪ ﺁﺗﺶ ﺳﻮزﯼ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎزﻧﺪ اراﮎ و رﻳﺰش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻌﺎدت
ﺁﺑﺎد ﺗﻬﺮان از  ٧٠ﻧﻔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﺎل هﻴﭻ هﻔﺘﻪ اﯼ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮ در
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮﻳﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪهﻨﺪ .ﺁﻣﺎر ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ هﻨﮕﺎم ﮐﻨﺪن
ﺷﺎﻟﻮدﻩ هﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاﯼ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ ﺑﺴﺎزوﺑﻔﺮوش و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﮐﺎرﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در زﻳﺮ ﺁوار دﻓﻦ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ در ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺮﺁورد از ﭼﻨﺪ دﻩ ﻧﻔﺮ اﻓﺰون اﺳﺖ .هﻴﭻ ﻣﺎهﯽ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درون ﭼﺎﻩ هﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ و
ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺑﺪون هﻴﭻ ﭘﻮﺷﺶ درون ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر ﺳﻘﻮط ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺮگ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻓﻘﻂ در ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻳﮑﺠﺎ ٧

ﮐﺎرﮔﺮ در ﻋﻤﻖ ﭼﻨﺪ دﻩ ﻣﺘﺮﯼ زﻣﻴﻦ در ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﭼﺎﻩ هﺎ ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻗﻢ واﻗﻌﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﮐﺎر در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  ٨٣ﻧﻔﺮ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ
دهﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻧﺎم ﺁﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻮاﻧﺢ ﮐﺎر ﮐﺸﺘﺎر اﻧﺒﻮﻩ ﮐﺎرﮔﺮان در زﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﺰوراﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺳﺎزد .ﮔﺰارش در ﻳﮑﯽ از ﻓﺼﻞ هﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺎت وﻗﻮع ﺣﻮادث و اﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﻳﺎ
 ١٠ﺻﺒﺢ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ درﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دروغ ﺑﺎﻓﯽ اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﻩ را ﺑﻪ دﻗﺖ ارﻗﺎم و
ﻣﻔﺎد ﺧﻮد ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دم ﺧﺮوس از ﻻﯼ ﻋﺒﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻴﺮون ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺁﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن
ﮐﺎرﮔﺮ در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺻﺪﺗﺎ ﺻﺪﺗﺎ ﻗﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ وﻗﻮع ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻳﮑﺴﺮﻩ ﺁب ﻣﯽ رود و ﺗﻨﺰل ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺁﺷﮑﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ هﺮ
ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻮد اﻓﺰون ﺗﺮ ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎرﯼ را ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮ را ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎﻩ
ﺗﺎ رواﻧﻪ دﻳﺎر ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺷﺮارت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﮐﻪ اﻧﺒﻮﻩ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺪون هﻴﭻ ﺣﻔﺎظ اﻳﻤﻨﯽ و هﻴﭻ ﻧﻮع وﺳﺎﺋﻞ
ﻻزم ﺣﻔﻆ ﺟﺎن رواﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻮدﺟﻮﻳﯽ ددﺻﻔﺘﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزهﻢ ﺁﻧﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،هﻤﻪ و هﻤﻪ ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﻋﻮض ،ﺳﺎﻋﺎت وﻗﻮع ﺣﻮادث ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﭘﺲ ﺁن هﺎ ﺷﻤﺎر ﺑﯽ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﮐﺸﺘﮕﺎن و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺜﻴﺮ
ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺮﺣﻤﯽ و ﺷﻘﺎوت ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ در ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ و ﺗﮑﻪ ﭘﺎرﻩ ﮐﺮدن ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
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ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮﯼ
 ٢٢اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٨٨
www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com

