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 حوادث کار يا سالخی کارگران؟
 اختصاصی وبالگ و نشريه ی کارگر

 
  ماه هشتاد و ششمرداد  دوم                                                                                           بهمن ماندگار    

     
اين توجيحی است که برای آمار باالی مرگ و از کار افتادگی کارگران در عسلويه می شنويد،  “ حجم باالى کار"

چرا که سرداران سازندگی و ! گرفت، اما اين مهم نيست آارگر را ۵٠پروژه ساختن سد آارون جان بيش از 

کارگران جان خود را از دست می دهند يا . اصالحات می توانند مفتخر باشند که اقتصاد ايران را به پيش رانده اند

برای هميشه از کار افتاده می شوند و اين تمام تالش شرافت مندانه ی سرمايه داران برای استخراج سود و ارزش 

  .افی بيشتر استاض

اخيرا معاون حوزه ی . ساالنه هزاران کارگر در ايران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند

 قربانی سوانح کار شده اند هزار و چهل و ٨۵روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی تعداد کارگرانی را که در سال 

نی که هر سال قربانی شرايط بد کار می شوند به مراتب بيشتر از اين تعداد اما شمار کارگرا) ١.(هفت نفر اعالم کرد

در بسياری از موارد حوادث محل کار که منجر به مرگ يا از کار فتادگی کارگران می شود از سوی . است 

ز تيغ کارفرمايان مخفی نگه داشته می شود و از آن جا که تشکل های مستقل کارگری و رسانه های مستقل مردمی ا

همچنين صدمات تدريجي . سرکوب و سانسور در امان نمی مانند امکان انتشار تمام حوادث محيط کار وجود ندارد

که شامل بيماريهاي پوستي، ...  وی سمیشيمياي ناشي از غير ايمن بودن محيط کار، سختي آار، تماس با مواد

شمار نمی  دگي و مرگ زودرس می شود هرگز بهو در نهايت از آارافتا... عضالني، ريوي، قلبي، ديسک کمر و

 ميليون نفری که در جهان طی سال گذشته جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست ٢/٢از ميان ) ٢.(آيند

باقی مانده بر اثر بيماريهای ناشی از کار به مرور زمان % ٨٤. بر اثر حادثه در محل آار آشته شدند% ١٦دادند تنها 

در اين ميان بايد شمار کارگرانی را که بر اثر عدم پرداخت دستمزدهايشان خودآشی می . اند ا از دست دادهجان خود ر

 .آنند را هم به حساب آوريم

دستمزدهای پائين کارگران و عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران از عوامل موثر در افزايش آمار حوادث کاری 

صويب شده باعث آاهش قدرت خريد آارگران و افزايش فاصله ي دستمزد پائين بودن حداقل دستمزدهای ت. هستند

همچنين عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران فشارهای اقتصادی زيادی به . آنان تا خط فقر واقعي می شود

فه بسياری از کارگران برای مقابله با فشارهای اقتصادی دست به اضا. کارگران و خانواده های آن ها وارد می کند

در نتيجه ی افزايش تعداد ساعات کاری قوای بدنی به تدريج تضعيف می شود و . کاری و شب کاری می زنند

همچنين خستگی، عدم تمرکز و به هم خوردن ساعت داخلی بدن . صدمات جبران ناپذير تدريجی به بدن وارد می شود
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يش تعداد ساعات کاری و شب کاری تشديد می کارگران که از عوامل اصلی بروز سوانح کار هستند در نتيجه ی افزا

در بسياری از خانواده های کارگری کودکان خانواده مجبور هستند از سنين پائين نيروی کار خود را بفروشند . شوند

) ٣.(تا از نظر اقتصادی به خانواده هاشان کمک کنند، اين موضوع باعث افزايش تعداد حوادث ناشی از کار می شود

شغلی، نداشتن سرپناه و مستاجر بودن و فشارهای اقتصادی روزمره باعث عدم تمرکز و حواس پرتی نبود امنيت 

 .کارگران می شود که به افزايش تعداد سوانح کاری می انجامد

 درصد حوادث ناشی از کار ٧٠بنا به اعتراف معاون حوزه ی روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی علت وقوع 

کارفرمايان برای به دست ) ۴.(عدم رعايت اصول ايمنی و حفاظت توسط کارفرما رخ داده اند به علت ٨۵در سال 

آوردن سود بيشتر بدون توجه به خطراتی که کارگران را تهديد می کند مدام هزينه های مربوط به ايمنی کار را 

 برای تامين زندگی خانواده کاهش می دهند، از سوی ديگر کارگران به دليل نرخ باالی بيکاری مجبور می شوند که

کارفرمايان نگرانی از جهت از دست دادن . هايشان به هر کاری ولو کارهای سخت، مشقت بار و غير ايمن تن دهند

کارگران خود ندارند چرا که به دليل انبوه ارتش بيکاران کارگران صدمه ديده را به سرعت جايگزين می کنند اما اين 

هستند که به سختی خواهند توانست )  موارد نمی توانند از بيمه های اجتماعی استفاده کنندکه در بسياری از(کارگران 

در نتيجه حوادث ناشی از کار مشکالت زيادی را . آسيب های فيزيکی و روحی حوادث ناشی از کار را جبران کنند

 . برای هميشه دامن گير کارگران و خانواده های آن ها می کند

 ١٩۴طبق ماده ی.  نفر مشغول به کار هستند١٠ارگری کشور در کارگاه های کوچک زير از کل جمعيت ک% ۵١

 درصد نيروی آار ايران را ٧٠همچنين نزديك به . قانون کار، اين کارگاه ها از شمول قانون کار خارج شده اند

ران آسيب های ناشی از آارگران قراردادی تشكيل می دهند در نتيجه تعداد زيادی از کارگران نمی توانند برای جب

در مواردی هم که کارگران می توانند ادعای غرامت کنند . حوادث کار از  بيمه های اجتماعی استفاده کنند

کارفرمايان تمام تالش خود را به خرج می دهند تا کارگران را سهل انگار و مقصر قلمداد کرده و به همين بهانه از 

  . قوانين ضد کارگری در بسياری از ابن موارد به ياری کارفرمايان می آيد. ندپرداخت هزينه بيمارستان امتناع بورز

نداشتن هيچ گونه تشکل مستقل کارگری که کارگران بتوانند از آن طريق مطالبات خود را پيگيری کنند بر ميزان 

نی محيط آار  به تشكل های آارگری می توانند از طريق تشکيل آميسيون های ايم. حوادث ناشی از کار می افزايد

. مشکل ناامنی محيط آار رسيدگی کرده و آارفرما را مجبور به تخصيص بودجه ای برای ايمن کردن آارگران کنند

در محيط های آاری فاقد تشكل آارگری، اعتراض به ناامنی محيط آار با اخراج جواب داده می شود و در نتيجه هيچ 

حکومت اسالمی با حمايت از سرمابه داران و سرکوب تشکل های مستقل بنابر اين . اعتراضی امکان بروز نمی يابد

 . کارگری کمر به سالخی کارگران بسته است

هر ساله تعداد زيادی از کارگران صنعت ساختمان سازی جان خود را بر اثر حوادث  ناشی از کار از دست می 

قوط از ساختمان يا ارتفاع و ريزش ديواره و دهند، همچنين آمار مرگ و مير در بخش حفاری و چاه کنی باالست، س

در اين ميان آارگران پناهنده . آوار از مهمترين حوادثی هستند که به مرگ يا از کار افتادگی کارگران منجر می شود

و افغانی که به شکل گسترده ای در اين بخش ها مشغول به کار هستند وضعيت بسيار بدی دارند چرا که نام اين 

در وضعيت فعلی ) ۵.( هيچ جائی ثبت نمی شود و اين کارگران از بديهی ترين حقوق انسانی محروم اندکارگران در
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که حکومت اسالمی اخراج اين کارگران را دست مايه ی عروج فاشيسم قرار داده است کارگران ايرانی بايد با دفاع 

آمار مرگ و صدمه ی کارگران در . رنداز حقوق انسانی افغان های ساکن ايران نشان دهند که کارگران وطن ندا

 ٨۴معادن نيز بسيار باالست، در ماه گذشته دو کارگر معدن جان خود را از دست دادند، در نمونه ی ديگری در سال 

 آارگر جانشان را از دست دادند، آمار مرگ و صدمه به کارگران در استان ١١بر اثر ريزش معدنی در باب نيزو، 

تعداد زيادی از معادن بسيار باالست، اين ها قسمت کوچکی از فشار سرمايه داری به کارگران کرمان به دليل وجود 

  .معدن کار است

 آارگر در جهان بر اثر حوادث و بيماريهای ٦٠٠٠روزانه ) ILO(بنابر آمارهای ارائه شده توسط سازمان جهانی کار

 ميليون حادثه ی ناشی از کار در جهان ٢٧٠االنه ناشی از مواد سمی در محل آار جان خود را از دست می دهند، س

اين .  ميليون نفر دچار از کار افتادگی می شوند٧ ميليون نفر به بيماری های ناشی از کار مبتال و ١۶٠رخ می دهد، ، 

  . تنها گوشه ای از بهره کشی نظام سرمايه داری از کارگران است

 

 :پی نوشت ها

  ٣١ صفحه ی ٨۶ تير ٢۵رخ نگاه کنيد به روزنامه ی شرق مو) ١

 نفر از کارگران جوان يک کارخانه سنگ برى در مالير به علت وجود گرد و غبار هاى سمى مبتال به بيمارى ١٢به عنوان مثال ) ٢

  . نفر در آستانه مرگ بوده و بقيه معلول شده اند٤ نفر جان باخته اند، ٥از اين تعداد . سيليکوز شناسايى شده اند

 نفره ی ريخته گرى و کفاشى و توليد مواد شيميايى در منطقه ی رباط کريم اشاره ١٠ کارگاه زير ٩٠٠مثال می توان به به عنوان ) ٣

  . سال در مشاغل سخت و زيان آور مشغول به کار هستند١٨کرد که تعداد زيادی از کودکان زير 

  ٣١ صفحه ی ٨۶ تير ٢۵نگاه کنيد به روزنامه ی شرق مورخ ) ۴

به بررسی سوانح “ روزشمار حوادث کار در ايران”که تحت عنوان “ کانون همبستگی با کارگران ايران”ن مثال در گزارش به عنوا) ۵

 کارگر افغانی گزارش شده ٢٢ مرگ گزارش شده، مرگ ١٧٧ پرداخته است از ميان ٨۶ تا ارديبهشت ٨۵کار در فاصله ی ارديبهشت 

  . است

  

  رندگاابهمن م

 اختصاصی وبالگ و نشريه ی کارگر

  کارگر  توسط ١٠:٤ ساعت١٣٨٦سه شنبه دوم مرداد نوشته شده در 

 


