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 کشتار بردگان مزدی در نظام سرمايه داری

  
اسفند ماه هشتاد و پنجچهارم ست يب                                                                                     جميل محمدی    

 
     

امنيت جانی و معيشت . در نظام سرمايه داری اصل و مبنا ، انباشت سرمايه و کسب سود برای يک اقليت است 

 کم ترين اين که صاحبان سرمايه تالش می نمايند با. کارگر  و رفاه و آسايش او نزد صاحبان سرمايه جايگاهی ندارد

هزينه، توليد اجتماعی را سازمان دهند و تالش جدی برای تامين امنيت جسم  و جان کارگران صورت نمی دهند، 

طبق گزارش تکان دهنده ی سازمان . ناشی از نگاه ابزاری و ضد انسانی سرمايه به کارگر بعنوان نيروی توليد است

د و بيست ميليون حادثه ی شغلی در جهان اتفاق می افتد که در بهداشت جهانی که اخيرا انتشار يافته، ساالنه يک ص

يعنی روزانه حدود نه هزار و . (نتيجه ی آن سه ميليون و پانصد هزار نفر از کارگران جان خود را از دست ميدهند

هم چنين تا يک صد و پنجاه و هفت ميليون نفر از کارگران جهان به بيماری های شغلی دچار می )شش صد نفر

 با ارائه ی آماری متفاوت با منبع فوق ٢٠٠۶از سوی ديگر در کنفرانس حفاظت و ايمنی کار در آوريل . وندش

 نفر از کارگران بر اثر حوادث شغلی يا بيماری های ناشی از کار، جان خود را ۶٠٠٠الذکر، اعالم شد که روزانه 

 توسعه نسبت به کشورهای صنعتی بسيار شمار اين حوادث در کشورهای به اصطالح در حال. از دست می دهند

 تعداد حوادث کاری که منجر به غيبت کارگران از محل کارشان شده به شصت و ٢٠٠١در چين، سال . بيشتر است

نه ميليون نفر و شمار حوادثی که منجر به مرگ کارگران شده به هفتاد و سه هزار مورد و در برزيل و مکزيک 

  .ه هزار نفر رسيده استشمار حوادث مرگبار به سی و ن

 به راستی کدام جنگ چنين تلفات انسانی بزرگی دارد؟ می بينيم برای مخالفت با جنگ ها، ميليون ها نفر به خيابان 

می ريزند و از همه جا صدای انتقاد و مخالفت بلند می شود اما گويی کسی متوجه  جنگی که موجب مرگ روزانه 

  . حتی خود کارگرانشش هزار نفر انسان می شود، نيست،

در ايران هيچ منبعی وجود ندارد که آمار واقعی حوادث ناشی از ناامنی محيط کار را بازگو نمايد و آمارهای 

 درصد از کارگران که در صنايع بزرگ کار می کنند مورد معاينه ی ادواری قرار ۵تنها . متناقضی ارائه می شود

مان تامين اجتماعی و يا پزشکی قانونی می توان به بطور تخمينی به عمق اما با توجه به منابعی چون ساز. می گيرند

بنابر گزارش سازمان تامين اجتماعی، ساالنه شمار .  فجايع ناشی از ناامنی محيط های کارگری در ايران پی برد

، به ٨٢سال حوادث ناشی از ناامنی کار رو به افزايش بوده و از شانزده هزار و سی صد و هشتاد و سه مورد در 

  )۴/١١/٨۵روزنامه همشهری . (  رسيده است٨۵بيست و پنج هزار مورد در سال 

 بيست هزار نفر در اثر حادثه ی ناشی از کار مصدوم شده و يک صد نفر نيز ٨۴بر اساس همين گزارش در سال 

 يافته اند اما از از ميزان بيست هزار مصدومين کارگر، حدود هيجده هزار سالمت خود را باز. جان باخته اند

و ضمنا مويد اين مسئله است که آن ها دچار آسيب ديدگی . سرنوشت دو هزار کارگر ديگر اطالعی در دست نيست

  البته الزمست يادآور شويم که اين آمار تنها مربوط به بيمه   .دائم يا نقص عضو شده و قادر به ادامه ی کار نشده اند



 گريزهايی که قوانين موجود دست کارفرمايان را در بيمه کردن يا نکردن شدگان تامين اجتماعی است و با راه

کارگران باز گذاشته و نيز تنوع وضعيت استخدامی در ايران، بسياری از کارگران مشمول بيمه ی تامين اجتماعی 

 مراجعه نمی شوند و در صورت بروز حوادث ناشی از ناامن بودن محيط کار طبعا نمی توانند به تامين اجتماعی

  .  کرده و در نتيجه شمار حوادث شغلی بسيار بيشتر از آن می باشد که تامين اجتماعی اعالم می کند

که البته باز هم نمی (به عنوان مثال می توان به آماری که توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه شده مراجعه کرد  

 ششصد و نود و هفت نفر و ٨٣م نموده که در سال سازمان پزشکی قانونی اعال). توان گفت گويای کل واقعيت است

اما در آخرين اظهار نظر که .  هشتصد نفر در اثر حوادث و بيماری های ناشی از کار جان باخته اند٨۴در سال 

توسط مدير کل بازرسی وزارت کار که اخيرا در کرمان بيان داشته طی يکسال گذشته هزار و يکصد نفر از 

سازمان تامين اجتماعی . وادث ناشی از ناايمن بودن محيط کار جان خود را از دست داده اندکارگران ايران بعلت ح

در شرايطی که کارگران در ايران امنيت .  درصد از حوادث شغلی را بی احتياطی کارگر می داند۵٣علت بروز 

 فشار کار  و ترس از شغلی ندارند و برای حفظ شغل خود و راضی نگهداشتن کارفرما دائما دچار استرس هستند

زيان ديدن کارفرما يا انجام کار برخالف خواست کارفرما، آن ها را وادار می کند که تنها به فکر حفظ موقعيت 

از طرف ديگر مجهز نبودن کارگاه ها به وسايل . کاری خود بوده و خود و امنيت جسم و روان شان را فراموش کنند

بود آموزش در زمينه ی ايمنی کار و هم چنين فشار کارفرما برای انجام کار در ايمنی و حتی ابزار مناسب توليد، و ن

با هر سانحه ی شغلی که اتفاق . کوتاه ترين زمان ممکن باعث می شود که حوادث کاری رشد فزاينده ای داشته باشد

چون بعد از . رار می گيردمی افتد، نه تنها جان کارگران بلکه هستی و معيشت آن ها و خانواده هايشان مورد تهديد ق

اما . نقص عضو يا آسيب ديدگی، کارگران کار خود را از دست می دهند و بال تکليف در جامعه رها می شوند

صاحبان سرمايه تنها به فکر جيب خود هستند و اگر در بعضی مراکز کاری سيستم آموزشی و ايمنی نه چندان 

حيه دلسوزی برای سرمايه و کسب سود بيشتر است و نه دغدغه ی کارآمدی را برقرار نموده باشند، بيشتر از نا

آموزش و : رئيس مرکز تحقيقات و مطالعات وزارت کار و امور اجتماعی می گويد. حفاظت از امنيت انسان ها

 ميليارد تومان صرفه جويی به دنبال داشته و چنان چه هزينه ۵٠٠ سال گذشته بيش از ١٠ايمنی و بهداشت کار طی 

درمان، ديه و فوت، زمان استراحت وکاهش بازده توليد را حساب بکنيم بطور متوسط هر سانحه ی کار ده های 

تا بحثی از سوانح ناشی از کار می شود فورا دادشان در می آيد که .  ميليون تومان هزينه بر کشور تحميل می کند

  .ی می دهدمقصر اصلی خود کارگران هستند و حادثه، بعلت بی احتياطی کارگر رو

کميته ی مشترک سازمان بين المللی کار و سازمان بهداشت جهانی در تعريف از بهداشت حرفه ای و هدف از آن را 

علم و هنر تامين باالترين حد سالمتی برای کارگران، : بهداشت حرفه ای عبارتست از"اين طور بيان کرده اند 

سرمايه از طريق ايجاد محيط کار سالم، انتخاب کارگر تطببيق کار با مقتضيات روحی و جسمی کارگران، حفظ 

مناسب برای هر کار و پيش گيری از حوادث و بيماری ها و توجه به مسائل کارگران و افراد وابسته به آنان تا هر 

اين تعريف با توجه به آن ." کارگر بتواند با برخورداری از حداکثر سالمتی و رفاه، فردی موثر برای اجتماع باشد

که حفظ سالمت کارگر و سرمايه را هم سنگ فرض نموده و بخشی ازهدف بهداشت حرفه ای را حفظ سرمايه 

. فرض نموده وبه کارگر نگاهی ابزارگونه دارد اما حاوی استانداردهايی است که ما در ايران ردی از آنها نمی بينيم

  در محيط های کارگری ما و آمار ذکر شده  و اهداف را با واقعيت های موجود اين تعاريف   فاحش  تفاوت می توان 

  



تنها زمانی که خود کارگران مديريت محيط کار و جامعه ای که در آن زندگی می کنند را بدست .  مقايسه نمود

برای هر چه نزديک تر شدن به اين . بگيرند، می توان از بروز فجايع روزمره ای در اين مقياس جلوگيری کرد

ی، بايستی کارگران، خود را سازمان بدهند و خواسته ها و نيازهای برحق شان را يک هدف  و ساير اهداف انسان

  .صدا و نيرومند بيان کرده و به کرسی بنشانند
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