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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran’s M آئينۀ ايران

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ می ٠٧
   

  گور شدند مھم نيسته کارگران زنده ب
 ! در انتخابات رياست جمھوری شرکت کنيد

  

 کارگر ٣٥جان متری تونل معدن زغال سنگ زمستان يورت آزادشھر گلستان، تاکنون  ١٨٠٠ انفجار گاز در عمق 

 کارگر مصدوم نيز پس از بيرون کشيدن از زير آوار، به بيمارستان منتقل ٢٧عالوه بر اين، . معدن را گرفته است

ترين بخش  حقوق ترين و بی محروم. شان نامعلوم است شدند و بقيه کارگران ھنوز در اعماق معدن ھستند و سرنوشت

مير و حوادث کار را برای کارگران فاقد ايمنی  و ھای مرگ ترين ميزانکارگری ايران با شرايط کاری که يکی از باال

  .دربر دارد

شان نامعلوم،  وضعيت بيمه. شد ھا تاخير پرداخت می کارگران جان باخته معدن زمستان يورت، مزد ناچيزشان با ماه

چرا که .  را نداشتند خويشئیفرسا، حتی حق دفاع از حقوق و مطالبات ابتدا ھای طاقت با ساعات کار و شيفت

است و » جرم امنيتی«ھای کارگری دفاع کنند يک  چيان و ديگر بخش خواست تشکل مستقلی که از منافع معدن

  .کنند کارگران معترض را به شالق، زندان و اخراج محکوم می

باط با آخرين ؛ در ارت»ايلنا« خبرنگارحميدرضا منتظری معاون مديريت بحران استانداری گلستان، در گفتگو با 

 نفر ھنوز محبوس باشند، ١٣ -١٢کنيم حداقل  بينی می پيش: وضعيت امداد و نجات در معدن يورت غربی گفت

  . نفر روز گذشته است٢١ھنوز به محبوسان دسترسی نداريم و آخرين آمار ھمان : افزود

ارگران معترض در محوطه معدن  در پاسخ به اين سئوال که علت درگيری نيروھای يگان ويژه با کمسؤولاين مقام 

گويند جدی نبوده؛ ھمان اوايل درگيری، از فرماندھی يگان   در آن حدی که می درگيری جزئی بوده: چه بوده؟ گفت

 .ھا درگير شد ويژه به نيروھا اعالم شد که از درگيری جلوگيری شود؛ چراکه کارگران داغدارند و نبايد با آن
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جان . چرا که ميزان فوت ناشی از حوادث کار در ايران بسيار باالست! يران رکورددار سوانح کارگری در دنياستا

ای در کار نيست، يا ھمه انواع  يا بيمه. و سالمت کارگران ساختمانی و معادن بيش از سايرين در معرض خطر است

  .شود نمیسوانح کاری را شامل 

  .ای رسيده است کننده ھای کار ايران به مرز ھولناک و نگران  ميزان مرگ و مير، جراحت و نقص عضو در محيط

اين . مرگ تعدادی از کارگران و مصدوم شدن آنان منجر شد انفجار مھيب و ھولناکی در معدن زمستان يورت، به

، رخ داد که در مورد آمار قربانيان اين ١٣٩٦شت  ارديبھ١٣ دقيقه صبح چھارشنبه ٣٠ و ١١انفجار در ساعت 

  . اين معدن در آزادشھر استان گلستان واقع است.حادثه و علل آن، اخبار گوناگونی منتشر شده است

 ميليون تن ٦٨/١ در مجموع ٢٠١۶ ايران در سال .خراش، در آغاز شيفت بعد از ظھر اتفاق افتاد اين حادثه دل

. شد سنگ استخراج شده در داخل ايران و در صنايع فوالد مصرف می تر زغال شبي. زغال سنگ استخراج کرد

  .گردد بخش اندکی به خارج از ايران صادر می

که استاندار گلستان عمدی بودن حادثه فرو ريختن معدن ذغال  س فراکسيون کارگری مجلس، با بيان اينئينايب ر

بود که دولت بعد از کشته شدن تعدادی از کارگران اين معدن آيا سزاوار ن«: کند، گفت  میتأئيدسنگ ازادشھر را 

  ».عزای عمومی اعالم کند

پور نماينده اروميه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به حادثه فرو  گزارش خبرگزاری امنيتی فارس، نادر قاضی به

آيا سزاوار نبود . ولت کشته شدندکفايتی د دليل بی زنده به ھا کارگر زنده ده«: ريختن معدن ذغال سنگ آزادشھر گفت

 ».کرد دولت برای کارگران کشته شده در اين معدن عزای عمومی اعالم می

شان شيرين نيست طبق گفته استاندار گلستان اتفاق عمدی و ساختگی  آيا کارگران عزيز نيستند و جان«: او افزود

 ».داد ن داده و يا حتی استعفا میآيا نبايد وزير صنعت و معدن در اين باره واکنشی نشا. بوده است

از ابتدای دولت يازدھم يک آجر روی آجر برای «: س به اصطالح فراکسيون کارگری مجلس اظھار داشتئينايب ر

 ».گويم از خدا بترس مسکن کارگران گذاشته نشده آقای روحانی به شما می

***  

 از دست  حی از اين نوع جان و سالمتی خود راالبته اين نخستين بار نيست که کارگران جامعه ما، بر اثر سوان

ترين کارفرمای کشور است، ھمواره از رعايت و ايجاد سيستم  داران سود جو و حکومتی که بزرگ سرمايه. دھند می
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تر قرار داده و  ايمنی و بھداشت در محيط کار خوداری کرده و جان و زندگی کارگران را وسيله کسب سود بيش

: دھد که وضعيت ايمنی و بھداشت محيط کار در کشور بسيار وخيم است رسمی و معتبر نشان میآمارھای . دھند می

در بخش حوادث کار، ايران در رتبه دوم يا سوم دنيا . ترين کشورھا در حين کار است ايران جزو يکی از پرحادثه«

  ».قرار دارد

داران   به سود سرمايهئیزدا اختاری و مقرراتبار سياست تعديل س علت اين امر را بايد در اعمال و اجرای خشونت

ھای اخير گذشته از منافع حاکميت و اطرافيان آن از استثمار شديد نيروی کار با ساعات کار  در دھه. جستجو کرد

ويژه با توسل به برنامه جلب و جذب سرمايه خارجی به  طوالنی و دستمزد نازل، غارت اموال عمومی جامعه، به

 ارزان، اصول شناخته شده و بديھی ايمنی و بھداشت محيط کار در کشور ما با گستاخی از سوی بھای نيروی کار

ھای وابسته به سپاه پاسداران، نيروھای بسيج و انواع و اقسام  خصوص شرکت کاران، به کارفرمايان و پيمان

 فجايع انسانی   اين ھمه، عامل اصلیاما مھم از . گردد  زير پا گذاشته شده و پايمال می ئیبنيادھای مفت خور و مافيا

ھا و   جناح ھا از سوی ھمه اين برنامه. ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی حکومت اسالمی است در اجرای برنامه

 . بوده و ھستتأئيدھای تاکنونی مورد  ھا در انتخابات مھندسی شده پيش رو، ھمه دولت نامزدھای آن

  

   

 ھای امداد معدن يورت آزادشھر و گروه از تجمع مردم در اطراف ئینما

، بر اساس آخرين آمارھا، در سايه نبود ايمنی محيط کار و وقوع انفجار در معدن زغال »ھرانا«بنا به خبرگزاری 

ين، مسؤولبه گفته .  تن از آنان زخمی شدند٧٠ کارگر کشته و ۵۴سنگ زمستان يورت شمال غربی در آزادشھر، 

ھای  کارگران اين معدن در سال. ھمکاران خود وارد تونل شده بودند شده برای کمک به نفر از کارگران کشته ٢١

  .اند گذشته با اخراج و معوقات مزدی مواجه بوده

کارگران جان به در برده بيکار «:  روشن استمسألهاما يک . گاه مشخص نشود شايد تعداد قربانيان ممکن است ھيچ

و » مسائل حقوقی و انسانی افراد«ھای پيگيری   وزير کار از تشکيل کميتهچرا که امير حسين ربيعی،» .اند شده

منظور بررسی کارشناسانه علت حادثه انفجار و تجھيز و  ماه به ۶معدن  « خبر داده و گفته است» علت ياب«

  ».سازی آن تعطيل خواھد بود ايمن

 !ھا را داده است  کمک به خانواده شند و وعدهچنين از بازماندگان اين فاجعه خواسته برای آينده نگران نبا او ھم

گذاری در معادن داريم  با توجه به محدوديتی که در حوزه سرمايه«: گويد پور، نماينده مجلس می اما رامين نورقلی

راحتی تجھيز کنيم و از طرفی تعداد زيادی از اين معادن قديمی  رسد در آينده نزديک بتوانيم معادن را به نظر نمی به

مان  ھا تکرار شده و جان تعداد زيادی از کارگران ھموطن ر کل کشور وجود دارد که ممکن است اين اتفاق در آند

  ».خطر بيندازد را به
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 باشند که ئیھا ھا و نتيجه تحقيق کميته ھای قربانيان بايد منتظر عملی شدن وعده کارگران از کار افتاده و خانواده

 .رسد ھا نيز ھرگز به پايان نمی کار اين کميته. ه استشان را داد وزير کار قول تشکيل

ھای داخلی ايران از جمله خبرگزاری  رسانه. ھای اين واقعه، علل و آمار متفاوتی منتشر شده است در مورد زخمی

 شده و تأئيد معدنچی ٢١اند که مرگ  ايسنا، به نقل از صادق علی مقدم، مدير کل بحران استان گلستان، گزارش داده

  .شدگان در معدن اميدواری وجود دارد نسبت به نجات ساير محبوس

پس از رخ دادن انفجار به دليل فضای احساسی تعدادی از عزيزان که «: صادق علی مقدم شامگاه چھارشنبه گفت

س بر اسا. ھا دچار حادثه شدند شان در تونل مانده بودند، برای امداد و نجات وارد شدند که بخشی از آن ھمکاران

 ».اند  نفرشان فوت کرده٢١جا محبوس ھستند که   نفر در آن٣۵ تا ٣٢آخرين آمار حدود 

او در عين حال تصريح . سخن گفت» احتمال افزايش شمار قربانيان«چنين از  مدير کل بحران استان گلستان، ھم

 ».را افزايش دھيمشده در معدن  کنيم با تزريق اکسيژن به داخل تونل شانس افراد گرفتار تالش می«: کرد

 معدنچی در انفجار معدن زمستان يورت آزادشھر، جان ٣٣علی ربيعی، وزير کار دولت اسالمی ايران، گفته است، 

 . کارگر معدن خبر داد٢١چنين از پيدا شدن جنازه  او ھم. باختند

انه در اين تأسفم«: توگو با خبرنگاران اظھار داش ، علی ربيعی در گفت»ايلنا«گزارش خبرگزاری کار ايران  به

 ».حادثه تمامی کارگران معدنی که محبوس شده بودند، جان خود را از دست دادند

 ١٣شرمانه شامگاه چھارشنبه   دانسته و بیمسؤولعلی ربيعی، مانند ھميشه در رابطه با اين حادثه نيز کارگران را 

و محبوس شدن کارگران در اين معدن، اشتباه ارديبھشت به خبرگزاری صدا و سيما گفته است که علت وقوع انفجار 

 .آنان برای روشن کردن لوکوموتيو حمل ذغال سنگ به شيوه باتری به باتری بوده است

کرده   متری، باتری لوکوموتيوی که ذغال سنگ را حمل می١٣٠٠ متری اين معدن ٧٠٠در عمق «: او ادعا کرد

شيوه غلط باتری به باتری  خواھند اين مشکل را به کنند و می یشود و برای نصب باتری جديد اشتباه م است تمام می

 ».شود انه اين کار منجر به انفجار گاز انباشته در معدن میتأسفکردن برطرف کنند که م

تر، خبرگزاری تسنيم در مورد عامل انفجار در اين معدن گفته بود که يکی از لوکوموتيوھای حمل و نقل در  پيش

ه بود و ھنگام روشن کردن لوکوموتيو به شيوه باطری به باطری، گاز متان انباشت شده در داخل تونل خاموش شد

  .داخل معدن در اثر جرقه منفجر شد

 

چنين فضای مجازی در مورد  ھا و ھم  در برخی رسانهئیبنا به گزارش خبرگزاری ايسنا، پيش از اين خبرھا

  .ن زمستان يورت منتشر شده بوداستاندارد نبودن شرايط کارگران و ايمن نبودن معد

ھا حاکی از آن است که انفجار معدن آزادشھر ظاھرا ناشی از نشت گاز بوده  اظھارات مقامات و گزارش رسانه

ھا با   واگن معدنچيان در پی از کارافتادن موتور ديزل در معدن در تالش برای روشن کردن موتور کشنده. است

 .کرده منفجر شود قه آن سبب شد، گاز نشتکمک يک دستگاه باطری بودند که جر
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معدن يورت سنسور تشخيص نشت « گزارش داد که  خبرگزاری مھر به نقل از يکی از معدنچيان حاضر در حادثه،

 ».گاز ندارد و علت اصلی اين حادثه ھم انفجار گاز به دليل نشت آن بوده است

شد و اين يکی از داليلی بود  گاه رعايت نمی ھيچ«عدن چنين تصريح کرد که نکات ايمنی در اين م اين معدنچی، ھم

 ».که منجر به اين حادثه شد

تر از صد کيلومتری  معدن زغال سنگ زمستان يورت آزادشھر بخشی از معادن زغال سنگ البرز شرقی و در کم

. ال دارندشود و حدود پانصد کارگر در آن اشتغ اين معدن از سوی بخش خصوصی اداره می. آزادشھر واقع است

 .طول تونل اين معدن بيش از دو کيلومتر است

...  .کشته و زخمی تا کنون از حادثه معدن به جای ماند ٩٠:  نوشت.روزنامه قانون نيز درباره فاجعه معدن

ای از لحظات اوليه وقوع اين حادثه امدادرسانی به کارگران را آغاز کردند اما نبود امکانات کافی ن منطقهمسؤوال

 نفر از کارگران ٦٧سو و شرايط خاص معدنی از سوی ديگر سبب شد تا لحظه نگارش اين مطلب،  ادی از يکامد

ھا  چنان زير آوار باشند و راھی نيز برای نجات آن  کارگر ھم٤٠ نفر کشته و حداقل ٢ھا  حادثه ببينند که از ميان آن

شدن گاز در فضای معدن شده و در ساعت  ث جمع ساعته معدن باع٢٤از قرار معلوم، ضعف دستگاه تھويه . نباشد

شوند و ھنگام برگشتن و تعمير ديزل، با  افتد، کارگران خارج می  صبح ديروز وقتی موتور ديزل از کار می١١

  . دھد روشن شدن آن و در اثر يک جرقه انفجار رخ می

برخی کارگران حاضر در . ردندک  ساعته فعاليت می١٦ کارگر در دو کارگاه و در ھر شيفت ٥٠٠در اين معدن، 

شد و اين   شنبه بوی گاز در معدن استشمام می از روز سه«ھا، اعالم کردند که  وگو با خبرگزاری محل حادثه در گفت

ن توضيح داده شده بود ولی در محل کارگاه، دستگاھی برای سنجش گاز در معدن وجود نداشته مسؤوالموضوع به 

ھای ايجاد شده در معدن راه  تونل«کارگران گفتند که . »ادثه کامال جمع شده بودھمين دليل گاز در محل ح و به

رسد و اين موضوع بارھا تذکر داده شده اما   دقيقه اکسيژن به اتمام می٢٠ديگری نداشته و در مدت يک ربع تا 

  ».ترتيب اثری برای آن داده نشده بود

 ماه است ١٠بيش از «گونه عنوان شده که  شان اين راناز شرح حال کارگران شاغل در معدن نيز از سوی ھمکا

نبود آماری دقيق از تعداد معدنچيان «. »شان نيز يک سال است که قطع شده است ھا پرداخت نشده و بيمه حقوق آن

از ديگر اظھارات روز گذشته کارگران » ھا چقدر است که مشخص نيست آمار دقيق کشته شده حاضر در معدن و اين

با اين حال اما، مديرعامل جمعيت ھالل احمر گلستان در ھمان ساعات آغازين وقوع .  از اين حادثه بودبازمانده

حادثه به خبرنگاران گفت که وجود گاز زياد در تونل ورودی معدن زغال سنگ زمستان يورت آزادشھر، دسترسی 

  . ...به کارگران محبوس شده در معدن را دشوارکرده است

ايم  ھنوز نتوانسته: نشانی استان گلستان نيز در ارتباط با آخرين وضعيت امداد و نجات گفت  آتشمدير روابط عمومی

ساز  ، وجود گاز در تونل و طوالنی بودن تونل را عوامل مشکلمسؤولاين مقام .به محبوسان دسترسی پيدا کنيم

 ھمراه با گاز زياد تونل، کار مسألهو اين از ابتدا تا انتھای تونل، حدود دو کيلومتر مسافت دارد : عنوان کرد و گفت

نشانی گلستان با ھمراه داشتن کپسول اکسيژن داخل تونل ھستند  فقط نيروھای آتش: وی افزود.را دشوار کرده است

 کيلومتری ٩٠معدن زمستانه يورت در فاصله . ھای زنده ياب کاربردی ندارند ولی به علت وجود گاز، سگ

آخرين خبرھا در ساعات پايانی ديشب حکايت از اين موضوع دارد که . لستان قرار داردشھرستان آزادشھر استان گ

 کارگر محبوس شده در ٤٠ تا ٢٦برابر باالتر از حد نرمال است و ھمچنين آمارھای متناقضی از  گاز تا پنج حجم

دھد اما نيروھای امدادی  یھا از عدم امکان زنده ماندن آنان خبر م بينی ھرچند پيش.  متری حکايت دارد ١٢٠٠عمق 
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تر  تا اين که آخرين ساعات شب قبل خبری عمق فاجعه را بيش. دادند ھا به کارشان ادامه می با اميد به زنده ماندن آن

داد و اين در حالی است که   زخمی آماری بود که خبر از فاجعه بزرگ معدن گلستان می٦٩ کشته و ٢١نشان داد 

 متری زمين وزير آوار گرفتار ھستند نا معلوم ١٨٠٠چنان در عمق  معدن که ھم نفر کارگر ٣٠سرنوشت حدود 

  .است

  

و اقدام عليه  مناسبت روز جھانی کارگر خواستار افزايش دستمزد، پايان اخراج  ھای مستقل کارگری ايران به تشکل

آزادی فعاالن  ه و خواھان ھا با سرکوب و بازداشت فعاالن کارگری مخالفت کرد آن. اند ھای معوقه شده پرداخت

  .زندانی و آزادی تشکل ھستند

. ھای کارگری بر حق اعتصاب، اعتراض و بيان انديشه بايد به عنوان حقوق مسلم کارگران، تاگيد شده است در بيانيه

 .موقع حقوق و مزايا قانون تصويب شود چنين الزم است که برای عدم پرداخت به ھم

ھا خانواده کارگری به  ميليون« چند تشکل مستقل کارگری آمده است، در شرايطی که ھای مشترک در يکی از بيانيه

ات ضد کارگری بيشتر در قانون کار، تصويب تغييربا ايجاد «خواھند  اند می شده» تامينی مطلق سوق داده مرز بی

چون موجه  لفی ھمانواع لوايح ضد کارگری در مجلس شورای اسالمی و نھادينه کردن فقر و فالکت از طرق مخت

فروشی برای رفع مشکالت اقتصادی اقشار فرودست جامعه، بيش از پيش منافع چپاولگرانه خود را  خواندن کليه

 ».تامين کنند

کاری، قرار  ھای پيمان ھا، برچيده شدن قراردادھای موقت و سفيدامضا و شرکت تامين امنيت شغلی، توقف اخراج

 . شده است ل قانون کار و اجرای بيمه کارگران ساختمانی از مطالبات مطرحگرفتن کليه کارگران تحت پوشش کام

ھای سازمان تامين  ھای بازنشستگی و سپردن اختيار صندوق کارگران خواستار قطع دست دولت از صندوق

 .اند  از نمايندگان منتخب اعضا شدهئیھای بازنشستگی به ھيات امنا اجتماعی و ديگر صندوق

 .شود آن پافشاری می  تغييرخوانده شده و بر ضرورت » ضد کارگری«ار موجود چنين قانون ک ھم

ممنوعيت کار کودکان و فراھم آوردن امکان تحصيل رايگان برای آنان، برقراری باالترين سطح استانداردھای 

ا از ديگر ھ آميز برای زنان و کارگران مھاجر، از جمله افغان ھای کارگری، رفع قوانين تبعيض ايمنی در محيط

 .ھای کارگران است خواست

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

  

 

م و ئيگو ساليان است که می«: اند ای يادآور شده ھای نفت و گاز پارس جنوبی نيز در بيانيه جمعی از کارگران پروژه

در سرما و گرما . شود زندگی کرد کنيم که با حقوق يک ميليون و دويست ھزار نمی نويسيم و اعتراض می می

ھا و  آوريم ولی در نھايت دست وقفه و توليد خود به حرکت در می ين مملکت را با تالش بیھای اقتصادی ا چرخ

مان خالی است و نزد خانواده و فرزندان خود شرمنده ھستيم و تامين حداقل نيازھای خانواده برايمان  سفره خانواده

  ».غيرممکن است

ايم و آن را استخراج و صادر   و سرمايه ملی نشستهدر شرايطی که روی منابعی از نفت گاز«: در بيانيه آمده است

بار زندگی  رود و چرا ما کارگران بايد در اين شرايط مصيبت ھای کشور به کجا می پس اين ھمه سرمايه. کنيم می

 ».ای برای خود و فرزندانمان نباشد دست و پا بزنيم و ھيچ آينده

 سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه و کميته ھماھنگی  مه،رانی تھران و حو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

ای از ايجاد شرايط   ھزار تومانی را نمونه٩٣٠ دستمزد تعيينھای کارگری در اين بيانيه  برای کمک به ايجاد تشکل

 .دشوار برای کارگران دانستند

 شد و اين در حالی بود که يينتع ھزار تومانی در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار ٩٣٠دستمزد ماھانه 

ھای کارگری مورد قبول  ، متشکل از نمايندگان دولت و کارفرمايان و نيز نمايندگان تشکل٩۶کميته مزد سال 

 ٢ چند روز قبل از اين تصميم اعالم کرده بود که سبد معيشت ماھانه يک خانواده کارگری  حکومت اسالمی ايران،

  . ھزار تومان است۴٨٠ميليون و 

 سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه و کميته ھماھنگی  رانی تھران و حومه، نديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسس

برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگری خواستار ممنوعيت کار کودکان، برخورداری ھمه کودکان از امکانات 

عدالتی نسبت به کارگران مھاجر در  و بیتحصيلی و آموزشی، رفاھی و بھداشتی رايگان و برابر و نيز رفع تبعيض 

  .ايران از جمله کارگران مھاجر افغان شدند

عنوان تعطيل رسمی و لغو ھرگونه محدوديت در  رسميت شناخته شدن اول ماه مه، روز جھانی کارگر، به به

 .ھای اين سه تشکل کارگری ھستند برگزاری مراسم اين روز از ديگر خواسته

اند، اشاره   قرار داشتهئی قضا- تحت فشارھای امنيتی ، ھموارهھای اخير ارگری که در سالاين سه تشکل مستقل ک

ھای اجتماعی مکفی و کارآمد برخوردار نيستند و قراردادھای  کارگران امنيت شغلی ندارند، از بيمه«کردند که 

  ».شان را بريده است ای امان کاری و واسطه ھای پيمان موقت و شرکت
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 را محکوم کردند و خواستار تشکيل ئی قضا- مستقل کارگری در ادامه برخوردھای امنيتی ھای اين تشکل

الملی کار  سازمان بين ٩٨ و ٨٧ھای  ويژه مقاوله نامه سنديکاھای مستقل کارگری و رعايت حقوق بنيادين کار، به

  .شدند» جمعی عقد قراردادھای دسته«و » ھای مستقل آزادی ايجاد تشکل«درباره 

ا در عين حال بر توقف فوری اعمال فشار، پرونده سازی و صدور احکام شالق، بازداشت و زندان برای ھ آن

 کردند و خواستار آزادی فوری و بدون قيد شرط تمامی کارگران تأکيدکارگران و فعاالن کارگری، مدنی و اجتماعی 

  .و فعاالن کارگری زندانی شدند

و سايت ھای کارگری بارھا از احضار، بازداشت و يا صدور احکام شالق و ھای محلی  خبرگزاری ايلنا و نيز سايت

 کارگر اخراجی معدن ١٧ از جمله برای  زندان برای فعاالن کارگری و نيز کارگران معترض به شرايط صنفی،

  .طالی آق دره در استان آذربايجان غربی خبر داده اند

  .درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کارند ٩٣بيش از  ھا،  بر اساس گزارش برخی از خبرگزاری

چنين وضعيتی برای «که  ھايشان با اعالم اين ھا و فعالين کارگری در سخنان و بيانيه چنين تشکل ھا و ھم اين تشکل

ھای کارگران حمل و نقل، صنايع و خدمات،  اعتراض به» ھای محروم مردم قابل تحمل نخواھد بود کارگران و توده

  .اند ھای اخير اشاره کرده ، در سال...، پرستاران، بازنشستگان ومعلمان

 کارگران در ئیپيما ھای کارگری در ايران حاکی از اعتصاب، تجمع و يا راه ھا و نيز سايت گزارش خبرگزاری

 سازی مناطق مختلف در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماھه حقوق و مزايا، اخراج ھا با نام تعديل نيرو، خصوصی

  .ھای اخير بوده است ھا و نيز تعطيلی واحدھای توليدی در سال ھا و شرکت کارخانه

دست  سازمان تامين اجتماعی به ھای مستقل کارگری، خواستار برابری کامل حقوق زنان و مردان، اداره  تشکل

  .مين اجتماعی شدندھای تا نمايندگان منتخب و واقعی کارگران و برخورداری کارگران از امکانات و مزايای بيمه

  

   

 بر اساس آخرين اخبار، دادگاه انقالب اسالمی دزفول، علی نجاتی عضو ھيئت مديره سنديکای  در عين حال،

 اشرف رحيم خانی و زينب کشوری، فعال در بخش زنان، و عزت جعفری، شاپور رشنو،  کارگران نيشکر ھفت تپه،

  . ارديبھشت ماه احضار کرده است٢٤غ عليه نظام را برای علی محمد جھانگيری و شاکری را به اتھام تبلي

 فعال کارگری و مدنی ديگر را با اتھام ٦ ارديبھشت علی نجاتی و ٤دادگاه انقالب دزفول طی پيامکی در روز 

خانی، زينب  اشرف رحيم: اسامی ساير احضارشدگان بدين شرح اعالم شده است. احضار کرد» تبليغ عليه نظام«

 .»شاکری« جعفری، شاپور رشنو، علی محمد جھانگيری و کشوری، عزت

اين در حالی است که . تپه نيز روز چھارشنبه، توسط کارفرما اخراج شدند  کارگر قراردادی کشت و صنعت ھفت٧٠

ھای  توليدی بخش بھار فصل آغاز فعاليت افزون بر اين،. شود قرارداد اين کارگران پايان ارديبھشت منقضی می
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گفته کارگران کارفرما نيروھای جديدی را ھم استخدام کرده  تپه است و به  صنعتی کشت و صنعت ھفتکشاورزی و

 .است

اند تمامی کارگران روزمزد اين مجتمع که در مجموع بيش  ، گفته»ايلنا«کارگران اخراجی به خبرگزاری کار ايران 

چنين مزايای مربوط به گذشته را   و ھم٩٦ين  و فرورد٩٥سال  ھای بھمن و اسفند  تن ھستند، دستمزد ماه١٠٠٠از 

  .طلبکارند

تپه طی دو سال گذشته بارھا برای دستمزدھای عقب افتاده و خواست تضمين شغلی دست به  کارگران نيشکر ھفت

سازی اين مجتمع به   تشديد شد که خصوصی٩٤اعتراضات کارگران اواخر سال . اند اعتصاب و تظاھرات زده

  .ھا را در پی داشت شان انجاميد و تجمعات صنفی آن ت به آينده شغلینگران کارگران نسب

تپه بارھا در رابطه با اين مبارزات مورد تھديد قرار گرفتند و  ھيئت مديره و اعضای سنديکای کارگران نيشکر ھفت

  .برخی از جمله علی نجاتی به زندان نيز محکوم شدند. به دادگاه احضار شدند

تپه که دو تا چھار ماه دستمزد از کارفرما   کارگر رسمی و قراردادی نيشکر ھفت١٥٠٠ش از ، بي٩٥نيمه دوم سال 

 .طلب داشتند، در پی اعتراضات طوالنی کارفرما را ناگزير کردند وعده پرداخت مطالبات کارگران را بدھد

ای بخش خصوصی ای با حضور نمايندگان مديريت اين واحد صنعتی کارگران معترض، کارفرم مھر در جلسه ٢٤

 .متعھد شد که دو ماه از معوقات مزدی کارگران رسمی و قراردادی اين مجتمع را پرداخت کند

ھای شھريور و مھر را نيز پرداخت کند، چھار درصد سھم  چنين وعده داد که دستمزد پرداخت نشده ماه کارفرما ھم

آور را پرداخت کند و بخشی از   کارگر مشمول مقررات بازنشستگی مشاغل سخت و زيان٧٠٠بازنشستگی 

ھای استيجاری که در شش ماه گذشته با آنان تسويه حساب نشده را  ھای کاميون و ماشين  تن از راننده٨٠مطالبات 

 .نيز بپردازد

اند،  اما اين بار در آستانه اول ماه مه، روز جھانی کارگر و در حالی که کارگران باز به نپرداختن دستمزدھا معترض

رغم معتبر بودن قرارداد کارشان اخراج کرده و فعاالن کارگری  ما تعدادی از کارگران را بدون توضيح و بهکارفر

 .اند به دادگاه احضار شده» تبليغ عليه نظام«نيز به اتھام 

  

  شان يابی به مطالبات تپه برای دست اعتراض کارگران نيشکر ھفت
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 عضو ھيئت مديره اين تشکل کارگری، در پی درخواست   شيث امانی،گفته اتحاديه آزاد کارگران ايران، زمان به ھم

 ئی به اداره اطالعات اين شھر احضار و بازجو صدور مجوز برای برگزاری مراسم روز جھانی کارگر در سنندج،

  .شد

سانی که ھای ايران خواست ک الملل در آستانه روز جھانی کارگر سال جاری از مقام در اين ارتباط، سازمان عفو بين

  .اند فورا آزاد شوند آميز کارگری زندانی شده ھای مسالمت به خاطر فعاليت

 سال زندان، و بھنام ۶الملل از جمله به اسماعيل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان با حکم  در بيانيه عفو بين

  . سال زندان، اشاره شده است١٣زاده، فعال کارگری با حکم نزديک  ابراھيم

 فعال ٩خوانده و نسبت به سرنوشت » به شدت ناعادالنه«چنين روند دادرسی فعاالن صنفی را  ل، ھمالمل عفو بين

زاده و شاپور احسانی راد که در انتظار  ابراھيم مددی، محمود صالحی، جعفر عظيم از جمله داوود رضوی، صنفی،

 .اجرای احکام زندان خود ھستند ابراز نگرانی کرده است

رانی خود در مراسم روز   ارديبھشت در سخن١١جمھوری ايران، روز دوشنبه  سئيروحانی، رحسن با اين وجود، 

  .جھانی کارگر وعده داد که اليحه اصالحيه قانون کار را از مجلس شورای اسالمی پس بگيرد

ز گويند که اين اليحه در صورت تصويب، امنيت شغلی را ا ھای کارگران، در ايران می در حالی که برخی تشکل

ھای فراوانی  نگاری اند از جمله نامه ھا پيش به اين اليحه اعتراض کرده ھا از مدت کند و اين تشکل کارگران سلب می

 .اند ای نرسيده اند اما تاکنون در اين زمينه به نتيجه در اين خصوص با دولت روحانی داشته

: گفت، ادعا کرد هللا خمينی سخن می وحگزارش خبرگزاری ايرنا، حسن روحانی که روز دوشنبه بر سر مزار ر به

 ».م به فکر آينده بھتر کارگران باشيمئيامروز بايد بگو«

ھای صوتی منتشرشده از اين سخنرانی، گروھی از کارگران حاضر در محل در اعتراض به عملکرد  بنا بر نسخه

 .دولت روحانی سر دادند در اعتراض به وضعيت کارگران در ئیدولت روحانی در زمينه حقوق کارگری شعارھا

توصيف کرده » اخاللگر«، نيز در گزارشی، کارگران معترض در اين سخنرانی را »ايلنا«خبرگزاری کار ايران 

عزا عزا است امروز، روز عزا است «شد اين شعار بود که   که در اين مراسم شنيده میئی از جمله شعارھا.است

 ».امروز، زندگی کارگر رو به فناست امروز

ای که در دولت  از وزير رفاه، کار و تعاون پرسيم اليحه«: ھای پوچ و دروغين خود، افزود وحانی در ادامه وعدهر

.  کارگری به مجلس داده شده آيا ھمه رضايت کارگران را دارد يا خير، و او گفت رضايت ندارندمسألهقبل برای 

 ».م اليحه را از مجلس پس خواھيم گرفتکن گفتم مقدمات پس گرفتن اليحه را فراھم کنند و اعالم می

در مراسم حکومتی روز کارگر که به شکل مضحکی بر سر مزار خمينی برگزار شد، کارگران معترض شروع به 

زودی دھان اين کارگران شعار دھنده خرد خواھد  به«: شعار دادن کردند که مجری برنامه با بيان تھديدآميزی گفت

   www.youtube.com/watch?v=hTPfNdLbVXk:  معترضکارگرانتھديد  فلملينک . شد

عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی ھواست «: دادند کارگران معترض شعار می

 »...امروز

 ئیخبرگزاری فارس نوشته که وزير کار به حراست اين وزارتخانه دستور داده تا کارگران معترض سريعا شناسا

 .ر اين خبر را تکذيب کرده استاما وزارت کا. شوند

ھای بسياری را ايجاد کرده است  ھای اجتماعی پخش شده و واکنش کالم تھديدآميز مجری برنامه به سرعت در شبکه

 :از جمله
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 خواھند دھانش را خرد کنند کارگری که بايد دستش را بوسيد می«

  شعور خواندن خبرنگار است خرد کردن دھان کارگر ھمان منطق بی

  اش نيست ن کارگر را خرد کنيد بدتر از شرمندگی سفره خالیدھا

  ميگن تا عرق کارگر خشک نشده بزن دھانش را خرد کن

  بيائيد دھان ھمه منتقدان را خرد کنيد

  روز عزا وقتی بود که صدر تا ذيل وزارت کار دست نيروھای امنيتی افتاد

  »... کارگر گرسنه را خرد کنندخواھد دھان کردند و امروز می ديروز ملت را داخل گونی می

نژاد به مجلس ارائه شده بود اما در مجلس  ، از سوی دولت محمود احمدی١٣٩١اليحه اصالح قانون کار در سال 

 به مجلس تحويل داده شد و مجددا در ٩۵يه دولت يازدھم در تير ماه سال تأئيداين اليحه بعدا با . نھم بررسی نشد

  .جلس قرار گرفتدستور کار کميسيون تخصصی م

ھای رنگارنگ حکومت اسالمی، تفاوتی با ھمديگر  ھای ضدکارگری دولت دھد که سياست اين واقعه عمال نشان می

 گرفته تا کنون ھمه قوانين و عملکردھای حکومت اسالمی در راستای حفظ سيستم ئیاز دوره رجا. ندارند

 .داران و ضدکارگری بوده است داری و منافع سرمايه سرمايه

ھای زير پنج کارگر و سپس ده نفر را  محمد خاتمی، نخست اليحه مربوط به کارگران کارگاه» طلب اصالح«دولت 

هللا کروبی که  به رياست آيت» اصالحات«مجلس . به مجلس شورای اسالمی فرستاد تا از شمول کار خارج شوند

داران مورد  تای منافع کارفرمايان و سرمايهبرد اين قانون ضدکارگری را در راس سر می اکنون در حصر خانگی به

نفع   قانون کار بهتغييرھا ادامه يافت و سرانجام او نيز اليحه  نژاد ھمين سياست دوره احمدی. تصويب قرار داد

نژاد مورد بررسی قرار  داران را به مجلس فرستاد اما به داليل نامعلومی اين اليحه در دوره خود احمدی سرمايه

  .نژاد شد ات قانون کار پيشنھادی احمدیتغييرين که روحانی سال گذشته، خواھان بررسی ھمان نگرفت تا ا

بھانه شرايط  ترين کارفرمای کشور، قادر خواھند شد به عنوان بزرگ  قانون کار، کارفرمايان و دولت بهتغييربا 

در عين حال، . ا کاھش دھنداقتصادی کشور، سطح ھمين دستمزدھای ناچيز و بخور و نمير را منجمد کنند و ي

گونه مانع حقوقی، ھر موقع  جمعی صورت قانونی پيدا خواھد کرد و دولت و کارفرمايان بدون ھيچ ھای دسته اخراج

 .خواستند کارگران را اخراج خواھند شد

ر اين در حالی است که محمد مھدی حيدريان، معاون اجتماعی و فرھنگی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، د

 قانون کار دولت حسن روحانی، ادعا تغييرھای کارگری به اليحه  ھا و انتقادھای گسترده تشکل واکنش به اعتراض

شود و منافع و حقوق کارگر و کارفرما برآورده  با اصالح قانون کار، امنيت شغلی کارگران حفظ می«کرده است که 

 ».خواھد شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

  

تر نيروی کار و  سازی ھرچه بيش ات در جھت ارزانتغييردسته اول . گيرد ات اليحه در دو دسته کلی قرار میتغيير 

، شاھد حذف تبصره پرداخت مزايا به ٧برای نمونه در ماده . ھای دستمزدبگير سازی گروه ثبات دسته دوم بی

ر ماده شوند فقط حق سنوات قائل شده، د ، برای کارگرانی که اخراج می٢٣در ماده . کارگران قرارداد موقت ھستيم

 حداقل دستمزد عالوه بر نرخ تورم و سبد معاش خانوار، شرايط اقتصادی را وارد بازی کرده که تعيين ھم برای ۴١

توان به راحتی برای  شرايط اقتصادی يک اصطالح گنگ و مبھم و تفسيرپذير است و به بھانه شرايط اقتصادی می

  .ھا را در سطوح حداقلی حفظ کرد ھای مديد دستمزد مدت

واقعا سئوال اساسی اين است که چرا بايستی بار شرايط اقتصادی کشور فقط بر دوش کارگران و دستمزدبگيران  

 حداقل دستمزد لحاظ کرد، آيا اگر شرايط اقتصادی کشور، شرايط تعيينباشد؟ اگر شرايط اقتصادی را بايد در 

کند؟ چنان که  شود، افزايش پيدا می  گرفته می درصدی که از صاحبان سرمايه٢۵مساعدتری باشد، آيا نرخ مالياتی 

از جمله نحوه فسخ قرارداد در . سازی نيروی کار است ثبات ات در اين اليحه، بیتغييراشاره کرديم، محور ديگر 

ھای يک و سه و چھار حذف شده که در خصوص مکتوب بودن   تبصره٧ شده و يا در ماده تغيير دچار ١٠ماده 

 که روند فسخ قرارداد ٢١ات ماده تغيير حداکثر مدت قراردادھای موقت است و تعيينی روز، قراردادھای بيش از س

  .را تسھيل کرده است

دھنده ديگری که در اين اليحه وجود دارد اين است که گويا قانون جديد نوعی استثمار قرن نوزدھمی طبقه  نکته تکان

از يک طرف با اين حذف، کار . اند  را حذف کردهمثال در مورد کارورزی شرط سن. کند کارگر را طراحی می

کودکان مجاز شمرده شده و به اين ترتيب تمامی دستاوردھای مدنی ملت ايران در صد سال گذشته زير سئوال 

عنوان   سال را برداشته و بنابراين بسياری از نيروی کار در سن کار، به١٨رود و از طرف ديگر سقف سن  می

  .گيرند مار قرار میکارآموز در معرض استث

کارگری که با يک . اندازد تر به خطر می اليحه اصالح قانون کار، به معنای واقعی امنيت نداشته کارگران را بيش

قرارداد يک ساله، تنھا اميدش اين بود که حداقل تا يک سال، از نظر کار تامين است، حاال در صورت اخراج شدن، 

کنند و  کارگران ھر روز تا شب برای توليدات و اقتصاد اين کشور جان می. تنھا دلش به سنواتش خوش خواھد بود

 ٣٨گاه و ھيچ وقت يک قانون حمايتی از نيروی کار در تمام دوران حاکميت  جاست ھيچ ريزند و جالب اين عرق می

  !ساله حکومت اسالمی ديده نشده است
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ای، رھبر جمھوری اسالمی نيز در  علی خامنهرانی حسن روحانی به مناسبت روز کارگر،  يک روز پيش از سخن

ھای دشمنان، کارگران ھميشه جانب نظام را  با وجود تالش«رانی کرده و ادعا نموده بود که  آستانه روز کارگر سخن

 ».گرفتند و از آن حمايت کردند

 ھمراه نظام بوده و جامعه کارگری ھمواره در کنار و« کرده و گفت که تأکيدکارگران » تامين امنيت شغلی«او بر 

 ».گونه خواھد بود پس از اين نيز به فضل الھی ھمين

تامين امنيت «ای، رھبر حکومت اسالمی نيز در آستانه روز جھانی کارگر، اول ماه مه، بر  هللا علی خامنه آيت

  .ن دانستمسؤوالھا را دو وظيفه مھم   کرد و آنتأکيد» تامين معيشت کارگران«و » شغلی

برای داشتن اقتصاد پيشرفته و «:  افزود گفت، سخن می» گروھی از کارگران و کارآفرينان«يدار با او که در د

مستقل و رونق اقتصادی بايد به قشر کارگر اھميت فراوان داد و اگر بخواھيم جامعه کارگری از امتيازات و حقوق 

 ». کنيمتأکيدشايسته برخوردار باشد، بايد بر روی توليد ملی تکيه و 

ھا،  ھای کارگری حاکی از تجمع ھا و سايت ی ای، در شرايطی ابراز شده که گزارش خبرگزار خنان خامنهس

 که در مورد کارخانه ھپکوی ئیھا اعتراض.  کارگران در مناطق مختلف ايران استئیپيما ھا و نيز راه اعتصاب 

  .اند  تا دو ماه نيز ادامه داشته اراک،

تالش دشمنان برای رو در رو قرار دادن جامعه کارگری با جمھوری «ای به   خامنههللا بخش ديگری از سخنان آيت

  .اختصاص داشت» اسالمی

ھا، کارگران  با وجود اين تالش«: که اين تالش از ھمان روزھای اول انقالب آغاز شد، ادعا کرد او با اعالم اين

ھا به   متدين و فعال کارگری در طول اين سال عهھميشه جانب نظام را گرفتند و از آن حمايت کردند و در واقع جام

  ».دشمنان کشور سيلی زده است

 خبر و تصاويری از ٩۴ بھمن سال ١۶روز » کالله خبر«اين سخنان در حالی ابراز شده است که سايت محلی 

  .نتشر کردم» گر کارگران اغتشاش«در استان گلستان برای برخورد با » َکالله«مانور نيروھای سپاه و بسيج شھر 

 خواسته پوليس از ٩۴پيش از آن نيز عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقالب تھران، در بھمن سال 

ھای الزم را   آمادگی روی دھد،» در مقابل يک مرجع رسمی کشور«بود در صورت برگزاری تجمعی به گفته او 

  .داشته باشد

در ) از بندر امام( ن پتروشيمی ھای اراک، اصفھان و اميرکبير تن از کارکنا٣٠٠اين مطلب پس از تجمع حدود 

 درمان و آموزش پزشکی اعالم  ھا در مقابل وزارت بھداشت، مقابل وزارت نفت و تجمع شماری از راديولوژيست

  .شد

ی ای تجمع کارگران پتروشيمی برا  با صدور بخشنامه٩۴عالوه بر اين، دادگستری کل استان خوزستان در آذر سال 

در نظم » اخالل«و ممنوع اعالم کرد و ھشدار داد از اين پس با ھر گونه » غيرقانونی«مطالبه حقوق معوقه خود را 

  .ھا برخورد خواھد شد شرکت
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 ١٣٩٥ز سال ئيتجمع صنفی کارگران سايپا در پا

ھای  اعتراض«ه ، گفت ک١٣٩٥ آذر ٢١شنبه  حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور، روز يک

 ». درصدی داشته است۶٩اجتماعی، کارگری و صنفی در ايران طی سه سال اخير افزايشی 

گزارش خبرگزاری تسنيم، اين مقام وزارت کشور با اعالم اين موضوع در جريان ارائه گزارشی از حوزه امنيتی  به

گويای «ھا  اين اعتراض: افزود» يرانھای ا ھمايش معاونان سياسی استانداری«داخل کشور طی سه سال گذشته در 

 ».بيان مطالبات مردم است

ھای اجتماعی   درصدی اعتراض٧٠با وجود افزايش «: ، او اضافه کرد»ايلنا«گزارش خبرگزاری  با اين ھمه، به

بديل اند اما ھيچ مورد بحران اجتماعی که ت ھايشان را زده اند و حرف راحتی آمده اعم از کارگری و صنفی، افراد به

 ».به مسائل امنيتی شود، نداشتيم

ھا به خوبی مديريت  اين اعتراض«: چنين به گزارش خبرگزاری ايسنا، معاون امنيتی و انتظامی وزير کشور گفت ھم

 ».اند شده

ھای صنفی کارگران در   با اعتراضئی از برخوردھای امنيتی و قضائیھا اين سخنان در حالی است که گزارش

 .ود داشته استھای اخير وج سال

 صدھا راننده شرکت واحد اتوبوس رانی ئیيک نمونه در آن تاريخ، برخورد نيروی انتظامی با تجمع و راھپيما

 . بود٩٥ آذر ماه ١۴تھران و حومه در روز 

اين رانندگان در اعتراض به پرداخت نشدن تسھيالت حق مسکن خود قصد داشتند در مقابل ساختمان شھرداری 

 .تھران تجمع کنند

ھا  ھاست منتظر تحويل مسکن ھستند و رايزنی ھا سال خبرگزاری ايلنا به نقل از کارگران شرکت واحد، نوشته که آن

 .تر و در مرداد ماه دست به تجمع زده بودند اين کارگران پيش. نتيجه نرسيده است ھايشان به نگاری  و نامه

 تن از ١٧کم  گزارش سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، حاکی از آن بود که دست

ان نيروی انتظامی برای چند ساعت بازداشت شدند و تعدادی از آنان نيز از مأموررانندگان شرکت واحد از سوی 

 .اتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتندجمله با ب

حسن سعيدی، يکی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه که مورد ضرب و شتم قرار گرفت، روز 

 . کردتأئيدھا در اين مورد را  گو با راديو فردا گزارش و  آذر، يک روز بعد از اين حادثه در گفت١۵
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:  به ايلنا گفته بود٩٢لرضا رحمانی فضلی، وزير کشور، در مھر سال اين برخورد در حالی صورت گرفت که عبدا

ھای معترضين در تجمعات کارگری در کنار  حرف«و » برخورد، راه مناسبی در مقابل تجمعات کارگری نيست«

 ».سخنان صاحبان صنايع بايد شنيده شود

ھا و انتقادھای شديد شماری از  اعتراضدر کنار . ھمراه داشت ھای انتقادی را به برخورد نيروی انتظامی واکنش

رانی تھران و حومه، شش  ھای کارگری در ايران و جھان از ضرب و شتم رانندگان شرکت واحد اتوبوس تشکل

 .شنبه در مورد برخورد خشن با اين کارگران به وزير کشور تذکر دادند نماينده مجلس شورای اسالمی روز يک

 آذر با محکوم ١۶شورای شھر تھران، ھم روز » کارگری«ون به اصطالح س فراکسيئيچنين محسن سرخو، ر ھم

 .ھايشان عذر خواست ھا و خانواده کردن ضرب و شتم رانندگان، از آن

 آذر قصد تجمع در ١۶ اکريل اصفھان روز   تن از کارگران شرکت پلی۵٠٠در ھمين حال، به گزارش ايلنا، حدود 

در ميانه راه، مقابل شھرک صنعتی مبارکه، کارگران را متوقف کردند و «ه مقابل استانداری اصفھان را داشتند ک

 ».ھا ندادند تر به آن اجازه حرکت بيش

کارگران پلی اکريل «:  کارگران شد، نوشتئیپيما  مانع راهئیکه چه نھاد يا نيرو اين خبرگزاری، بدون اشاره به اين

 ».اند در شش ماه گذشته، دستمزد خود را نگرفته«

 تن ٢٠ی ديگر از برخوردھا در اھواز روی داد که در نتيجه اعتراض صنفی کارگران خدماتی ھرداری اھواز، يک

 . نيز تشکيل شدئیھا پرونده قضا از آنان برای پنج روز بازداشت شدند و برای آن

 ٩٣ای صنفی سال  کارگر در ارتباط با اعتراض ھ٩نوشته ايلنا، دادگاھی در بافق يزد، برای  چند ماه پيش نيز به

به زندان و » اخالل در نظم و آسايش عمومی« مانند ئیھا اين کارگران به اتھام. حکم محکوميت تعليقی صادر کرد

 .ھا به اين حکم شکايت کرده است اند؛ اما وکيل مدافع آن شالق محکوم شده

س جمھور در امور حقوق ئيزاده، دستيار ر گيرند که الھام امين گونه برخوردھا در شرايطی صورت می اين

امنيت پيگيری مطالبات صنفی در چھارچوب قانون بايستی «: شھروندی، در شھريور ماه سال جاری به ايلنا گفت

 ».حفظ شود

گفته برخی عناصر حکومتی، اکنون نزديک به ده ميليون  کند و به از سوی ديگر، بيکاری در جامعه ايران غوغا می

با اين ھمه صنايع کوچک و بزرگ نيز با . ھا، تحصيالت آکادميک دارند دود نصف آننفر در ايران بيکار است که ح

 .کنند بحران روبرو ھستند و ھمواره کارگران خود را تعديل و اخراج می

 درصد از واحدھای ٣٠تنھا «: س خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، اعالم کردئيآبادی، ر سيد عبدالوھاب سھل

  ».کنند ن فعاليت میئي درصد مابقی تعطيل شده و يا با ظرفيت بسيار پا٧٠ ھستند و توليدی در ايران فعال

ھای واحدھای توليدی در ايران،  که بدھی آبادی، با اشاره به اين گزارش خبرگزاری تسنيم، سيد عبدالوھاب سھل به

 درصد ٣٠در مجموع امروز «: انديشد، گفت کس تدبيری در اين زمينه نمی تر شده و ھيچ روز به روز سنگين

 درصد واحدھای توليدی کشور تعطيل يا با ٧٠دھد بخشی از  واحدھای توليدی فعال است که اين امر نشان می

 ».کنند ن فعاليت میئيظرفيت بسيار پا

وضعيت فعلی بخش توليد با شرايط فعلی سيستم بانکی اصالً مناسب نيست، ھر سال «: آبادی در ادامه گفت سھل

البته ارائه . شود و ھيچ تدبيری در اين چند سال برای حل آن ارائه نمی شود   توليدی سنگين تر میديون واحدھای

ھر سال ديون واحدھای توليدی . تسھيالت جديد ھم بار جديدی را به معوقات گذشته توليدکنندگان اضافه کرده است

 «. شودشود و ھيچ تدبيری در اين چند سال برای حل آن ارائه نمی سنگين تر می
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اين صندوق . بينی کرده بود، رشد اقتصادی ايران در سال آينده نصف شود المللی پول پيش بين پيش از اين صندوق

 درصد اعالم کرده است اما پيش بينی کرده است ٥/٦ را ١٣٩٥ برابر با سال ٢٠١٦رشد اقتصادی ايران در سال 

 با اندکی بھبود ٢٠١٨رود در سال  انتظار می. برسد درصد ٣/٣ به نصف کاھش يابد و به ٢٠١٧اين رقم در سال 

 . درصد برسد٤/٥اين رقم به 

ھای صنعتی ايران نيز پيش از اين از خبر داده بود که تنھا  علی يزدانی، مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شھرک

 .اند  ھزار واحد صنعتی در ايران تعطيل شده٧سال، بيش از  در عرض يک نيم

س سازمان صنعت، معدن و ئير. خانه ماشين آالت صنعتی تراکتورسازی تبريز تعطيل شده استبرای مثال، کار

  .صورت موقت تعطيل شده است گويد که اين کارخانه به تجارت آذربايجان شرقی می

 ارديبھشت از ورشکستی کارخانه ماشين آالت صنعتی تراکتورسازی تبريز ١٢شنبه  منابع خبری ايران عصر سه

 ١١ و ٧ھا شرکت ماشين آالت صنعتی تراکتورسازی تبريز بر اساس حکم شعب   بر اساس اين گزارش.خبر دادند

 .دادگاه عمومی تبريز ورشکسته شده است

 که اداره   و اعالم کردهتأئيدای به اداره نظارت فرابورس ايران اين موضوع را  گذاری ملت، در نامه شرکت سرمايه

 .قرار گرفته است» ه تسويه و ورشکستی تبريزادار«امور اين شرکت در اختيار 

 خبر ورشکستگی تراکتورسازی گفته تأئيدس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقی با ئيحسين نجاتی ر

 .است که تعطيلی اين کارخانه صحت ندارد

پس از  ماشين آالت صنعتی تراکتورسازی را ھم تکذيب و گفته است که اين شرکت  او اخراج کارگران

 .سازی دچار مشکل شده است خصوصی

نجاتی از فروش دوباره اين شرکت به بخش خصوصی خبر داده و اعالم کرده است که خريداران بايد نسبت به حفظ 

 ٢٠٠ آالت صنعتی تراکتورسازی دارای  گفته او شرکت ماشين  به.سطح اشتغال موجود در اين شرکت تعھد بدھند

 .کارگر است

ھای وابسته به تراکتورسازی تبريز است که در سال  ت صنعتی تراکتورسازی يکی از شرکتشرکت ماشين آال

 . به بخش خصوصی واگذار شد١٣٨۵

موجب » افراد نااھل«شنبه به خبرنگاران گفت که واگذاری اين کارخانه به  رحيم شھرتی فرماندار تبريز عصر سه

ساله به شرکت تراکتورسازی  ته به صورت موقت و يکگفته او اين کارخانه سال گذش  به.بروز مشکل شده است

 .تبريز واگذار و حقوق معوق کارگران آن پرداخت شده است

کارگران ماشين آالت صنعتی تراکتورسازی سه سال قبل در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و اخراج از محل 

 .کار چندين تجمع برگزار کردند
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 اکتورسازیتجمع کارگران ماشين آالت صنعتی تر

حلی ارائه  کنند در عين حال ھيچ راه آن بخش از مقامات حکومتی که به اين وضعيت نابسامان کارگران اقرار می

ھای درون حکومتی و مقاطعی که نمايش انتخابات در پيش دارند  بندی ھا، فقط در رقابت جناح چرا که آن. دھند  نمی

  .کنند خود استفاده میاز اين نوع مسائل به عنوان حربه عليه رقبای 

» انتخابات«اصطالح  اين حادثه که تنھا دو روز پس از اول مه مه روز جھانی کارگر و در دوره تبليغات نمايش به 

گزارش  به. ھای سياسی حکومت اسالمی ھم راه يافته است رقابت بين نامزدھای جناح س جمھوری روی داده بهئير

ستادھای تبليغاتی ابراھيم رئيسی و محمدباقر قاليباف، دو تن از اين نامزدھا با منابع خبری، در پی وقوع اين حادثه، 

  . کردندتأسف، از اين واقعه ابراز ئیھا صدور اطالعيه

طبا، نامزد ديگر اين انتخابات، در واکنش به حادثه انفجار اظھار داشت که کار در معدن زغال  مصطفی ھاشمی

داد  س جمھوری بود، دستور میئيداند و افزود که اگر ر نمی» سانی و اسالمیان«سنگ را به دليل شرايط دشوار آن 

 به دولت پيشنھاد کرد که کاله ايمنی خاصی ٦٢ھاشمی طبا، گفته است که در سال . معادن زغال سنگ تعطيل شود

 .کاران تھيه شود که چون ھزينه آن زياد بود، مورد قبول واقع نشد برای معدن

ھای انتخاباتی باعث  ھا و فعاليت اميدوارم سرگمی« از اين حادثه گفته است که تأسفبا ابراز مصطفی ميرسليم نيز 

ای  او بر لزوم بازرسی نوبه» .سستی در مديريت بحران و کم توجھی به وضعيت و حال کارگران محبوس شده نشود

ز نامزدھای انتخاباتی ھم س جمھوری و يکی ديگر ائياسحاق جھانگيری، معاون اول ر.  کرده استتأکيدمعادن 

 .ای را برای رسيدگی به اين حادثه صادر کرده است دستور ويژه

ھای قربانيان تسليت گفته و از دستورھای خود به مقامات  حسن روحانی در پيامی به مناسبت اين حادثه، به خانواده

 .قربانيان سخن گفته استھای  دولتی برای تسريع در امدادرسانی و رسيدگی به وضعيت مصدومان و خانواده

ھای رقيب ھم در نحوه گزارش حادثه، واکنش مقامات دولتی و چگونگی  ھای متمايل به جناح نحوه نگرش رسانه

ھای خبری متمايل به دولت تصويری از فعاليت قابل توجه  که رسانه در حالی. رسيدگی به آن متفاوت بوده است

ھای رقيب نگرانی  ، در رسانه.اند نی و رسيدگی به اين حادثه ترسيم کردهھای دولتی برای امدادرسا مقامات و دستگاه

خبرگزاری .  اقدامات صورت گرفته منعکس شده استئیگونه حوادث و ترديدھای نسبت به کارآ نسبت به وقوع اين
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آنان فارس در صفحه گزارش لحظه به لحظه از اين حادثه، نظرات مخاطبان خود را نيز درج کرده که شماری از 

هللا خمينی  هللا روح رانی حسن روحانی در مراسم روز کارگر بر قبر آيت اين حادثه را با ماجرای اخالل در سخن

 .اند مرتبت دانسته و اظھارات تند مجری اين برنامه خطاب به معترضان نسبت به وضيت کارگران را يادآور شده

س کانون کارگران ئيخبرگزاری مھر به نقل از ر.  استدھنده ھا، بسيار تکان ستون حوادث رسانه نيم نگاھی به

  ».ديده کارگری در دنيا رکورددار است  ھزار حادثه١۵ايران با «: ساختمانی نوشته است

 درصدی فوت ناشی از حوداث کار در آن استان خبر ۵۵عنوان نمونه، پزشکی قانونی استان فارس از افزايش  به

شی از سوانح کاری در شش ماه نخست سال گذشته در استان فارس، نسبت به بر اساس ھمين خبر، فوت نا. دھد می

 . درصدی داشته است۵۵مدت زمان مشابه سال گذشته، رشدی 

عنوان مثال، شمار تلفات  به. گيری با استان فارس ندارد ھا و مناطق کشور نيز تفاوت چشم اوضاع در ديگر استان

    در قياس با مدت زمان مشابه سال پيش از آن٩٥فت ماھه نخست سال ناشی از سوانح کار در استان اصفھان در ھ

علت مرگ اين کارگران، سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت و .  نفر رسيده است۶۴افزايش داشته و به 

 نفر در اثر سوانح کاری استان اصفھان ١٧٠٠در ھمين بازه زمانی نزديک به . گرفتگی اعالم شده است برق

 .دان مصدوم شده

  .اند  سال سن داشته٣٩ تا ٣٠ترين قربانيان سوانح کارگری در اصفھان بين   خبرگزاری مھر، بيش بر اساس گزارش

دھند، اما  ھای مازندران و لرستان گرچه آمار رسمی از کاھش موارد فوت در سوانح کاری گزارش می در استان

در استان مازندران در ھفت ماھه نخست . داشته استاند، افزايش  شمار افرادی که در حين کار دچار مصدوميت شده

علت . اند  نفر مصدوم شده۵۴٠اند و بيش از   نفر در اثر حوادث کارگری جان خود را از دست داده۵٠سال جاری، 

 .گرفتگی اعالم شده است ھا، سقوط از بلندی و برق چون ساير استان اصلی مرگ ھم

ترين قربانيان سوانح کاری به  رو بيش شوند و از اين دستخوش سوانح میکارگران ساختمانی بيش از ساير کارگران 

 که وزارت کار اعالم کرده است، صدھا ھزار نفر از کارگران ئیطبق آمارھا. شود اين حوزه از کار مربوط می

 .ساختمانی از خدمات درمانی و بيمه تامين اجتماعی محروم ھستند

شود و  ه فوت، مصدوميت و نقص عضو ناشی از سوانح کاری را شامل نمیاز آن گذشته بيمه تامين اجتماعی، بيم

 .برند گونه کمک مالی نصيب نمی اش از ھيچ ، فرد مصدوم و خانوادهئیدر صورت بروز چنين پيشامدھا

 قربانيان و مصدومين سر باز زده و بيمه تامين اجتماعی کارفرماھا ھم تا کنون از پرداخت خسارت و ديه به خانواده 

ن، توجه کافی به مشکالت مسؤوالبايد توجه داشت که به اعتراف خود . دانند  پوشش چنين مواردی میمسؤولرا 

علت نوع کار  که اين دسته از کارگران به شود، حال آن ويژه کارگران ساختمانی نمی ايمنی و بھداشتی کارگران و به

 .خود در معرض خطرات زيادی قرار دارند

دھند که  دھد، ساالنه در حدود دو ھزار نفر در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می ھا نشان می بررسی

: گويد يکی از معاونين وزارت کارھم می. گيرد ھای ساختمانی قرار می  نيز در حوزه معادن و کارمسألهاين 

 و گازھای خطرناک، حدود ھای کاری آکنده از مواد ھای شغلی منتھی به مرگ کارگران برخاسته از محيط بيماری«

  )١٣٩٥-٢-١١ايرنا، ( ».بار فيزيکی است  برابر حوادث و سوانح مرگ١٢

ھای ميليونی کارگر  ويژه در ارتباط با توده ين حکومت اسالمی، در ھر موردی بهمسؤولآمارھای ارائه شده توسط 

 دو مورد ھم مرگ در اثر سوانح کاری ھميشه با واقعيت اختالف فاحش داشته و دارد بنابراين،  تعداد واقعی در ھر

اما ھمين تعداد . تر از آمار به اصطالح رسمی دولت می باشد ھای کاری بسيار بيش ھای ناشی از محيط و ھم بيماری



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٩

بسيار تقليل يافته آمار قربانيان در جھنم حکومت جھل و جنايت و اعدام اسالمی، بيانگر واقعيتی ھولناک در مورد 

  .ھای کارگر است ثمار تودهشرايط کار و است

ھای اضافی  دھنده کسب ارزش در کنار شدت کار و دستمزد نازل و ارزان نيروی کار کارگران در ايران، نشان

ھای ديگری مانند  چنين از مکانيسم حاصل استثمار کارگران توسط صاحبان سرمايه است، حکومت اسالمی، ھم

ترين و قابل  مھم. کند ھا استفاده می تر سود سرمايه ش باز ھم بيشکاھش حداکثری ھزينه توليد نيز در جھت افزاي

سازی شرايط و  ھای مربوط به ايمن  در ھزينهئیجو ترين راه و روش کاھش ھزينه توليد، حداکثر صرفه دسترس

 بودن ھا، به قيمت در خطر کاران وابسته به آن دولتی و پيمان ھای دولتی و شبه شرکت. باشد محيط کار و توليد می

فقدان وسايل و تجھيزات  .ورزند ھای کار و توليد به اين عمل جانيانه مبادرت می ھميشگی جان کارگران در محل

ھای توليدی و کاری خطرناک مانند معادن، ساختمان و کار با  پيشرفته ايمنی و عدم توجه مطلق به شرايط حوزه

ی اخير عامل اصلی تمامی سوانح کاری منتھی به ھا ، طی سال...زا و مضر برای سالمتی انسان و مواد آتش

ھا بدون قائل بودن  اين شرکت. ھای کار و استثمار بوده است شدن فيزيکی کارگران اين حوزه باختن و يا ناقص جان

ھايشان  ترين ارزشی برای جان توده مزدبگيران، ھمين وضعيت را در جھت حفظ و افزايش سقف سود سرمايه کم

زيرا در عين اطمينان از وجود ميليونی ارتش کارگران بيکار برای جايگزينی قربانيان ھر . دھند ادامه می

  .کشی و الزامات افزايش آن برايشان در اولويت قرار دارد شان، بھره روزانه

  

  

مرگ شغل  وير  ھران تصا ت سمان  آ در  ار   ب

 ١٥افتد که از اين تعداد نزديک به  ق می ھزار حادثه ناشی از کار اتفا٢٠براساس آمارھای منتشر شده، ساالنه حدود 

ترين ميزان مرگ و مير در محيط کار به کارگران معادن و  پس از آن، بيش. ھزار حادثه در بخش ساختمانی است

  . اين يکی از آمارھای اعالم شده توسط پزشکی قانونی است. کارگران صنايع اختصاص دارد

کنند که رقم پنج نفر در ھر روز را شامل   درصد کارگران فوت می٠١طور متوسط حدود  با توجه به اين آمار، به

ھا، اولين سال اشتغال، در ميان افراد متاھل و زنان، کودکان و  تر در فصل تابستان و صبح اين حوادث بيش. شود می

رض حادثه ھای سنی در مع تر از ساير گروه  سال بيش٢٣ تا ٢٠گروه سنی . افتد پذيرتر، اتفاق می مھاجران آسيب

  .قرار دارند
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 ھزار و ١٢ حدود ١٣٩٣ تا سال ١٣٨٣ھای   سال بين سال١٠سازمان پزشکی قانونی، گزارش داده است که در 

.  درصد حوادث شغلی مربوط به حوزه ساختمان است۵١. اند  نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده۴٣۶

طور کلی کارگران آموزش ديده در زمينه  به. گردد ت بازمی درصد از داليل بروز حوادث حين کار به عدم نظار٣٩

  . درصد معادن فاقد بھداشت و ايمنی الزم ھستند٩٠ايمنی در کل کشور چھار درصد و 

ھای الزم به  بنابر تحقيق مشترک وزارت رفاه و مرکز تحقيقات سالمت کشور، ايمن نبودن محيط کار، فقدان آموزش

توجھی کارفرمايان به قانون کار باعث شده اين آمار در کشور ما  کانات پيشرفته و بیکارگران و نبود تجھيزات و ام

ھای خود از مراکز صنعتی و  موضوعی که ھمواره بازرسان کار در بازديد. المللی باشد ھای بين باالتر از استاندارد

 در اين حوزه بايد جدی گرفته سازی و ارتقای فرھنگ ايمنی  دارند و معتقدند آموزش، فرھنگتأکيدتوليدی بر آن 

احتياطی را علت نيمی از  سازمان تامين اجتماعی بی. شود تا آمار مرگ و مير ناشی از حوادث کار کاھش يابد

ھای کار در  ھای محيط ترين آسيب داند، بريدگی، شکستگی، سقوط، قطع دست و انگشت دست شايع حوادث کار می

  .ايران است

ترتيب عبارت است از سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت،  دھد، به صل گرما رخ میحوادث کار که عمدتا در ف

سقوط از ارتفاع، برخورد مصالح ساختمانی با سر و کمر . برق گرفتگی، سوختگی و خفگی ناشی از کمبود اکسيژن

به عالوه، . ندک و در نھايت فلج شدن، از جمله خطراتی است که سالمت کارگران ساختمانی را ھمواره تھديد می

ھای زيادی اعم از خورده شدن نسوج بدن، آسيب به شش و  کنند با مشکالت و بيماری کارگرانی که با سيمان کار می

  .چشم و حساسيت مواجه ھستند

ن است؛ زيرا کارگران مجبورند اضافه کاری کنند يا دو شغله و سه ئيھای حوادث کاری، دستمزدھای پا يکی از علت

 ساعت در روز کار کند، ١٨ تا ١۵بنابراين کارگری که مجبور است بجای ھشت ساعت بين . شغله کار کنند

افزون بر آن کارگری که . تری در کار دارد کند، چون تمرکز کم ھا پيدا می تری در کار با دستگاه پذيری بيش آسيب

از . دث کاری قرار داردتر در معرض حوا احساس امنيت شغلی ندارد و از معاش فردای خود مطمئن نيست، بيش

 ۵٢ديگر عوامل حوادث کار، فقدان حداقل آموزش به کارگران و نبود امکانات ايمنی و بھداشتی است که برخی 

  .دانند درصد از حوادث را ناشی از عدم نظارت در محيط کار می

ھای  عين حال نبود تشکلھا ندارد، در  ھا و کارگاه وزارت کار به اندازه کافی بازرس برای فرستادن به کارخانه

افزايش سود باعث . داند  در مورد امکانات ايمنی و بھداشتی کار میکنترولمستقل کارگری را از عوامل فقدان 

ھا، کاسک   کنند، مثال کمربند ايمنی بر روی داربستئیجو شود که کارفرمايان در دادن وسايل ايمنی صرفه می

يا حتی شير برای کارگرانی که با سرب سر و کار دارند، به مقدار کافی ايمنی، دستگاه تھويه در کارخانه، ماسک 

  .شود گيرد و حقوق کافی نيز به کارگران داده نمی در اختيار کارگران قرار نمی

يکی از مشکالت آمار حوادث در ايران، وجود ابھام در آمار افرادی است که تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی 

ھای آمارگيری  اصالح و ارتقای سيستم. شود ھای کوچک می د زيادی از کارگران کارگاهنيستند و اين شامل تعدا

برای جلوگيری از حوادث کارگاھی برای افراد، ماشين آالت و اموال نياز به . ناپذير است کشور در آينده اجتناب

تواند به  گيری می نگ پيشسازی فرھ ای نداشته و صرف توجه به ايمنی به ويژه آموزش و نھادينه اقدامات پيچيده

  )١٣٩٥- ٢-١٩ايسنا، ( ».کاھش تلفات ناشی از حوادث منجر شود

ھای  شواھد و نتايج مطالعات حاکی از آن است که در يک دھه گذشته نشانگرھای سالمت کارگران در بيماری

  .د نبوده استرو به بھبو... ھای اجتماعی شامل فقر، طالق، خشونت خانگی و محيط کار و  غيرواگير و آسيب
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، در توضيح ٩٥-٢-٢٠ه ملی تحقيقات سالمت به خبرگزاری حکومتی ايسنا، مؤسسدکتر بھزاد دماری، معاون 

 تا ١٣٨١دھد از سال  ھا نشان می بررسی«: وضعيت ارايه خدمات بھداشتی و سالمتی به کارگران، گفته است

نيان اين حوادث تحت پوشش سازمان تامين  درصد قربا٩٠که  ضمن اين.  حوادث شغلی سه برابر شده است١٣٩١

. ھای کاری حضور دارد  ھزار کارگر تنھا يک بازرس در محيط١۵در حال حاضر به ازاء ھر . اجتماعی نيستند

ھا، اولين سال اشتغال، در ميان افراد متاھل و زنان، کودکان و  تر در فصل تابستان و صبح حوادث شغلی بيش

  ».افتاده استپذيرتر اتفاق  مھاجران آسيب

 انجام شده است، در حال حاضر بسته خدمتی مدونی برای ھر يک از مشکالت ٩٤طبق اين بررسی که در سال 

ضعف ھمکاری بين بخشی از . ای و غير مستمر است که ناقص، جزيره شود يا اين سالمت کارگران يا مشاھده نمی

ويژه در مناطق  ھای بھداشت کارگری، به نهاندازی خا سوی سازمان تامين اجتماعی در خصوص تجھيز و راه

ای و کمبود   واحد ارائه خدمات بھداشت حرفهتأسيسمحروم، ضعف در توجيه کارفرمايان در خصوص سوددھی 

ای از موارد ديگر مطرح شده در اين مطالعه به عنوان معضالت فعلی  آگاھی کارگران نسبت به مبانی بھداشت حرفه

  .ستھای بھداشت کارگری ا خانه

 -  ھای قلبی ھا، سکته ھای غيرواگير مانند سرطان حداقل در يک دھه گذشته، نشانگرھای سالمت کارگران در بيماری

ھای تنفسی، حوادث شغلی و اختالالت روانی   عضالنی و بيماری-  ھای اسکلتی عروقی، فشارخون و ديابت و بيماری

ھای اجتماعی شامل فقر، طالق، خشونت خانگی و  بچنين آسي  درصد شيوع داشته است و ھم٢٤، ٩٤که در سال 

بر اين اساس نظرات مثلث کار، مداخالت قبلی در اين . محيط کار، اختالفات خانوادگی رو به بھبود نبوده است

يابی از مداخالت ملی ارتقای سالمت کارگران در  گذاری شده نبود و گزارش ارزش مند و ھدف خصوص نظام

  .دسترس نيست

دھد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان  آمارھا نشان می. چنان باالست ح و حوادث ناشی از کار ھمآمار سوان

 ٤٠باالترين ميزان حوادث را به خود اختصاص داده به نحوی که ميزان حوادث ناشی از کار در بخش ساختمانی به 

  .درصد در سال گذشته رسيده است

در سال گذشته از کل تلفات حوادث کار در : ، آمده است١٣٩٥يبھشت  ارد١٥در گزارش خبرگزاری حکومتی ايرنا 

بر اساس گزارش پزشکی قانونی در سال گذشته پس از سقوط از .  نفر زن بودند١٥ نفر مرد و ٤٧٩کشور ھزار و 

 ٥٦گرفتگی،   نفر به دليل برق٢٤٧ نفر بر اثر اصابت جسم سخت، ٣٢٢ نفر شده است، ٦٥٨بلندی که موجب مرگ 

  .اند  نفر به داليل ديگر جان خود را از دست داده١٤١ نفر بر اثر کمبود اکسيژن و ٧٠ سوختگی، نفر

ھای گذشته آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در کشور از وضع مطلوبی برخوردار  عقيده کارشناسان، طی سال به

  .ھا افزايش داشته است نبوده و در برخی سال

، ٩۵ اسفند ٩ آذر تا ٣٠دھد، در فاصله  نشان می» لنايا«ران يی خبرگزاری کار اچنان که اخبار حوادث کارگر آن

ھای  دھد، در ماه لنا نشان میياخبار حوادث کارگری ا. اند شان را از دست داده ن کار، جاني کارگر در ح۶٠ش از يب

شان که در اثر حادثه کار يکی از اعضايدادن   خانواده در غم از دست۶٠د نوروز، حداقل يمنتھی به آغاز بھار و ع

منی و بھداشت کار در يدھنده عدم نظارت بر مقررات ا دھنده که نشان اند؛ آماری تکان ن رفته، به سوگ نشستهياز ب

  .کشور است
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: علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از باال بودن آمار حوادث کار، چنين اقرار کرده است

ث ناشی از کار و ايجاد امنيت روحی، روانی و جسمی در نيروی کار بايد استانداردسازی و برای کاھش حواد«

  ».ريزی الزم صورت گيرد برنامه

 عامل اصلی در بروز حوادث محيط کار نقش دارد که ١١ھای صورت گرفته توسط وزارت کار،  بر اساس بررسی

ص، تھويه نامطلوب، لباس خطرناک، فقدان اطالعات و احتياطی، نور ناق حفاظ و معيوب، بی استفاده از وسايل بی

  .رود ھا به شمار می ترين آن آموزش و عدم رعايت مقررات ايمنی از مھم

چنان اميد به زندگی دارند، اما کارگران ايرانی   سال بعد از بازنشستگی ھم٣٠ی المانطبق آخرين تحقيقات، کارگران 

در حال . کنند دود سه سال بعد از بازنشستگی به علت بيماری فوت میآور معموال ح شاغل در کارھای سخت و زيان

  . برابر حوادث ناشی از کار است١٢ھای شغلی منجر به فوت شش تا  حاضر، بيماری

 کودک بر اثر حوادث کار جان را خود ٧ نفر از جمله ١٣٠٠ھای رسمی تنھا در سال گذشته، بيش از  طبق گزارش

تعداد . شوند  کارگر ساختمانی قربانی حوادث کار می٢٠٠٠ھا ھر سال حدود  خی گزارشبنا به بر. را ازدست دادند

کند و  ھای ناشی از اشتغال بيداد می بيماری. باختگان است مصدومان و مجروحان حوادث کار چندين بار بيش از جان

  .ھر سال ھزاران نفر از کارگران را به کام خود می کشد

طور مشخص تر اين است که محيط ھا و مراکز  وقی مطلق کارگران در ايران و بهحق دليل اصلی اين وضعيت، بی

  .المللی است ھا در سطح بين ترين داری تحت حاکميت جمھوری اسالمی از ناامن کار در سرمايه

بايد اعتراف «:  ارديبھشت در سخنانی در مجلس گفت٢٦شنبه  کاظم جاللی عضو مجلس شورای اسالمی، روز يک

ن است و بيکاری جوانان ئيويژه در حوزه معيشت و اقتصاد؛ منفی و يا بسيار پا اوضاع داخلی کشور بهکنيم که 

ھمه بايد ھوشيار باشيم که آستانه تحمل . شود کردگان ھمانند بمب ساعتی به ساعت صفر نزديک می ويژه تحصيل به

  »...ن آمدن استئيمردم مستضعف پابرھنه در حال پا

وقوع اين حادثه «: ، وابسته به حاکميت؛ نماينده گلستان در مجلس گفت»باشگاه خبرنگاران«اری بنا به نوشته خبرکز

بودن تجھيزات، يکی از عوامل اصلی انفجار  خاطر اشتباه عامل انسانی رخ داده باشد و قديمی تواند صرفا به نمی

 ».آيد شمار می معدن يورت به

براساس جلسه فوری که ديشب با حضور «: ورای اسالمی، گفترامين نورقلی پور نماينده گلستان در مجلس ش

بررسی عوامل مختلف اين حادثه  ين ديگر استان تشکيل شد بهمسؤولوزير صنعت، وزير کار، استاندار گلستان و 

  ».ناگوار پرداختيم

ده که در وزارت صنعت اعالم کر«:  کردتأکيدچنين  نماينده کميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی، ھم

کار از اين  دانيم که آيا پيمان ، سه سنسور تشخيص گاز به اين معدن داده است و در حال حاضر نمی٩٥اواخر سال 

  تجھيزات ايمنی در معدن استفاده کرده يا نه؟

 ھزار تومانی ٩٠٠ تا ٨٠٠نورقلی پور در پاسخ به اين سئوال که آيا درست است که کارگران اين معدن، حقوق 

 دستمزد بر تعيينشده و  کار پروژه پرداخت می ھا توسط پيمان بله، البته حقوق«: اش اين بود کردند، تجيه  میدريافت

  ».اساس اشل کارگری است

برخی از کارگران معدن زمستان يورت » بيمه کامل«در اين ميان يک نماينده مجلس شورای اسالمی، گفت  که تنھا 

 ھا باشد و شماری از اين افراد، بين شش ماه تا يک سال حقوق آن» ه فوتبيم دچار حادثه شد که روز چھارشنبه

  .طلب دارند
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 ارديبھشت، در ١۴شنبه،  ه گلستان، اين اظھارات را روز پنج عليرضا ابراھيمی، نماينده آزادشھر و راميان از حوز

 .الين بيان کرد آن جم گو با جام و گفت

مانده دارند و از نظر بيمه درمانی ھم از چتر  يک سال حقوق عقببرخی از کارگران از شش ماه تا «: او گفت

 ».نظر کامل است ھا به حمايتی مطلوبی برخوردار نبوده، تنھا بيمه فوت آن

گزارش ديگری نيز حاکی است که وزير صنعت، معدن و تجارت که در پی حادثه انفجار معدن زمستان يورت 

 .شود کارگران اين معدن پرداخت می» معوقات«ته است که  گف،شھرستان آزادشھر به گلستان سفر کرده

معوقات سال گذشته اين «زاده گفت که  محمدرضا نعمت» ايرنا«گزارش خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی،  به

 ». است٩۴ و ٩٣ھای  کارگران پرداخت شده و معوقات باقی مانده مربوط به سال

نسبت به استنشاق بوی گاز و خطر «تر شماری از کارگران   که پيشعليرضا ابراھيمی، نماينده آزادشھر، گفته است

  .مواجه شد» توجھی با بی«که » ن معدن ھشدار داده بودندمسؤوالانفجار به 

 .ياب برای بررسی ابعاد اين حادثه و برخورد با خاطيان شده است او خواستار تشکيل يک کميته حقيقت

کاری معدن زغال   نفر از کارگران پيمان٨٠ش شده بود، در پی تعديل  گزار،١٣٩۴چنين در ارديبھشت ماه سال  ھم

سنگ زمستان يورت شمال غرب در آزادشھر استان گلستان، کارگران اخراجی با ھمراھی جمعی ديگر از کارگران 

 .در مقابل ورودی تونل شماره سه تجمع کردند

ی چندين روز در اعتراض به مطالبات مزدی خود در مھرماه ھمان سال نيز در خبرھا آمد؛ کارگران اين معدن برا

منابع مالی کافی برای «کار در پاسخ به اعتراض کارگران گفته بود  مديران پيمان. دست به تجمعات اعتراضی زدند

، با اين حال، کارگران معدن زغال سنگ زمستان يورت ھمواره با »پرداخت حقوق کارگران را در اختيار ندارند

 .الی به کار خود ادامه داده بودندتمامی مشکالت م

معدن يورت » سھم عمده«نی، معاون امور معادن وزارت صنعت ايران، اعالم کرد که ياز سوی ديگر جعفر سرق 

 .متعلق به بسيج است و اين معدن متعلق به دولت نيست

ج، يوابسته به بس» انيرانيصندوق مھر ا« درصد متعلق به ٢٠ن معدن يعنی حدود يا» سھم عمده«گفته سرقينی،  به

و بخشی از آن متعلق به » ای سپاھانيع و معادن احيصنا«، وابسته به شرکت »تكادو«حدود ده درصد متعلق به 

 .است» ن طبسينگ«شرکت زغال سنگ 

 . بودند ابی كردهيارز» سکير در زمره معادن كم«ن معدن را يگفته سرقينی، تازه كارشناسان ا به

 از جمله .اند ن کار کشته و مجروح شدهي تعدادی از کارگران معادن ايران بر اثر حوادث در حزيھای گذشته ن در سال

 .زد پنج نفر کشته شدنديدر اردکان استان » قلعه خرگوشی«ت ي در بر اثر انفجار در معدن گران٩٣در سال 

 کشته شدن سه نفر و سنگ کوھبنان موجب زغال» چشمه پودنه« نيز انفجار گاز در معدن ٩٢در اسفندماه سال 

 .گر شديزخمی شدن شش معدنچی د

: مير کارگران اقرار کرد و ای درباره مرگ سيدحسن ھفده تن؛ معاون روابط کار وزارت کار سال گذشته در مصاحبه

 نرخ حوادث ناشی از کار منجر به مرگ در بين يکصد ھزار نيروی کار صفر است، اين در حالی است جاپاندر «

  ».ر کشورھای ديگری از جمله ايران باال استکه اين نرخ د

ين مسؤولای و ساير  ھا و نامزدھای رياست جمھوری، خامنه چنين جناح دولت روحانی، وزير کارش علی ربيعی، ھم

خود در آستانه نمايش » کارگردوستی«بار معدن يورت استان گلستان را به نمايشی از  ريز و درشت، حادثه مرگ

 .دھنده و افشاگرانه است ھای يکی از معدنچيان يورت اما بسيار تکان حرف. اند  تبديل کردهمسخره انتخابات خود
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معدن «: ، يکی از معدنچيان حاضر در حادثه معدن آزادشھر به خبرگزاری حکومتی مھر، گفتئیابوطالب سوسرا

  ».به دليل نشت آن بوديورت آزادشھر سنسور تشخيص نشت گاز ندارد و علت اصلی اين حادثه ھم انفجار گاز 

کنند تا با باتری  شود، آن را برای روشن کردن به بيرون منتقل می زمانی که لوکوموتيو معدن خاموش می«: او گفت

انه شاھد حادثه تأسفدھد و م ھنگام روشن کردن لوکوموتيو با باتری، انفجار به دليل نشت گاز رخ می. روشن شود

  ».بزرگ و دلخراشی بوديم

 ».شد و اين يکی از داليلی بود که منجر به اين حادثه شد گاه نکات ايمنی در اين معدن رعايت نمی ھيچ«: او افزود

 تا کنون ١٣٩٢از سال «:  ماه حقوق ما را پرداخت نکردند، گفت١٨که  يکی از معدنچيان زمستان يورت با بيان اين

ھر سال سه تا چھار ماه از حقوق ما را ھا را به صورت کامل واريز نکردند و در  ن مربوطه حقوقمسؤوال

 ».نپرداختند

: که اين مسير تونل در گذشته نيز از ايمنی مناسبی برخودار نبود، اظھار داشت رضا محمودی پارسيان با بيان اين

  ».ن مربوطه معدن در شھرستان و استان اعالم کرده بوديممسؤوال را به مسألهما بارھا اين «

ن انجام مسؤوالالعملی از سوی  انه تاکنون ھيچ گونه عکستأسفکه م زمستان يورت با بيان اينيکی از معدنچيان معدن 

گيرد ھمه   محوطه بسته است و وقتی انفجار صورت می طرفه و اين تونل به صورت يک«: نشده بود، افزود

  ».دھند موجودات زنده در تونل بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست می

ھای گذشته در   ھزار تومان برای يک کارگر معدن در سال٧٧٠ تا ٧٣٠که تنھا حقوق  ن با بيان ايناين کارگر معد

  ». ھزار تومان رسيده است٨٠٠امسال اين ميزان به «: شد، گفت نظر گرفته می

س کردند و براسا  ماه از بيمه ما را پرداخت می٣اين در حالی بود که در ھر سال «: پارسيان ادامه داد محمودی

  ».کرند و اين حق ما معدنچيان بود ھا در طول سال ما را بيمه می قانون نياز بود که اين

: کردند، افزود  ساعته فعاليت می١٦ کارگاه و در ھر شيفت ٢که معدنچيان در  اين کارگر معدن با بيان اين

  ». نفر مشغول به فعاليت بودند٨صورت متوسط در ھر کارگاه  به«

ن مسؤوالاين موضوع به «: شد، افزود که از روز گذشته بوی گاز در معدن استشمام می ا بيان اين ب اين کارگر معدن

  ».توزيع داده شده بود ولی در محل کارگاه يک دستگاه گاز برای سنجش گاز در معدن وجود نداشت

 دقيقه اکسيژن به ٢٠ھا راه ديگری ندارند و در مدت يک ربع تا  که اين تونل ، با بيان اينئیرضا محمودی پارسا

  ».شد کرد از کار اخراج می بارھا اين موضوع را تذکر داديم اما ھر کسی اعتراضی می«: رسد، افزود اتمام می

کار ھستيم و حقوق   ماه طلب١٨ تا ١٧«: داديم، افزود که بايد با ايمنی صفر به کار خود ادامه می وی با بيان اين

  )حکومتی خبرگزاری تسنيم: منبع( ».ر ماه از حقوق ما را پرداخت نکردند تا چھا٣نگرفتيم چرا که در ھر سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢۵

، موجب اعتراض تشکل ھای مستقل ١٣٩٦ ھزار تومانی برای کارگران در سال ٩٣٠اکنون حداقل دستمزد ماھانه 

در چنين وضعيتی، اگر از .  حکومت ھستند، شده استتأئيد که مورد ئیھا کارگری و حتی آن دسته از تشکل

 که حداقل دستمزد کارگرانشان چندين برابر حداقل دستمزد کارگران ايران است بگذريم، از اين ئیورھای اروپاکش

آمار که ترکيه سه برابر پايه حقوق کارگران ايران و عربستان تقريبا چھار برابر پايه حقوق ايران را برای 

  . کارگرانش در نظر گرفته است

شرايط سخت کار ھمراه با عدم دريافت به موقع حقوق و دستمزد شرايط را . استترين کارھا  کار معدن که از سخت

 ھر از چند گاھی حوادث ھولناک انفجار و ريزش انهتأسف مکند و تر می چيان بسيار سخت ھای معدن برای خانواده

نداردھا را داشته باشد از ھمين جھت تجھيزات ايمنی در آن بايد باالترين استا. گيرد آوار جان تعدادی از آنان را می

دار کشور،  ترين سرمايه عنوان بزرگ داری ايران به داری و حکومت سرمايه اما سودطلبی و حرص و ولع سرمايه

در استفاده از نيروی کار ارزان و عدم استفاده مناسب از تجھيزات ايمنی که ضروری اين کار خطرناک است، 

ھای کارگران و محرومان  معادن و اغلب صنايع کشور است که خانوادهخراش در   دلئیھا ھمواره باعث ايجاد حادثه

پناه را در بازار درندگان  شان داغدار کرده و کودکان و زنان بی ھای سال در غم از دست دادن عزيزان را برای سال

  .کند داری رھا می سرمايه

عوقه، افزايش دستمزدھا متناسب با ترين خواست کارگران ايران، پرداخت دستمزدھای م ترين و فوری امروز مھم

تورم و گرانی واقعی در بازار، آزادی حق تشکل و آزادی کارگران زندانی و ھمه زندانيان سياسی و به رسميت 

  !شناختن آزادی بيان و انديشه است

 جز فالکت  سال حاکميت جمھوری اسالمی،٣٨ھا در  دانند که سھم آن خوبی می کارگران آگاه و مردم آزاداه ايران به

اکنون رفتن به پای . روزی، سرکوب و سانسور، زندان و اعدام، فقر و استثمار شديد، چيز ديگری نبوده است و سيه

شدن به ابزار و سياھی لشکر  معنای تبديل  اين ھمه فالکت و سرکوب و بهتأئيدھای رای اين حکومت، عمال  صندوق

ھا و تضمين بقاء  ھای عمومی جامعه و حاکميت بين آن روتھای حکومتی بر سر چگونگی تقسيم قدرت و ث جناح

تاکنون در اين نزديک به . ھا ندارد حکومت جھل و جنايت و ترور و وحشت اسالمی است و ھيچ نفعی برای آن

يک از مطالبات اقتصادی و سياسی و فرھنگی کارگران و مردم محروم و آزاده ايران برآورد  چھار دھه، نه تنھا ھيچ

اند بالفاصله با تھاجم وحشيانه  حقوقی اعتراض کرده گری و بی ھا به اين ھمه وحشی ست، بلکه ھر موقع آننشده ا

چه که خواست  بنابراين، بيش از اين نبايد اجازه داد اين حکومت ھر آن. اند نيروھای سرکوبگر حکومتی روبرو شده

م اين انتخابات نفعی برای اکثريت مردم ايران ئيگوبار با صدای بلند و محکم ب رو، يک بر سر مردم بياورد از اين

  !ای نيست ندارد و اين حکومت نيز شايسته ھيچ جامعه

ھا  ھای اجتماعی و اتحاد و ھمبستگی سراسری آن دھی کارگران و ديگر جنبش در چنين شرايطی، تنھا خودسازمان

ھا تحميل کند و از سوی ديگر، زمينه را  آنداران و حکومت  تواند قدم به قدم مطالبات کارگران را بر سرمايه می

  . با اين حکومت جانی فراھم سازدئی تکليف نھاتعيينبرای 

  !درديم دل و ھم خراش کارگران معدن ھم دھنده و دل ديدگان اين فاجعه تکان باختگان و آسيب در پايان با خانواده جان

  ٢٠١٧ ششم مه -  ١٣٩٦ ]ثور[شنبه شانزدھم ارديبھشت

 . ی از اعتراض بازماندگان معدن يورت پخش کرده استفلمفارس، وابسته با سپاه پاسداران حکومت،  خبرگزاری 

  :فلملينک اين 

  


