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  ٢٠١٣ اپريل ٠۴
  

  ! ارزش جان کارگر
 ۀ عدم تھي سرمايه داری، سوانح حين کار می باشد که در اساس و اغلب به دليلۀيکی از عوارض ھميشگی نظام ظالمان

 توليد و افزايش سود خود به وجود می ۀوسائل ايمنی ضروری در محيط کار توسط سرمايه داران جھت کاستن از ھزين

ھا می  وليت چنين سوانحی را بر دوش خود کارگران و بی مباالتی آنؤھا ھميشه مس آيند، اما سرمايه داران و مبلغين آن

 . اين سوانح را الپوشانی می کنندوليت خود در ؤاندازند و به اين طريق مس

 يابی کارگران و سطح رزمندگی آن  بسته به حد سازمانتجربه نشان داده که موفقيت سرمايه داران در اين زمينه کامالً 

 ھر کجا کارگران متشکل تر و رزمنده تر باشند و احزاب  . کارگر داردۀھای سياسی انقالبی طبق ھا و وجود سازمان

 و نفوذ بيشتری برخوردار باشند دولت را مجبور می کنند که بورژوازی حريص را به رعايت برخی کارگری از قدرت

 اما در کشور ھای تحت سلطه ای نظير ايران که ديکتاتوری ھای وابسته دست سرمايه  .از اصول ايمنی کار وادار کند

وب مبارزات کارگران از متشکل شدن آن ھا  با سرک باز گذاشته اند و قاعدتاً داران را در چپاول نيروی کار کامالً 

  . فرق می کند وضع کامالً ،جلوگيری می کنند

در اين کشور ھا اوالً ھر حادثه ای را به حساب بی احتياطی کارگر می گذارند و کارفرما را بی گناه جلوه می دھند؛ و 

سی کرده و کارفرما را وادار به رعايت در ثانی بازرس ھای دولتی  که علی االصول بايد شرايط ايمنی کارخانه را برر

يک سری اصول ايمنی نمايند در سيستم فاسد موجود برای حفظ شغل خويش چشم ھای خود را بسته و جيبھای خود را 

  . باز می کنند و به اين ترتيب شرايط مرگباری برای کارگران آفريده می شود

  آذر ماه٢٠ فوالد غدير يزد در ۀ کارخانۀ انفجار در کورۀ باربرای نشان دادن اين واقعيت می توان به گزارشاتی که در

 اين حادثه در مطبوعات جمھوری اسالمی انعکاس ۀبررسی آن چه در بار.  مراجعه نمود، رخ داد١٣٩٠ سال ]قوس[

 که يافته به روشنی نشان می دھد که چگونه جمھوری اسالمی تمام قد به دفاع از سرمايه داران برخاسته و آن جا ھم

مقصر بودن کارفرما غير قابل چشم پوشی است با وقاحت تمام با محکوميت ھای جزئی اجازه نمی دھد که خللی در کار 

  .و منافع آن ھا ايجاد شود

 ذوب آھن ۀ فوالد غدير يزد، کورۀ يعنی بيشتر از يکسال پيش  نزديکی ھای تعطيلی کارخان٩٠ آذر ماه سال ٢٠در 

کارگر نيز مجروح ) و به روايتی سه( کارگر اين واحد توليدی کشته و يک ١٨ آن  ۀ در نتيجکارخانه منفجر می شود که

 درصدی، پدر خود را نيز در اين ۴۵محمدعلی مکاری، کارگر مجروح در اين حادثه که عالوه بر سوختگی . می شوند

  :ی گويد اين که اين حادثه چگونه رخ داد چنين مۀرويداد دردناک از دست داده است در بار
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راھی وجود نداشت که گاز خارج . دھنٔه کوره بسته بود. کوره کيپ شده بود، فوالد مذاب سرد شده داخلش ريخته بودند "

اين کارگر صدمه ."  پنج ثانيه ھم طول نکشيد. جوشيد گاز زير مواد مذاب جمع شده بود و فوالد ھم که داشت می. شود

دانستيم که  ما می: "گو نشسته می گويد و ری که در اين زمينه با وی به گفت صحبت ھای خود با خبرنگاۀديده در ادام

 ھمين - دولت . کرديم زديم و تحمل می کند اما از ترس اخراج حرفی نمی لباس پالستيکی ھيچ محافظتی از ما نمی

 که کارگر بوديم و ما. کردند که به کارگرانش لباس ايمنی بدھد  بايد صاحب کارخانه را مجبور می-ھای کار  بازرس

و در ادامه می ." خواھيد به سالمت  ذوب فوالد و اين ھم لباس، نمیۀگفتند اين کور می. قراردادمان کف دستمان بود

  :گويد

چرا که در سال ھای گذشته ھم چنين . دادند آمدند اما به درستی کار خود را انجام نمی  کار میۀھا از ادار بازرس "

دادند ما فقط برای کار کردن  ھا کارشان را به درستی انجام می اگر آن. داشتيم)  کشته١٨ اين سطح البته نه در(اتفاقاتی 

تعمق در سخنان اين کارگر به خوبی عمق ." گرديم يا نه رفتيم که ندانيم امروز زنده بر می نمی. رفتيم به کارخانه می

ی آنھا در حق کارگران می شود از يک طرف و که از طرف سرمايه داران و دولت حامرا شرايط استثمار و ستمی 

 با گويائی ھر چه بيشتری نشان می از طرف ديگر،وضعيت بسيار سخت و دشواری که کارگران ما در آن به سر می 

  . دھد

 و چه پيش از آن، کارفرما بدون در اختيار ١٣٩٠ آذر ٢٠ کارگران اين کارخانه چه در زمان وقوع حادثه ۀبه گفت

ھا ھمواره به اجبار در مجاورت کوره  کرده است و آن گذاشتن لباس کار مناسب، کارگران را به محيط کار اعزام می

 ھمواره يکی از حوادث شايع در ميان کارگران اين واحد توليدی سوختگی سطحیای که  اند به گونه مشغول کار بوده

از زمان راه : "ارگر صدمه ديده در اين حادثه در رابطه با تاريخ سوانح حين کار در اين کارخانه می گويدک. بوده است

 تا زمان وقوع حادثه آذر ماه سال گذشته، کوره ذوب کارخانه شش بار دچار حادثه شده ٨۶اندازی کارخانه در سال 

و نفر از کارگران در جريان حوادث جداگانه دچار  د٨٧ و ٨۶در سال ھای "و در اين رابطه توضيح می دھد که " بود

  ."  حادثه شدند که يکی از آنان فوت کرد و ديگری بر اثر شدت سوختگی در ناحيه چشم نابينا شد

 کار در گزارش خود کارفرما ۀکه بازرسان ادار در ارتباط با انفجار فوالد غدير يزد در آذر ماه، جالب است بدانيم با اين

شناخته و معرفی نمودند اما دادگاه جمھوری اسالمی ھمين کارفرما را در "  درصدی١٠٠مقصر "دثه را در اين حا

محکوميت شش ماھه به .  کارگر انجاميده بود به تنھا شش ماه حبس تعزيری محکوم نمود١٨حادثه ای که به مرگ 

ر دادگاه ھای آن جوانانی که  کارگر توسط کارفرمای مربوطه در کشوری صورت گرفت که د١٨خاطر به قتل رسيدن 

تر از شش ماه محکوم می  ھای طوالنی به حبس" اخالل در ترافيک"در امر ترافيک اخالل ايجاد کرده اند را به جرم 

ھمين واقعيت نشان می دھد که ارزش جان کارگر در نظام سرمايه داری ايران و در شرايطی که جمھوری . کنند

با منطق ارزش گذاری و .  آن قدر پائين است که به حساب نمی آيد،را بر پا نگھداشتهاسالمی با چماق سرکوب اين نظام 

 ماه حبس تعزيری کارفرمای حريصی که ۶ کارگر برابری می کند با ١٨جمھوری اسالمی جان " طبق قانون"البد 

  !از زده استبرای کسب سود بيشتری از قبل استثمار کارگران، ار تھيه وسائل ايمنی الزم برای آنان سر ب

او .  در آخر موضوعی از زبان محمدعلی مکاری، کارگری که در اين حادثه صدمه ديده بسيار قابل توجه و تعمق است

  :می گويد

ھا از سر  چندی پيش برای پيگيری موضوعی به کارخانه مراجعه کردم و مطلع شدم که کارخانه باز شده و فعاليت "

ين است و احتمال تکرار حوادث ئيت نکات حفاظت ايمنی و بھداشت مانند گذشته پاگرفته شده است اما ھنوز کيفيت رعا

ولين دولتی در حالی که ھيچ ارزشی برای جان ؤاين واقعيت گويای آن است که کارفرما و مس."  مشابه وجود دارد

بدبختی خانواده ھايشان، سود کارگران قائل نيستند، سعی دارند دوباره با بازی با جان آن ھا و به قميت قتل و آوارگی و 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اين را .  اين کارخانه رخ داد، به گونه ای آن را رفع و رجوع کنندۀند تا اگر باز انفجاری در کورااندوزی کنند و منتظر

ه سيفی فرماندار ل وقت مجلس شورای اسالمی و عزيزالـۀ علی اکبر اوليا نمايند١٣٩٠ھم بايد دانست که در انفجار سال 

گو با ايلنا اعالم کرده بودند که انفجار کپسول گاز يا مھمات مستعمل و عمل نکرده به جا مانده از زمان و  وقت در گفت

 ۀبا اتکاء به چنين توجيھاتی به نفع سرمايه داران، جای ترديد نيست که اگر فاجع." جنگ دليل اين حادثه بوده است

 آيد، باز وکالی مجلس و فرماندھانی خواھند بود که چنين  فوالد غريو يزد به وجودۀديگری برای کارگران در کارخان

 پاسداری از سرمايه داران زالو صفت ۀحادثه ای را به دستگاه ھای جاسوسی  و توطئه ھای خارجی نسبت دھند تا وظيف

  .درستی انجام داده باشنده را ب

 جا که به طور رسمی گزارش داده شده اند واقعيت افزايش شديد سوانح حين کار در مراکز توليدی و کار در ايران تا آن

امری که .  کارگر به ھمين دليل جان می بازند۵نشان ميدھند که ھر روز ) خيلی از سوانح کار رسماً اعالم نمی شوند(

روشنی فقدان وسائل ايمنی الزم در مراکز کار را آشکار ساخته و نشان می دھد که بورژوازی دندان گرد ايران ه خود ب

 خود مبارزه برای ۀاين واقعيت تلخ به نوب. ود بيشتر با وقاحت غير قابل انکاری با جان کارگران بازی می کندبرای س

 کارگر قرار می ۀاز بين بردن سيستم سرمايه داری و سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی را با برجستگی در مقابل طبق

  .دھد

 

 


