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 سرمايه و گفتگوی ايمنی محيط کار
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July 03, 2010   

در حوزه ھای مختلف کار و  استثمار شدن   ھنگام  شدن سا�نۀ صد ھا و ھزاران کارگر مرگ و مير يا مصدوم

توليد در سراسر جھان که به سوانح کاری موسوم گشته است جزء �ينفک نظام بردگی مزدی و رابطه توليد ارزش 

  .اضافی است

    اين سوانح می شود مانند ايمن نبودن محيط کار، زمان طو�نی کار، شدت کار و کليه عواملی که باعث وقوع 

بيشتر سرمايه داران برای سوداندوزی انبوه تر و افزايش ھر چه بی مھارتر ريشه در حرص و جوش ھر چه 

يکی از ملزومات کسب سود ھرچه فراوان تر، کاھش ھرچه بيشتر ھزينۀ توليد در موارد . سرمايه ھای خود دارد

. آن است صرفه جويی در ھزينه وسايل و تجھبزات ايمنی محيط کار نيز يکی از ده ھا مورد   که مختلف می باشد

ً بعPوۀ عوامل ديگر مانند شدت کار و نتيجتا خستگی و فرسودگی بيش از حد کارگر، فرسوده بودن ماشين  اين امر

  .آ�ت و وسايل کار، ھر سال باعث مصدوم و کشته شدن ميليون ھا کارگر توسط سرمايه می گردد

تی تا عقب مانده ترين آن از اين لحاظ کم يا آسمان تمام جوامع سرمايه داری اعم از پيشرفته ترين کشور ھای صنع 

در کشور سرمايه داری .  تفاوت می تواند در شمار وقوع اين به اصطPح سوانح کاری باشد .بيش ھمرنگ است

 در   رعايت با� ترين استاندارھای ايمنی سوئد به عنوان يکی از پيشرفته ترين جوامع صنعتی اروپا که مدعی

 شمار زيادی از بردگان مزدی در محل ھای کار خود دچار سوانع می شوند که به  ، ساليانهمحيط کار و توليد است

سوای اين امر ھزاران کارگر در اين کشور بر اثر شدت کار دچار صدمات .  تعدادی از آنان منجر می گردد مرگ
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  ر سوئد با تمرکز روی ادارۀ محيط کار سرمايه د ًاخيرا در گزارشی از. و مشکPت جسمی و روحی عميق ھستند

تصادفات بسيار سخت زيادی در بخش ساختمان سازی رخ می دھد « :  به صراحت آمده است حوزۀ کار ساختمان

  » کند   شرايط ايمنی محل ھای کار ساختمانی  بايد اقدام به باررسی لذا اين اداره

ه علت سقوط از نردبان ھا و طبق برآورد ادارۀ فوق بيش از ده درصد تصادفات کاری در بخش ساختمان ب

 معتقد است که تعداد سوانح در حوزۀ کار   ادارۀ محيط کار سرمايه .باشدداربست ھای ساختمانی از ارتفاع با� می 

 از ميان سوانح زيادی که در اين بخش 2009 تا 2005 فاصلۀ سال ھای  در. ساختمان دو برابر ساير حوزه ھاست

کارگر  طی فقط چھار سال چھارده   به اين ترتيب رخ داده است، چھارده مورد منجر به مرگ کارگران شده است

 ادارۀ محيط کار نشان  مطالعه و بررسی انجام شده توسط. قربانی سود اندوزی سرمايه در اين قلمرو کاری شده اند

می دھد که علت اصلی اين تصادفات مرگبار کمبود ھای اساسی در شرايط کار و امکانات ايمنی شرکت ھای 

 اين  :"ست که رئيس ادارۀ محيط کار می گويدجنبۀ فاجعه آميز قضيه آنقدر عريان شده ا. مربوطه بوده است

و ادامه می .  تPش بيشتری جھت کاھش سوانح کاری دست بزند واقعيات باعث شده است که ادارۀ متبوع او به

 شود شرکت ھا بايد آنھا   محل ھای کار مشاھده  اگر طی بازرسی کمبود ھائی در وسايل و امکانات ايمنی :"دھد

در غير اين صورت ادارۀ متبوع او می تواند به اقدامات سخت !! ًمو� اين کار را می کنندرا برطرف کنند که مع

 ما می توانيم دستور رفع کمبود ھای وسايل ايمنی و برطرف کردن شرايط نا ً مثP. تری در اين رابطه مبادرت کند

  ". ليدی آنھا را ممنوع نمائيم ايمن ميحط کار را برای شرکت ھای خاطی صادر کنيم يا ادامۀ فعاليت کاری و تو

 کار را با� بردن دانش  ريئس ادارۀ محيط کار بعد از تشريح روش ھای بازرسی، شرط اصلی ايمنی محل ھای

او چنين القاء می کند که گويا تنھا دليل بی توجھی سرمايه داران !! صاحبان شرکت ھا در اين زمينه اعPم می کند

بايد از اين نماينده سرمايه !! و حفظ جان توده ھای کارگر کمبود دانش آن ھاستبه ملزومات ايمنی مراکز کار 

 حتی عقب مانده ترين سرمايه داران دنيا برای به کارگيری کليه دستاوردھای دانش بشری در  پرسيد که چرا

پای امکانات حفظ افزايش دينار دينار سود و سرمايه خود دچار ھيچ ميزان کمبود آگاھی نيستند،اما به محض اينکه 

 رئيس اداره محيط  !!جان کارگران پيش می آيد ھمه آن ھا به موجودات اعصار ماقبل جاھليت مبدل می گردند؟؟

او برای اينکه به سرمايه داران ثابت کند که با تمامی تار . کار سرمايه به اين ميزان عوامفريبی ھم اکتفاء نمی کند

و برای اينکه اطمينان کامل دھد که اداره متبوعش قصد ھيچ نوع کنترلی و پود ھستی خود در خدمت سرمايه است 

ًاداره اش اصP قصد ندارند ھيچ کارفرمائی را : بر کارگرکشی آن ھا در محيط ھای کار ندارد اضافه می نمايد که

  !!ً بلکه منظور صرفا کنترل محيط ھای کار می باشد !!توبيخ کند

 


