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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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 Political  سياسی

  
  بھروز سورن

  ٢٠١٦ می ١٠
   

رسند، معلول می شوند يا می   نمی]بازنشستگی[تقاعدآنھا به سن 
 !ميرند

   

  

   
مرگ توسط خفگی و نبود . نيست چاه ھا و فاضالب ھا حتی برای تنفس کارگران امکانات مکفی موجود ،در معادن

 بيشتر کارفرمايان و ئیول آن سودجوؤ ريزش و زير آوار ماندن نيز از آنجمله حوادثی ھستند که تنھا مس،نجاکسي

والن می خواھم فکری به حال ايمنی معادن کنند چون ما ؤفقط از مس: رگرانيکی از کا. صاحبان مراکز توليدی ھستند

 خود را می بينيم و ۀم شايد اين آخرين بار باشد که خانه و خانوادئيم، با خودمان می گوئيھر روز که از خانه بيرون می آ

  . شايد قسمت ماھم مانند ھمکارانمان که در اين راه جان خود را گذاشتند، بشود

.................  

در ايران و برطبق آمار ھر ازگاھی که از .  گرددیر ھزاران كارگر مي ساالنه موجب مرگ و مكار از ی ناشحوادث

 دوم قرار دارد ۀ حوادث کارگری در رد،پس از آمار مرگ و مير از طريق تصادفات. رسانه ھای داخلی منتشر می شود
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. شود ولين و رسانه ھای جمھوری اسالمی شنيده میؤينباره از سوی مسدر ا! اما با اين حال کمتر سخنی يا تدبيری

 جان کارگران کشورمان برای رژيم بی ،سکوت و الپوشانی اين وجه از آمارھا بدين معنی است که در حقيقت امر

ايه حتی بی ارزش تر از دستمزد ناچيز آنان که بارھا زير خط فقر است و برای کسب آن از جان خود م. ارزش است

  . می گذارند

ند به ھر شرايطی که از سوی کارفرما عرضه اآنھا مجبور. بخش مھمی از قربانيان حوادث کاری کودکان کار ھستند

نيازمند درآمد برای خود و خانواده . اغلب زير پانزده سال سن دارند و طبق قوانين بيمه نمی شوند.  تن دھند،می شود

 ئیدر آمارھا نمی گنجند زيرا در قوانين جا. ر انسانی صاحب کار تن می دھندھستند و از ھمينرو به خواست ھای غي

 آنان می گذارند که برای بالغين و آنھا نيز ۀعھده در محيط کار وظايفی را ب. برای کار کودکان در نظر گرفته نشده است

  . خود و بی اطالعی از پيشرفت ھای ايمنی به اين وظايف تن می دھندئیدر بزرگنما

ه ويژه کارگران فصلی ساختمانی با طلوع آفتاب و به آرامی آغاز می شود و به ز کاری پر خطر برای کارگران و برو

ھيچ کس نمی داند که آيا با غروب آفتاب به خانه باز می . موازات وھمراه آن حادثه و مرگ ھم برای کارگران می آيد

 امنيت کاری و ھر روزه با فروش نيروی کار و تنھا برای لقمه ای گردد يا نه؟ آنھا نه بيمه دارند و نه حقوق مکفی و نه

  . خطر می کنند، شانۀنان برای خود و خانواد

ه  ھمچنان افزايش می يابد و صدای بی صدای آسيب ديدگان ب،آمار مرگ و حوادث کارگری بر طبق داده ھای آماری

اموش اند و خود را به کوچه علی چپ می زنند و حکومتيان خ. گوشی بدھکار اين صدا نيست. کس نمی رسد گوش ھيچ

از اين ھم فراتر رفته و در . بر فشار خود به معترضان و فعاالن کارگری در بيرون و درون زندان ھا می افزايند

  .کرات اذعان می کنند که مقصر حوادث کاری خود کارگران ھستنده تبليغات حکومتی خود ب

 اختصاص داده می شود و ميلياردھا خرج تبليغات مذھبی می! صدور انقالبدر شرايطی که بودجه ھای نجومی به 

 می شود ولی استثمارگران حاکم حتی ءدر زمانی که ميلياردھا برای نقش طالئی فالن مکان کذائی مقدس اھدا. شود

  . خود نمی دھنده زحمت آماده نگاھداشتن و سرويس ھای ضروری ماشين ھای آتش نشانی را ھم ب

  !ر نگاه کنيدبه تصوي

زمانی که کارگر زن و مرد برای فرار از آتش به پنجره ھای بيرونی آويزان می شوند و آتش نشانی سر می رسد و 

 اما باالبرنده ماشين آتش نشانی نقص فنی داشته است و دو کارگر شريف از ،اميدھا برای نجات آنھا زنده می شود

  .ارتفاع خود را به پائين پرتاب می کنند

.  اين حوادث ھر از گاھی گزارشی منتشر و پس از چند روز از صفحات رسانه ھای دولتی محو می شودۀبار در

 باقی ،ثيرات اين فجايع اما ھمچنان برای خانواده ھای کارگران مصدوم يا کشته شده که بی ھيچ حمايتی رھا می شوندأت

مھاجرت فصلی يا ] به خصوص افغانستان[مردانی که به شھرھای ديگر . اغلب مردان با اين حوادث مواجه اند. می ماند

کارگران . مين کنند و تحت ھر شرايطی تن به کار می دھندأ خود را  با حداقل ھای مالی تۀدائمی می کنند تا خانواد

  .ص می دھندساختمانی و ھم آنھا که در ارتفاعات کار و خطر می کنند در صدر امار مرگ حين کار را به خود اختصا

 زير آوار دفن ، ريزش و انفجار در معادن،سقوط از ارتفاع.  کار بدون امنيت شغلی است،ھولناک ترين وجه استثمار

اينھمه در پی عطش کارفرما برای افزايش سود از قبل کار ....  و ،ھنگام حفر قنات و يا کار در چاه فاضالبه شدن ب

حمايتی که با سرکوب . حمايت تام و تمام حاکميت قرار می گيردسخت و طاقت فرسای کارگران است که مورد 

  .ن کارگری ھمراه است  نمايندگان و فعاال، کارگران معترضۀاعتراضات کارگری و حبس و بازداشت و قتل وحشيان
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 در کارگران اگر از حوادث ناشی از کار جان سالم بدر ببرند اغلب به دامان از کار افتادگی زودرس می افتند آنھم

مين أمناسباتی که کوچکترين حمايت ھای ابتدائی را از آنھا دريغ می کند و اکثريت مطلق قربانيان تحت پوشش ت

 نزديک به سی ١٣٩٣تنھا در سال . ندازيممارھا بيآاين نکته حائز اھميت است چنانچه نگاھی به . اجتماعی قرار ندارند

  .ھزار مصدوم حوادث کاری اعالم رسمی شده است

 ناچارند نيروی خود را ھمانند بردگان به ،ستان فصل مرگ کارگرانی است که در چھارراه ھا و ميدان ھای شھرھاتاب

 فروش بگذارند و تن به ھرگونه ستم و اجحاف و قوانين ضدکارگری کارفرما و ناامنی شرايط کار بدھند و دچار ۀعرص

يرا که فصل ھجوم کارگران فصلی اغلب ساختمانی به   ز،ل مرگ آوری برای آنان استصتابستان ف. حادثه می شوند

  .  خبری نيست،شھرھای بزرگ برای لقمه ای نان است و از قوانين کاری و نرم ھای ضروری

وقوع می پيوندد و اينچنين سرنوشتی ه در بسياری از شھرھای شمال کشور دو سوم حوادث کاری سال در تابستان ب

مان با فرارسيدن فصل گرما رقم می خورد و آنچه باقی خواھد ماند چنانچه شوم برای شريف ترين شھروندان کشور

ايمنی . پنھان شده در گلوست دستھای پينه بسته، کمرھای خميده و چھره ھای سوخته و بغض ھای  ،کارگران جان ندھند

اشين آتش نشانی آژير م. در محيط اين آسيب پذيران  واژه ايست گم شده و امکانات نجات کارگر مصدوم بی اعتبار است

  .دارد اما دکل ندارد و اگر ھم دارد مشکل فنی دارد

مرگ توسط خفگی و نبود .  چاه ھا و فاضالب ھا حتی برای تنفس کارگران امکانات مکفی موجود نيست،در معادن

فرمايان و  بيشتر کارئیول آن سودجوؤ ريزش و زير آوار ماندن نيز از آنجمله حوادثی ھستند که تنھا مس،نجاکسي

والن می خواھم فکری به حال ايمنی معادن کنند چون ما ؤفقط از مس: يکی از کارگران. صاحبان مراکز توليدی ھستند

 خود را می بينيم و ۀم شايد اين آخرين بار باشد که خانه و خانوادئيم، با خودمان می گوئيھر روز که از خانه بيرون می آ

  .  که در اين راه جان خود را گذاشتند، بشودشايد قسمت ماھم مانند ھمکارانمان

که ديده ايم در  تا جائی.  کار و مرگ ھمزاد اند،گويا در جوامعی ھمانند ايران با سرمايه داری فاسد و استثمارگر

کشورھای اروپائی و در پروژه ھای کوچک و بزرگ تا بخش بزرگی از سرمايه برای پروژه به اشکال مختلف و تحت 

  .مين امنيت کارگران در حين کار اختصاص داده می شودأاستای تقوانين در ر

اما آنچه برای حکومتيان در اولويت قرار دارد اين است که ھرگونه صدای اعتراضی را در نطفه خفه کنند و تشکل 

 تداوم و شدت بخشند و ،ن کارگری و کارگران معترض در مجتمع ھای توليدیستيزی را با سرکوب ضدکارگری فعاال

  .اثبات برساننده ود به سرمايه داران و مالخواران را بخاينچنين سرسپردگی 

٠٨/٠٥/٢٠١٦  

   

  :يادداشت

از آنجائی که اشتغال افغانھا در ايران به مشاغلی که از آن نام برده : با تأسف نويسندۀ اين مطلب فراموش نموده بنويسيد
ات کاری افغانھای مقيم  در ايران در مقايسۀ آن با تعداد شده است، محدود گرديده در نتيجه بيشترين قربانيان حادث

  .کارگران ايرانی، می باشند
 AA-AAادارۀ پورتال 

 

 
 


