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  کار جانباخته گلوگاهیبه یاد همه کارگران دکل

 و دیگر کارگرانی که قربانی سوداندوزي نظام سرمایه داري شدند. 
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  مقدمه:

در نظام سرمایه داري همه چیز حول به دست آوردن بیشترین میزان اضافه ارزش و کسب 

ی محرومیت ها، بی حقوق اشکال استثمار، انواع نابرابري و ریشه کلیهسود انجام می گیرد. 

که شیوه تولید سرمایه تا زمانیها و سیه روزي هاي بشر نیز در همین جا نهفته است. 

 که کار نه رابطه اي میانظام اجتماعی بشر باشد و تا زمانیدر ن داري، شیوه تولید مسلط

انسان و طبیعت براي رفع نیازهاي او، بلکه در شکل موجود آن یعنی طوق رقت بارترین 

در بر همین پاشنه خواهد  بر پاي اکثریت غالب سکنه زمین باشد، بردگی مزديشکل 

یدان هاي جدید کشتار وسیع هر روز باید شاهد گشایش م در چنین شرایطی چرخید.

. هر روز تعداد بیشتري از کارگران اورمیانه و دیگر نقاط جهان باشیمتوده هاي انسانی در خ

کارخانه ها و ساختمان هاي در جان خود را در اثر نبود ایمنی در پتروشیمی ها، معادن، 

فقر و آوارگی، کودکان کار و خیابان، و هر لحظه بر میزان  بدهنداز دست حال ساخت 

وده افزفاجعه انسانی دیگر ، نابودي محیط زیست، دیکتاتوري و هر فحشا و تن فروشی

  شود.

نوع کار،  تعیینسرمایه با خرید نیروي کار کارگر و تبدیل آن به کاال، دخالتگري کارگر در  

در جامعه اي که  زمان کار، حاصل کار، سرنوشت محصول کار و سرنوشت زندگی خویش

با تبدیل نیروي کار کارگر به کاال، . در آن کار می کند را از حیطه اراده او خارج می کند

 ماندن، نیروي کارش را معامله کند،در واقع خود او نیز کاال می شود. او باید براي زنده 

رات ج به همین دلیل بهرا در اختیار سرمایه بگذارد.  یعنی خودش یا وجود انسانی خویش

 آزاد انسانیفروش نیروي کار، رابطه سقوط کامل کارگر از هستی  می توان گفت،

   خویش است.

از ابزار کار گرفته تا اشیاء مصرفی، همه و کل سرمایه اجتماعی و هر چه هست و نیست، 

تولید می شود،  ارزش نهفته در هر کاالیی که توده هاي کارگر است.محصول کار همه 

صاحب سرمایه که کارگر به آن انتقال می دهد.  (فکري و یدي) است معادل نیروي کاري
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 صرف بازتولید بخش کوچکی از این ارزش ایجاد شده را به کارگر می دهد تا ریالی معادل

ر ارزش تولید شده (اضافه ارزش) بخش بزرگتنیروي کار وي و به واقع زنده ماندن او شود. 

 سرمایه نیروي کاريصاحب سرمایه شده و کارگر کمترین بهره اي از آن نمی برد. یب نص

پاسخگوي تمامی نیازها و بیشترین اضافه ارزش و سود و را می خرد که سرچشمه تولید 

الزامات سودآوري و فرآیند انباشت باشد. در همه این احوال نیروي کار کارگر کاالیی است 

کارگر براي آنکه زنده بماند و هزینه که باید خریداري آن بیشترین سود را ایجاد نماید. 

ي ارزش معیشت خود و خانواده اش را فراهم کند، مجبور است نیروي کارش را (این کاال

زد حتی کمتر از م ،ه نظام سرمایه داري تعیین می کند و در موارديآفرین را) به قیمتی ک

کارگر مجبور است براي جلب رضایت سرمایه به فروش برساند.  مصوب حاکمان سرمایه

 ر شرایط غیر ایمن را به جان بخرددار به هزار و یک ساز او برقصد، خطرات ناشی از کار د

عم صاحبان به ز م کارهایی بدهد که در شان انسانی هیچ کارگري نیست.و تن به انجا

به صورت  آن (سرمایه دار)و خریدار  نیروي کار (کارگر) معامله بین فروشنده سرمایه،

و صاحبان دو کاالي مختلف از سر رضایت وارد معامله می شوند.  آزادانه انجام می گیرد

است آنطور که صاحب  مجبورکارگر براي زنده ماندن واقعیت اما چیز دیگري است. 

قرار دهد. از آن گذشته تنها زمانی این  سرمایه حکم می کند، نیروي کارش را در اختیار او

شانس را دارد که بتواند نیروي کارش را به فروش برساند که نیازهاي سودآوري سرمایه، 

و  و فالکت دست گرسنگیبا باید مصرف نیروي کار او را ایجاب کند. در غیر این صورت 

این معامله چیزي نیست جز دیکتاتوري  پنجه نرم کند. به درستی می توان گفت

   ما کارگران.تحکیم بندهاي بردگی مزدي بر دست و پاي بربرمنشانه سرمایه و 

ی خود منه تنها کارگران را به فقر و فالکت می کشاند، سرمایه دار را نیز برده  سرمایه

ان بودن به طور ، از ارزش ها و معیارها و مالك هاي انسانی یا انساز انسانیت او را ،سازد

به  تبدیل. از شرف و شعور و فکر انسانی تهی می گرداند کامل ساقط می کند و به واقع

مایه نظام سرشیئی می کند و زائده خود می نماید. دقیقا از این جهت است که می گوییم، 

   است. بشریتدشمن  قه کارگر کهطب نه فقط دشمن داري
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سرمایه اساسا، ذاتا و به صورت عام، رویکردي مستمر و بی وقفه به افزایش بارآوري و 

تا بتواند بر سود خود بیافزاید. افزایش ساعات کار، تنزل قیمت  کاستن از هزینه تولید دارد

فراهم ساختن  ،نیروي کار و کاستن از هزینه هاي مربوط به مصرف نیروي کار از جمله

محیطی ایمن براي کار، متعارف ترین و اولین چاره اندیشی هاي صاحبان سرمایه براي 

عدم توجه به ایمنی کار، کم کردن هزینه هاي تولید و تحصیل سود هرچه بیشتر است. 

رنج  بسیاري کشورهاي دیگرشیوه تمامی سرمایه داران جهان است. اما در ایران وضع از 

ایه در این گذر با فراغ بال کارگر را در معرض تمامی مخاطرات، از جمله سرمآورتر است. 

براي . افزایش دهدخطر مرگ قرار می دهد، فقط به این خاطر که میزان سود خود را 

صاحب سرمایه چه اهمیتی دارد که کارگري در حین انجام کار جانش را از دست بدهد یا 

. او تنها به سود بیشتر می اندیشد و بس. از این جهت است که براي دچار نقص عضو شود

ایمنی کارگران هیچ هزینه اي نمی کند مگر آنکه نبود ایمنی کار در امر تولید خللی ایجاد 

و اگر در بعضی شرکت ها می بینیم که کمترین توجهی به مسئله ایمنی می شود، نماید. 

و کاستن از میزان  غیر از اهمیت به جان کارگر يقدر مسلم باید به دنبال دالیل دیگر

  سوانح حین کار گشت.

کارگر  7بنا بر آمار و ارقام منتشر شده توسط نهادهاي نظام سرمایه داري ایران، هر روز 

این اعداد تنها کسري از تعداد واقعی . در حین انجام کار جان خود را از دست می دهند

همین  هاست.نبیشتر از ایواقعی جان باختگان بسیار  آمار. بدون شک گان استکشته شد

که هر سال بر تعداد جان باختگان در حین انجام کار، افزوده می  آمارها نشان می دهند

در بسیاري از شرکت ها، وظایف خود را به پر کردن تابلو  HSEواحدهاي فرمایشی شود. 

اتفاقی رخ داد، مسئولیت را متوجه  تا اگراعالنات و هشدارهایی به کارگران تقلیل داده اند 

به جاي اینکه در کنار کارگران، در امر مبارزه براي ایجاد شرایط ایمن  شخص کارگر کنند.

ار ککار بایستند، دوشادوش صاحبان سرمایه و مدیران حلقه به گوشش تالش می کنند 

ها و دریافت گواهینامه  امن ترین شرایط را توجیه کنند. در خطرناك ترین و نا

استانداردهاي قالبی و تابلوهاي رنگارنگ مرتبط با ایمنی محیط کار، در عرصه رقابت میان 
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انتظار داشتن از این سرمایه ها امروز به سرگرمی صاحبان سرمایه تبدیل شده است. 

فه این وظی آب در هاون کوبیدن است. ،واحدهاي فرمایشی براي بهبود کیفیت ایمنی کار

با مبارزه متحد شورائی و سرمایه ستیز خود ایمنی و بهبود شرائط کار  ما کارگران است که

 توجه بهبراي  هیچ جائیفکر و ذهن بورژوازي  را بر صاحبان سرمایه تحمیل کنیم.

باید با قدرت پیکار این ما کارگران هستیم که  در درون خود ندارد.جان انسان ها 

ک مرگ ی مین ایمنی جان خویش سازیم.طبقاتی خود سرمایه داران را مجبور به قبول تض

 ، در بهترین حالت ناراحتیافتداتفاق  هم حتی اگر به بدترین وضع براي بورژوازي کارگر

ارزش هاي انسانی و احترام به زندگی و حیات انسان  اسداشتپ .از دست دادن یک کاالست

ه ار و ستم سرمایبر متن مبارزه مستمر خود علیه استثم بایدما کارگران است که  کارها، 

  و موجودیت نظام بردگی مزدي آن را به ظهور رسانیم. 

 مسئله عدم تامین ملزومات ایمنی در محیط کار، در همه حوزه هاي کاري وجود دارد.

طی هفته هاي اخیر و اکثر کارگران در حوزه هاي مختلف تولید با این موضوع مواجه اند. 

عسلویه به دلیل مسمومیت غذایی راهی بیمارستان براي چندمین بار، صدها تن از کارگران 

 در اثر استنشاق جنوب و پتروشیمی شازند اراك شدند. تعدادي از کارگران مناطق نفتی

کشته و عده اي هنوز خون باال می آورند. کارگران مقنی ایرانی و افغانی  (H2S) گاز ترش

مانی از ارتفاع سقوط در عمق چاه ها خفه می شوند و روزي نیست که یک کارگر ساخت

که ذکر تمامی آنها، طومار بلندي خواهد  موارد بیشماري از این دست وجود داردنکند. 

  شد.

توسط وزارت کار و تعاون گذشته  »دستورالعمل کار در ارتفاع«بیش از ده سال از تنظیم 

ک ، نزدیطبق آمار منتشر شده است و هر روز بر تعداد کارگران جان باخته افزوده می شود.

ولع سیري ناپذیر سرمایه  در اثر سقوط از ارتفاع بوده است.  حوادث حین کاربه نیمی از 

به کسب سود بیشتر، به خوبی نشان می دهد که این قوانین و دستورالعمل ها، تنها نوشته 

 که فقط کشتار هایی بی ارزش براي فریب و توهم آفرینی در میان کارگران می باشند

ذکر  هم» قانون کار« به اصطالح موارد مربوط به ایمنی در  وجیه می کند.کارگران را ت
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 فقط قانون سرمایه براي این قانون ؟شده است. اما قانون کار را چه کسی تصویب می کند

سود حداکثر و استثمار هر چه وحشیانه تر کارگر است. این قانون قرار نیست ضامن کسب 

 جانش را از دست میري بر اثر استنشاق گاز سمی زمانی که کارگسالمتی کارگر باشد. 

سهل انگاري و بی احتیاطی کارگر را همه  دهد یا وقتی کارگري از ارتفاع سقوط می کند،

در حالی که مسبب اصلی این وقایع، نظام سرمایه دارانه . علت وقوع حادثه اعالم می کنند

ن به هر کاري می کند. همه دولت تولید است که براي سود بیشتر کارگر را وادار به تن داد

ها، نهادها و قوانین آنها زیر هر نام و عنوان، اشکال اجتماعی توسعه یافته نظم سرمایه و 

پاسدار این نظام می باشند. چشم امید داشتن به تصویب قوانین یا رعایت ایمنی از سوي 

ه سرمایه را صاحبان سرمایه خیال و وهم است. این اتحاد و همبستگی کارگران است ک

آنچه امروز طبقه کارگر وادار به اجرا و پذیرش خواست و مطالبات ما کارگران می کند. 

در کشورهاي توسعه یافته به دست آورده است نه لطف صاحبان و دولتمردان 

نظام سرمایه بلکه محصول مبارزات سترگ طبقه کارگر بین المللی و حاصل عقب 

هترین حالت پس گرد مصلحتی و موقت نشینی اجباري و اضطراري یا در ب

ز ا بورژوازي این یا آن کشور در مقابل امواج کوبنده مبارزات کارگران بوده است.

 طول روزانه کار و کاستن از ،بدو پیدایش سرمایه داري، کارگران براي بهبود شرایط کار

 رکوبسل مبارزات خونینی با صاحبان سرمایه و نیروهاي پلیس و عوام سختی و شدت کار،

از همین رو است که این ها همه تابعی از چگونگی توازن قواي طبقاتی سرمایه داشته اند. 

  میان پرولتاریا و بورژوازي است.  

فقدان حداقل ایمنی در شرائط کار دکل کاران مسلماً مسأله اي جدا از شرائط سراسر ناامن 

محیط کار همه توده هاي کارگر نیست. از این مهم تر، کل این معضل فقط گوشه اي از 

دنیاي بدبختی ها و سیه روزي هاي ما در نظام سرمایه داري است. منظور از گفتن این 

در زیرش آن است که ما دکل کاران به مشکل هالکت بار حرف و کشیدن خط تأکید 

بودن شرایط کار خویش به عنوان جزئی از پروسه تشدید استثمار و فاجعه بی حقوقی و 

ستمکشی خود در نظام کار مزدي نظر اندازیم. موضوع این گونه است و چون این گونه 
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هادهاي دولتی نخواهد است راه چالش معضل هم دل بستن به دخالت وزارت کار و سایر ن

بود. کار دولت  سرمایه این نیست که از فشار استثمار ما بکاهد، سود سرمایه را پائین آرد 

تا ما سالم باشیم! چنین تصوري فقط شایسته آدم هائی است که یا مدافع سرسخت این 

د. ننظام هستند یا زیر فشار توهم، جهل و ناآگاهی قادر به کمترین شناخت از آن نمی باش

میان ما و سرمایه، میان طبقه کارگر و نظام سرمایه داري هر چه هست، هر چه 

جریان دارد، هر چه مربوط به کار و زندگی در این دنیاست، همه و همه، بدون 

هیچ استثنا، نه محمل گفتگوهاي آشتی جویانه که کامالً بالعکس، موضوع مبارزه 

که باید آن را باور کرد و شیرازه هر این واقعیتی است  و جنگ واقعی طبقاتی است.

جهتگیري و مبارزه و اعتراض قرار داد. براي اینکه ذره اي از مخاطرات و میزان هالکتبار 

بودن شرائط کار خویش، از جمله شرایطی که ما دکل کاران در آن کار می کنیم بکاهیم، 

علیه سرمایه داري  باید اساس را بر مبارزه متحد شورائی و سراسري توده هاي طبقه خود

بگذاریم. باید هر لحظه و هر گام مبارزه براي بهبود این شرایط و کاهش مخاطرات جانی 

آن را به لحظه و گامی از کل جنگ جاري طبقه خود علیه سرمایه تبدیل کنیم. تنها در 

این صورت است که از این گام ها و لحظه ها نتیجه خواهیم گرفت. براي اینکه پایه مزدها 

ا باال ببریم، براي اینکه روزانه کار را کوتاه کنیم، براي داشتن بیمه درمان و بیکاري، براي ر

آموزش بهتر، براي هر میزان رفاه و امنیت و آزادي و باالخره براي کاهش خطرات محیط 

کار باید بتوانیم بورژوازي و دولتش را به عقب رانیم. این کار نیازمند قدرت است. ما این 

ا داریم اما پراکنده است. باید قدرت خود را باور کنیم و بنیان هاي نظام سرمایه قدرت ر

داري را هدف قرار دهیم. سرمایه را به عقب نشینی واداریم و هر گام عقب نشینی سرمایه 

و موفقیت خود را پله تعرضات و پیروزي هاي بعدي سازیم. تنها از این طریق است که می 

ار از جمله در عرصه بهبود شرائط کار، شاهد موفقیت هایی باشیم. توانیم در هر حوزه پیک

 .و فردي قابل حصول نیستبه صورت مجزا و خواسته هایمان باید توجه کنیم که مطالبات 

براي  .راه را آغاز کنیمباید با تعداد بیشتر و اکثریت افرادي که در ارتفاع کار می کنند 

ی دیگر همکارانمان داریم. این همراهی اتفاق نمی نیاز به همراه تحقق آنچه می خواهیم،
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ست به دیکدیگر را پیدا کنیم و براي بهتر کردن شرایط کار و زندگیمان  مگر آنکهافتد 

باید متحدانه و یکپارچه  ،تمامی کارگران حوزه هاي کار در ارتفاعما  چاره اندیشی بزنیم.

دکل کاران شرکت هاي همراه  از دست در دست هم نهیم.براي سازماندهی این مبارزه 

کار  کارگران دکلو  گلوگاهی برق بندانتا دکل اول و دیگر اپراتورهاي تلفن همراه گرفته 

 مرتباً شاهد سقوط آنها ازه اي که ژساختمانی و پروشرکت هاي اینترنتی و دیگر کارگران 

ستقل صف م و با دیگر کارگران ارتباط برقرار کنیمبلندي ها هستیم. باید راهی جست تا 

 مانند داشتن ،راهکارهاي مختلفی می توان پیدا کردبدون شک خودمان را تشکیل دهیم. 

امکانات دیگر اما مسأله مهم این است که باید یک سایت یا ارتباط از طریق ایمیل و 

شورائی و سرمایه ستیز متشکل گردیم. راه دستیابی ما به مزد بیشتر، افزایش ایمنی محیط 

انتظار و خواست دیگري از همین جا، از بستر سازمانیابی شورائی و ضد سرمایه  کار یا هر

ست دکار در ارتفاع  اگر قرار است به امکانات الزم براي تضمین ایمنی داري عبور می کند.

  یابیم نیز باید همین راه را پیش گیریم.

*********  

جهت ویژه اي ها و تجهیزات  تکنیکدر حوزه اي که ما دکل کاران استثمار می شویم، 

در باره این تکنیک  مورد نیاز است. »مهاري« موسوم به هاي روي دکلفرود و کار  ،صعود

 یزاتتجهکه اشاره ما به باید تاکید کنیم  ها و تجهیزات توضیح خواهیم داد اما پیش از آن

تنها و تنها به منظور آشنایی و اطالع کارگران از وجود  ،و تکنیک هاي صعود در این متن

آموزش هایی از این روشهایی براي بهبود کیفیت ایمنی کار در این حوزه آورده شده است. 

ف کارفرما موظدست باید توسط افراد متخصص و در مراکز معتبر و ذي صالح انجام گیرد. 

دون کسر هیچ ریالی به مراکز آموزشی است کارگران را براي گذراندن دوره هاي مرتبط، ب

  فعال در این حوزه اعزام کند.

تهدید می کند.  جان کارگران این بخش راالزم است به خطراتی اشاره کنیم که در ادامه 

 سوانح و رخدادهاي مرگبار این حوزه بهشاید به جرات بتوان گفت که بخش عمده اي از 
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عدم استفاده از تجهیزات صعود و فرود و در بعضی موارد، عدم آگاهی از نحوه به کارگیري 

، می شودکه در زیر به آن اشاره  حوادثیو وسائل مربوطه می گردد. صحیح این تجهیزات 

از جمله مواردي است که براي نویسندگان این متن و افرادي که ما با آنها در ارتباط بودیم 

. بدون شک موارد دیگري نیز فتدنیاو سعی شده در حد توان موردي از قلم اتفاق افتاده 

  :به مرور در این متن گنجانده شودوجود دارد که از چشم ما پنهان مانده و الزم است که 

  کارگر از بلنديسقوط 

  :ورت موجب آسیب دیدگی فرد می شودصدو  سقوط به

  آنبر روي دکل یا در اطراف  وانعیزمین یا م هاصابت فرد ب .الف

از دست دادن کنترل و قرارگرفتن شوك ناشی از تکانه وارد شده بر اعضاي بدن هنگام  .ب 

اگر فرد از تجهیزات الزم به  این نکته بسیار مهم است کهوزن بر روي ابزارهاي حفاظتی. 

  این حوادث اتفاق نخواهند افتاد. درستی استفاده کند، هیچکدام از

 رها شده از ارتفاع با فرد یشبرخورد 

گاهی هنگام کار در ارتفاع، شیء یا اشیایی ممکن است از دست فرد رها شده و پایین 

تکانه ناشی از برخورد یک شیء (حتی یک مهره کوچک) با فرد می تواند  پرتاب شود.

  آسیب جدي اي به فرد وارد آورد.

 برق گرفتگی

به دلیل عدم رعایت استانداردها، برق در بدنه دکل جریان موارد زیادي مشاهده شده که 

می یابد. این مسئله می تواند به دالیل متعددي رخ دهد. براي مثال شهرداري تهران بر 

یا هدف هاي  !!!»زیباسازي فضاي شهري«روي یکی از دکل هایش ریسه هایی را با هدف 

به دلیل اتصال کابل برق آن با بدنه دکل، یکی از دکل کاران در  کهنصب کرده بود  مشابه

از این ماجرا جان سالم به خوشبختانه  . این کارگرحین انجام کار دچار برق گرفتگی شد
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در برد، اما این نوع حوادث به طور معمول ضایعات و خسارات حاد جسمی و جانی در پی 

ل ارت نصب شده بر روي دکل به لوله یا همچنین در مواردي مشاهده شده که کابدارد. 

ستون هاي ساختمان متصل شده است و با اتصال برق به یکی از آنها، جریان برق بر روي 

  دکل منتقل شده و موجب وارد آوردن آسیب به فرد شده است. 

   شکسته شدن دکل

ه توجبراي نصب سازه دکل، عدم گالژ مناسب دکل، استفاده از تجهیزات نامناسب عدم ر

به زاویه مهاري ها با دکل، قرارگرفتن بار بیش از اندازه بر روي سازه دکل و بسیاري عوامل 

شوند که هنگام وارد شدن بار زیاد بر روي دکل، سازه شکسته و به  د باعثندیگر می توان

یک سمت سقوط کند. این بار می تواند به دلیل وزش باد و طوفان و یا عدم تحمل وزن 

  هیزات روي دکل ایجاد شود. ناشی از تج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اصابت صاعقه

وقات اابرهاي سیاه و باران زا، بارالکتریکی زیادي ایجاد می کنند. این بار الکتریکی گاهی 

به دلیل آلیاژ استفاده شده  مهاري از طریق صاعقه به اطراف پرتاب می شوند. دکل هاي
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تخلیه این بارهاي الکتریکی هستند. شاید در آن و ارتفاعی که دارند، محل مناسبی براي 

بعضی از همکارانمان در روزهاي ابري یا بارانی تجربه کرده باشند که چطور میله صاعقه 

  گیر نصب شده بر روي دکل دچار ارتعاش و ایجاد صدا می شود.

 غش و ضعف ناگهانی

ارد می آورد. بی صعود و فرود و کار در ارتفاع به ناچار فشار زیادي بر اندام هاي بدن و

  حالی و غش و ضعف ناگهانی براي هر کسی ممکن است در حین انجام کار اتفاق بیافتد. 

********  

است اقدامات پیشگیرانه اي صورت  این حوادث، الزم زبه منظور جلوگیري از بروز هر کدام ا

چرا این پیشگیري ها صورت نمی گیرد، چرا این حوادث به وقوع می پیوندند و گیرد. 

باالخره چرا جان کارگران اینسان، به راحتی با وقوع این رویدادها بازیچه مرگ می گردد، 

نیستند، همه از زمین »!! بلیه هاي آسمانی« پاسخ بسیار روشن است. هیچ کدام این ها 

بلیه هاي «دافزائی سرمایه می جوشند. آنچه زیر نام سرمایه و پروسه سودآوري و خو

از نوع طوفان، سیل، زلزله، آتشفشان، سونامی و موارد مشابه در دنیا روي می » طبیعی

دهد نیز هیچ دلیلی وجود ندارد که باید حتماً زندگی انسان ها را نابود سازند یا حتی به 

ح روزش هم براي چالش و رفع دستاوردهاي دانش بشري در همین سطمخاطره اندازند. 

خطرات همه این ها کفاف می دهد. کل بحث بر سر این است که سرمایه داري همه چیز 

از جمله تمامی دستاوردهاي علمی بشر را به سرمایه و به ساز و کار سودآوري هر چه 

افزون تر سرمایه مبدل ساخته است و هر روز بیش از روز پیش مبدل می سازد. اگر آنچه 

رگران دنیا تولید می کنند و همه کاري که انجام می دهند در راستاي پاسخ به نیازهاي کا

سالمتی و بهداشت و آموزش و رفاه و تعالی جسمی و فکري آنها به کار گرفته می شد، 

قطعاً خطر عظیم ترین سونامی ها هم به سادگی و به طور کامل از سر بشر رفع می گردید. 

. اردجانی محیط کار از جمله محیط کار دکل کاران جاي خود د پیشگیري از وقوع سوانح

سرمایه است. ریشه را باید اینجا دید. این ریشه است سرچشمه تمامی مصیبت هاي بشر، 
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ید ، از خرو افزایش سودها کارفرما و مدیران براي کاستن هزینه ها که باید خشکانده شود.

می کنند و از دکل کار این انتظار را دارند که جان خود را در مقابل  دریغ یایمنتجهیزات 

ه سرمایو با حداقل امکانات تن به فرمان سرمایه دهد. اندازد دریافت مزد ناچیزي به خطر 

از دکل بند (افرادي که دکل را نصب می کنند) این انتظار را دارد که با  دار همچنین

ه اي دوبل، تک استفاده کند، لوله هاي نقز، به جاي ذوسازه را مستقر کندکمترین هزینه، 

نوع این انتظارات که هر کدام کاهش هزینه تولید و افزایش هر چه اسبک به کار ببندد و 

براي صاحب سرمایه مهم نیست که چه بالیی سر کارگر  به دنبال دارد. بیشتر سود را

که در خیابان و خانه هاي  خواهد آمد یا در صورتی که دکل بشکند چه به روز افرادي

به وقوع  93اواخر بهار سال  پی طوفانی که در مجاور قرار دارند، خواهد آمد مانند آنچه در

سکوت ما در مقابل  دکل شکسته شده و به اطراف سقوط کردند. 100و بیش از  پیوست

ایه سرم ه خاطر افزودن به کوهتا برا باز خواهد گذاشت  آنهاصاحبان سرمایه، دست  جنایات

د. منطق سرمایه تولید هرچه بیشتر ارزش اضافه نا را به بازي بگیرن انسان هجا خود هاي

را از صاحبان  بودن انسان و ارزش و معیار و مالك شعور و فهم سرمایهاست. و سود 

خودش نیز  صاحب سرمایه در این نظام دوده است.زو مدیران حلقه به گوشش  خود

 قوانین ارزش افزائی و سود حداکثر سرمایهز فرمانبرداري از ست و جسرمایه ا آلت فعل

. اگر پاي بند صیانت از ارزش هاي اخالقی انسانی هستیم باید علیه نمی کند دیگري کار

  سرمایه بجنگیم. 

********  

  هاي مقدماتی براي شروع عملیاتبررسی 

باید پیش از شروع  انجام گیرداینکه عملیات کار بر روي دکل مهاري بدون حادثه براي 

(این نکات بدون توجه . گرددعملیات به نکاتی که در زیر به آن اشاره خواهد شد، توجه 

  : )می شوندآورده  آن ها به اولویت

 :بررسی سالمت دکل الف)



 
 

______________________  
13 

 

  به منظور بررسی سالم بودن دکل باید به چند مسئله توجه کرد:

زمانی که دقیقا از زیر دکل به باال نگاه می کنیم، دکل به هیچ وجه نباید انحرافی  .1

به یک سمت و یا پیچ خوردگی داشته باشد. در صورتی که دکل دچار انحراف و یا 

پیچ خوردگی باشد، باال رفتن از آن و افزوده شدن بار ناشی از وزن دکل کار می تواند 

همین دلیل به هیچ وجه نباید بر روي چنین  بهمنجر به شکسته شدن دکل شود. 

  دکلی کار کرد.

با دست زدن به مهاري ها باید از محکم بودن تمامی مهاري ها اطمینان حاصل  .2

کنیم. دکل در حالت پایدار می بایست تمامی مهاري هایش زیر بار باشند. هر دکل 

قباض و انانبساط در اثر ماه یک بار ریگالژ شود زیرا با تغییر هر فصل  6الزم است هر 

اجزاء به کار رفته در سازه دکل، ممکن است اتصاالت شل و یا کابل هاي مهاري 

  کشش ناهمگونی بر دکل وارد آورند.

باشد. متاسفانه این نکته در  درجه کمتر 18زاویه میان مهاري و دکل نباید از  .3

تحت تاثیر مدیران سرمایه  بسیاري از دکل بندهامورد غالب دکل ها رعایت نمی شود. 

سازه هایی را خالف اصول و قواعد ایجاد  که می خواهند هرچه زودتر کار انجام گیرد،

می کنند که هیچ تناسبی با مساحت فضایی که سازه در آن بنا می شود ندارد. مطابق 

آمریکایی که مبدع سازه دکل مهاري  مؤسسه(یک  ROHNبا دستورالعمل شرکت 

ترین فوندانسیون سازه و دورمیان اع دکل نباید بیش از سه برابر فاصله می باشد) ارتف

محلی که کابل مهاري به آنجا متصل می شود باشد. طبیعتا در سگمنت هاي باالیی 

اند، نیروي کشش وارد شده بر دکل از سوي شده دکل که خارج از این فرمول نصب 

  مهاري ها قادر به نگهداشتن دکل نخواهد بود. 

  اتصاالت از نظر زنگ زدگی و خوردگی دقیق ررسیب .4

نحوه اتصال مهاري ها به زمین یا ساختمان. کابل مهاري غالبا از  بازبینی مطمئن  .5

 ربه جایی سفت می شود تا قادر باشد مقابل کشش وارد شده ب» عصایی«طریق 

باید به جایی متصل شود که در برابر این کشش  ئیمهاري مقاومت کند. طبیعتا عصا
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توان مقاومت را داشته باشد. متاسفانه گاهی براي سفت کردن عصایی، در گوشه اي 

از ساختمان بتون می ریزند و عصایی را به آن می بندند. عموما در این موارد می 

  هده کرد.ري را در قالب بتونی مشاتوان ترك هاي ناشی از فشار وارد شده توسط مها

محلی که فوندانسیون دکل بر روي آن قرار می گیرد، تمام وزن دکل و تجهیزات  .6

نصب شده بر آن را باید تحمل کند. معموال این فوندانسیون را بر روي یکی از ستون 

هاي اصلی سوار می کنند که تحمل این وزن را داشته باشد. نصب در جاي نادرست 

  یب بناي زیر دکل شود.می تواند منجر به ریزش و تخر

  بررسی وجود کابل ارت و اطمینان از اتصال آن به چاه ارت .7

 بررسی وجود صاعقه گیر در نوك دکل و اتصال آن به کابل ارت .8

توجه به وزن تجهیزات نصب شده بر روي دکل متناسب با توان سازه در تحمل  .9

 آن

دکل به منظور کنترل تردد افراد استفاده از نوار خطر در فاصله سه متري از پاي  .10

در محدوده خطر. بدیهی است هر فردي که بخواهد وارد این محوطه شود الزاما باید 

 کاله ایمنی بر سر داشته باشد.

کیلومتر در ساعت  40در شرایطی که شدت وزش باد بیش از  بررسی شرایط جوي.ب) 

همچنین در هواي برفی و بارانی  انجام هرگونه عملیاتی در ارتفاع باید تعطیل شود. باشد،

و زمانی که ابرهاي سیاه در آسمان وجود دارد، نباید مبادرت به صعود از دکل شود. ابرهاي 

سیاه در خود مقادیر زیادي بار الکتریکی حمل می کنند که ممکن است از طریق دکل 

 تخلیه شوند.

ز دکل به هیچ وجه نباید به صورت انفرادي انجام گیرد. براي اقدام به هر صعود، صعود ا پ)

دست کم باید یک نفر دیگر به جز فرد صعود کننده، با تجهیزات کامل براي صعود، در 

محل حاضر باشد. فرض کنید که رفیقتان در باالي دکل دچار افت ناگهانی قند خون شود. 

نبات براي او فراهم کرده و به  قداري آب قند یا آبقطعا شما تصمیم می گیرید که م
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دست او برسانید. حال اگر شما تجهیزات مورد نیاز براي باالرفتن از دکل را به همراه 

نداشته باشید، باید جان خودتان را به خطر بیاندازید و بدون رعایت نکات ایمنی از دکل 

 صعود کنید!!!

 هایی که داراي قند هستند. نبات و خوردنی به همراه داشتن آب ت)

جعبه کمک هاي اولیه به همراه کلیه لوازم مورد نیاز جهت درمان موقت و داشتن ث) 

 اولیه

یک وسیله نقلیه باید در نزدیک ترین محل به موقعیت دکل فراهم باشد تا در صورت ج) 

 پزشکی زمرکبروز هرگونه مشکلی، بتوان در کمترین زمان ممکن مصدوم را به نزدیکترین 

 منتقل کرد.

 مانند آچار و پیچ گوشتی و دنشوکلیه تجهیزاتی که قرار است بر روي دکل استفاده  چ)

 ود.از سقوط آن به پایین جلوگیري شوصل باشد تا کارگر باید به وسیله طناب نازکی به  ...

جدا  ائلوساین براي باالبردن  رادیو و آنتن هاي سنگین به خوداز بستن دکل کار باید  ح)

خستگی بیشتر کارگر می شود، د. به همراه داشتن تجهیزات سنگین باعث خودداري کن

  احتمال وقوع خطر را زیاد می سازد. و  می زندرا بر هم  اوتعادل 

، گریلون،  Y-MGOکلیه تجهیزات ضروري براي صعود و فرود از دکل مانند هارنس،  خ)

در بخش دیگري به تفصیل در مورد این تجهیزات باید همراه باشد.  غیره کاله، دستکش و 

 و نحوه به کارگیري آن ها توضیح داده شده است.

برنامه ریزي براي چگونگی صعود و فرود و همچنین کاري که باید بر روي دکل انجام  د)

ید از این زمان نبا تا سرحد امکان کاهش یابد. زمان کار در ارتفاع گونه اي کهشود به 

 ارج از توان فرد است بیشتر باشد.حدي که خ

 صورت گیرد. هبا رعایت تمامی نکات و الزامات مربوط و فرود از آن باید دکل بهصعود  ذ)

در مورد تکنیک هاي صعود و فرود از دکل هاي مهاري در قسمت دیگري در همین جزوه، 

  توضیح داده شده است.
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  مهاري:تجهیزات صعود و فرود از دکل هاي 

 (Harness) هارنس

هارنس انواع مختلفی دارد اما براي صعود از دکل هاي مهاري باید از هارنس هاي تمام 

  )1(تصویر بدن استفاده کرد تا آزادي و ایمنی کاملی را براي فرد ایجاد نماید. 

 لنیارد

را  تکیه گاه یا سازه ثابت طنابِ ، طناب یا تسمه اي که براي اتصال فرد به یک نقطه ایمن

ارائه می شوند تا هنگام  (Absorbic)لنیاردها گاهی به همراه جاذب انرژي ایفا می کند. 

را کاهش دهند. هنگام سقوط دوخت آن و صدمات ناشی از  بکاهند ضربهسقوط از شدت 

می کنند و باعث می شوند  ه شدنشکافتپارگی و اذب انرژي به نوبت شروع به هاي ج

مهار سرعت سقوط به ارامی انجام گیرد. جاذب انرژي معموال در کیف زیپ داري نگه داري 

   گردد.می شود تا مانع از سائیدگی و پوسیدگی آن 

Y-MGO 
 در انتها و یک جاذب انرژي MGO موسوم به لنیارد به همراه دو اتصال دهنده 

(Absorbic)،  به فرد می شود. رسیدنضربه ناشی از سقوط را دفع و مانع از آسیب 

  )2(تصویر 

 (Grillone) ریلونگ

 ود را از دکلبه دور دکل، می توان هم فاصله خ وسیله،متصل به این  با انداختن لنیاردِ

  )3(تصویر  ها آزاد شده و راحت تر به کار مشغول شد. تنظیم کرد و هم دست

 دستکش

دست ها در اثر برخورد با پلیسه هاي جوش دکل، سرماي بدنه دکل در زمستان و گرماي 

والت شهري و فض زباله هاياثر تماس با آلودگی هاي ناشی از  نیز برآن در فصل تابستان و 
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پرندگان همیشه در معرض آسیب هستند. ضروري است هنگام کار بر روي دکل از یک 

 ه شود.دستکش با کیفیت مناسب استفاد

 (Helmet) منییا کاله

در مقابل خطرات ناشی از برخورد با تجهیزات نصب شده روي دکل و براي حفاظت از سر 

حفاظت در مقابل برخورد اجسامی براي در مورد افرادي که در پایین دکل حضور دارند، 

می کاله تما که از باالي دکل به پایین سقوط می کنند، باید از کاله ایمنی استفاده کرد.

هاي ایمنی قابل تنظیم متناسب با اندازه سر هر فرد هستند و بند نگهدارنده آن باید طوري 

 از افتادن آن جلوگیريثانیًا و  نیاوردفشاري بیش از حد به گردن وارد  اوالًبسته شود که 

  کند.

 کیف کمري

 کیف کمري استفاده کرد.براي قراردادن ابزار مورد نیاز هنگام کار بر روي دکل می توان از 

 ایمنی کفش

ایستادن بر روي میلگردهاي بین دو لگ فشار زیادي را بر زانوها و کف پا وارد می کند. به 

همین منظور باید از کفشی استفاده کرد که داراي لژهاي ضخیمی باشد که حتی المقدور 

  فشار ناشی از وزن را در سطح کف پا توزیع کند.

 لباس کار

 ود. دومنش باید به چند نکته دقت کرد: اول اینکه مانع از حرکات بدندر انتخاب لباس کار 

گرماي تابستان، آزاردهنده نباشد. طبیعتا در زمستان باید از کاپشن یا لباس دیگري آنکه 

 براي گرم کردن بدن استفاده کرد.
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  )٣ تصویر(  )٢(تصویر   )١(تصویر 
Y-MGO بھ ھمراه جاذب انرژی  

  )۴(تصویر   )۵(تصویر 
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  نحوه به کارگیري ابزار صعود و فرود

پیش از اینکه در مورد تکنیک هاي صعود و فرود از دکل هاي مهاري صحبت کنیم الزم 

  اشاره اي کوتاه داشته باشیم. در این مورد است به چند اصطالح و تعاریف 

 (Work at Height)کار در ارتفاع 

متر از  1,2متر و یا در فاصله کمتر از  1,2مجموعه فعالیت هایی که در ارتفاع بیشتر از 

د و الزم است طبقه بندي می شو» کار در ارتفاع«لبه ارتفاع انجام می پذیرد، در رسته 

  براي پیشگیري از سقوط اقدامات الزم در نظر گرفته شود.

  (Fall Factor) سقوط فاکتور

فاکتور سقوط تعیین کننده شدت سقوط می باشد. اندازه این فاکتور عددي بین صفر و 

) در باالترین نقطه کششی خود به دکل متصل شود، Y-MGOدو است. اگر لنیارد (

دد گیرد ع رنس بر روي دکل قرار، اگر سطح اتصال آن به هاخواهد بود صفرفاکتور سقوط 

 ودروي دکل قرار گیرد،  ین تر از نقطه اتصال به هارنسلنیارد پای لیک و اگر به اندازه طو

 فرصاست. بهترین حالت که کمترین آسیب را بر شخص وارد می سازد، رعایت فاکتور 

باشد، در هیچ  (Absorbic)مجهز به جاذب انرژي  Y-MGOاست. اما در صورتی که 

آسیب جدي به فرد وارد نخواهد شد اما بهتر آن است که  کدام از وضعیت هاي مذکور،

  قرار داشته باشیم. صفرهمیشه در وضعیت فاکتور 

  اتصال دو نقطه

به معنی اتصال به الاقل دو نقطه پایدار می باشد. با توجه به  منقرار گرفتن در وضعیت ا

اشد، سازه اي اینکه دکل مهاري اگر تمام استانداردها و اصول در نصب آن رعایت شده ب

است که هر نقطه آن قابل اتکا می باشد، لذا باید در هر لحظه حداقل یکی از گیره هاي 

تک نقطه شدن (در اینجا حفظ وضعیت به وسیله پا و د. نبه دکل متصل باش MGOابزار 

را تهدید می کند. لذا حتی هنگام  پوشی از خطراتی است که جان ما دست) به معنی چشم
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براي اینکه در  از دکل جدا باشند. MGOصعود و یا فرود نیز نباید هم زمان هر دو گیره 

یک عملیات کار در ارتفاع بر روي دکل هاي مهاري به هیچ مشکلی دچار نشویم، باید قدم 

  طی کنیم.به قدم مراحل زیر را 

ه ط تیمی کبرنامه ریزي دقیق براي صرف کمترین زمان در ارتفاع. این کار باید توس .1

آماده انجام یک عملیات در ارتفاع می شود انجام گیرد. براي انجام هر عملیاتی باید هدف، 

نقطه شروع و پایان و جزئیات انجام کار مورد بررسی قرار گیرد. قرارگرفتن در محیط خطر 

تبط را به همراه دارد و هم فشار زیادي را بر تمام عضالت و در ارتفاع که هم خطرات مر

 ن وارد می سازد، باید در کمترین زمان ممکن اتفاق بیافتد. بد

بهتر است فراهم کردن ابزار و تجهیزات الزم جهت صعود و فرود و کار بر روي دکل.  .2

چک لیست براي انواع مختلف فعالیت ها تهیه کنیم تا چیزي را از قلم نیاندازیم.  یک

فراموش کردن یک ابزار یعنی یک فرود و پس از آن صعود دوباره از دکل و خستگی ناشی 

  .حادثه را چندین برابر خواهد کرد از این کار، احتمال رخ دادن

ی تجهیزات ایمنی را مورد بررسی پیش از صعود باید به صورت چشمی و لمسی تمام. .3

 قرار داد و از صحت و سالم بودن تک تک آنها اطمینان حاصل کرد.

کشیدن نوار خطر به شعاع سه متري از پاي دکل. یک نفر باید کنترل تردد در این . 4

منطقه را به عهده بگیرد. هر فرد ناآگاهی ممکن است ناخواسته در این محدوده قرار گرفته 

 جبران ناپذیري را متحمل شود.و صدمات 

فردي که هارنس را پوشیده و آماده صعود است باید توسط یک نفر دیگر بازرسی شود.  .5

این بازرسی شامل بسته شدن تمامی اتصاالت هارنس، میزان سفت و یا آزاد بودن هارنس 

 در تن او، پوشیدن کاله ایمنی و موارد دیگري از این دست می باشد.
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نتن و یا رادیویی که باید به باالي دکل منتقل شود وزنش در حد و اندازه اي چنانچه آ .6

به  IDE ترکیب قرقره و را بر هم بزند، باید از قرقره و یاکارگر است که می تواند تعادل 

 استفاده شود.براي رفع خطر همراه طناب (به طول مناسب) 

به درون حلقه جناقی (سینه)  باید از زیر MGO وسیلهبه انتهاي  وصل شدهکارابین . 7

هارنس قالب شود. در صورتی که این ابزار به حلقه پائینی (قسمت نشیمن هارنس) وصل 

 وارد خواهد آورد.ستون فقرات  بهآسیب شدیدي  وطشده باشد، فشار ناشی از سق

(فاکتور داد. در باالترین نقطه ممکن قرار را  MGOگیره هاي باید ابتدا ود هنگام صع .8

ها مقابل حلقه جناقی قرار می گیرند (فاکتور یک) صعود  )، سپس تا جایی که گیرهصفر

. به هیچ وجه هر دو قالب را ادامه دادنقطه مورد نظر رسیدن به تا باید این عمل را  کرد،

نباید با هم از دکل جدا کرد. جدا کردن هر دو قالب به معنی تک نقطه شدن و قرار گرفتن 

  خطر است.  وضعیتدر 

پس از رسیدن به نقطه مورد نظر، لنیارد متصل به گریلون را از داخل دکل رد کرده و . 9

به حلقه کمري سمت دیگر هارنس وصل می کنیم. اندازه و طول لنیارد این ابزار قابل 

  تنظیم می باشد، لذا این اندازه باید طوري باشد که بدن متحمل کمترین فشار باشد. 

تن در زیر نور آفتاب، عالوه بر رنجی که بر کارگر وارد می سازد، می تواند قرار گرف .10

سبب بروز بیماري هاي مهلک نیز بشود. یکی از عوامل ابتال به سرطان پوست همین قرار 

ازي ایمن س از جزء غیرقابل اجتنابیگرفتن ناالزم در زیر نور خورشید است. رفع این خطر 

  محیط کار است. 
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  همزنجیران! 

ا و ی» کار در ارتفاع«نکاتی که در باال به آن اشاره شد، براي تمامی کارگرانی که در حوزه 

کار می کنند و استثمار می گردند، بسیار حیاتی و غیرقابل هرگونه چشم پوشی » دکل کاري«

د چناکنون باید . ردوچشم بستن بر هر کدام آنها می تواند خطر مرگ را به دنبال آهستند. 

آیا در جاهائی که ما دکل کاران استثمار می شویم این لوازم  پرسش اساسی را مطرح سازیم.

؟!! آیا همه کارگران با رعایت قواعد کار و چگونگی کاربرد این تجهیزات جود دارندایمنی و

!! آیا تمامی کنترل ها و مراقبت هائی که در این جا تأکید شد در محیط آشنائی دقیق دارند؟

   ما انجام می گیرد؟!! کار

در تمامی جاهائی که ما کار می کنیم و استثمار می گردیم، حتی حداقل امکانات و تجهیزات 

مورد اشاره در دسترس دکل کاران نیست. شاید خیلی از همزنجیران ما در این حوزه کاري 

یمنی در حتی یک بار هم همه این تجهیزات را لمس نکرده یا ندیده باشند. سخن از آموزش ا

جهنم سرمایه داري ایران حتی شنیدنش براي صاحبان سرمایه قابل تحمل نمی باشد.  چه 

  تعداد از دکل کاران با این آموزش ها آشنا هستند و آنها را به کار می گیرند؟! 

هیچکدام از تجهیزات اشاره شده در باال را براي شرکت همراه اول با آن سودهاي نجومی، 

وادار به استفاده از کمربندهایی می  را و کارگرانین شرکت تهیه  نکرده کارگران دکل کار ا

براي صعود از دکل ها مناسب نیستند. همین مسئله باعث شد که سال کند که به هیچ عنوان 

گذشته یکی از کارگران دکل کار این شرکت سقوط کند و جانش را از دست بدهد. این در 

. وجود داردشاتل و آسیاتک و ... نیز  حوزه مانند ایرانسل،فعال در این مورد سایر شرکت هاي 

حقوق ماهانه کارگران این شرکت ها عموما کمتر از یک میلیون تومان در ماه است و این در 

حالی است که این کارگران بیشترین فشار جسمی و بدنی را متحمل می شوند و حقوقشان 

ما انیز به سر کار بیایند، کافی نیست. را گر حتی براي بازتولید نیروي کارشان تا یک روز دی

ترس از بیکاري و گرسنگی ما را مجبور ساخته با همه این مصیبت ها و مشکالت تن به این 

 »احتیاط کنید«و » دقت کنید«صاحبان و مدیران سرمایه هنگام شروع کار روي کار دهیم. 

ه به زبان می آورند، ک تاکید می کنند و بی جهت هم نیست که این سخنان نصیحت گونه را



 
 

______________________  
23 

 

با این حال از تامین تجهیزات و ایمن سازي کار خود می دانند که این کار خطر آفرین است. 

 سرباز می زنند. 

وقتی از کار در گرداب مرگ بردگی مزدي حرف می زنیم حتی در صورت وجود پاره اي 

نخواهد بود و حال سؤال امکانات و آموزش ها باز هم خطر بروز سوانح و حوادث مرگبار منتفی 

 هر چند تکراري است ،اساسی تر و حیاتی تر این است که پس چه باید کرد. براي شروع جواب

ریم و تصریح کنیم که بانی، باعث و سرچشمه واما بیجا نخواهد بود که یک بار دیگر به خاطر آ

 باز هم سود ونظام بردگی مزدي است. سرمایه است که به سود، سود، تمامی این مصیبت ها 

کاهش هزینه هاي تولید را راهی به سوي حصول سود  .خودافزائی هر چه انبوه تر می اندیشد

ریغ دکهکشانی تر می بیند، اجتناب از تهیه وسائل ایمنی کار یا تشکیل کالس هاي آموزشی و 

رد می سودها برآویک راه مؤثر تقلیل هزینه ها و افزایش  راانجام کنترل ها و مراقبت ها از 

سازي امکانات ایمنی و ملزومات تأمین سالمتی ما  کند و به همین خاطر حاضر به فراهم

جان کارگر براي صاحب سرمایه بی ارزش ترین کاالها ها که بگذریم ایناز  کارگران نمی گردد.

و چون  آري همه اینها واقعیت هاي محض نظام بردگی مزدي هستند. ماجرا این است است.

رمایه دار به تهیه تمامی س جستجوي راه چاره براي مجبور ساختن سپچنین است، 

سازي کل امکانات آموزشی الزم براي  ، فراهممحیط کارل مورد نیاز ایمنی وسای

پاسخگو بودن به ل ایمنی و وسایآشنائی همه جانبه ما به چگونگی استفاده از 

هر شکل آسیب جسمی صاحبان سرمایه و دولت آنها در مقابل هر سانحه محیط کار و 

اي  باید جزء پیوستهو آموزش ها  و روانی و خطر مرگ، حتی با فرض وجود تجهیزات

   ی نهائی از شر وجود سرمایه داري باشد.یاز راه حل اساسی ما براي رها

و شوراي ضد سرمایه داري کارگران دکل کار یا کارگران شاغل در حوزه  باید حرکت کنیم

موسوم به ارتفاع را در هر مرکز کار و تولید، یا هر جاي جامعه که کار می کنیم تشکیل دهیم. 

متشکل شدن شورائی یعنی اینکه به هم پیوند خوریم، فکرهاي خویش را روي هم ریزیم. هر 

ن نهیم. به دانسته هاي موجود اکتفاء نکنیم، آنها را عمق و ارتقاء چه می دانیم را با هم در میا

موقعیت اسفناك زندگی دهیم. شناخت ژرف تر سرمایه و جامعه سرمایه داري، فهم عمیق تر 

خود در نظام سرمایه داري و آگاهی از راز و رمز نظام سرمایه را دستور زندگی خود سازیم. 
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٩۴بھار   

ي اندیشیم و چه راهی پیش گیریم  را جریان فکر و گفتگوي چه باید بکنیم و چه چاره ااینکه 

جمعی خود گردانیم. بر روي این نکته حیاتی متمرکز شویم که اگر ریشه تمامی مصیبت ها 

و سیه روزي هاي ما در وجود سرمایه است، راه پیکار علیه سرمایه، کاهش فشار استثمار 

مایه را از کدامین مجاري پی ود بر سرسرمایه، دفع تعرضات سرمایه، تحمیل خواسته هاي خ

سازمانیابی شورایی خودمان را با طرح این خواست ها  ما کارگران دکل کار باید. گیري کنیم

  و مطالبات و تحمیل آن به صاحبان سرمایه آغاز کنیم:

حیط ز سالمتی مکه کل وسائل ایمنی و امکانات مورد نیا کارفرمایان را مجبور کنیم  -

  توضیح داده شد، بدون هیچ قید و شرط فراهم سازند.  ترکه پیشکار دکل کاران را 

کل کنترل هاي چند گانه اي که تشریح شد باید حتماً و با حداکثر دقت به طور   -

ام انج چشم پوشیمستمر، توسط عناصر متخصص مورد اعتماد کارگران، بدون هیچ 

  این کنترل ها را آماده کنند. براي که تمامی شرائط الزم گیرند. سرمایه داران باید

که کالس هاي آموزشی الزم براي آشنائی کامل کل  را مجبور کنیمسرمایه داران   -

کارگران دکل کار را دائر سازند. همه کارگران باید به طور رایگان، بدون پرداخت هیچ 

ریالی تمامی مراحل این آموزش را پشت سر گذارند. ساعات آموزش باید حتماً جزء 

  کسر نگردد.  روزانه کار باشد و در ازاي آن هیچ ریالی از دستمزد هیچ کارگري

است و هر دکل کار باید تمامی حق  سختدکل کاران در زمره کارهاي ما کار   -

  سختی کار خویش را دریافت دارد.

dakalkar94@gmail.com






