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 ؟چه کسی مسئول سوانح کاری است 

 
  ١٣٨٧ وريشهرسيزدهم شنبه چهار                                                                           یارگرک ني از فعالیجمع

  
 هزار کارگر در نتيجه سوانح کاری، ٢۵ حدودايران هر سال  در ،طبق آخرين آمار

اين يعنی به هم .  کارگر در روز٧۵اين يعنی حدود . کشته يا زخمی و معلول می شوند

بخش عمده سوانح کاری در .  در هر روز خانوار کارگری٧۵خوردن وضع زندگی 

روزی نيست که به چشم خود بروز .  به ويژه صنعت ساخت و ساز اتفاق می افتدصنايع،

سانحه ای را به هنگام گود برداری، حفر چاه، ترميم فاضالب، خاک برداری، کار روی 

غير از بخش . داربست و جرثقيل، قير ريزی معابر و امثالهم نبينيم يا خبرش را نشنويم

 باز هم آمار نشان می دهد که وقوع سوانح کاری، .يان زيادی از کارگران می گيردساخت و ساز، معدن نيز مرتبا قربان

 هزار نفر بود و حاال ١٦ سال پيش، تعداد کارگرانی که گرفتار سوانح کاری شده بودند حدود ٦. سيری صعودی دارد

نه ای برای رقابت ها و ماجرای ريزش ساختمان در سعادت آباد، شايد به خاطر اين که به بها.  هزار نفر٢۵باالی 

اما از اين نوع وقايع به شکل روزمره در گوشه و کنار . دعواهای درونی حکومت تبديل شد، بازتابی عمومی پيدا کرد

بسياری از سوانح کاری که در مناطق دور افتاده و محيط های کاری . کشور اتفاق می افتد و آب از آب تکان نمی خورد

 به عالوه، تلفات و لطماتی که حين کار بر طبقه .حتی به شکل عدد به آمار هم راه نمی يابددور از چشم اتفاق می افتد 

مشاغل پر خطر و محيط های آلوده، نوعی مرگ تدريجی و . کارگر وارد می آيد به سوانح کاری محدود نمی شود

رسمی و در هيچ ستون آمار کاهش طول عمر کارگران در اين مشاغل، در هيچ ارزيابی . فرسايشی را به همراه دارد

 يا کمتر ازسال بيشتر١٠ه داری، نظر نظام سرماياز .دولتی جای نمی گيرد و به عنوان تلفات و لطمات محاسبه نمی شود

ارزان  آماده وکه هميشه نيروی کار رد مهم اينستخونسبرای سرمايه داری بيرحم و. ندارديک فرد کارگر، اهميتی عمر  

    . در بازار کار وجود داشته باشدبرای استثمار شدن

. يک مشکل ارائه آمار اينست که انسان ها را به چند رقم خالصه می کند

 در روز، هرگز نمی تواند فاجعه ای انسانی که هر ٧۵  در سال و٢۵٠٠٠

لحظه در حال وقوع است را به روشنی بازتاب دهد و بار سنگين اش را 

عنی اين فجايع را اعضای خانواده و م. به ذهن خوانندگان آمار منتقل کند

آنان هستند . ياران کارگران قربانی در محيط کار، عميقتر درک می کنند

که نتايج خرد کننده عاطفی و مادی هر سانحه را بر امروز و فردای 

ه در آمار مشکل ديگری ک. آنان هستند که از کابوس تهديد دائمی حين کار، بيشتر آزار می بينند. خويش احساس می کنند

امسال اين تعداد، سال آينده تعدادی : انگار همين است که هست. وجود دارد، ناگفته ماندن علل بروز اين سوانح است
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در آمار، پای هيچ طبقه . ، برده نمی شودنظام و شيوه و مناسباتی که کار تحت آن انجام می گيردنامی از در آمار، . ديگر

انگار سانحه و کار، الزم و ملزوم . را اجتناب ناپذير می کند به ميان نمی آيدو قشری که وقوع اين سوانح کاری 

پای لرزش هم «انگار کارگری که مورد لطف قرار گرفته، بر سرش منت گذاشته، به او کاری داده اند بايد . يکديگرند

  . و سوانح کاری را به جان بخرد» بنشيند

علت اساسی وقوع اين سوانح کاری بيشمار و دائمی، هدف و شيوه  د؟سوانح کاری از کجا ناشی می شو واقعيت چيست؟

آنها به . ، در روند کار و توليد دنبال می کنند)دولتی يا خصوصی(ای است که نظام سرمايه داری و باندهای سرمايه دار 

وليد را کاهش دهند که  آنها می خواهند تا آنجا که امکان دارد هزينه های ت.دنبال کسب سودهای بيشتر و سريعتر هستند

هر چه شدت کار و سرعت کار کارگران . اين شامل پرداخت دستمزد و ساير هزينه های نگهداری کارگران هم هست

 کمتر طول خواهد کشيد؛ و هاانجام پروژه يا در يک روز کار بيشتر باشد، محصول بيشتر و سريعتر توليد خواهد شد؛ 

حتی در پروژه های ساختمانی و راهسازی که به دست مقاطعه کار . خواهد شد هزينه های کارفرما هم کمتر نتيجتًا

 کار را هر چه بيشتر کش بدهند، سود بيشتری به جيب می زنند هم از شدت و خطرات کار سپرده شده است و قاعدتًا

لح به دست می چون در اينجا نيز بخش بزرگ سود را مقاطعه کار از قيمت سازی مواد اوليه و مصا. کاسته نمی شود

در اينجا اگر کار را کش می دهند برای اينست که مصالح و مواد . آورد تا از تقلب در پرداخت چند ماه دستمزد کارگران

طول دادن کار، . حساب کنند) ال پهنا يعنی چهار( خريداری و انبار شده را فردا به قيمت تورمی روز اوليه ای که قبًال

برای کارگران موقت، بی حقوق و اکثرا مهاجری که از امکانات و استانداردهای ايمنی چيزی از پر مخاطره بودن آن 

 تشکيل می دهند و اين ٣٠ تا ٢۵ اکثريت کارگران قربانی سانحه را جوانان در فاصله سنی . بی اطالعند، کم نمی کند

 را دارند و در عين حال، انگيزه و اينها همان جوانانی هستند که انرِژی و قدرت کار سريعتر و شديدتر. اتفاقی نيست

   .نياز به کسب دستمزد بيشتر در شرايط  تشکيل خانواده، آنان را به سوی مشاغل پر مخاطره می کشاند

در مورد سوانح در پروژه های پيمانکاری و کارگاه های کوچک زير استاندارد هيچ حرفی نمی توان زد؛ زيرا عدم 

اما در مراکز توليدی بزرگتر و در مشاغل ثابت و . های آنهاست»استاندارد«رعايت اصول ايمنی جزء مشخصات و 

مناسب برای ايمنی کارگران و انجام به اين دليل ساده که حفظ شرايط . قانونمند هم سوانح کاری بسياری رخ می دهد

هزينه هايی است اين هم جزء . نظارت و مراقبت منظم برای تضمين سالمتی و بهداشت در محيط کار، هزينه بر است

، باال »صرفه جويی«بدون شک نتيجه اين . که سرمايه داران به هر شکل ممکن از آن می زنند و محدودش می کنند

  .رفتن ريسک وقوع سوانح است

از نظر . در نظام استثمار سرمايه داری، کارگری شايسته پاداش و امتياز است که سريعتر و شديدتر از بقيه کار کند

آيا . و مثل ماشين کار کردن يعنی بی فکر کار کردن. ارگر خوب کسی است که مثل ماشين کار می کندن، کسرمايه دارا

با اين همه مشغله و گرفتاری و گره های ريز و درشتی که در زندگی کارگر و ! کارگر می تواند بی فکر کار کند؟ نه

وزمره، با شنيدن وعده پاداش در روزهای خانوار کارگری وجود دارد، با اين همه تبعيض و تحقير و بی عدالتی ر

پس ديگر جايی ! تنگدستی، و باالخره با رقابتی که کارفرما در ميان کارگران دامن می زند، مگر می شود بی فکر بود؟

  . برای دقت و احتياط و تامل باقی نمی ماند

ن و دستگاه مغز شويی اش، فريبکارانه نظام سرمايه داری حاکم بر ايرااما همين حقايق ساده در مورد سوانح کاری را 
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 اشاره به اين نکته هم .کافيست نگاهی به تبليغات تلويزيونی وزارت کار جمهوری اسالمی بيندازيد. مخدوش می کنند

يا نقاشی های ( کارتون های کوتاه مهم است که دستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی معموال در زمينه هايی به ساختن

اذهان " پيچاندن" مطرح باشد و حکومت واقعا نياز به مهم اجتماعی و فراگير کند که يک مساله  اقدام می)متحرک

عليه سی دی «و » اوباش«کارتون های ضد » طرح امنيت اجتماعی«مثال به هنگام شروع . عمومی را احساس کند

کارگران ربوط به سوانح کاری، حاال هم در کارتون های م. يا در مورد معضل ترافيک و علل آن. را ديديم» فروش ها

 خود و بقيه کارگران را به خطر می  که هنگام کار مرتبًابه ما نشان می دهندخودسر، ديوانه، شرور و بی خيالی را 

در اين کارتون ها، معموال سرکارگر و مهندس و کارفرمايی وجود دارد که برای . اندازند و چوبش را هم می خورند

در اين کارتون ها، .  به کارگران متخلف و بی احتياط تذکر می دهد يا آنان را تنبيه می کندکارگران دل می سوزاند،

را » اول ايمنی، بعد کار«، شعار )جدا از کارگر و کارفرما(نماينده وزارت کار حضور دارد که به عنوان عامل سوم 

تنها در يک مورد، .  نيستما و سرمايه دارکارفرتقريبا در هيچيک از اين کارتون ها، گناهی به گردن . تبليغ می کند

اين کارتون ها به سفارش وزارت کار . بايد هم چنين باشد! فردی بساز بفروش به عنوان مقصر معرفــی می شود

. يعنی در واقع، وزارت ويژه سرمايه داری دولتی و خصوصی در جمهوری اسالمی: جمهوری اسالمی توليد شده اند

يا فالن کارفرما در شهرداری، مقصر معرفی » ايران خودرو«ين کارتون ها، مثال فالن مسئول اگر قرار باشد که در ا

بنابراين به جای ارائه تصويرهای واقعی از کارفرمايان و سرکارگرانی که بر . شود که تيشه به ريشه خودشــــان زده اند

يدتر کار کنيد، کاريکاتوری از يک کارگر سر کارگران فرياد می کشند و به آنان فرمان می دهند که سريعتر و شد

يا به . دارد و روی داربست پشتک و وارو می زند» مرد عنکبوتی«ساختمانی خل وضع را نشان می دهند که عشق 

جای نشان دادن عواملی که باعث بروز فجايعی مانند ريزش ساختمان در سعادت آباد و مرگ چندين کارگر جوان شد، 

 را نشان می دهند که برای لجبازی با مهندس ناظر، ديوار باربر را با پتک فرو می ريزد و کارگر قلدر و بی عقلی

هدف از ساختن اين کارتون ها اينست که عامه مردم، نظام . باعث ريزش کل ساختمان و مدفون شدن کارگران می شود

ه دار با اين تبليغات مزورانه، هم دولت سرماي. حاکم را به عنوان مقصر واقعی وعلت العلل اين فجايع تشخيص ندهند

آتش نفرت و نارضايتی مردم نسبت به استثمارگران و شيوه های حيوانی به جيب زدن سود توسط آنها را فرو می نشاند، 

 توسط سوانح کاری و مخاطرات يعنی طبقه کارگری که مرتبًا(همبستگی نسبت به قربانيان اين نظام اتحاد و و هم حس 

اين همان هدفی است که نظام سرمايه داری حاکم بر ايران در دوران رژيم . را تضعيف می کند)  شوددائمی تهديد می

در آن دوره که تبليغات تلويزيونی هنوز به اندازه امروز فراگير نبود، راديو ايران درست . شاه هم دنبال می کرد

 محتوای همين کارتون ها را ی کرد که عينًاهمزمان با ساعت تنفس ناهار در کارخانه ها، نمايش های کوتاهی پخش م

و در پايان هم چنين نتيجه گيری » چرا هر باليی هست بايد سر من کارگر بياد؟«: عنوان اين نمايش ها چنين بود. داشت

  »!همه بالها سر من کارگر بی احتياط مياد«: می شد

ون ها هيچ شناختی از سانحه کاری ندارند؛ و به طور يکی از چيزهايی که مردم بايد بدانند اينست که سازندگان اين کارت

بنابراين هر چقدر هم که خود را هنرمند بدانند و از خود . کلی با زندگی کارگری و مصائب و مسائل کارگری بيگانه اند

يک اينان . ذوق هنری نشان دهند، در نهايت مزدورانی بيش نيستند که برای کسب درآمد، دروغ تحويل جامعه می دهند

قشر نازک از متخصصان دست پرورده سازمان صدا و سيما هستند که با بستن قراردادهای چند ده ميليونی و در رفاه و 
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، واژگون شدن برای اين مزدورانرايج ترين سانحه کاری شايد . امنيت کامل زير سايه دولت سرمايه داری کار می کنند

، سقوط، خفگی، سوختگیاينان از . باشداغ به روی شلوار تميزشان فنجان از روی ميز کامپيوتر و ريختن شير قهوه د

 سفارش دهندگان اين کارتون ها نيز معموال سانحه کاری را به شکل آمار . و قطع نخاع هيچ تصوری ندارندقطع عضو

 توده های کارگر شايد مهمترين سانحه کاری که می تواند برای خود اينها اتفاق بيفتد، زمانی است که. و ارقام می شناسند

. در محيط کار و در برابر نهادهای دولتی سر به اعتراض و شورش بر می دارند و احيانا ايشان را گوشمالی می دهند

اينها همه می تواند موضوع نمايش ها و ديگر آثار هنری باشد که طبقه کارگر در آينده در افشای نظام ستم و استثمار 

  .سرمايه داری خواهد ساخت

نهاد، در گرو دگرگونی » سانحه«، کاهش سوانح کاری و تبديل آن به چيزی که واقعا بتوان بر آن نام ه اينکهخالص

مگر نابودی نظام سرمايه داری با همه نهادها و و اين هيچ معنايی ندارد . اهداف و روش های حاکم بر روند کار است

  .قوانين و افکار و ديدگاهی که آن را نمايندگی می کند

  

   ازآن طبقه ی کارگر استدافر
  

 )jafk(جمعی از فعالين کارگری 
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