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یتماعج اني  سازمان تأمتيآمار سوانح کار به روا  
١٣٨٨ ارديبهشت ٢٣شنبه چهار     ینگهماه تهيکم                                    

  
 

انتشار اين گزارش . منتشر می کند دولت سرمايه داری ايران هر چند وقت يک بار گزارشی زير نام سوانح حين کار

گويا دستگاه اعمال قدرت و اجرای نظم استثمار توحش بار  ها هدف های مختلفی را دنبال می کند، ازجمله اين که

گويا در !! کارگران در اين سوانح حساسيت داردسوانح حين کار و مرگ و مير  سرمايه هم نسبت به حد و حدود

نام آمار  گويا در اين جا هم چيزی به!! داری ايران هم کنترل هايی در اين زمينه صورت می گيرد جهنم سرمايه

خود همه اين عوام فريبی ها و  نهادهای دولتی در گزارش های!! سوانح و تلفات ناشی از حوادث کار موجود است

اما آنان در کنار اين ها چند هدف ديگر را نيز فراموش نمی  . و دروغ پردازی ها را منظور می کنندوارونه بافی ها

کوه  اين گزارش ها آمار واقعی کشتار کارگران در زمان کار را هر چه بيشتر پايين آورند، اول اين که با تهيه. کنند

دوم . از کار پرده اندازند گران در حوادث ناشیکشتارها را کاهی جلوه دهند و بر دنيای عظيم حمام خون های کار

کنند، علل واقعی مرگ و ميرهای عظيم کارگران در  اين که داليل اصلی وقوع اين حوادث را از بيخ و بن وارونه

گم و گور سازند، همه جا سرمايه داران و نظام سرمايه داری را تبرئه   ها  ساعات کار را در دنيايی از دروغ بافی

با ناديده گرفتن  و باالخره اين که. کارگران قربانی شده را به عنوان عامل اصلی قتل خويش معرفی کنند ودکنند و خ

سرمايه داری در سالخی و خردو خمير  شدت سوانح در کشتار کارگران بر درنده خويی و بيرحمی ددمنشانه نظام

های خود همه اين مقاصد شوم را تعقيب می انتشار گزارش  نهادهای دولتی در. کردن بردگان مزدی پرده اندازند

که دامنه جنايات و کشتار سرمايه حتی در همين قلمرو سوانح کار آن قدر بی حساب  اما معضل آن ها اين است. کنند

آنچه . فلک می زند  سر به  و بی حد و مرز است که باالخره بخش های باقی مانده غيرقابل استتار آن بازهم و کتاب

ميرهای حين کار کارگران آمده از اين دست  ر سازمان تأمين اجتماعی درباره سوانح کار و مرگ ودر گزارش اخي

 ١٣۴ هزار و ٢٢ بيش از ١٣٨٧حتی بر اساس همين گزارش، در سال  .است و بايد از همين ديد به آن نگاه کرد

 رقم را بسنجيم بايد به عبارتاما برای اين که درجه صحت اين . کارگران رخ داده است حادثه در زمان کار برای

سال مذکور را  سازمان تأمين اجتماعی شمار کشته شدگان کارگر در کل حوادث. بعدی گزارش خوب توجه کنيم

دنبال کرده باشد خوب می داند که تعداد  هر کسی که فقط اخبار روزنامه ها را. نفر اعالم کرده است  ٨٣فقط  

آتش سوزی کارخانه شازند اراک و ريزش ساختمان خيابان سعادت   دو حادثهکارگران کشته شده در اين سال فقط در

 در طول اين سال هيچ هفته ای نگذشته است که بيش از چند کارگر در. بيشتر بوده است  نفر٧٠آباد تهران از 

گام کندن کارگرانی که فقط هن آمار. مراکز کار و توليد مختلف دچار سانحه نشوند و جان خويش را از دست ندهند

کاری سرمايه در زير آوار دفن شده اند در کمترين  شالوده های ساختمان برای شرکت های بسازوبفروش و مقاطعه

هيچ ماهی در اين سال نبوده است که چندين کارگر فقط به درون چاه های کهنه و  .برآورد از چند ده نفر افزون است

 ٧ها يکجا  فقط در يکی از کارخانه. ند و تسليم مرگ نشوندبدون هيچ پوشش درون مراکز کار سقوط نکن مخروبه



سازمان تأمين . را از دست دادند کارگر در عمق چند ده متری زمين در يکی از اين چاه ها خفه شدند و جان خود

 نفر کاهش می ٨٣شدن توسط سرمايه را از چند صد نفر به  اجتماعی رقم واقعی کشته شدگان کار در حين استثمار

 آمار تلفات سوانح کار کشتار انبوه کارگران در زمان کار توسط سرمايه را بسيار  تا به اين ترتيب زير نامدهد

 يا ٩اين که آيا ساعت  گزارش در يکی از فصل ها بر ساعات وقوع حوادث و. مزورانه پنهان کند يا کمرنگ سازد

 اصرار دارد که خواننده را به دقت ارقام و ی صبح يا يک بعد از ظهر بوده است درنگ می کند و با دروغ باف١٠

آمار کشته شدگان . خروس از الی عبای سازمان تامين اجتماعی بيرون می زنداما بالفاصله دم . مفاد خود متقاعد کند

سوانح به  استثمار شدن توسط سرمايه صدتا صدتا قلم گرفته می شود، شمار کسانی که در اثر وقوع کارگر در حين

جنايات آشکار سرمايه داران که به خاطر هر  ادام العمر تبديل شده اند يکسره آب می رود و تنزل می يابد،معلوالن م

را بر کارگران تحميل می کنند و توده های کارگر را پنجاه تا پنجاه  تومان سود افزون تر مرگبارترين شرايط کاری

وسائل   کارگران را بدون هيچ حفاظ ايمنی و هيچ نوعمی سازند، شرارت سرمايه داران که انبوه تا روانه ديار مرگ

سرمايه که با وجود يقين به  الزم حفظ جان روانه قربانگاه های توليد سود می کنند، سودجويی ددصفتانه صاحبان

. مرگبار می کنند، همه و همه ناديده گرفته می شود خطر مرگ کارگران بازهم آنان را مجبور به کار در شرايط

شوند تا در پس آن ها شمار بی حساب و کتاب کشتگان و جمعيت کثير  اعات وقوع حوادث بزرگ میدرعوض، س

 و شقاوت بی حد و مرز نظام سرمايه داری در قلع و قمع و تکه پاره کردن جسم و جان معلوالن و نيز بيرحمی
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