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همه ســاله در جهان، بیش از یک 
میلیون نفر بر اثر حوادث ناشــی از کار 
جان خود را از دســت می دهند و عده 
بســیاری دچــار آســیب های جدی 
می شــوند لذا بهداشــت حرفــه ای و 
حفاظت و ایمنی کار یکی از موضوعات 
اساسی به شمار می رود و مقدمه حقوق 
نیــروی کار بــا تامین ایمنی شــروع 

می شود.
از همین رو همه ساله ۲۸ آوریل برابر 
هشتم اردیبهشت به عنوان »روز جهانی 
ایمنی و سالمت در محل کار« گرامی 
داشته می شود. این پویش از سال ۲۰۰۳ 
توسط سازمان بین المللی کار )ILO(  با 
هدف ترویج کار امن، سالم و مناسب آغاز 
شده است. همچنین برابر آمارها ساالنه 
۱۳هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ 
می دهد که حدود ۸۰۰ مورد آن منجر 

به فوت می شود.
تنها نگاهی به آمار اعالم شده مرگ 
در اثر حــوادث کار در روزهای پایانی 
فروردین ۱۴۰۱ نشان می دهد که کشور 
ما هنوز فاصله زیادی با آنچه که به عنوان 
تامین ایمنی و بهداشت برای کارگران 

نامیده می شود، فاصله دارد.
فقط در روز بیست و ششم فروردین، 
دو حادثه کار منجر به مرگ اتفاق افتاد؛ 
ســقوط از ارتفاع، جان کارگری را در 
مهرشهر کرج گرفت و مرگ یک کارگر 
ســاختمانی در اثر ســقوط از چاه در 
سعادت آباد تهران. یک روز بعد، بیست 
و هفتم فروردین، کارگر خدماتی و البته 
پیمانکاری شــهرداری اصفهان در اثر 
تصادف در حاشیه خیابان و هنگام کار، 

جان خود را از دست داد. بیست و هشتم 
فروردین باز حادثــه کار منجر به فوت 
کارگر ثبت شده است: مرگ یک کارگر 
کارخانه ذوب آهن کوار بر اثر حادثه که 
دلیل و جزئیات این حادثه مشخص و 

اطالع رسانی نشده است.
در روزهای بعدی هــم حادثه کم 
نیست. برای نمونه در روز ۳۱ فروردین، 
یک کارگر ساختمانی در فردیس کرج 
بر اثر اصابــت میلگرد جان خــود را از 
دســت می دهد. به عبارتی در عرض 
شــش روز از روزهای پایانی فروردین 
ماه، مرگ پنج کارگر بر اثر حوادث کار 
ثبت شده اســت اما بدون تردید، آمار 
واقعی حوادث کار و سوانح منجر به فوت، 
بیشتر از اینهاست و هیچ زمان نمی توان 
آمار قطعی حادثه هــای کار را دریافت 
چرا که در این زمینه با تشتت آماری و 
تعدد نهادهای اطالعات دهنده مواجه 

هستیم.
با این حال آمار رسمی نشان می دهد 
که بیشترین نرخ حوادث کار و فوت ناشی 
از آن، مربوط به کارگران ســاختمانی 
اســت. ســقوط از ارتفاع و داربست یا 
اصابت جسم ســخت مانند میلگرد به 
سر علل اصلی این حوادث هستند. بعد 
از آن، کارگران فنی و غالباً پیمانکاری 
در واحدهای ســخت و زیــان آور مثل 
کارخانجات ذوب فلز قرار دارند که نحوه 
بروز حادثه و مرگ در اثر آن، به شــدت 
وحشتناک است؛ سوختگی تا سر حد 

ذوب شدن!
بعــد از آن، کارگــران پیمانکاری 
شــهرداری ها قرار دارند که گاهی در 
تاریکی نیمه های شــب یا اوایل صبح، 
جان خود را در خیابان و بر اثر تصادفات از 

دست می دهند. سیمبانان، گروه شغلی 
دیگری هستند که آمار مرگ و میر آنها به 
شدت باالست و به طور متوسط، ماهی دو 
حادثه شغلی در مورد سیمبانان مخابره 
می شــود که متاســفانه برق گرفتگی 
ســنگین در اکثر مواقع به مرگ کارگر 
می انجامد چنانچه در ســال جدید نیز 
یک حادثــه منجر به مرگ ســیمبان 
داشــته ایم. همان اولین روز بازگشایی 
رسمی کشور یعنی چهاردهم فروردین 
ماه، »تورج حیدری« سیمبان جوان و 
از نیروهای شرکت پیمانکار توزیع برق 
کرمانشــاه، حین انجام عملیات و رفع 
مشکل برق رسانی در اثر برق گرفتگی 

جان باخت.
 مرگ ساالنه 10 سیمبان 

بر اثر برق گرفتگی
کارگران سیمبان، عموماً پیمانکاری 
هستند و در حالی که کاری بسیار سخت 
و زیان آور را را انجــام می دهند، حتی 
قرارداد مســتقیم با اداره برق ندارند. 
»عقیل آریایی منــش« فعال صنفی 
ســیمبانان در ارتباط با نــرخ حوادث 
شــغلی این کارگران می گوید: ســال 
۱۴۰۰، هشــت ســیمبان جان خود 
را از دســت دادند و حــدود ۱۰ نفر نیز 
دچار قطع عضو و ســوختگی شدند. 
به طور میانگین، هر سال شاهد مرگ 
۱۰ سیمبان و مصدومیت و قطع عضو 

حداقل ۱۵ نفر دیگر هستیم.
او علت نــرخ باالی حــوادث برای 
کارگران سیمبان را اول »عدم رعایت 
اصول ایمنی« و سپس »فشار سنگین 
پیمانکار به نیروی خط گرم« می داند و 
می گوید: در تامین و نگهداری خطوط 
برق ۲۰ کیلوولت باید یک سری مسائل 

رعایــت شــود. مثاًل دســتکش های 
مخصوص الزم اســت یا لبــاس کار 
اصاًل نباید فلز داشته باشد و حتی یک 
زیپ ســاده می تواند مشکل ساز شود. 
سرپرســت کارگاه باید این موارد را به 
دقت بررســی کند که اغلب نمی کند. 
سرپرســتان عموماً حامی پیمانکاران 
هســتند و تنها در فکر اینکه کار سریع 

پیش برود.
مصائب کار دو نفره ســیمبانی و 
خطرات آن بسیار است. آریایی منش 
می گویــد: نیروها معمــوالً دو نفره 
روی پایه می روند و هر کدام استرس 
دیگری را دارد. من استرس دارم که او 
کار اشتباه نکند که هر دو نابود شویم 
و او هم همین نگرانــی را دارد. طرف 
آمده سیمی را جابه جا کند، زده رفیق 
خودش را ناکار کــرده بنابراین باید 
بگویم ایمنی خیلی مهم اســت. ناظر 
فقط می آید و تذکر شفاهی می دهد. 
کالس های آموزشــی بسیار ضعیف 
اســت. فقط توضیحــات محدودی 
می دهند که غالباً قدیمی اســت و به 
کار نمی آید درحالی کــه تجهیزات 
به روز شده و ما سیمبانان هر لحظه در 

معرض خطر هستیم.

 نبود آمار صحیح 
و عدم اجرای قانون

تاکید آریایی منش بــر »ایمنی« 
است اما واقعاً چرا سطح رعایت ایمنی 
تا این اندازه پایین اســت، چرا قواعد و 
مقررات رعایت نمی شــود و چرا حتی 
آمار درست و به روز از حوادث کار کشور 
نداریم؟ برای یافتن پاسخ این سواالت به 
سراغ »احسان سهرابی« عضو کارگری 
شــورای عالی حفاظت فنی رفتیم. او 
در این رابطــه می گوید: یکی از وظایف 
عمده وزارت کار، تدوین مقررات مرتبط 
با ایمنی و نظارت بر اجرای آن در محیط 
کار اســت که مقاوله نامه های شماره 
۸۱ و ۱۵۵و توصیه نامه های بین المللی 
نیز بر این مهم تاکید دارند. مسئوالن و 
کارفرمایان معموالً متوجه هزینه های 
غیرمستقیم سنگین حوادث کار نیستند 
و بنابرایــن این مباحــث آن چنان که 
باید جــدی گرفته نمی شــود. یکی از 
مهم ترین مشکالت در حوزه حوادث کار، 
نداشتن آمار متقن و واحد است. امروز اگر 
رسالت وزارتخانه های بهداشت و کار، 
سرمایه گذاری در حوزه سالمت است 
ابتدا باید آمار صحیحی داشــته باشیم 
که بر مبنای آن بتوان تحلیل یا پژوهش 
انجام داد. پزشکی قانونی در سال های 
اخیر در خصوص آمار حوادث ناشــی 
از کار بسیار بامالحظه رفتار می کند و 
وزارت کار نیز بــر مبنای خوداظهاری 
ثبت آمار دارد و سازمان تامین اجتماعی 
نیز آمار متفاوتی در دســت دارد که بر 
مبنای غرامت ها، بانک اطالعاتی را به روز 
می کند. برخی هم توسط شرکت های 
بیمه گر با عنوان بیمه مسئولیت مدنی، 
نسخه فرد حادثه دیده را می پیچند که 

در آمارهای رسمی دیده نمی شود.
به گفته وی، مبنــای صحیح، آمار 
پزشکی قانونی است که باید در اختیار 
متولیان امــر باالخص تشــکل های 
کارگری قرار گیرد و تــا زمانی که آمار 
دقیقی نباشــد، نمی توانیــم در مورد 
پیشرفت یا پســرفت در حوزه ایمنی با 

قطعیت اظهارنظر کنیم.
ســهرابی اضافــه می کنــد: بنابر 
داده های آماری ۲۰هزار کمیته حفاظت 
و فنی وزارت کار در کشور موجود است 
که قاعدتــاً باید بــازوان پرتوانی برای 
صیانت از نیروی کار و حفظ سالمت در 
بنگاه های اقتصادی باشند که متاسفانه 
غالبا فقط روی کاغذ معتبرند و برخی از 
شرکت ها صورت جلسه ای بدون حضور 
اعضا تنظیم و سپس به ادارات کار استان 
ارسال می شود و بنابراین فقط یک سری 
اقدامات صوری صورت می گیرد والغیر. 
مغفول ماندن ســهم رسانه در آموزش 
ایمنی، استفاده از دستگاه های فرسوده 

و مســتعمل و واردات دســتگاه های 
کارکرده و دست دوم، از عوامل دیگر در 

بروز حوادث متعدد کار هستند.
نماینده کارگران در شــورای عالی 
حفاظت فنی به غفلت های پیمانکاران 
ورود می کنــد و می گویــد: یکــی از 
ضعف هایــی که در تاییــد صالحیت 
ایمنــی وجــود دارد، تایید صالحیت 
بدون نصاب حداقلی تا ۱۲ نفر است که 
در زمان اجرای مناقصه شاهد هستیم 
تا ۴۰۰ نفر در پــروژه فعالیت می کنند 
و صرفا به دلیل عــدم پرداخت هزینه 
کالس های آموزشــی برای کارگران، 
پیمانــکاران قانــون را دور می زنند و 
نظارت صحیحی هم صورت نمی گیرد. 
متاسفانه از ظرفیت ماده ۸۷ نیز استفاده 
نشده است. بارها دیده شده بنگاه های 
اقتصادی در اجرای طرح توسعه، دچار 
حوادث اسفناکی شده اند که ادارات کار 
از کنار آن به راحتی می گذرند. خالصه 
بگویم تا دل تان بخواهد قانون داریم اما 
اجرا نمی کنیم و مسکوت می گذاریم. 
شاید یکی از وظایف اصلی وزارت کار، 
پویاسازی همین قوانین مغفول  مانده 
باشــد. باید قوانین مربوط به ایمنی از 
روی کاغذ خارج شــوند و به کارگاه ها 

تسری یابند.
 منافع برخی 

یا زندگی بسیاری افراد
»ایمنــی« در کالم فقط یک کلمه 
است اما در عمل، زندگی و حیات بدون 
رنج و عــذاب میلیون ها نفــر را تامین 
می کند. مــرگ یک ســیمبان یا یک 
کارگر ســاختمانی، یک خانواده را به 
محاق می برد و از هستی ساقط می کند، 
همین طور قطع عضو و خانه نشین شدن 
یک کارگر که می تواند رنج و آسیب های 
بسیار در پی داشــته باشد و حتی نسل 
بعدی آنها را از زندگی شایسته محروم 
کند. برای پیمانکاران بحث ایمنی فقط 
صرفه سود و زیان است و برای کارگران 
و خانواده هایشان، همه هستی با تمام 
دردها و رنج هایش. پــس باید نظارت 
دقیقی بر این موضوع باشد تا سود و زیان 
برخی، هستی و حیات بسیاران دیگر را 

تهدید نکند.

به بهانه روز جهانی ایمنی و بهداشت کار

مرگ در ارتفاع سنگین نان درآوردن

خبر

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: به 
دنبال ایجاد کمیته ای ویژه برای رفع مشکالت 
زنــان کارگر و امنیت شــغلی ســایر کارگران 

هستیم.
بــه گــزارش »توســعه ایرانــی«، حجت 
عبدالملکــی در آیین تجلیل از بانــوان کارگر 
اظهار داشــت: این کمیته ها با حضور نخبگان، 
تشکل های کارگری و متخصصان برای بررسی 
موضوعات ویژه زنان کارگر در موضوعات مربوط 
به مســاله فرهنگی، رفاهی و مهدهای کودک 
تشکیل شود تا اگر نیاز به قانون و الیحه یا مصوبه 

هیات وزیران بود، پیگیری شود.
وی با بیــان اینکه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی به عنــوان اجتماعی ترین وزارتخانه 
کشور چهار محور اصلی »کار«، »آتیه«، »رفاه« 
و» اموال« از عرصه هــای اصلی زندگی مردم را 
پیگیری می کند، گفت: محور اول که در وزارت 
کار پیگیری می شود، کار است که شامل کمیت 
و کیفیت اشــتغال می شــود. محور دوم آتیه 

مردم که بازنشستگی و تامین اجتماعی است و 
سومین محور مسأله رفاه مردم است که بر رفع 
فقر در سطح مطلق و نسبی تاکید دارد و مسأله 
آخر موضوع اموال مردم است که امانت داری و 
نگهداری از بیش از ۴۰۰ شرکت و واحد تولیدی 
و صنعتی که متعلق به مردم و ذیل صندوق های 
بازنشســتگی و تامین اجتماعی است را شامل 
می شود و مجموعه وزارت کار به عنوان امانتدار 

مردم آن را مدیریت می کند.
به گفته عبدالملکی، بیــش از ۱۵میلیون 
کارگر بیمه شــده تامین اجتماعی در کشــور 
وجود دارند که با خانوادهایشان به ۴۵ میلیون 
نفر می رسند که با کارگران غیررسمی )که کار 
می کنند اما بیمه نیســتند( بیش از ۵۰درصد 
جمعیت کشور را تشــکیل می دهند. بنابراین 
توجه کردن به کارگران عمال یعنی نگاه کردن به 

بیش از نیمی از جمعیت کشور.
وی گفت: متاســفانه گاهی برخــی افراد 
به بعضــی تصمیمات در حــوزه کارگری ایراد 

می گیرند. به عنوان نمونه در بحث افزایش حقوق 
کارگران برخی مدعی اند که این موضوع باعث 
افزایش تورم خواهد شد که کامال غلط است و ما 
با این کار رفاه نسبی بیش از ۵۰درصد از مردم 

کشور را تامین کرده ایم.
به گفته وی، به فرض محال اگر هم تورم ۴ تا ۵ 
درصدی هم صورت گرفته این موضوع در مقابل، 
رفاه اجتماعی بیش از ۵۰درصد از جمعیت کشور 

دارای اهمیت نیست و هزینه قابل قبولی است.
عبدالملکی دربــاره تاکید رئیس جمهور به 
پرداخت به موقع حقــوق کارگران گفت: هیچ 
کارفرمایی حق ندارند برای رفع مشکالت مالی 
خود از پرداخت حقوق بــه کارگران خودداری 
کند بنابراین یکی از محور هــای اصلی وزارت 
کار پیگیری حقوق عقب افتاده کارگران است 
که شــخص رئیس جمهور دستور پیگیری آن 

را صادر کرده اند.
وزیر کار اضافه کرد: ایمنی و سالمت کارگران 
یکی دیگر از محورهایی اســت کــه وزارتخانه 

بر اجــرای آن تاکید داشــته و جدی تر از قبل 
آن را دنبال می کند.به گفتــه وی، مهمترین و 
ارزشمندترین عامل تولید کارگر است بنابراین 
برخی کارفرمایان سهوا آن طور که از تجهیزات 
و ماشین آالت خود محافظت می کنند از نیروی 
کار حفاظت نمی کنند. بنابراین برای کارگری 
که این همه ســرمایه برای تجربه اندوزی آنها 
هزینه شده اگر حادثه اتفاق بیفتد عالوه بر اینکه 
خانواده آن آسیب پذیر می شوند تولید هم لطمه 
خواهد دید.عبدالملکی با بیان اینکه مسأله دیگر، 

امنیت شغلی کارگران است، گفت: دستور رئیس 
جمهور است که به دغدغه های شغلی کارگران 
توجه ویژه شــود تا به امنیت شغلی برسند. در 
حال حاضر برخی کارفرمایان با عقد قراردادهای 
کوتاه مدت یا سفیدامضا امنیت شغلی کارگران 
خود را به خطر می اندازند که با تشکیل کمیته 
ویژه  ای که قرار اســت از ســوی معاونت روابط 
کار ایجاد شــود این مشــکالت به صورت ویژه 
پیگیری و در صورت لزوم برای آنها چاره اندیشی 

خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

پیگیر امنیت شغلی زنان کارگر هستیم

سال 1۴00، هشت سیمبان 
جان خود را از دست دادند و 
حدود 10 نفر نیز دچار قطع 

عضو و سوختگی شدند. 
به طور میانگین، هر سال 
شاهد مرگ 10 سیمبان و 
مصدومیت و قطع عضو 

حداقل 1۵ نفر دیگر هستیم

شاید یکی از وظایف اصلی 
وزارت کار، پویاسازی 

قوانین مغفول  مانده باشد. 
باید قوانین مربوط به ایمنی 
از روی کاغذ خارج شوند و 

به کارگاه ها تسری یابند
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نسرین هزاره مقدم

دبیرکل حزب اسالمی کار:
زشت ترین چهره سرمایه داری را 

در کشور حاکم کرده ایم
دبیرکل حزب اسالمی 
کار گفت: دولت از پذیرش 
مسئولیت خود در قانون 
اساســی طفره می رود. 
رئیس جمهــور گفته که 
دولت بنا نیست در توزیع 
یارانه ها نقشی ایفا کند. سوال من این است که پس 

دولت چه کاره است؟
به گزارش ایلنا، حســین کمالی در گردهمایی 
کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: متاسفانه 
در ســایه ســکوت و کم توجهی، قانون کاری که 
شــبانه روز روی آن کار کردیم و بــرای به تصویب 
رسیدنش زحمت کشیدیم، تفسیر شد و بخش هایی 
از آن تغییر کرد. سیاست هایی که از ابتدای انقالب در 
جهت حمایت از محرومین و مسستضعفین وضع 
کردیم به تدریج تغییر کرد. ما باید بیش از این مراقب 

دستاوردهای خود بودیم.
وی ادامــه داد: نوعی حکومت ســرمایه داری 
بسیار زشت را در کشور حاکم کردیم. شاید کمتر 
کشور سرمایه داری را ســراغ داشته باشیم که نوع 

سرمایه داری اش مشابه کشور ما باشد.
کمالی افزود: به جایی رســیدیم که کســانی 
که پول دارنــد فرزندان خود را بــرای تحصیل به 
کشورهای دیگر می فرستند و کسانی که پول ندارند، 
فرزندانشان از تحصیل باز می مانند. کسانی که پول 
دارند در بهترین بیمارســتان ها بیمار خود را دوا و 
درمان می کنند اما کسانی که پول ندارند بیمارشان را 
از دست می دهند. کسانی که پول دارند حق شکایت 
در دادگستری را دارند اما کسانی که پول ندارند حق 
شکایت کردن هم ندارند. کجای دنیا برای شکایت 

کردن از کسی پول می گیرند؟
دبیرکل حزب اسالمی کار تاکید کرد: سیستم 
اداری کشور ابزار کار سرمایه دارها شده و همه ادارات 
در جهت حفظ منافع سرمایه داران عمل می کنند و 

طبقات ضعیف و فقیر روزبه روز ضعیف تر می شوند.
وی در مورد افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ گفت: 
این افزایش دستمزدی که کلی سروصدا کرده و برای 
عده ای ناراحتی ایجاد کرده چیز زیادی نیست و در 
واقع هیچ افزایش حقوقی صورت نگرفته است. بانک 
مرکزی و مرکز آمار ۴۰درصد تورم اعالم می کنند در 
صورتی که این تورم اعالم شده مصلحتی است و در 

واقعیت نرخ تورم بسیار بیشتر است.
کمالی تاکید کرد: قدرت خرید نیروی کار بسیار 
کم شده اما چون سرمایه دارها امکانات و رسانه در 
دست دارند، در جامعه طوری القا می کنند که حقوق 
به صورت نجومی افزایش پیدا کرده و می گویند حاال 
باید اثرات آن را در جامعــه ببینیم. آنها می گویند 
اخراج نیروی کار و افزایــش تورم از تبعات افزایش 

دستمزد است در صورتی که همه اینها بهانه است.
دبیرکل حزب اسالمی کار افزود: متوسط مزد 
کارگران در سطح بین الملل ۲۰درصد از کل کاالها 
و خدمات است و این رقم در ایران بین ۶ تا ۱۲درصد 
در مشاغل مختلف است یعنی هرچه حقوق بگیریم 

باز نسبت به متوسط بین المللی پایین تر هستیم.
    

 تجمع کارگران
 مقابل استانداری کرمان

روز هشتم اردیبهشت، 
جمعی از کارگران شکوفا 
صنعت مقابل استانداری 
کرمان تجمع کردند. این 
کارگران می گویند: حقوق 
فروردین ماه خود را هنوز 
دریافــت نکرده اند.به گزارش ایلنــا، این کارگران 
خواستار بازگشایی حساب های شرکت و پرداخت 
حقوق هستند. این شــرکت که در صنعت فوالد و 
در زمینه ساخت تجهیزات صنعتی فعالیت دارد، 
۹۰۰ کارگر مســتقیم دارد که تعداد پرسنل آن با 

پیمانکاری ها به ۱۵۰۰ نفر می رسد.
»علی سنجری« مدیرعامل شکوفا صنعت در 
این رابطه می گوید: دلیل این تجمع، عدم پرداخت 
حقوق پرسنل است. علت تاخیر در پرداخت حقوق 
نیز به عملکرد ســلطان فوالد ایــران برمی گردد. 
ایشــان تعهدات خود را در مقابل شرکت ما انجام 
نداده اما توانسته از بدهکار به طلبکار تبدیل شده 
و حســاب های شــرکت را بلوکه کنــد در نتیجه 

نتوانسته ایم حقوق پرسنل را پرداخت کنیم.
سنجری راه حل را در ورود قوه قضاییه و شخص 
رئیس قــوه می داند و می گوید: انتظــار داریم قوه 
قضاییه به میدان بیاید و دســتور بررســی مجدد 
بدهد تا مشکل شرکت ما و پرداخت حقوق پرسنل 

حل شود.
مدیرعامل شرکت شکوفا صنعت تاکید می کند: 
نزدیک به هزار و پانصد کارگر شکوفا صنعت در انتظار 
دریافت حقوق هستند و امیدواریم مسئوالن حمایت 

کنند تا مشکل حل شود.

اخبار کارگری


