
 

  )UİD-DER(» انجمن همبستگي بين المللي كارگران«

  كمپين صدهزار امضا عليه سوانح كار در تركيه

  )IWSN(شبک� همبستگی کارگری 



  

  

  صفحه  فهرست مطالب

  ۱  استقبال از ابتکار عمل کمیت� حمایت از شاهرخ زمانی

  ۱  »انجمن همبستگی بین المللی کارگران«معرفی 

  ۳  طرح پیشنهادی کمیت� حمایت از شاهرخ زمانی

  ۵  هزار امضا علیه سوانح کار ۱۰۰جمع آوری 

  ۷  !هدِف جمع آوری صدهزار امضا محقق شد :حمایت عظیم کارگران

  ۹  !پایان دهید »سوانح کار«به مرگ کارگران در اثر 

 M۱۱  سوانح کار در ایرانابعاد تکان دهند  

 M۱۴  در معّرفی فعالیت های انجمن ۵و  ۱نشر همبستگی کارگری، شمار  

 



 

١ 

  استقبال از ابتکار عمل کميته حمايت از شاھرخ زمانیاستقبال از ابتکار عمل کميته حمايت از شاھرخ زمانی

  شبکۀ ھمبستگی کارگری

انجمن ھمبستگی بين المللی «به دنبال فعاليت ھای مختلف 
ترکيه در سطوح ملی و بين المللی، به ويژه  »کارگران

فعاليت ھای حمايتی و ھمبستگی اعضای اين انجمن در 
يران و ھمين ارتباط با طبقۀ کارگر و فعالين کارگری ا

طور راه اندازی کمپين موفقی عليه سوانح کار در کشور 
طی پيشنھادی  »کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی«ترکيه، 

خطاب به تمامی احزاب، سازمان ھا و تشک=ت 
کارگری، آن ھا را فراخوانده است تا از اين فرصت 

با اع=م حمايت ھای کتبی خود، ضمن «استفاده کنند و 
F زم و مناسب به حمايت ھای آن ھا از دادن جواب

کارگران ايران، قدم بلند عملی در جھت ھمبستگی جھانی 
ما نيز از  .»و منطقه ای طبقۀ کارگر دو کشور بردارند

کميتۀ حمايت از شاھرخ «اين پيشنھاد و ابتکار عمل 
استقبال می کنيم؛ به خصوص آن جنبش کارگری  »زمانی

ھر زمان ديگری به ايران در شرايط کنونی بيش از 
حمايت و ھمبستگی بين المللی نياز دارد، و اين فاکتور 

خوانندگان . برای پيشروی جنبش اھميتی حياتی دارد
انجمن ھمبستگی بين «گرامی جھت آشنايی با فعاليت ھای 

به طور اعم و  )UID-DER(ترکيه  »المللی کارگران
، می کمپين اخير اين نھاد عليه سوانح کار و تجربيات آن

  :توانند به مطالب و جزوات زير رجوع کنند

  »انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران«معرفی * 

  طرح پيشنھادی کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی* 

 ھزار امضا عليه سوانح کار ١٠٠جمع آوری * 

ھدِف جمع آوری صدھزار  :حمايت عظيم کارگران* 
 !امضا محقق شد

 !پايان دھيد »کار سوانح«به مرگ کارگران در اثر * 

  سوانح کار در ايران* 

 ۵نشر ھمبستگی کارگری شمارۀ * 

 ١نشر ھمبستگی کارگری شمارۀ * 

  

  بين المللی کارگرانبين المللی کارگرانانجمن ھمبستگی انجمن ھمبستگی 

 دربارۀ ما

انجمن ھمبستگی بين المللی "سازمان ما با عنوان 
در ماه ژوئن )  UİD-DERبه اختصار" (کارگران

  کارگران از سوی گروه ھای خودآموزی ٢٠٠٦

(WSEG)  ،که در شاخه ھای مختلف صنايع نظير فلز
. نساجی و پتروشيمی فعال بوده اند، بنياد نھاده شده است

گروه ھای خودآموزی "کارگران پيشُروی انق=بی که 
را تشکيل می دھند، سابقاً به مدت چندين سال " کارگران

در بين اعضای عادی و رده پايين اتحاديه ھا، در 
. ات و ھم چنين در اعتصابات فعال بوده اندکارخانج

انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران، خود محصول اين 
فعاليت مستمر، پيگير و منضبط در ميان طبقۀ کارگر 

به ع=وه، ما ھم چنان به انجام فعاليت ھای خود به . است
منظور تقويت اين بنيان در سطحی بين المللی نيز مشغول 

 .ھستيم

 UİD-DER گذشته، ما به وضوح می بينيم که با نگاه به

توانسته است تا با اراده و از طريق فعاليت برنامه ريزی 
شده، منضبط و صبورانه در بين طبقۀ کارگر به اھداف 

از طريق يک چنين فعاليتی، ما تاکنون . خود نزديک شود
دفتر محلی در نواحی کارگری استانبول،  ٦توانسته ايم تا 
، ما انتشار ٢٠٠٨در آوريل سال . داير کنيم گبزه و آنکارا

     "ریـگی کارگـھمبست"وان ـود با عنـانۀ خـن ماھـولتـب

(İşçi Dayanışması)   را آغاز کرديم که تنھا طی
دورۀ کوتاھی به تريبون ھزاران نفر از کارگران تبديل 

ما ترديدی نداريم که با ادامۀ فعاليت برای حفظ و . شد
منافع طبقۀ کارگر و باF بردن سطح پيشبرد اھداف و 

مبارزۀ سازمان يافتۀ اين طبقه، در آينده به مخاطبين 
 .کارگر به مراتب بيشتری دست خواھيم يافت

پيشروی به : انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران
 !موازات رشد مبارزه

، (UİD-DER)انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران 
رگروه يا سمينارھايی می يک بار در ماه به برگزاری کا

پردازد تا از اين طريق، تاريخچۀ ملی و جھانی مبارزات 
در اين . طبقۀ کارگر به تمامی کارگران منتقل شود

از تاريخ انق=بات و -سمينارھا، موضوعات گوناگونی 
مبارزات طبقۀ کارگر گرفته تا پيشرفت عينی، سياسی و 
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گيرد؛  مطرح می شود و مورد بحث قرار می -اقتصادی
موضوعاتی نظير انق=ب اکتبر، کمون پاريس، تاريخ 
انق=بات، زايش مبارزات بين المللی طبقۀ کارگر، جنگ 
ھای امپرياليستی و تھديد فاشيسم، بحران ھای سرمايه 
داری، زندگی و مبارزات رھبران انق=بی ما، اول ماه مه 

) روز جھانی زن(و ھشت مارس ) روز جھانی کارگر(

 سوی گروه ھای خودآموزی کارگرانھمگی از 

(WSEG) اين سمينارھا با شور و . مطالعه می شوند
ھيجان و از طريق نمايش اس=يد، اجرای شعر و موسيقی 

ھرچند محل برگزاری اين . و غيره برگزار می گردند
کارگروه ھا اساساً دفاتر محلی انجمن ما می باشد، با اين 

ر محلی اتحاديه ھای وجود ما برخی از آن ھا را در دفات
به . مختلف و با حضور و مشارکت آنان برگزار می کنيم

مدد چنين سبک کاری، بسياری از کارگران جوان با 
تجارب مبارزات طبقۀ کارگر در سطح ملی و بين المللی 
آشنا می شوند و به تبع آن، روح اعتماد به نفش را به 

 .طبقۀ خود بازمی گردانند

مللی کارگران، به منظور کمک به انجمن ھمبستگی بين ال
پيشبرد فرھنگ ھمبستگی و مبارزۀ طبقۀ کارگر، از 
زمان تأسيس خود تاکنون به سازماندھی فعاليت ھای 

به عنوان مثال، برگزاری . مختلف فرھنگی پرداخته است
دروس آموزش سازھای موسيقی مانند گيتار و باغ=ما، 

ھا در  رقص ھای محلی، نقاشی و غيره که تمامی آن
ھم چنين ما شاخه ھايی . دفاتر محلی ما انجام می شود

داريم که در زمينۀ تئاتر، فيلم، تعليم گروه ُکر، شعر، 
. مطبوعات کارگری و مسابقات فوتبال فعاليت می کنند

جزئيات فنی کار،  - تمامی جنبه ھای چنين فعاليت ھايی
د تنھا به وسيلۀ خو  -آماده سازی متن سخنرانی ھا و غيره

کارگران شرکت کننده در چنين برنامه ھايی تنظيم و اجرا 
البته به خاطر کار طاقت فرسای آن ھا در . می گردد

کارخانجات، ما برخی از تدارکات Fزم و ضروری را 
بسياری از برادران و خواھران ھم . خود انجام می دھيم

طبقه ای ما که از کارخانه ھای مختلف برای پيوستن به 
مه ھايی حضور می يابند، با کسب اعتماد به چنين برنا

نفس از طريق آشنايی با فرھنگ مبارزۀ طبقاتی، به 
  .صفوف مبارزۀ طبقاتی می پيوندند

-UİDغير از فعاليت ھای مذکور، گروه تئاتر کارگری

DER    نيز به اجرای نمايش ھايی عموماً در خصوص
از  اول ماه مه و پانزدھم و شانزدھم ژوئن می پردازند و

اين طريق نسل ھای جوان را با تجارب تاريخی آشنا می 
ھم چنين گروه موسيقی انجمن ھمبستگی بين . سازند

" ستاره ھای آزادی"المللی کارگران با عنوان 

)Yıldızlara Özgürlük(  نيز با خواندن ترانه ھای
مبارزه، به اجراھايی در محل ھای اعتصاب و فستيوال 

  .ھای کارگری می پردازد

UİD-DER با تمامی توان خود ت=ش دارد تا مبارزۀ ،
سنديکايی را از چنگال بوروکراسی خارج سازد و 
موجب شود تا اتحاديه گرايی طبقاتی و راديکال، دست 

از جمله فعاليت ھای ديگر . باF را در اتحاديه ھا پيدا کند
ما، بازديدھايی به منظور ھمبستگی با برداران و 

ن در صنايع مختلف و کمک به خواھران طبقاتی ما
ما، در نھايت صبر و . پيشبرد مبارزۀ آنان می باشد

انضباط، به سختی ت=ش می کنيم تا مبارزه را به سمت و 
سوی سازماندھی کميته ھای کارخانه ای که ما در 

يکی از اھداف . کارخانجات تشکيل می دھيم ارتقا دھيم
فعاليت ھا و  مھم ديگر ما، تقويت مبارزۀ طبقۀ کارگر با

 .ھمبستگی بين المللی می باشد آکسيون ھای

 زنده باد اتحاد بين المللی مبارزۀ طبقۀ کارگر

، ما به UİD-DERبه عنوان کارگران فعال در 
ضرورت سازماندھی مبارزه نه فقط در سطح ملی، که 

ما در مقابل . ھم چنين در سطح بين المللی اعتقاد داريم
از ملی، مذھبی، نژادی، اعم  -تمامی اشکال تبعيض

که طبقات استثمارکننده به منظور ايجاد  -جنسيتی و غيره
تفرقه و انشقاق در بين کارگران به آن دامن می زنند، می 

به اعتقاد ما، طبقۀ کارگر يک طبقۀ جھانی است و . ايستيم
به ھمين جھت الزاماً بايد وحدت و مبارزۀ خود را در 

 .سطحی جھانی بنا کند

ولويت دادن به منافع انترناسيوناليستی طبقۀ کارگر، ما با ا
به فعاليت بسياری در مقابل جنگ ھای امپرياليستی، به 
مثابۀ جنگ ھايی که جھان را به حمام خون بدل می کنند، 

 .می پردازيم

ما، ھم در جلسات عمومی و ھم در فعاليت ھای آموزشی 
ن المللی خود، قاطعانه اع=م داشته ايم که تنھا مبارزۀ بي

طبقۀ کارگر است که می تواند مانع جنگ ھای 
امپرياليستی شود و اين که تنھا قدرت طبقۀ کارگر قادر به 

ما به عنوان . ايجاد صلح بر روی کرۀ زمين است
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کارگران مدافع حق تعيين سرنوشت ملل ، مبارزۀ کردھا 
برای مطالبات دموکراتيک، سياسی و ملی را به رسميت 

ما برای ريشه دواندن . ن حمايت می نماييمشناخته و از آ
ايده ھای انترناسيوناليستی در درون جنبش کارگری و در 
مقابل افکار ناسيوناليستی و شووينيستی ای که مردم را 

 .عليه يک ديگر قرار می دھند، مبارزه می کنيم

بحران سرمايه داری، باری ديگر نشان داد که سرنوشت 
نظام حاکم کوچک ترين کارگران سراسر جھان برای 

به تسريع   UİD-DERبا آغاز بحران،. ارزشی ندارد
. فعاليت خود در درون کارخانه ھا و اتحاديه پرداخت

بگذار رئيس و رؤسا ھزينه "شعار ما اين بوده است که 
ما از تمامی کارگرانی که به نوعی با ". ھا را بپردازند

م و می سازمان ما ارتباط و نزديکی دارند، خواسته اي
خواھيم که در مقابل بحران به مبارزه و مطرح کردن 

ما ھم چين ت=ش می کنيم تا  .مطالبات فوری ما بپردازند
به کمک به و حمايت از مبارزۀ برادران و خواھرانی 

 UİD-DER .بپردازيم که در نتيجۀ بحران بيکار شده اند

نھايت ت=ش خود را به کار می برد تا تمامی کارگران 
صرف نظر از شاغل يا بيکار، قراردادی يا دائمی،  -را

حول منافع طبقاتی متحد سازد و  -عضو اتحاديه يا غير آن
ما آگاه . مبارزه عليه طبقۀ سرمايه دار را شدت بخشد

از طبقۀ کارگر ھرگز نمی تواند " يک بخش"ھستيم که 
 .به دست خود آزاد شود

 !کارگران تمام جھان، متحد شويد

ستی، بحران سرمايه داری، بيکاری، فقر و جنگ امپريالي
گرسنگی چھرۀ وحشيانۀ سيستم سرمايه داری را آشکار 

تحت حاکميت سرمايه، بشريت و طبيعت ھر . می سازد
تنھا نيروی اين جھان که . دو به سوی نابودی می روند

قادر به حفظ بشريت و طبيعت از سير نابودی است، طبقۀ 
داری به خودی خود  سرمايه. کارگر جھانی می باشد

سقوط نخواھد کرد، بلکه از خ=ل مبارزۀ انق=بی بين 
تنھا انتخاب پيش روی . المللی سرنگون خواھد شد

ما چيزی جز . کارگران تمامی کشورھا، مبارزه است
در عوض ما .زنجيرھای خود برای از دست دادن نداريم

 !جھانی را برای فتح داريم

 "ارگرانانجمن ھمبستگی بين المللی ک" 

 

  »»شاھرخ زمانیشاھرخ زمانی««کميتۀ حمايت از کميتۀ حمايت از 

احزاب، سازمان ھا و تشکل ھای احزاب، سازمان ھا و تشکل ھای   ::يک پيشنھاد بهيک پيشنھاد به

  کارگری و مدافع کارگرانکارگری و مدافع کارگران

  

در ترکي~ه، ط~ی » انجمن ھمبس~تگی ب~ين الملل~ی ک~ارگران«
س~~ه س~~ال گذش~~ته حماي~~ت ھ~~ای ش~~ايان ت~~وجھی از ک~~ارگران 
اي~~ران، ب~~ه خص~~وص ک~~ارگران زن~~دانی، ب~~ه عم~~ل آورده 

ل~ه ط~ی س~~ال گذش~ته ض~من معرف~ی مش~~ک=ت اس~ت، از جم
کارگران ايران در مجامع و سنديکا ھای کارگری ترکي~ه، 

ھ~~~~زار امض~~~~ا در حماي~~~~ت از  ۶٠اق~~~~دام ب~~~~ه جم~~~~ع اوری 
ک~~ارگران زن~~دانی در اي~~ران نمودن~~د، ھمچن~~ين ب~~ه مناس~~بت 
ھ~~~ای گون~~~اگون حماي~~~ت ھ~~~ای معن~~~وی و عمل~~~ی خ~~~ود از 

س~ال گذش~ته  کارگران ايران را اع=م کردن~د و در ط~ی دو
آن ھا و برخی از سنديکا ھای کارگری در برگزاری اول 
م~~~اه م~~~ی ب~~~ه ايراني~~~ان کم~~~ک بس~~~ياری کردن~~~د ت~~~ا بت~~~وانيم 
مشک=ت کارگران ايران را در ترکيه با ھم طبقه ای ھ~ای 
خود در ميان بگذاريم، ش~ما م~ی تواني~د بخ~ش ھ~ای از اي~ن 
کم~~ک و حماي~~ت ھ~~ا را در س~~ايت اي~~ن رفق~~ا ب~~ا ادرس ھ~~ای 

  : ير مشاھده کنيدز
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http://uidder.org/iran_da_60_mucadeleci_isc

i_tutuklandi.htm 

http://uidder.org/video 

http://uidder.org/haberler/dunyadan 

http://uidder.org/iran_isci_orgutlerinden_uid

_der_e_tesekkur_mesaji.htm 

http://uidder.org/iranli_sendikaci_sahruh_za

mani_den_cagri.htm 

اکن~~ون ک~~ه رفق~~ای ن~~امبرده کمپين~~ی سراس~~ری را در خ~~اک 
جناي~~ات ح~~وادث ک~ار علي~~ه ک~~ارگران را «ترکي~ه ب~~ا عن~وان 

پيش م~ی برن~د، فرص~ت بس~يار خ~وبی ب~رای » متوقف کنيد
کارگران و نيروھای مدافع طبقۀ ک~ارگر اي~ران اس~ت ت~ا ب~ا 
اع=م حمايت ھ~ای کتب~ی خ~ود، ض~من دادن ج~واب Fزم و 

ای آن ھا از ک~ارگران اي~ران، ق~دم بلن~د مناسب به حمايت ھ
عملی در جھت ھمبستگی جھانی و منطقه ای طبقۀ کارگر 

  .دو کشور بردارند

برنام~~ۀ اي~~ن رفق~~ا در ادام~~ۀ کمپ~~ين ف~~وق ط~~ی دو ھفت~~ۀ آين~~ده 
  : عبارت است از

انجم~~~~~ن ھمبس~~~~~تگی ب~~~~~ين الملل~~~~~ی ک~~~~~ارگران در ت~~~~~اريخ 
کنفرانس~~~~~~~~ی در س~~~~~~~~الن ) ٩/١٣٩٢/٢۴( ١٢/٢٠١٣/١۵

سنديکای کارگران نف~ت ترکي~ه واق~ع در اس~تانبول مرکزی 
برگزار خواھ~د ک~رد، طب~ق برنام~ه ھ~ای مش~خص ش~ده در 
اين کنفرانس، تعدادی از نمايندگان انق=بی پارلمان ترکيه، 
ھمچن~~ين س~~ران س~~نديکاھای ک~~ارگری ترکي~~ه، ھم~~ين ط~~ور 
خانوادۀ کارگرانی که بر اثر حوادث کار کشته شده ان~د، و 

نی که بر اثر حوادث ک~ار ن~اقص ش~ده ان~د، خانوادۀ کارگرا
ب~~ه اض~~افۀ نماين~~دگان برخ~~ی از اح~~زاب و س~~ازمان ھ~~ای 

  .انق=بی ترکيه، شرکت خواھند داشت

Fزم ب~~ه توض~~يح اس~~ت ک~~ه تح~~ت فعالي~~ت ھ~~ای کمپ~~ين ف~~وق 
تاکنون جلسات، تجمع ھا، ميز ھ~ای کت~اب، مص~احبه ھ~ای 

است راديويی، تلويزيونی و با روزنامه ھا صورت گرفته 
ھ~~زار امض~~ا جم~~ع آوری ک~~رده  ١٠٠و ھمچن~~ين ب~~يش از 

تحويل پارلمان ترکيه شده و در برنامۀ بررسی ق~رار دارد 
، مجموع کارھای انجام شده باعث جلب توجه بس~ياری از 

کارگران، سنديکاھا ، اح~زاب و س~ازمان ھ~ای مختل~ف ب~ه 
  .موضوع فوق شده است

رگر ب~~ر ک~~ا  ١٠٠طب~~ق آمارھ~~ای ترکي~~ه، ھ~~ر م~~اه ب~~يش از 
کش~ته ) بر اثر روند جنايت عليه ک~ارگران(اثرحوادث کار 

ب~ا توج~ه ب~ه . نفر نقص عض~و م~ی ش~وند ١٠٠٠و بيش از 
اي~~~ن ک~~~~ه در کنف~~~~رانس ف~~~~وق تقريب~~~~اً تم~~~~امی ک~~~~ارگران و 
تش~~کي=ت ھ~~ای انق=ب~~ی ترکي~~ه نماين~~دگانی خواھن~~د داش~~ت، 
بن~~~ابراين بھت~~~رين و مناس~~~بترين زم~~~ان جھ~~~ت بسترس~~~ازی 

گی مي~ان ک~ارگران، س~نديکا ھ~ای ک~ارگری و برای ھمبس~ت
در چن~ين راس~تايی . تشکي=ت ھای انق=بی دو کشور اس~ت

پيش~~نھاد م~~ی کن~~يم ک~~ه ھ~~ر ک~~دام از تش~~کل ھ~~ا، اح~~زاب و 
پيام ھايی به حمايت از کمپين   سازمان ھا با ھم يا جداگانه

ارس~ال ) ٢۴/٩/١٣٩٢( ١۵/١٢/٢٠١٣فوق ب~ه کنف~رانس 
ای چن~~ين کارھ~~ای مش~~ترکی م~~ی در آين~~ده ب~~ر مبن~~. نماين~~د

توانيم ھمبستگی منطق~ه ای و جھ~انی ک~ارگران را ھ~ر چ~ه 
  .بيشتر گسترش بدھيم

  :جھت ارسال پيام ھای خود از ادرس زير استفاده نماييد

http://en.uidder.org/bizeyazin 

اي~~ت از ش~~اھرخ ي~~ا م~~ی تواني~~د از آدرس ايمي~~ل کميت~~ۀ حم 
زمانی اس~تفاده کني~د؛ رفق~ای عض~و اي~ن کميت~ه ب~ا توج~ه ب~ه 

انجم~~~ن ھمبس~~تگی ب~~~ين «ب~~ا  داش~~تن کان~~ال ھ~~~ای ارتب~~اطی
می توانند پيام ھای شما را به دست رفق~ا » المللی کارگران

  .برسانند

  کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی

١١/٩/١٣٩٢  

http://www.chzamani.blogspot.se/2013/12/b

log-post_557.html 
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  ھزار امضا عليه سوانح کارھزار امضا عليه سوانح کار  ١٠٠١٠٠جمع آوری جمع آوری 

-UİD(» انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران«کمپين 

DER(  در ارتباط با سوانح کار، توجه عمومی در سطح
روزنامه ھا و  تعدادی از. کشور را افزايش داده است

شبکه ھای تلويزيونی کشور، اين موضوع را پوشش داده 
روزنامه ای که ھمه (» راديکال«اند؛ از جمله، روزنامۀ 

ژاله اوزگن «). روزه در سطح کشور توزيع می شود
، ستون نويس اين روزنامه، مقاله ای را دربارۀ »تورک

 مقالۀ وی. کمپين مذکور و انجمن به رشتۀ تحرير درآورد

، »اخبار روازانۀ حرية«به انگليسی ترجمه و از سوی 
متن . قديمی ترين روزنامۀ انگليسی ترکيه، منتشر گرديد

، منتشره »اوزگن تورک«پيش رو، نسخۀ انگليسی مقالۀ 
  .، است»اخبار روزانۀ حرية«در 

  ھزار امضا عليه سوانح کار ١٠٠جمع آوری 

  

، UİD-DER)(انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران 
طی کمپينی عليه سوانح کار، صد ھزار امضا جمع آوری 

  .نموده است

از نقطه نظر شمار سوانح کار، کشور ترکيه باFترين 
جايگاه را در اروپا به خود اختصاص می دھد و رتبۀ 

در کشور ترکيه، ماھانه صد . سوم در جھان را دارد
تنھا در طی ده . کارگر جان خود را از دست می دھند

، تعداد کارگرانی که در نتيجۀ ٢٠١٣نخست سال  ماھۀ
مورد برآورد  ١٠١٧سوانح ناشی از کار فوت کرده اند، 

ھزار کارگر جان  ١١ظرف ده سال، قريب به . شده است
  .خود را از دست داده اند

پس از . البته اين ھا رويدادھايی ھستند که ثبت می شوند
ی شوند وقوع يک سانحۀ کار، کسانی ھستند که مجبور م

به بيمارستان ھای خصوصی مراجعه کنند، خانواده ھايی 
، وادار و تھديد به سکوت »پول خون«ھستند با گرفتن 

ھمۀ اين ھا رويدادھايی ھستند که در ھيچ جا . می شوند
  .ثبت نمی شوند

اين آمار و ارقام، ھر چند مخوف، اما صرفاً اعدادی بی 
ی کنيد که به اگر تاب تحملش را داريد، سع. جان ھستند

من به صحبت ھای . روايت اين کارگران ھم گوش بدھيد
گوش دادم، دو » لیعاکف محمد امين«و » ايلم پينار«

  .کارگر بسيار جوان و عضو انجمن

، اين دختر جوان، در کارخانه ای »ايلم«زمانی که 
آرنج تنيس «مشغول به کار بود، به بيماری به اصط=ح 

ال اين بيماری در رده بندی با اين ح. مبت= شد» باز
او شغل خود را از . بيماری ھای شغلی قرار نمی گيرد

 ۵٣٣تعداد بيماری ھای شغلی در ترکيه، تنھاد . دست داد

مورد در نظر گرفته شده اند، در حالی که اين رقم در 
  .ھزار مورد می شود ۴٠اروپا 

  

کارگر نساجی است؛ شغل خود را طی يکی از » عاکف«
ی ھايی که اغلب انجام می شود، از دست کوچک ساز

  .او ا�ن فعاليت ھای تئاتر انجمن را می گرداند. داد

ابتدا از مسائل و مشک=ت دوستان » ايلم«و » عاکف«
خود می گويند؛ روايت آن ھايی که مجبورند به کار ادامه 
دھند، حتی اگر انگشتان دست خود را يک به يک در 

دست داده باشند؛ داستان  نتيجۀ کار با ماشين اFت از
کارگر بيست ساله و غير ماھری که به تازگی از 
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روستای خود رسيده بود، اما بدون ھرگونه تعليم به کار 
با ماشين آFت گرفته می شود و در دومين روز از کار، 
جان می بازد؛ داستان کسانی که در چادرھای مسکونی 

  .سوختند و جان دادند» اسن يورت«موقت خود در 

  

اکنون انجمن در حال تمرکز بر روی سوانح ناشی از کار 
  .است، چرا که وضعيت ديگر خارج از کنترل شده است

آن ھا نه ماه . سوانح، به سبعيت و توحش تبديل شده اند
سوانح شغلی، تقدير «پيش کمپينی را آغاز کردند با نام 

  .»!به مرگ کارگران پايان دھيم. نيستند

حتی «: آمار و ارقام را برجسته کردابعاد اين » عاکف«
. »در جنگ ھم شما اين تعداد آدم را از دست نمی دھيد

عاکف می گفت که کارگران به سوی مرگ فرستاده می 
شوند و در ھمان حال که ترکيه رشد می کند، سوانح کار 

  .ھم به شدت باF رفته است

با وجود صدھا : کمپين روی اين حقايق متمرکز می شود
حيط کار و ميليون ھا نفر کارگر، تعداد ھزار م

کارشناسانی که وزارت کار برای امنيت و بھداشت 
نفر است؛ در نتيجه  ٢۵٠مشاغل تخصيص داده، تنھا 

اعضای کمپين ت=ش می . نمی توانند نظارتی داشته باشند
کنند که آگاھی را نسبت به سوانح کار و بيماری ھای 

به اين نکته جلب می کنند آن ھا توجه را . شغلی باF ببرند
که شمار سوانح کار و بيماری ھای شغلی به مراتب 

آن ھا می خواھند . بيشتر از آن چيزی است که می دانيم
اين واقعيت را برجسته کنند که سنگين ترين مجازات 

ليرۀ ترکيه منظور  ٢٠٠٠برای کارفرمايان خاطی، فقط 
  .شده است

ومت توضيح بدھند کارگران می خواھند به کارفرما و حک
که با انجام اقدامات Fزم و نظارت ھای کافی، می توان 

، »فاروق چليک«آن ھا گقتۀ . از سوانح جلوگيری کرد
درصد از  ٩٨«وزير کار را مجدداً تکرار می کنند که 

  .»سوانح کار قابل اجتناب ھستند

که بعضاً  - کارگران خواھان اين ھستند که ساعات کار
کاھش پيدا کنند؛  - ساعت ھم می رسند ١٢حتی به بيش از 

اساسی ترين تمھيدات ايمنی کار، لحاظ شوند؛ ماشين 
آFت در صورت عدم تعمرات Fزم و مناسب، متوقف 

  .شوند

ھزار امضا  ١٠٠آن ھا به سھولت طی يک کمپين، به 
دست يافته اند؛ و قادر شدند که آگاھی عمومی را نسبت 

  .دھندبه اين مسائل به طور جدی ارتقا 

در پارلمان  HDPو  BDPاين امضاھا به نمايندگان 
  .منتقل خواھند شد

  

به نظر می رسد که گويا کارگر در ترکيه تنھا يک 
ھنگامی که کارگری شغلی در ترکيه پيدا . سرنوشت دارد

  .می کند، آن وقت به بھای زندگی اش کار می کند

در ھمۀ محيط ھای کار، اين شعار نصب شده است که 
يا » اول، زندگی بشر«اما چرا . »ل، ايمنی کاراو«
  نوشته نشده اند؟ چرا؟» اول، کارگر«

که » راديکال«ژاله اوزگن تورک، ستون نويس روزنامۀ 
. نوامبر انتشار يافته است ٢١در آن مطلب فوق به تاريخ 

به » اخبار روزانه«اين مطلب به وسيلۀ ھيئت تحريريۀ 
  .انگليسی ترجمه گرديده است

  شبکۀ ھمبستگی کارگری: ۀ فارسیترجم
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ھدِف جمع آوری صدھزار امضا ھدِف جمع آوری صدھزار امضا : : حمايت عظيم کارگرانحمايت عظيم کارگران

  !!محقق شدمحقق شد

  

 -)UİD-DER(انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران 

  ترکيه

  )IWSN(شبکۀ ھمبستگی کارگری : ترجمه

-UİD(» انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران«کمپين 

DER ( گ کارگران مر! سوانح کار، تقدير نيستند«با نام
به ھدِف جمع آوری » !در اثر سوانح کار را متوقف کنيد

توده ھای کارگر . يک صد ھزار امضا دست يافته است
به اين کمپين که در بسياری از شھرھا به ويژه در 
مح=ت کارگری پيش برده شد، ع=قۀ وافری نشان دادند 

در طول اين کمپين، با قريب به . و از آن پشتيبانی نمودند
ھزار نفر به صورت چھره به چھره ارتباط گرفته  ۵٠٠

شد، و ت=ش گرديد تا با توضيح اھميت حياتی مسألۀ 
  .سوانح کار، سطح آگاھی در اين مورد باF برده شود

به ) UİD-DER(انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران 
عنوان يک تشکل کارگری برای وحدت، ھمبستگی و 

از نقطه نظر سياست  مبارزه، مسائل طبقۀ کارگر را
مستقل طبقاتی مورد برخورد قرار می دھد و به مبارزه 

اين در حالی است که اتحاديه . برای حل آن می پردازد
ھای کارگری، به عنوان تشک=تی که گمان می رود بايد 
تماماً در چنين مواردی درگير شوند، تمايل چندانی برای 

با  UİD-DERاما . دست زدن به مبارزۀ کافی ندارند
تمام توان خود ت=ش می کند که کارگران را سازمان 
دھد، روحيه و نيروی آن ھا را باF ببرد و آن ھا را به 

بنابراين . عنوان يک طبقه عليه کارفرمايان متحد سازد
UİD-DER تی و ايمان به با صبر، عزم، انضباط طبقا

دست . مبارزه در امتداد چنين مسيری به پيش می رود
ھزار امضا، آن ھم تحت  ١٠٠يافتن به ھدِف جمع آوری 

  .شرايط دشوار، نتيجۀ اين نوع برداشت از فعاليت است

ھدف خود را  UİD-DERدر ارتباط با کمپين مذکور، 
صحبت با صدھا ھزار نفر از کارگران، ارتقای سطح 

ان از طريق توضيح حقايق دربارۀ سوانح کار و آگاھی آن
بيماری ھای خاص شغلی، و افزايش حساسيت بيشتر 

نشانۀ . کارگران در قبال اين مسائل تعيين کرده بود
 UİD-DERروشنی وجود دارد که نشان می دھد کمپين 

اين کمپين در بسياری از : به اھداف خود رسيده است
رای کارگران و مناطق صنعتی، شناخته شده است و ب

خانواده ھايی که از پيامدھای سوانح کار و بيماری ھای 
يک محل رجوع  UİD-DERشغلی رنج می برند، 

  .شده است ھميشگی

سوانح کار و بيماری ھای شغلی يکی از جدی ترين 
ما قطعاً نمی توانستيم نسبت . معض=ت طبقۀ کارگر است

ر را می کارگ ١٠٠به اين مسأله که ماھانه جان تقريباً 
گيرد، و ھزاران نفر را مجروح و معلول می کند، 

) AKP(» حزب عدالت و توسعه«حکومت . سکوت کنيم

به دنبال نارضايتی و فشار فزاينده، دست به تصويب 
تا ظاھراً از سوانح ) قانون ايمنی کار(قانون جديدی زد 

اما اين قانون، ع=ج مشک=ت . کار جلوگيری کند
زۀ اصلی اين قانون در واقع نه انگي. کارگران نبود

جلوگيری از سوانح کار، بلکه خ=ص شدن از شّر 
حتی ھمان تمھيدات ناچيزی ھم که قانون . فشارھا بود

درنظر می گرفت، روی کاغذ باقی مانده اند، انجام و 
تکميل آن ھا به تعويق افتاده است و بازرسی از مراکز 

 .کار، آن گونه که بايد صورت نمی گيرد
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در آغاز کمپين، ما از تجربياتی برخوردار بوديم که در 
گذشته از خ=ل برگزاری کمپين عليه مراکز نيروی 
اتمی، عليه ت=ش دولت برای انح=ل پرداخت حق سنوات 
خدمت در عمل، برای ساعات کاری کمتر به ازای 

ما به برنامه ريزی . دستمردھای بيشتر به دست آمده بود
-UİDکارگرانی از . رداختيمو تدارکات مبسوطی پ

DER  ابتدا خود را دربارۀ سوانح کار و بيماری ھای
 UİD-DERصدھا ھا نفر از فعالين . شغلی آموزش دادند

برای به راه انداختن اين کمپين در سمينارھا و جلسات 
آن ھا آموزش ھای Fزم را رفقای . شرکت کردند توجيھی

ر و بيماری ھمکاری فراگرفتند که در زمينۀ سوانح کا
به صورت چھره به چھره با . ھای شغلی تخصص داشتند
از توليد چرم، فوFد،  -کارگران صنايع مختلف

پتروشيمی، کشتی سازی، لجستيک و غيره گرفته تا 
صحبت شد؛ اين کارگران و شرايط آنان مورد  - نساجی

بررسی دقيق قرار گرفت و سپس انواع متنوع سوانح کار 
ھمراه با راه ھای جلوگيری از آن و بيماری ھای شغلی 

  .ھا ارائه گشت

جزوه ھايی دربارۀ سوانح کار و بيماری ھای شغلی، 
پوسترھا، پارچه نوشته ھا، پ=کاردھا و تصاوير و ھمۀ 
آن چه که بايد در طی کمپين نمايش داده می شد، ھمگی 

با کارگرانی که سابقاً دچار . به خوبی تھيه گرديده بودند
ه بودند و ھمين طور با خانواده ھای آنان، سوانح کار شد

آن . مصاحبه شد و فيلم ھای کوتاه بسياری نيز تھيه گرديد
اين : چه در تمامی اين موارد اشاره می شد، اين بود

کارفرمايان حريص ھستند که بايد مقصّر سوانح کار و 
بيماری ھای شغلی شناخته شوند، چرا که آن ھا در مورد 

گيرانه ھيچ گونه زحمتی به خود نمی تمھيدات ايمنی پيش
و حکومت ھم ھمدست آن ھاست، چرا که نه قوانين . دھند

مناسبی تصويب می کند و نه به بازرسی مراکز کار و 
کارفرمايان و حکومت . مجازات کارفرمايان می پردازد

AKP  که مسئول مرگ و مير ھستند، برای توجيه سوانح
  .می خوانند» خواست خدا«کار آن را 

با شور و اشتياق عظيمی آغاز به  UİD-DERفعالين 
نخست، ارتقای آگاھی : دو ھدف وجود داشت. کار کردند

کارگران دربارۀ سوانح کار و بيماری ھای شغلی و 
دوم، رشد و تکامل نارضايتی آن . افزايش حساسيت آنان

فعالين . ھا به سوی متشکل شدن و حمايت عينی از کمپين
گران، تحت انواع سختی ھا و برای فراخواندن کار

مشقات در مح=ت کارگری، ورودی کارخانه ھا، مناطق 
به اصط=ح صنعتی و ميادين شھر در طول کمپين کار 

غرفه ھايی را برپا نمودند، فعاليت ھای خيابانی . کردند
-UİDکارگران که فعالين . را سازمان دادند و غيره

DER پيشبندھای با ک=ه ھا و : را ديده بودند، گفتند
مدت ھاست  UİD-DERفعالين ! سرخشان اين جا ھستند

که با ک=ه و پيشبند قرمز در ميان کارگران شناخته شده 
در واقع اين ک=ه و پيشبند، بيان اين واقعيت بود که . اند

کارگران تنھا نيستند و ھمبستگی و مبارزه ھمچنان زنده 
 .است

  

نفر به صورت در طول کمپين، با بالغ بر نيم ميليون 
با صدھا محل کار تماس . چھره به چھره صحبت شد

به خاطر اين کمپين، کارگران برای وادار . گرفته شد
کردن کارفرمايان به انجام اقدامات ايمنی و ايجاد اتحاديه 

کميتۀ س=مت و «. ھا در مراکز کار خود، متشکل شدند
به بازديد از مراکزی  UİD-DERدر » ايمنی کارگران

وانح کار در آن ھا رخ داده بود و ھمين طوری که س
کارگرانی که چنين سوانحی را تجربه کرده بودند، 

نشست ھايی . پرداخت و موارد بسياری را ثبت نمود
دربارۀ س=مت و ايمنی کارگران در چندين محيط کاری 

وک=يی که از حقوق . و مح=ت کارگری برگزار گرديد
می کنند، و دفاع  UİD-DERکارگران و کمپين 

، در فعاليت ھای UİD-DERمتخصصين کارگرِی 
به صدھا کارگر از اطراف ترکيه . خيابانی شرکت کردند

تماس گرفته بودند، کمک و مشاورۀ  UİD-DERکه با 
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خانواده ھايی که عزيزان خود را در . قانونی ارائه شد
نتيجۀ سوانح کار از دست داده و ھمين طور کارگرانی که 

ر آسيب ديده بودند، از کمپين حمايت کردند و از سوانح کا
اميدواريم ھيچ کسی ب=ھايی را که سر ما آمد « گفتند که 

  .»تجربه نکند

UİD-DER به عنوان يکی تشکل کارگری حقيقی، به ،
يُمن حمايت و مشارکت فزايندۀ کارگران، مرتباً رو به 

کارگرانی که با ھزار و يک مشکل مبارزه . رشد است
و زير استثمار شديد له می شوند، درمی يابند که می کنند 

UİD-DER  به مسائل و مشک=ت کارگران اھميت می
. دھد و آن ھا را برای حل اين مشک=ت ھدايت می کند

روحيۀ آن ھا ارتقا می يابد و آن ھا جزئی از مبارزه می 
به عنوان يک تشکل  UİD-DERآن ھا به . شوند

و به صفوف آن می کارگری مبارز اعتماد می کنند 
  .پيوندند

UİD-DER  به ت=ش ھای خود ادامه خواھد داد تا آگاھی
و ھوشياری دربارۀ سوانح کار را از طريق يک سلسه 

واکنش کارگران . فعاليت ھا در ھفته ھای آتی ارتقا دھد
که در قالب بيش از يک صد ھزار امضای جمع آوری 

لب و ھمين طور در قا UİD-DERشده در طول کمپين 
نه به سوانح کار بيشتر، نه به تلفات «شعار آن ھا، يعنی 

  .متجلی شد، به پارلمان انتقال خواھد يافت» بيشتر

ما برادران و خواھران طبقاتی خود را فرامی خوانيم تا 
مطالبات کمپين را پذيرا باشند و به صفوف مبارزه 

  .بپيوندند

  ٢٠١٣اکتبر  ٢٨

http://en.uidder.org/great_support_from_wor

kers_the_100000_signatures_target_achieve

d.htm 

http://www.iwsn.org/ 

 

  

  

  

  !!پايان دھيدپايان دھيد» » کارکارسوانح سوانح ««به مرگ کارگران در اثر به مرگ کارگران در اثر 

  ۵۵از ميليتانت شمارۀ 

  )UİD-DER( انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران

 شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران: ترجمه

  

  !کارگران، زحمتکشان، برادران و خواھران

. سوانح ناشی از کار، روز به روز درحال افزايش است

روزی نيست که ما خبری از سوانح کار در کارخانه ھا، 
-ن، کارخانه ھای کشتی سازی و محل ھای ساختمعاد

 ١٠٠به طور متوسط ماھانه بيش از . وساز نشنويم

کارگر جان خود را در محل کارشان از دست می دھند، 
و به ع=وه کارگران به مراتب بيشتری دچار جراحت و 

  .معلوليت دائمی می شوند

کارگران فوت کردند؛  ١۴۴۴، نزديک به ٢٠١٠در سال 
سوانح "کارگر به قربانيان  ١۵۶٣نيز  ٢٠١١در سال 

بناميم، " قتل ھای کاری"، که به حق بايد آن را "کاری
  . تبديل شدند

کارگر ديگر ھم جان  ۶۴٢در نه ماھۀ نخست امسال، 
سوانح کار، زندگی خانواده ھای . خود را از دست دادند

کارگری را نابود می کند و تنھا کودکانی يتيم يا زنانی 
  .ت را برجای می گذاردسرپرسبی

وساز يک باريش کياک که در يکی از محل ھای ساخت
کار می کرد،  زمانی ) استانبول(يورت فروشگاه در اسن

که در يکی از چادرھای نايلونی موقتی در خواب بود، 
مادرش می گويد . قربانی شعله ھای آتش شد و جان باخت

. کنم اين قدر رنج می کشم که ديگر نمی خواھم زندگی"

  ".آرزو می کنم که ای کاش مرده بودم
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صدھا نفر از مادران، پدران، خواھران و برادران، زوج 
آن ھا زجر . ھا و فرزندان ھم ھمين طور فکر می کنند

  . می کشند و اشک می ريزند

اما چه کسی مسئول اين اشک ھا و دردھاست؟ بی ترديد 
بايد گفت کارفرمايان و دولت حزب عدالت و توسعه 

)AKP .( چرا که کارفرمايان از تمھيدات احتياطی
ضروری برای کارگران در محيط ھای کار به بھانۀ 

ابزارھای ايمنی و بھداشتی، سرباز می " پرھزينه بودن"
دولت حزب عدالت و توسعه ھم با امتناع از انجام . زنند

ھرگونه بازرسی و تصويب قوانينی جھت مجازات 
ر روی اين حقايق می بندد خاطيان، عم=ً چشم خود را ب

و برعکس کارفرمايان را تشويق می کند تا به ھمين 
  .روال ادامه دھند

بايد پرسيد آيا اين خوِد دولت حزب عدالت و توسعه نيست 
" سرنوشت و تقدير"که سوانح کار و تلفات متعاقب آن را 

  می نامد و اين مرگ و ميرھا را بی اھميت جلوه می دھد؟

ی که ھمواره جان "تقدير"چرا اين : رسيمبياييد با ھم بپ
کارگران را می گيرد، ھيچ گاه به سراغ کارفرمايان نمی 

  آيد؟

  !برادران و خواھران

آيا می دانيد که ترکيه از نظر شمار سوانح کار، رتبۀ سوم 
را در جھان به خود اختصاص داده است؟ طبق ارقام 

می  ھزار سانحۀ کار در ترکيه اتفاق ٧٧رسمی، ساFنه 
ھر سال صدھا کارگران جان خود را از دست می . افتد

دھند و ھزاران نفر به آسيب ھا و معلوليت ھای ناشی از 
  .سوانح کار دچار می شوند

در ھمان حال که سودھای کارفرمايان : نتيجه روشن است
. به عرش می رسد، کارگران در جھنم زندگی می کنند

ب شده است که در ترکيه تابلوھايی در ھر محل کار نص
با ". اول، ايمنی کار: "روی آن چنين شعاری نوشته شده

يا " اول، ايمنی بشر"اين حال ھرگز نوشته نمی شود که 
  اما چرا؟". اول، ايمنی کارگران"

علت آن است که کارفرمايان، نه به کارگران، بلکه به 
  .رشد سرمايه و سود خود اھميت می دھند

ای تضيمن ايمنی کارگران، اقدامات ايمنی در واقع نه بر
سوانح کار، اين . بلکه برای تضمين تداوم توليد است
  .حقيقت را بارھا بار آشکار کرده است

محل ھای کار تقريباً ھيچ وقت مورد بازرسی قرار نمی 
به دنبال رشد فشارھا، دولت حزب عدالت و توسعه ! گيرد

قانون ايمنی و "قانون جديدی را تصويب کرد که به 
موسوم است و به اشتباه گمان می کرد " ت مشاغلس=م

اما . که چنين اقدامی به سوانح کار پايان خواھد بخشيد
  بعداً چه اتفاقی رخ داد؟

صدھا نفر از کارگران از ماه ژوئيه، يعنی زمانی که 
اين . قانون مذکور اجرايی شد، جان خود را از دست دادند

به باقی ماندن  قانون فقط کلياتی را دربر دارد که محکوم
بر روی کاغذ است، و ھيچ نوع مقررات روشن و 

  .مشخصی را به نفع کارگران به دنبال نداشته است

به عنوان يک نمونه، تعداد بازرسان محيط ھای کار در 
نفر است و اين در حالی است که  ٢۵٠وزارت کار تنھا 

صدھا ھزار محيط کار و ميليون ھا نفر کارگر وجود 
  .دارند

کارفرمايانی که از اين قانون تبعيت نکنند، مشمول  ظاھراً 
طبق قانون، ايجاد کميته ! جريمه ھای سنگين خواھند بود
اما کارگران درھر حال . ھای ايمنی کار ضروری است

در . از ايفای نقش در ايجاد اين کميته ھا محروم ھستند
عوض کارفرمايان از اختيار قانونی برای ايجاد اين 

آيا روشن نيست که کارفرمايان، . وردارندکميته ھا برخ
اين کميته ھا را بنا به ميل خود طراحی خواھند کرد؟ 
ضمناً کّل جريمۀ کارفرمايانی که از ايجاد اين قبيل کميته 

! ليرۀ ترکيه است ٢٠٠٠ھا امتناع می ورزند، تنھا 

  .مشخص است که اينان کارگران را به مسخره گرفته اند

. ، تنھا فقدان اقدامات احتياطی نيستع=وه بر اين، مسأله

يکی از دFيل اساسی سوانح کار، اين است که کارگران 
وادار می شوند که تا سر حّد مرگ و برای ساعاتی 

افزايش ساعات کاری و افزايش آھنگ . طوFنی کار کنند
. کار به افزايش تصاعدی شمار مرگ و مير می انجامد

مورد اين جنبۀ  در قانون جديد حتی يک کلمه ھم در
  .مسأله صحبت نشده است

  !ديگر بس است: ما می گوييم
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راه انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران، در حال به
اندازی کمپينی مبارزاتی برای پايان دادن به سوانح کار و 

به عنوان . بيماری ھای ناشی از مشاغل خاص است
ن آوری امضا و ارسال آبخشی از اين کمپين، ما به جمع

به مجمع بزرگ ملی ترکيه اقدام خواھيم کرد، و خواھيم 
گفت که در مقابل مرگ کارگران در نتيجۀ سوانح کار 

. دولت بايد وارد عمل شود. سکوت اختيار نخواھيم کرد

برای متوقف ساختن فوت کارگران در نتيجۀ سوانح کار، 
بايد گام ھايی ضروری به منظور انجام اقدامات احتياطی 

ی ايمنی کارگران در محيط کار برداشته شود، و Fزم برا
در عين حال قوانين جديدی به نفع کارگران تصويب و 
بدون ھر گونه قيد و شرطی در تمامی اماکن کار اجباری 

ما برادران و خواھران خود را فرامی خوانيم تا به . گردد
  !کمپين ما بپيوندند، و فعاFنه از آن حمايت کنند

گران در نتيجۀ سوانح ناشی در مقابل فوت کار •
 !از کار سکوت نکنيد

کميته ھای ايمنی و س=مت کارگران بايد تحت  •
مديريت خود کارگران و در تمامی محل ھای 

 !کار ايجاد گردد

دستمزد پزشکان محيط کار و متخصصين ايمنی  •
مشاغل بايد از سوی صندوقی دولتی که تحت 
نظارت اتحاديه ھای کارگری و انجمن ھای 

 !ی قرار دارد، پرداخت شودصنف

اختصاص جريمه و مجازات ھای سنگين برای  •
کارفرمايانی که از انجام اقدامات احتياطی 

 !خودداری می ورزند، به ھمراه اجازۀ بازرسی

حّق توقف توليد از سوی کارگران در موارد  •
فقدان وجود ابزارھا و اقدامات احتياطی 

 !ضروری کار

 !و خطرناکحذف شيف شب در مشاغل سنگين  •

  !افزايش دستمزد و کاھش ساعات کار •

  ٢٠١٢نوامبر  ١

 

  

چھرۀ چھرۀ : : ابعاد تکان دھندۀ سوانح ناشی از کار در ايرانابعاد تکان دھندۀ سوانح ناشی از کار در ايران

  حقيقی سرمايه داریحقيقی سرمايه داری

 

 ۴٨ ۀاز ميليتانت شمار

 آرمان پويان

که  )١(سازمان پزشکی قانونی کشور به تازگی اع=م کرد 
 نفر جان خود را ٧٧٨طی شش ماھۀ نخست سال جاری، 

در نتيجۀ سوانح ناشی از کار از دست داده و ھم چنين از 
 ٧٧٠كل افراد فوت شده در حوادث كار نيمۀ اول امسال، 

 .نفر مرد و مابقی زن بوده اند

در ھمين گزارش آمده است که آمار مذکور نسبت به مدت 
درصد افزايش نشان می  ١٨.٨مشابه سال گذشته، حدود 

يس مرکز تحقيقات پزشکی رئ ،)٢(به گفتۀ خدادوست . دھد
قانونی، سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، برق 
گرفتگی، سوختگی، چاه گرفتگی و نظاير اين ھا مھم 
ترين عوامل مرگ و مير ناشی از حوادث کار بوده و در 
اين بين، سقوط از بلندی بيشترين موارد تلفات را به خود 

درصد از کل  ٤١.٣قريب به (اختصاص داده است 
وفيات ناشی از حوادث کار در پنج ماھۀ نخست مت

 ).امسال

در ادامۀ گزارش آمده است که تعداد كل فوت شدگان 
نفر بوده  ٢٩٠حوادث كار در سال گذشته، يک ھزار و 

 ١٩نفر را مردان و  ٢٧١است كه از اين رقم، ھزار و 
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بر اساس اين آمارھا به . نفر را زنان تشکيل می داده اند
دون احتساب روزھای تعطيل در ھر طور متوسط و ب

 )٣(.کارگر در کشور جان می دھد ٤روزکاری 

با نگاه به داده ھا به تقکيک استان ھا می توان ديد که 
 ١٠١و  ١٠٧استان ھای تھران و اصفھان، به ترتيب با 

مورد مرگ در اثر سوانح کار، در رتبه ھای اول و دوم 
  .قرار می گيرند

د که تمامی اين ارقام، به علل البته ترديدی وجود ندار
. مختلف، بسيار پايين تر از ميزان حقيقی برآورد شده اند

قانون تآمين اجتماعی،  ٦٠به عنوان مثال، طبق مادۀ 
که در ”حوادث ناشی از کار، حوادثی تعريف شده است 

حين انجام وظيفه و به سبب آن، برای بيمه شده اتفاق می 
بر اساس ”ناشی از کار،  و مأخذ داده ھای حوادث“ افتد

گزارش بازرسی حادثۀ ثبت شده در پروندۀ فنی بيمه 
؛ بنابراين شمار بسياری زيادی از )٤(“ شدگان می باشد

کارگران ايران که بدون پوشش بيمۀ تأمين اجتماعی به 
“ سوانح ناشی از کار”نقص عضو يا حتی فوت در نتيجۀ 

ی به شمار دچار می شوند، اصوFً در اين داده ھای رسم
فارغ از اين موضوع، ماھيت و منطق خود . نمی آيند

سرمايه داری حاکم در ايران نيز ايجاب می کند که تا حد 

مرتبط با  “رسمی”امکان از انتشار اخبار و گزارشات 
به ھمين خاطرست که می . سوانح کارگری جلوگيری کند

بينيم طبق گزارش سازمان تأمين اجتماعی در سال 
حادثه در زمان  ١٣٤ھزار و  ٢٢جموعاً از م ١٣٨٧

اما ھر کسی . مورد به فوت منجر شده است ٨٣کار، تنھا 
که فقط اخبار رسانه ھا را دنبال کرده باشد به خوبی می 
داند که تعداد کارگران کشته شده در اين سال تنھا در دو 
حادثۀ آتش سوزی کارخانۀ شازند اراک و ريزش 

نفر بيشتر بوده  ٧٠تھران از  ساختمان خيابان سعادت آباد
و غيرواقعی “ رسمی”به ھر حال، حتی آمار  )٥(. است

سوانح کار نيز تا حدود زيادی ابعاد وسيع و فاجعه آميز 
 .شرايط کاری حاکم در ايران را نشان می دھد

، )٦(طبق آخرين گزارش ساFنۀ سازمان تأمين اجتماعی 
ناشی از کار  در سال گذشته تعداد بيمه شدگان آسيب ديدۀ

نفر می رسيده است که  ٥٥٩ھزار و  ٢٢مجموعاً به 
  .درصد آن را مردان تشکيل می داده اند ٩٤تقريباً 
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تعداد بيمه شدگان حادثه ديدۀ ناشی از کار بر اساس 
  )١٣٨٩(جنسيت 

 

ھم چنين طبق داده ھای رسمی، محل وقوع حوادث کاری 
يف صبح بوده عموماً در داخل کارگاه ھا و زمان آن در ش

 .است

تعداد بيمه شدگان حادثه ديده ناشی از کار بر اساس محل 
  )١٣٨٩در سال (و زمان وقوع حادثه 

 

بايد درنظر داشت که تعداد رو به رشد مرگ و مير و 
ساير سوانح ناشی از کار در ايران، اساساً يکی از ع=يم 
سياست سرکوبگرانۀ رژيم حاکم در قبال تمامی اتحاديه 

. کارگری و ساير سازمان ھای مستقل کارگری استھای 

مادامی که کارگران حق اعتصاب و تشکيل سازمان ھای 
مستقل و حقيقی خود را نداشته باشند، ما بايد انتظار چنين 

 .آمارھای وحشتناک و شرم آوری را داشته باشيم

به ع=وه، با مقايسۀ آمارھای منتشر شدۀ فوق با داده ھای 
ی توان به خوبی ديد که آن چه امروز مختلف جھانی، م

گريبان “ فوت در نتيجۀ سوانح کار”زير عنوان مؤدبانۀ 
طبقۀ کارگر ايران را می فشارد، نه امری مختص به 
حکومت ايران، که موضوعی مرتبط با مکانيسم و 

 .عملکرد ذاتی سيستم سرمايه داری در سطح جھانی است

کار منتشر بنابر گزارشی که از سوی سازمان جھانی 
تخمين  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٥، اين نھاد در سال ھای )٧(شده 

ھای جديدی را از مرگ و مير، حوادث و بيماری ھای 
ناشی از کار با استفاده از داده ھای موجود برای سال 

طبق اين گزارش، شمار حوادثی . ارائه کرده است ٢٠٠٣
ميليون  ٦٩که منجر به فوت کارگران نگرديده، با 

ميليون مورد  ٣٣٧، به رقم ٢٠٠١ت به سال افزايش نسب
ھم چنين در سال مذکور، . رسيده است ٢٠٠٣در سال 

شمار قربانيان بيماری ھای کشندۀ ناشی از کار در سطح 
ميليون مورد قرار داشته و تعداد حوادث منجر  ٢حدوداً 

که البته اين -ھزار مورد برآورده شده است  ٣٥٨به فوت 
ن گزارشات مختلف از س=خی رقم آخر با درنظر گرفت

شدن کارگران معدنچی، کارگران مھاجر و غيره در 
سراسر جھان، به طرز وقيحانه ای ناچيز برآورد شده 

ھمان طور که اشاره شد، دولت ھای سرمايه داری . است
و يا دول منحط کارگری مانند کرۀ شمالی، چين و غيره، 

ئه نمی آمار دقيقی از سوانح کارگری منجر به فوت ارا
، ھند تعداد حوادث منجر به فوت ٢٠٠١در سال . دھند

مورد اع=م کرد، در حالی که بنا به  ٢٢٢کارگر را تنھا 
 ٤٠تخمين سازمان جھانی کار اين رقم چيزی در حدود 

به ھمين ترتيب، کشور چين نيز . مورد بود ١٣٣ھزار و 
ھزار و  ١٢در سال مزبور تعداد اين گونه حوادث را 

رش کرده بود که اين رقم بنا به محاسبۀ سازمان گزا ٧٣٦
 .)٨(مورد بوده است  ٢٩٥ھزار و  ٩٠مذکور در حدود 

ھرچند نھادھايی ھم چون سازمان جھانی کار، به مثابۀ 
يکی از بازوھای اجرايی سرمايه داری جھانی، ت=ش می 
کنند تا ضمن ارائۀ تصويری واژگون از وضعيت کنونی 

برای “ راه کارھايی مختلف”ارائۀ طبقۀ کارگر جھان، به 
بپردازند، اما بايد به ياد “ سوانح کاری”کاھش حجم 

داشت که اين گونه حوادث در حقيقت بر پايۀ منطق و 
تنھا پس از پيروزی طبقۀ . ذات سرمايه رخ می دھد

کارگر جھان بر نظام متعفن سرمايه داری، و به دست 
ود و کشور گرفتن کنترل و مديريت بر حيات اقتصادی خ

است که می توان برای ھميشه چنين داده ھای تأسف 
 .باری را به تاريخ سپرد

 :پانوشت

درصدی مرگ  ١٨رشد ”سازمان پزشکی قانونی، ) ١(
 )١٣٩٠آبان  ٢٣(“ ھای ناشی از حوادث کار

سقوط از بلندی، مھم ترين عامل ”خبرگزاری برنا، ) ٢(
 )١٣٩٠مھر  ١٧(“ مرگ ھای ناشی از حوادث کار
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