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 گودال مرگ کارگران ،کارخانه

 

 پاک برنزگری ریختهحادثه منجر به فوت در کارخانه 

-کیلومتری جاده تهران 53)ی پاک برنز واقع در شهرک صنعتی شمس آباد مهرماه در کارخانه 91روز دوشنبه 

 یدو کارگر و مصدومیت دو کارگر دیگر منجر شد. کارخانه ی ذوب رخ داد که به جان باختن، انفجاری در کوره(قم

کار کارگر در آن  931گری برنز، آلومینیوم و چدن است که حدود ی صنایع ریختهپاک برنز شرکتی معتبر در زمینه

به مرگ و مصدومیت کارگران در سراسر ایران منجر  های ذوب از حوادثی است که مکرراًانفجار در کوره .کنندمی

رطوبت ناشی از وجود  وجودِی چنین انفجارهایی عدم بازرسی مواد شارژ کوره است. در صورت شود. علت عمدهمی

حاوی سیال یا مواد منفجره در مواد  ی. وجود ظروف بستهرودمیخطر انفجار باال  در این مواد، روغن یا دیگر مایعات

ترین پارامترهای ایجاد انفجار است. ریختن مذاب  روی زمین آغشته به روغن، استفاده از ابزار روغنی از مهم شارژ نیز

 آیند.به شمار میعوامل دیگر بروز حادثه  یا زنگ زده و عدم تعمیر و نگهداری به موقع کوره و تجهیزات از 

ایمنی در صنایع  ینامهآیین 9511کل بازرسی کار زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال  یاداره

به منظور به روزرسانی ضوابط تدوین نمود که مطابق ماده  9531مشابه مصوب سال  ینامهگری را با اصالح آیینریخته

ی رفع علل بیان شده در بند برا االجرا است.صنعت الزم قانون کار برای تمام کارفرمایان و کارگران این حوزه از 539

طبق این مواد، کارفرما موظف است به کارگران  نامه آورده شده است.ماده در بخش مقررات عمومی این آیین 13باال، 

ده سازنشرکت ی صحیح انجام کار را آموزش دهد، تعمیر و نگهداری تجهیزات را به افراد ماهر مطابق دستورالعمل نحوه

بسپارد، وسایل حفاظت فردی مناسب شامل عینک، گوشی ایمنی، کاله و کفش ایمنی، دستکش، پیشبند، گتر حفاظتی 

ی ها را تأمین نماید و از عدم وجود هرگونه روغن، آب، گریس و هر ماده لغزندهو لباس مقاوم به حرارت و مانند آن

 91در ماده  شود.، به  لزوم بازرسی شارژ کوره اشاره می13تا  91 در مواداطمینان حاصل نماید. بر روی زمین دیگری 

ها در مایعات موجود در شارژ و ابزارها قبل از فرورفتن آن به منظور حذف رطوبت، روغن و سایر"شود که اشاره می

واد قابل چنین مهمها و بینی شده باشد. از افزودن ظروف سربسته مثل انواع کپسولکوره یا مذاب باید تمهیداتی پیش

   1 "خودداری شود فجار مانند مهمات جنگی باید اکیداًان

 توان عاملی جزاین حادثه نمی زاما در برو از علت دقیق انفجار کوره در شرکت پاک برنز در دست نیست یاطالع 

به استناد ماده  "آیین نامه  551مطابق ماده  فقدان بازرسی الزم از جانب کارفرما بر روی موارد مذکور را در نظر آورد و
قانون کار جمهوری اسالمی ایران، مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده  313و  519

 "د.باشو در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران خسارت وارده می

هایی های صنعتی اطراف تهران است و چنین شرکتهای معتبر و بزرگ واقع در شهرکشرکت پاک برنز از شرکت

مستقر در این  تولیدی هایواحدکنند، در حالیکه صاحبان به صورت حداقلی رعایت می ضوابط ایمنی و بهداشت را

 11های کوچک زیر ها را کارگاهدر صد آن 11 گری هستند و باالیهای ریختهکه بخشی از آن نیز کارگاه هاشهرک

ها های شغلی در آنکنند و بروز حوادث و ابتال به بیماریدهند چنین ظواهر حداقلی را نیز رعایت نمینفر تشکیل می
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ن دغیر قانونی بو شود که از دالیل آن، به مهاجرِها وارد نمیبسیار بیشتر است. بسیاری از این حوادث در اخبار رسانه

 توان اشاره کرد. قانون کار می عدم لزوم تبعیتِ کارگاه ازکارگر حادثه دیده، بیمه نبودن کارگر حادثه دیده و یا 

 حفاظت ایمنی و بهداشت در قانون کار

توان با قطعیت عدم بازرسی روی شارژ کوره را علت حادثه دانست اما کارگرانی که هرچند در حادثه پاک برنز نمی

همات های ماز قراضه و بدون هیچ نظارتی ی گستردهاند، استفادهگری کار کردههای گوناگون در صنایع ریختهدر کارگاه

االجراست های ایمنی الزمنامهاجرای آیین ،. در قانون کاراندنگی، مرمی گلوله و مخازن دربسته را بارها مشاهده کردهج

قانون کار پس از بروز حادثه  13و  19همانطور که اشاره شد با استناد ماده اما  مسئله بر روی ضمانت اجرایی آن است. 

ا ب ."های مندرج در این قانون مسئول استشخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات "

کارفرما یا مدیران واحدهای چنانچه  "شود دار گشوده میهمین قانون راهِ در رویی برای سرمایه 1این وجود در تبصره 

این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات الزم را را در اختیار کارگر قرار داده  53موضوع ماده 

ها استفاده های الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنباشند و کارگر با وجود آموزش

 به این ترتیب "ولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختالف، رای هیات اختالف نافذ خواهد بود.ننماید کارفرما مسئ

مدارکی را برای آموزش و حتی اعطای وسایل ایمنی به کارگران تهیه کرده  ،دار به راحتی با تقلب و جعل اسنادسرمایه

 ،داشت. در کنار این موضوع گفته نخواهددهد و نیازی به اجرای تمام آن نکات فنی پیشو موضوع را فیصله می

ت الزم به توجه است که هیئ رسانند.دار در این جهت یاری میپایین نیز به سرمایه تکیفیبا و  شمارکم هاییِبازرسی

دهد دار یا کارگر، نظر نهایی را میحل اختالف که در صورت بروز حادثه و وجود اختالف نظر در مقصر بودن سرمایه

وراهای هماهنگی ش از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون "شودز افراد زیر تشکیل میاقانون کار  961مطابق ماده 

های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر اسالمی کار استان یا کانون انجمن

نطقه و سه نفر نماینده دولت )مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای م

ار دبینیم که اکثریت این هیئت، حتی روی کاغذ جانبدار سرمایهمی" ها(و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آن

دار و دولت به واقع سرمایههای مذکور از نماینده کارگری نیز به علت عدم استقالل تشکل 5خواهند بود به عالوه اینکه 

  3کارگر نیستند. یطبقه ینماینده

 ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار در پرتو نبرد طبقه کارگر یپیشینه

بزرگ همراه با  هایهچنین ظهور کارخانی معادن و هماستخراج گستردهدر کشورهای صنعتی اروپا،  91در قرن 

 ،دکردنا آهنگ سریع حرکتشان هماهنگ میبی مشخص طبق برنامهباید خود را پیکر که کارگران ماشین آالت غول

افزایش شدت کار، طوالنی شدن کار روزانه، کمبود هوای تازه  کارگران را به ارمغان آورد. ومیر و بیماریافزایش مرگ

ای آالت از عوارض اولیهافزایش خطرات ناشی از کار با ماشین کاری و، شبدر تراکم ماشین و انسان و بخارات سمی

دم هزاران نفر از مرد و زن، کودک و پیر و سپیدههر  در  بود که شرایط کار را برای کارگران وحشتناک ساخته بود.

وجود تعداد زیاد کارگرانی که در یک محیط با هم با چنین رفتند. ها و معادن فرو میکارخانه مرگِ جوان به گودالِ

یط ایمن و بهداشتی در کردند، اعتراض متحدی را علیه کار روزانه طوالنی و فقدان شرامی شرایطی دست و پنجه نرم

 داران پاسخبا سرکوب خونین از سوی سرمایه ،پیرامون آن یگیری اتحادهاها و شکلداشت. اعتصابمحیط کار  درپی
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داران ایههستی سرم شورید.شرایط میتری علیه این تر و عمیقی کارگر پس از هر شکست به طور گستردهگرفت. طبقه

ی کارگران در خطر افتاد. از سوی دیگر بیماری و عمر ی استثمار هرچه بیشتر استوار بود، با ستیز فزایندهکه بر پایه

های ناشی از زیست مرگبار کارگران خطری دیگر را متوجه هنجاریکاری و بروز نابه کوتاه کارگران در چنین شرایطِ

ها افزایش شد که بدون آنداران کرد. خطری که از فقدان کارگران آماده به کار در چنین شرایطی ناشی میسرمایه

 ای وجود نخواهد داشت. سرمایه

نشینی و تغییر ساعت کار وجه به عقبریسی به هیچنخ یزغال سنگ یا صاحب کارخانه صاحب معدنِ دارِسرمایه

دار یهسرما یاما کل طبقه .ها به معنی تحمیل هزینه به او بودکرد زیرا ایننمییا وضع شرایط ایمن و بهداشتی فکر 

ین تفاوت باشد. در چنبی توانستنمی نسبت به این خطرها ،شدکه برآیند منافعش در دستگاه دولت نمایندگی می

ضوابطی برای ایمنی و چنین بستری بود که کاهش ساعت کار روزانه و وضع ضوابطی برای کار کودکان و زنان و هم

 ی چنین مصوباتی را آماده کردوری ناشی از ورود ماشین آالت زمینهافزایش بهرهبهداشت محیط کار به تصویب رسید. 

 اجرای این قوانین که امکان حفظ و یا حتی افزایش میزان سودآوری را با وجود اجرای قوانین ممکن کرده بود.به طوری

 تر صنعت به سوی استفاده از تکنولوژیافتادههای عقبخود به عاملی برای سوق دادن بخش ،در مسیر پر فراز و نشیبی

ن سابق از کارگرا حدو حصرِی بیتوانست به شیوهها به راحتی نمیاین بخش دارِو ماشین آالت گردید چرا که سرمایه

 کار بکشد.

ی او دولت بر خالف ماهیتش جلوه بیرون آمدداری از چاهِ نابودی مشروعیت سیستم تولید سرمایهبود که اینگونه 

ند کای که گویی نقش میانجی را در ستیز این دو طبقه ایفا میدار یافت به گونهو سرمایه کارگری طبقه فراتر از ستیز

   مود.را بیش از پیش پنهان ندار برندگی منافع طبقه سرمایهداری و پیشی تولید سرمایهو نقش حفظ و تثبیت شیوه

توانست از رعایت ضوایط ایمنی و می معدن و کارخانه سر هر بزنگاهی که  صاحب دارِستیز ادامه داشت و سرمایه  

 چنینزد. در قرن بیستم تمام دنیا شاهد اعتصاب و اعتراض به عدم رعایت چنین ضوابطی و همبهداشت سر باز می

ارگر در ی کبوده است. بسته به توازن قوای طبقاتی در عرصه سیاسی، طبقه ضمانت اجرایی آنفقدان قوانین به روز و 

 در قرن بیستم صورت  روندههای پیشاعتصاب تعداد پرشمارینبردی فاتح و در نبردی سنگرها را از دست داده است. 

تان در در انگلسکات ایمنی در محیط کار انجامید. دار جهت رعایت نپذیرفت که به تدوین قوانین الزام آور برای سرمایه

های داران مجبورند پروندهتصویب شد که طبق آن سرمایه 6HSWقانون بهداشت و ایمنی در محل کار  9113سال 

های اولیه و درمان افرادی که در معرض سرب، آزبست، تشعشعات، مونو اکسید حوادث را ثبت کنند و به ارائه کمک

 و  Bobcockهای کارگران شرکتدر همان انگلستان،  9116در دفع آفات و سروصدا مجبور شدند.  کربن، سموم

Wilcox 6از رفتن به سر کار به علت وجود آزبست و نداشتن پوشش حفاظتی امتناع کرده بودند، یک اعتصاب   که 

  1ی موفق را پشت سر گذاشتند.ماهه

در کارخانه فورد به منظور رفع شرایطی همچون تهویه  31جمله در دهه های پیروزمندی از در آمریکا نیز اعتصاب

 تصویب قانون ایمنی و بهداشتای به نامناسب و گرمای بیش از حد صورت پذیرفته است. چنین نبردهای پیروزمندانه

 1انجامید. 5OSH 9111شغلی در 
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ی برگرداندن این توازن قوا به نفع طبقه میالدی رواج یافت، برای 11سازوکارهای نئولیبرالی که در اواخر دهه 

ن در به این منظور در انگلستا کارگر به کار گرفته شد. یگیری سنگرهای فتح شده توسط طبقهدار و بازپسسرمایه

دولت تالش کرد قوانین  1191ماده از قانون مذکور ارائه گردید و در سال  911پیشنهادی مبنی بر حذف  9113سال 

داران و سیاستمدارانی صورت پذیرفته هایی در آمریکا نیز از جانب سرمایهچنین تالش حدود نماید.مایمنی و بهداشت را 

ای های است که به چنین اقدامات دولتواژه "زداییمقررات"دانند. ی را مانعی در رونق تجارت میاست که چنین قوانین

شود. حذف چنین شود که به معنی حذف مقررات حمایت از جان و سالمتی کارگران نیز میداری گفته میسرمایه

 91شود.نامیده می "تسهیل فضای کسب و کار "داری ایران مقرراتی در دولت سرمایه

ی صنعتی همچون انگلستان در آن قابل در بستری که نفوذ کشورهای پیشرفته داری در ایرانگیری سرمایهشکل

و همراه با آن )اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی(  هاسیس اولین کارخانهتأ پوشی نبود، بهچشم

های نمور ، کثیف و تاریک و بدون حرارت کافی کارگران در ساختمانظهور عوارض آن انجامید. در این دوران ، بیشتر 

تن داشت که  311آب برای آشامیدن بافی وطن تنها یک ظرف ی پارچهگزارش شده بود که کارخانه "  کردند.کار می

بافی برای های قالیدر کرمان، کودکان شاغل  در کارگاه 99"آن را هم نه کارفرما بلکه یکی از استادکاران تهیه کرده بود

ای بود که پیوسته قوز کرده بودند . این وضع نشستن ی نشستنشان به گونهشیوه"ها شدند. آنی عمر فلج میهمه

-ه سالمتبناپذیر های جبرانشدن و از ریخت افتادن همیشگی بازوان و ساق پاهایشان و رسیدن زیانبیشتر به بدشکل

گشت اما در آنجا های بهداشتی رعایت میهای مدرنی مانند شرکت نفت حداقلدر کارخانه 91"گشت.شان منجر می

مین وسایل حفاظتی و ایمنی برای کارگران بود. برای نمونه بسیاری پرشمار بود که علت آن عدم تأنیز بروز حوادث کار 

های برق دستکش عایق مدادند چرا که به هنگام کار با سیگرفتگی جان خود را از دست میاز کارگران به علت برق

ر جهانی ی کارگطبقه یثیر مبارزهچنین تأهم ،ومیر و بیماری کارگران را در پی داشتکه مرگ ،چنین بستری نداشتند.

ها و گیری اولین اعتراضبه شکل 9191در اکتبر  روسیه کارگر یطبقه مبارزه و در نهایت انقالب پیروزمند به ویژه 

 یها وضع قوانین ایمنی و بهداشت و تقبل هزینههای اصلی آنای انجامید که از خواستهکارگریهای تشکیل اتحادیه

های کارگران بود مربوط ایمنی و بهداشت از خواستهرعایت هایی که از اولین اعتصاب درمان کارگران حادثه دیده بود.

کارگر داشتند و با موفقیت نسبی به  931مجموع سازی تبریز بود که در ی چرمدر سه کارخانه 9151به اعتصاب سال 

 95پایان رسید.

ه گونداران به علت موضع ضعفی که در رقابت با کاالهای وارداتی داشتند، حاضر به هیچدر سوی دیگر سرمایه

-ناکتای برای استخراج بیشتر کار اضافی از کارگران به وحشو از هر وسیله نبودندمین هزینه برای شرایط ایمن کار تأ

اران وارد دبار بود که حکومت برای تعدیل رفتار سرمایهچنان مشقتاین وضعیت گاهی آن کردند.شکل دریغ نمی نتری

اعتراض  های قالیبافی کرمان ابالغ شده بود.که برای کارگاه 9111شد مانند تصویب اولین ضوابط کار در عمل می

ورود به بازار  جهتسازی سازمان جهانی کار که دولت ایران برای  زمینها در کنار فشار هکارگران و تشکیل اتحادیه

ایران را به تدوین ضوابطی برای تعدیل وضعیت  یدستگاه حاکمهاز همان ابتدا پذیرفته بود، را جهانی عضویت در آن 

ن را در رقابت جهانی در شرایط ادارکه در واقع سرمایه استسازمان جهانی کار نهادی  بار کارگران مجبور کرد.مشقت

 یایهنظام سرمولی از آنجایی که کشورهای عضو در شرایط برابری در  دهد؛میبرابری برای استثمار کردن کارگران قرار 

یز شده از این سازمان نبندی به قوانین ابالغجهانی قرار ندارند و به لحاظ قدرت سیاسی و اقتصادی تفاوت دارند، پای
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از طرف هیئت  9595و  9511های از این رو مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت که در سال .نیستزه اندابه یک 

 وزیران ابالغ شد، کارکردی عملی نیافت.

جهانی نبرد این دو  یدار ایران در زمینهی سرمایهی کارگر و طبقهپس از این، در نبرد پر فراز و نشیب طبقه

گاه دستو گاهی با سرکوب کرد میهای خود به دولت سنگرها را فتح تحمیل خواستهی کارگر گاهی با طبقه، طبقه

و  11ی در دهه ی کارگر های طبقه. اوج پیروزیشدمیمغلوب این نبرد های امپریالیستی، دولتی در پیوند با حاکمه

به دست  ی کارگرانمتحدههای کارگری در قالب شورای رشد اتحادیه یدر زمینهبود که  9513به خصوص در سال 

مقرراتی را برای تنظیم روابط کار و سرمایه ابالغ  السلطنهقوام یکابینهدر اثر مبارزه کارگران در سراسر کشور،  آمد.

. پس از بودهای کارگران از جمله کاهش ساعت کار و منع کار کودکان آورده شده کرد که در آن بسیاری از خواسته

 9551در سال  کار قرار گرفت.اداره کل بازرسی  یمربوط به بهداشت و ایمنی به عهده وظایف 9511آن در سال 

آیین  به آن امروز نیز ماده به تصویب رسید که قانون کارِ 51شامل  93هاحفاظت و بهداشت عمومی کارگاهی نامهآیین

تری تدوین شد که در ابتدای ای از صنعت ضوابط تخصصیدهد. پس از آن به ترتیب برای هر شاخهنامه ارجاع می

بوده  9531ی آن مصوب سال گری است اشاره کردیم که طرح اولیهها که مربوط به صنایع ریختهنوشته به یکی از آن

  است.

 های کارگری وابستههایش، ساختن اتحادیهی کارگر و سازمانها با سرکوب جنبش طبقهدولت در این سال

ی داد. تصویب قوانینی کارگر سازمان می(  تالشی را برای غلبه بر طبقهالسلطنهقوام زمامداریزمان )همچون اسکی در 

همچون بهبود شرایط ایمنی و بهداشت در محیط کار را نیز در بستر چنین نبردی باید نگریست. در این قوانین نکات 

ی مستقل هاد دارد اما زمانی که اتحادیهفنی به همراه جزئیات برای رعایت نکات ایمنی برای پرهیز از حوادث وجو

ا انجام هها نظارت کنند و دولت نیز بازرسی دقیقی از آنکارگری وجود نداشته باشند که به طور مستقیم بر اجرای آن

ضمانت اجرایی تصویبِ بدون  دار سپرده شده است.چنان در دست سود بیشتر سرمایهدهد، سالمت کارگران همنمی

 دار را پیگیریها تنها ظاهری فریبنده برای پنهان کردن ماهیت دولتی است که منافع طبقه سرمایهنامهاین آیین

 کند.می

ی ها و افق طبقهکه با مبارزه و اعتصاب کارگران واقع شد، خواست 31پس از سرنگونی سلطنت پهلوی در سال 

ه ک های کارگری بسیاری سر برآوردندن زمان تشکلدر آپوشی نبود. گیر شده بود که قابل چشمچنان همهکارگر آن

به  31چنان پس از ای مناسباتی بودند که در حکومت گذشته وجود داشت و هممبارزه برای دگرگونی ریشه پیگیرِ

گیری افق کارگری از سویی در این همهمستقر  حکومت های گوناگونِاز سوی دیگر جناحداد. حیات خود ادامه می

گنجاند و از سوی کارگری میدر قالبی غیرهای کارگران را خواسته انندادن سکان رویدادها در شعارهایش برای از دست

 یجه در نتو حکومت گذشته بود  سباتان همچون مناداردر پی حفظ و تثبیت مناسبات میان کارگران و سرمایهدیگر 

که بخشی از حاکمیت تنظیم قانون میان کار و سرمایه ی کارگر در این زمان طبقه زد.می تنها دست به تغییرات روبنایی

اران دتوازن قوا را در نبردشان با سرمایه ،پرداخت که حداقلمبارزه در جهت تصویب قانون کاری پنداشت، به را حرام می

قانونی که سندیکاهای کارگری را به رسمیت بشناسد و شرایط کار را به لحاظ ایمنی و بهداشت  ها تغییر دهد.به نفع آن

هایش همان پاسخ حکومت گذشته داری ایران با تمام جناحپاسخ دولت سرمایه با نظارت این سندیکاها بهبود بخشد.

ی کارگران بود اما در چارچوبی خواستهی شعارهایی که به ظاهر بود. سرکوب، تاسیس نهادهای کارگری وابسته، ارائه
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پیشگام اجرای  ،داریپاسخ دولت سرمایه کرد. شوراهای اسالمی کار در هر سه وجهِداران را حفظ میی سرمایهکه سلطه

 ،ی کارگر انجامیده بودکه این تهاجم به عقب راندن و شکست طبقه 9561در سال  ی کارگر بودند.این تهاجم به طبقه

ی ایمنی و بهداشت و در عین حال تفاوت برای نشان دادن ظاهر مشترک موضوع در زمینه  .قانون کار تصویب شد

 "کنیمقانون کار دقت می 53کند به همان ماده میضوابطی برای کار تعیین  ،ای با این کلمات مشترکاینکه چه طبقه

هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی )جهت رعایت دستورالعمل برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور

ای و تأمین های حرفهتامین حفاظت فنی( و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )جهت جلوگیری از بیماری

 "ت.امی اسها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزشود، برای کلیه کارگاهبهداشت کار و کارگر و محیط کار( تدوین می

ای که تمام نکات ایمنی و دهد به گونهدار را لو میی سرمایهاش از طبقهداری در این ماده، جانبداریدولت سرمایه

کنندگان ثروت اجتماعی و تنها عامل استمرار نه برای حفظ جان کارگران به عنوان تنها تولیدرا ها نامهبهداشت آیین

-یرویننیروی انسانی به معنی  داند.االجرا میالزمنیروی انسانی و منابع مادی کشور حیات اجتماعی بلکه برای حفظ 

دار با خرید آن در بازار کار و به کار گرفتن آن همراه با منابع مادی خریداری شده توسط او ی است که سرمایهکار

سرمایه  آفرینند،در پی آن کارگران با تغییر در مواد خام محصول اجتماعی را می که ،ماشین آالت و مواد خامیعنی 

اما کاش سالمت  .دارهای سرمایهصیانت از داراییها یعنی پس صیانت از این دو با این نام دهد.خود را افزایش می

آالت و مواد خام برای دولت اهمیت بخش دوم یعنی ماشین یبه اندازه داربه عنوان بخش اول دارایی سرمایهکارگران 

 ها دولتشدیم که  11تر است. با تصویب این قانون کار وارد دهه داشت. آنچه بر سر اجرای همین قوانین آمد دردناک

های سازی قراردادموقتی .ندهای نئولیبرالی را به اجرا گذاشتتأخیر اما همسو با تغییرات جهانی، سیاست از کمی پس

 های کوچکها و خارج کردن کارگاهی کارگران توسط پیمانکاریسازی دولت و در نتیجه استثمار فزایندهکار، کوچک

ارگر ی کپیش از این طبقه دار به زندگی کارگران بود.ی سرمایهطبقه هایتهاجم ، نفر از زیر پوشش قانون کار 91زیر 

ی شهرها دست هایی پراکنده در حاشیهتنها به واکنش در دهه شصت نبرد را واگذار کرده بود و در این تهاجم جدید

 .زد

دار به طور مستقیم اجرای موارد قانونی مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار را سرمایه یاین سه اقدام طبقه

 یموقتی سازی قرارداد کار، امنیت شغلی را با خطر مواجه ساخته بود و مانعی برای اتحاد و مبارزه ساخت.محدودتر می

 ی کارگران برای اجرای مفاد قانون کار در این زمینه را گرفته بود.جلوی مداخله ،کارگران شده بود. ترس از بیکاری

ای رخ دهد کارگر ها حادثهمعناست که اگر در این کارگاهنفر، به این  91ی کوچک زیر هاعدم پوشش قانونی کارگاه

 دار ملزم به اجرایامکان شکایت مبتنی بر مواد ایمنی و بهداشت قانون کار را نخواهد داشت و به عبارت دیگر سرمایه

ند، جان کنهای پرشماری کار مینکات فنی آن نخواهد بود. به این ترتیب شمار بسیاری از کارگران که در چنین کارگاه

ای ههای صنعت که در اختیار دولت بوده است به شرکتسپردن برخی از شاخه. شودمیشان نادیده گرفته و سالمتی

هن کار آای که با شرکت راههای پیمانکاری. شرکته استن ساختپیمانکاری، شرایط کار این کارگران را بسیار نا ایم

کارگران  .هستندهای پیمانکاریِ طرف قرارداد با دولت شرایط کار تحت این شرکتبودن  ایمنای از این ناکنند نمونهمی

ت نظارت و رعای اد با شرکت راه آهن از مدتی پیشبرخی از پیمانکاران طرف قرارد"آهن اعالم کردندخط و ابنیه فنی راه

با تأکید بر نبود پزشک و اورژانس  ".  کارگران در ادامه  "گیرندکار را جدی نمی اصول بهداشت و حفاظت فنی و ایمنیِ

ومیر احتمال خطر مرگ "ی واحدها، نداشتن لباس کار، ماسک استاندارد، دستکش و کفش و چکمه...در همه
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کارگران در مصاحبه با ایلنا  بینند.های گذشته در این مجموعه زیاد میهمکارانشان را همچون حوادث دلخراش سال

آهن از تحویل لوازم ایمنی و فردی از دو سال است که برخی مدیران بخش پیمانکاری راهبه این اشاره کردند که بیش 

در ادامه کارگران به دادن ساالنه دو دست لباس کار به عنوان عرف اشاره  93کنند.کار به پرسنل خودداری می سو لبا

فصل در  این مسئلهبه ی قانونی کارفرما است. کنند در حالیکه این مسئله نه عرف بلکه براساس قانون کار وظیفهمی

دارد کارفرما را موظف می 69اشاره شده است. ماده 13تا  69در مواد حفاظت ایمنی و بهداشت عمومی نامه آیین دهم 

در اختیار هر کارگر بگذارد. لباس کار باید مناسب با نوع کار باشد و طوری  که هر سال دو دست لباس کار مجاناً "

 این اشاره کارگران به "شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد. تهیه

در بسیاری از  تصویب شده و در قانون کار فعلی معتبر است 55ای که در سال نامهدهد که آییننشان می مسئله 

  کنند.االجرا یاد نمیبه عنوان قانونی الزم شود بلکه کارگران نیز از آنهای کار نه فقط اجرا نمیمحیط

 عینی ینمونهو یک  بازرسی کارسپاری برون

های ایمنی و بهداشت نیز برنز حداقلچون پاکهای متوسط و بزرگی همبر خالف شرکت های کوچکدر کارگاه

ای هم بنا بر شانس برای کارگران در طول مدت کارشان رخ ندهد، در دراز که اگر حادثهگردد به طوریرعایت نمی

های تنفسی، اختالل حواس و ... گردند. رماتیسم، بیماریمی های شغلیدچار بیماری شانکارییبا توجه به زمینهمدت 

هایی که در آن تمهیداتی برای هوای آلوده، سر و صدای زیاد، سیستم حمل و هایی است که کارگران کارگاهاز بیماری

ارگران ک اندیشیده نشده است به آن مبتال شده و تا پایان عمر با آن دست به گریبانند. تأمین لوازم ایمنینقل مواد و 

ی اداره بازرسی وزارت سرزده کنند دفعات نادری از بازرسیهای کوچک گوناگون کار میها در کارگاهشماری که سالبی

در این موارد نادر نیز بازرس به  ی بیمه.مورین ادارهی مأتر از بازدید سرزدهدفعاتی بسیار کم آورند؛کار را به یاد می

کند. اما عمل کردن به تذکرات و یا اجرای جریمه ای تهدید میاو را به جریمه کند و نهایتاًتذکراتی به کارفرما اکتفا می

گردد و فراتر از این کارفرما ریسک جریمه شدن را در مقابل سودی که از به بازدید بعدی در زمانی نامعلوم موکول می

 پذیرد.برد میاین شرایط نا ایمن می

ی پزشکی از مصدومین هزار مورد معاینه 15،  15بر اساس  آمار اعالم شده از سازمان پزشک قانونی، در سال 

در چنین شرایطی تعداد  96اند.نفر جان خود را در حوادث کار از دست داده 9135گرفته است و حوادث کار صورت 

داران به سالمتی ی سرمایهتهاجم گسترده نفر است. 9هزار کارگر  91بازرسین ایمنی و بهداشت وزارت کار به ازای هر 

بازرسی از محیط کار را که طبق قانون بر  ،آن نوشته محدود نشده و امتدادِ جسم و جان کارگران، به موارد بخش قبلِ

بازرسی  های نئولیبرالیبه عبارت دیگر سیاست داران کرده است.ی دولت است، نیز دستخوش تغییر به نفع سرمایهعهده

دولت برای  ها را هم به بخش خصوصی واگذار کرده است.های خصوصی برای رعایت ایمنی و بهداشت کارگاهاز شرکت

های خصوصی ایرانی گذاری جدیدی هم باز کرده است و این حیطه عالوه بر ایجاد شرکتی سرمایهحیطه ،دارانسرمایه

هواداران این طرح چه در دولت و چه در  های خارجی را نیز برای کسب سود از این حیطه باز کرده است.پای شرکت

ای برای انهرا بهبه دلیل عدم تخصص مرتبط ها آنبازرسی بخش خصوصی کمبود نفرات بازرس دولتی و کیفیت پایین 

 یدولت به جای افزایش بودجه برای استخدام و آموزش بازرسین متخصص، از وظیفهکنند. اجرای این طرح بیان می

 کند.داران میکند و سالمت کارگران را بیش از پیش قربانی سود سرمایهقانونی خود شانه خالی می
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های پیمانکاری را دارند، شرکت ایمن پرتو ایرانیان ایمنی شرکت یید صالحیتِکه مجوز تأهایی ای از شرکتنمونه

با ذکر موارد قابل توجه و  ای با ایلنادر مصاحبه )پرتوی(و عضو هیئت مدیره این شرکت )غفوری(است. مدیرعامل

بلیغ ایمنی، به ت یلهکارفرمایان به مسأتوجهی صحیحی پیرامون علل تعدد حوادث کار از جمله عدم بازرسی دولت و بی

 "ویدگپرتوی در این مصاحبه می سپاری بیشتر بازرسی کار نمودند. کسب و کار خود پرداخته و دولت را تشویق به برون

ای همتولی این حوزه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار است. این مرکز با در نظر گرفتن ظرفیت

ه مشاوران بخشی از خدمات ایمنی و حفاظت فنی را ب سازی دولت،ضرورت کوچکقانون کار و  51و  55موجود در مواد 

 و افزایش کردکمک به دولت عنوان را ای در این زمینه های مشاورهاو علت وارد شدن شرکت "حفاظت فنی واگذار کرد.

ها وعده داد. براین اساس بازرسی از صنایع با تیار این شرکتبه علت متخصص بودن نیروهای در اخ کیفیت بازرسی را

ا بازدید هتواند از پاالیشگاهی باالتر میبرای مثال شرکت با رتبه شود.ها واگذار میها به آنتوجه به امتیاز این شرکت

گان حفاظت فنی و ایمنی هم برای نظم بخشیدن دهندهای مشاوران خدمات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت "کند و 

-الی حرفپرتوی در البه 91 "م صنفی ایجاد کند.ها انسجاها به وجود آمد تا بتواند میان آنهای این شرکتبه فعالیت

در این میان تعداد بازرسان وزارت کار " کند:انگاری و تبانی بازرسان با کارفرمایان میرنگی به سهلی کمهایش اشاره

د، گیربینم که کارفرما برای جرثقیل برجی تأیید نمیمن به وضوح میشاید در مواردی اغماض کنند، کم است و 

احتیاطی یک کند. همین بینامه حفاظت الکتریکی اقدام نمیآیین 11کارفرمای دیگری برای دریافت تأییدیه ماده 

سوی  بندی تجهیزات به طور سالیانه ازهم رتینگ وگذارد. تأییدیه سیستم اِجر به فوت برجای میگرفتگی منحادثه برق

خبر است و زمانی که وجود این نوع تأییدیه بی شود؛ اما کارفرما به کل ازوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می

حاال ؛ ماه پیش از حادثه 1به تاریخ ؛ آن هم دارداز مشاوران حفاظت فنی درخواست خرید آن را آید، حادثه پیش می

زا را از روبروی تابلوهای برق و تجهیزات موتورخانه کارفرما در هنگام بازرسی مواد اشتعال ... با فریب یا با هزار ترفند دیگر

 95"..کند ..جمع می

 یب و ترفندهایمقابل فرمشاوره حفاظت فنی در های چه پرتوی ناگفته گذاشته، این است که واکنش شرکتآن

 کار به برای این پردازیم.ها مین شرکتای عینی از کارکرد ایکارفرما چیست. برای ناگفته نماندن این موضوع به نمونه

واقع در  ی انحصاری شرکت توفکه نمایندهپردازیم، می )NORD IRAN-VÜT(نورد -موردی از شرکت توف بررسی

هداشت ب ایمنی و یگواهینامه دولتی یشرکت طرف قراردادِ شرکت پیمانکاریِ. این شرکت مشاوره برای یک آلمان است

های غربی و به خصوص ی شرکتی آلمانی  برای شیفتگان ورود شرکتای از نمایندهبررسی نمونه .اعطا کرده است

ربی به های غبا ورود شرکت ی افزایش کیفیتافسانهی کنندهتواند برمالآلمانی که شهره به نظم و قانون هستند، می

  بازار ایران باشد.

به عنوان کارفرما با چک کردن  دولتیشرکت  .ای پیروز شده بوددر مناقصه 11شرکت پیمانکاری مذکور در سال 

دهد دستور میبرد و برای عدم لغو پیروزی شرکت در مناقصه پی می HSEی مدارک پیمانکار به عدم وجود گواهینامه

ارسال شود. شرکت مذکور برای گرفتن گواهینامه با شرکت توف تماس  دولتیتر گواهینامه به شرکت که هر چه سریع

ای هکند که قرار است عالوه بر بازرسی کارگاه ، کالسگیرد و شرکت توف بازرس خود را به کارگاه پیمانکار اعزام میمی

 ای برای شرکت صادر نماید.ساعته کارگری را برگزار کند و گواهینامه 5کارفرمایی و ساعته  11ایمنی و بهداشت 

لباس کار مناسب، نبود سیستم ارتینگ  فقدانبازرس مذکور در بازدید از کارگاه از میزان نقض ضوابط ایمنی شامل 
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، نبود سیستم تهویه با وجود بخارات سمی ناشی از های سنگ فرزها، فقدان محافظ روی دستگاهبرق برای دستگاه

تر ی کارفرما به قصد سریعنمایندهو در این باره تذکراتی به نماینده کارفرما ارائه کرد. متعجب شد .. جوشکاری و ذوب 

 ارضایتیهای کارفرمایی و کارگری را به بازرس داد و او با اعالم نبه اتمام رساندن این پروسه پیشنهاد ادغام کالس

 اهپذیرفت. نماینده کارفرما به سرپرست کارگران سپرد که به کارگران جهت حضور در کالس خبر داده شود اما به آن

ر ی تصاویمشاهدهبا شروع کالس و گفته شود که پس از گذشت زمانی از برگزاری کالس به سرکارشان برگردند. 

مدرس دلیل نارضایتی خود را  ایمنی کسی از کالس خارج نشد.رعایت ضوابط ناکی از حوادث کار ناشی از عدم وحشت

 است و یا الزاماتی که کارگر  چه نکات ایمنی برای کارگرانبیان کرد که آن به طنز اینگونهرا ها از ادغام این کالس

 کارفرما ینمایندهتوان جلوی پیش و در حین کار باید رعایت کند تا در صورت بروز حادثه مقصر نباشد را به سختی می

 ی کارفرما برای تعمیر دستگاه عمل کند و فردگفت که اپراتور یک دستگاه نباید به خواستهبیان کرد. برای مثال می

ز آن را نی توان کارگر را مقصر حادثه دانست. بالعکسِمتخصص باید این کار را انجام دهد زیرا در غیر این صورت می

های الزم را برای به در بردن کارفرما از مقصر بودن پس از یک حادثه تواند تاکتیکبیان کرد که در جلوی کارگران نمی

ساعت به اتمام رسید  3کالس آموزشی پس از تواند هم از توبره بخورد و هم از آخور. به عبارت دیگر نمی را بیان کند.

نامه گواهی،آن شرکت پیشاپیش اجرت خود را گرفته بودای را برگزار کرد و رفت. جلسه ی کارفرماو بازرس با نماینده

ها محافظ ندارد، چنان سنگ فرزاینکه هم صادر شد و شرکت پیمانکار برای کارفرما ارسال کرد تا پروژه را انجام دهد.

یزی از نظم و قانون و اعتبار جهانی این باالبر غیر استاندارد وجود دارد و پروژه هم به اتمام رسیده است، چ مسیست

 کند.شرکت کم نمی

 کارگراحیاء صف مستقل طبقه

ته دار گذاشی سرمایههایی که اجرای نکات فنی مربوط به ایمنی و بهداشت را بر عهدهنامهبا وجود قوانین و آیین

احتیاطی کارگران علت ها بیبسیاری از آناست که در بودهنایمن و حوادثی استمرار شرایط ناچیزی جز  است، نتیجه

-کننده در آن و توجیهی ماهیت سه جزء شرکتی بازرسی از محیط کار، به افشابررسی نمونه آن نمایانده شده است.

اد، های رقابت آزدار واحد تولیدی، دولت و شرکت بازرسی ثالث و نشردهندگان افسانهسرمایه انجامد.ها میکنندگان آن

سازی سالم، همه با هم، کارگران را به گودال مرگ ی قانونمند غربی و افزایش کارآمدی با اجرای خصوصیسرمایه

در مبارزه حتی  نوایی با این دشمنان طبقاتی خودخوانند. هشیاری کارگران در امتناع از هرگونه همها  فرا میکارخانه

داران را از دولت به علت های سرمایهدگی خود هر روز گالیهکارگران در زن ها امری حیاتی است.در سطح اشتراک واژه

ه ا در خودستایی از اینکها ری آنمآبانهشنوند و سخنان فاضلمی کفایتی مسئولینعدم حمایت از تولید داخلی و بی

های کنند. اما در حوادث کار این شکست نفسیاند، تحمل میزندگی خود را صرف رونق تولید و کارآفرینی کرده

 شود.افشا می جان کارگراندار پیرامون منت نان رساندن به کارگران، با بلعیدن سرمایه

 یای را به کار گیرند که مختص به طبقهی خود علیه شرایط کار و زیست خود، باید کالم و شیوهکارگران در مبارزه

داخلی توسط دولت و نه برای فقدان رقابت حمایت از تولید عدم کارگر است. در خطر بودن سالمتی کارگران نه برای 

شود که تنها هدف آن افزایش سود است و ای ناشی میتولیدی مهای خارجی بلکه از سیستهای کارخانهآزاد با سرمایه

آگاهی از این نبرد نهایی خود اولین گام در پیروزی آن است. ی کارگر برچیدن چنین سیستمی است. نبرد نهایی طبقه

نوایی کارگران با نوع بیان دشمنان خود که برای نمونه مشکالت اقتصادی را ناشی از کمک به کشورهای همسایه، هم
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 هچراک کند.می سداین آگاهی را مسیر دانند، سازی سالم میعدم وجود رقابت آزاد و وجود فساد و یا فقدان خصوصی

 برای کارگرانند.آورندگان مرگ ارمغاننشر دهندگان این عبارات خود به

ی آگاه توان موکول به پیروزی در نبرد نهایی کرد.با این وجود، سالمتی و رفع خطر مرگ در اثر حوادث کار را نمی

ها ضامن داران برای اجرای آناز مواد قانونی مربوط به ایمنی و بهداشت و اتحاد و مبارزه جهت فشار آوردن به سرمایه

نیافتگی کارگران خواهد بود و فراتر از آن گامی است برای غلبه بر پراکندگی و سازمان کاهش خطرات و حوادث کار

   ی کارگر است. که خود مانع اصلی آگاهی کارگران از نبرد نهایی و دشمنان طبقه

 

 

هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی )جهت تامین حفاظت فنی( برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل -53ماده  1 

شود، برای کلیه ن میای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار( تدویهای حرفهو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )جهت جلوگیری از بیماری

 ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.کارگاه
2 https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/download/1d8b6b4c41d84442acd49d151269caa9, 

 گریآیین نامه ایمنی در صنایع ریخته   

این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و  53کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده  -19ماده  3 

ند الذکر را به آنان بیاموزسالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق

ای و بهداشتی فردی و اجرو در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی 

 باشند.های مربوطه کارگاه میدستورالعمل

این قانون خواهد  53مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده  -13ماده  4 

ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی سئولین واحد، حادثهبود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا م

 های مندرج در این قانون مسئول است.و نیز مجازات

 

 ی زیر رجوع شود:های رسمی به نوشتهبه منظور آشنایی به ساز و کارهای این تشکل 5 

 کارگری(، نشر در سایت کارخانههای رسمی در قانون کار ایران)یک تحلیل تشکل   
6 Health and Safety at Work 
7 https://www.striking-women.org/module/workplace-issues-past-and-present/health-and-safety-work 
8 Occupational Safety and Health 
9 New solutions, Vol2.24(3)279-301,2014 
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14 https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/filepool/download/285ad869401e4fab93afe6a42d5128c7,  

 ها نامه حفاظت ایمنی و بهداشت عمومی در کارگاهآیین    
15 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-984296 , 9911/70/97 
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