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حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است
یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است و دیدگاه مجله حقوق ما نیست

»ایمنی و بهداشت کار«، بحران جامعه کارگری در ایران

حق ایمنی  و بهداشت  کار در اسناد بین المللی و قوانین ایران 

تراژدی های دردناک پالسکو و زمستان یورت

آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار؛ برای اجرا نوشته 
می شوند یا تماشا؟

کارگاه های کوچک با معضلی بزرگ

نقش تشکل های کارگری و سندیکاها در ایمنی محل کار
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نعیمه دوستدار
و  حوادث  نتایج  درباره   )ILO(کار جهانی  سازمان 
بیماری های ناشی از کار می گوید: »هر 1۵ ثانیه یک 
نفر، هر روز 6۳00 نفر و هر سال 2/۳ نفر در اثر حوادث 
سال  هر  می دهند.  جان  کار  از  ناشی  بیماری های  یا 
میلیون حادثه شغلی در جهان رخ می دهد که   ۳1۷

بسیاری از آن ها به غیبت طوالنی از کار می انجامد.« 
بر آمار حوادث شغلی در سطح جهان و 2/۳ میلیون 
قربانی حوادث و بیماری های شغلی هزینه مالی ناشی 
اضافه  بهبود صدمه دیدگان هم  این حوادث و هزینه 
طور  به  که  می گوید  کار  جهانی  سازمان  می شود. 
این  صرف  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   4 متوسط 

هزینه ها می شود.
ایران چه شرایطی در محیط های کاری حاکم  اما در 

است؟
ساختمانی  کارگران  کانون  رییس  شوکت«  »احمد 
کشور گفته که ایران با 1۵ هزار حادثه دیده کارگری 
دو  مجموع  در   94 سال  در  است.  رکورددار  دنیا  در 
هزار کارگر جان خود را از دست داده اند 1200 نفر از 
این قربانیان کارگران ساختمانی بوده اند که از بیمه و 
مزایای تامین اجتماعی در موارد از کارافتادگی یا مرگ 

بی بهره اند.
کانون  رئیس  نائب  صدیقی  میکائیل   ،9۵ سال  در 
انجمن های کارگران ساختمانی اعالم کرد در شش ماه 
اول سال، بیش از 800 کارگر ساختمانی جان خود را 
در اثر حوادث ناشی از کار از دست داده اند و در اسفند 
فوت  آمار  که  کرد  اعالم  قانونی  پزشکی  سازمان   9۵

شدگان در اثر حوادث ناشی از کار نسبت به سال 
قبل رشد 4,1 درصدی داشته است.

آتش سوزی و ویرانی ساختمان پالسکو و انفجار 
معدن یورت در فاصله چند ماه، که هرکدام منجر 
به از بین رفتن جان تعداد زیادی از کارگران و 
آسیب ده ها خانواده شد، تصویر تراژیک شرایط 
کار در ایران را به وضوح نشان می دهد. اما غیر از 
این حوادث که به حوادثی بزرگ و جمعی تبدیل 
شده، هر روز کارگران در حوادث کوچک تر در 
مختلف  محیط های  در  و  ایران  مختلف  مناطق 
کاری جان خود را از دست می دهند. هر حادثه 
تولید  را  خسارات  و  صدمات  از  مجموعه ای  کار 
جبران  خساراتی  و  صدمات  می کند:  بازتولید  و 
که  جامعه  اقشار  پذیرترین  آسیب  برای  ناپذیر 
برای  را  خود  خواسته های  پیگیری  امکان  حتی 
تامین امنیت در محل کار ندارند و با قراردادهای 
غیرقانونی، در شرایط بسیار ناامن مجبور به کارند.
به همین موضوع  را  ما  شماره ۵۵ مجله حقوق 
بررسی  برای  ویژه  شماره ای  داده ایم:  اختصاص 
تامین  برای  را  حقوقی  چه  ایران  قوانین  اینکه 
امنیت در محل کار در نظر گرفته، این قوانینی 
بر  شرایطی  چه  و  دارند  اجرایی  ضمانت  چقدر 
قرادادها و شرایط کاری حاکم است که کارگران را 
مجبور می کند در ناامن ترین شرایط به کار خود 
اینکه تشکیل سندیکاهای  و مهم تر  ادامه دهند 
امنیت  تامین  در  می تواند  نقشی  چه  کارگری 

کارگران داشته باشد؟

»ایمنی و بهداشت کار«، بحران جامعه کارگری در ایران



6 می 2017/ اردیبهشت 1396 یادداشت حقوقیمی 2017/ اردیبهشت 71396یادداشت حقوقی

اول - حق ایمنی  و بهداشت  کار در اسناد بین المللی 
در دوره هایی که زندگی بشر از شکار، صید و یا کشاورزی 
تأمین می شده، به سبب سادگی ابزار، عوارض وابسته به 
شغل  ناچیز بود ولی بتدریج که صنعت پیشرفت کرد و 
نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی بوجود آمد، خطرات 
شغلی نیز به همان نسبت افزایش یافت. با وقوع انقالب 
صنعتی در سالهای بین 1۷60 تا 18۳0 در انگلستان و 
سرایت آن به دیگر کشورهای اروپایی، و در نتیجه  اختراع 
و تکامل ماشین های تولید جدید، محیط کار از خانه ها و 
صنعت  و  شد  کشانده  کارخانه ها  به  کوچک  کارگاه های 
صنعتی  انقالب  هرچند  گرفت.  خود  به  جدیدی  چهره 
آورد و  به همراه  زیادی در زندگی   انسان آسایش  برای 
باعث گسترش پیشرفت در کلیه مظاهر و شؤون حیات 
شد، لیکن این دگرگونی ها جنبه های منفی نیز به دنبال 
داشت که از مهمترین آنها می توان به مخاطرات و حوادث 

صنعتی اشاره کرد. 
پیشگیری از حوادث صنعتی اولین بار در نخستین قانون 
از  که  کارگاه هایی  و  کارخانه ها  خصوص  در  فرانسه  کار 
انرژی مکانیکی استفاده می کردند یا کار به طور مداوم در 
همین  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  می گرفت،  صورت  آنها 
دارای  که  کارخانه هایی  در  را  بازرسی  نظام  یک  قانون 
الزم  قوانین  معذالک  کرد،  پیش بینی  بودند  کارگر   20
تا سال 18۳9  کلمه  واقعی  و  فنی  در خصوص حفاظت 
از این دوره به مرور قوانین مربوط  اما پس  تدوین نشد. 
دراکثر  صنعتی  حوادث  از  پیشگیری  و  فنی  حفاظت  به 
کشورهای صنعتی مورد پیش بینی قرار گرفت به طوری 
که در بخشنامه ای به تاریخ 28 مه 184۵ وزیر کشور و 
دارایی پروس توصیه کردند که برای کارخانه ها بازرسان 
صنعتی  مراکز  برای   18۵۳ سال  در  شود.  تعیین  طبی 
دوسلدورف- اکس الشاپل و آرنسبرگ، بازرسانی از سوی 
دولت، انتخاب و موظف شدند که به امور حفاظتی و نیز 
عمومی  حمایت  کنند.  رسیدگی  جوان  کارگران  سالمت 
از کارگران، در مقابل حوادث و بیماری های ناشی از کار،  
در  شرقی  آلمان  کنفدراسیون  بوسیله  قوانینی  تدوین  با 
یک   18۷2 سال  در  سپس  و  شد   تأمین   1869 سال 

آزادی و امنیت اقتصادی و ایجاد فرصت های مساوی برای 
مردم همه کشورها بوده است. سازمان بین المللی کار در 
است  بین المللی  مؤسسات  قدیمی ترین  از  یکی  حقیقت 
که گرچه پس از اولین جنگ جهانی ایجاد شد، اما بعد از 
جنگ جهانی دوم نیز همچنان پابرجا باقی ماند و در سال 
1946 به صورت یکی از سازمان های تخصصی وابسته به 

سازمان ملل متحد درآمد. 
اهمیت  ایمنی  و بهداشت  کار در مقدمه  اساسنامه  سازمان  
بین المللی  کار تصریح  شده  و همواره  در رأس  برنامه های  
در  که   بطوری   است .  داشته   قرار  کار  بین المللی   سازمان  
داده   اختصاص   امر  این   به   توصیه نامه   چهار  سال  1919 
شد. در حال  حاضر تعداد 2۵ مقاوله نامه  و 26 توصیه نامه  

در زمینه  ایمنی  و بهداشت  کار به  تصویب  رسیده  است . 
آن   به   توصیه نامه ها  و  مقاوله نامه  ها  این   که   موضوع هایی  
از  ناشی   حوادث   از  پیشگیری   از:  عبارتند  پرداخته اند 
حمایت   کار،  طب   کارگران ،  تندرستی   از  حفاظت   کار، 
از کارگران  در برابر خطرهای  ناشی  از آلودگی  هوا، صدا 
از  حمایت   برای   ویژه ای   معیارهای   همچنین   ارتعاش .  و 
است،   شده   تعیین   خاص   خطرهای   برابر  در  کارگران  
مانند خطرهای  مواد شیمیایی ، مواد مسموم  کننده ، مواد 
فروش ،  ممنوعیت   نیز  و  ساز،  یون   پرتوهای   سرطان زا، 
اجاره  و استفاده  از ماشین هایی که  حفاظ  کافی  ندارند و 
تعیین  حداکثر مجاز حمل  بار با دست  به  وسیله  کارگر، 
و یا معیارهای  ویژه ای  برای  حفاظت  از کارگران  بعضی  از 

حق ایمنی  و بهداشت  کار در اسناد بین المللی و قوانین ایران 

نظام بازرسی حفاظت و بهداشت کار بطور کلی، در پروس  
 18۷8 ژوئیه   1۵ مصوب  قانون   موجب  به  آمد.  بوجود 
اجباری شد  آلمان  کلیه شهرهای  کارخانه ها در  بازرسی 
در  که  کار  -  از  ناشی  حوادث  بیمة  به  مربوط  قوانین  و 
بوجود  حوادث  بیمه  و  انجمن های   نظام  آن  چهارچوب 

آمد - در سال 1884 تدوین شد. 
با این حال قوانین مربوط به حفاظت فنی و پیشگیری از 
بین المللی  سازمان  تاسیس  از  پس  تنها  حوادث صنعتی 
کار جنبه بین المللی به خود گرفت .سازمان بین المللی 
صلح  »قرارداد   1۳ ماده  موجب  به   1919 سال  در  کار 
ورسای« تأسیس شد و 42 کشور به عضویت آن درآمدند. 
اجتماعی،  استقرار عدالت  این سازمان،  تأسیس  از  هدف 
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)جهت تامین حفاظت فني( و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي )جهت جلوگیري از بیماري هاي حرفه اي 
تدوین  کار(  محیط  و  کارگر  و  کار  بهداشت  تامین  و 
و  کارگران  کارفرمایان،  کارگاه ها،  کلیه  براي  شود،  مي 

کارآموزان الزامي است. 

1- نقش کارفرمایان در تامین ایمنی و بهداشت کار
ضوابط  اهمیت  به  توجه  با   1۳69 مصوب  کار  قانون  در 
فنی و بهداشت کار در پیشگیری از حوادث ناشی از کار 
در کارگاه های تولیدی و صنعتی که موجب از کارفتادگی 
وظایفی  و  مسئولیت ها  می شدد،  کارگران  فوت   یا  و 
قرار  بینی  پیش  مورد  آنها  کنندگان  و  کارفرمایان  برای 
گرفته است. مطابق این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی 
کنندیا  احداث  جدیدی  کارگاه  بخواهند  که  کارفرمایی 
کارگاه های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار 

ماشین مي پردازند مکلف به رعایت موارد ایمني و حفاظتي 
مناسب هستند. به همین سبب کلیه اشخاص حقیقی یا 
حقوقی که بخواهند  لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد 
یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه 
امور اجتماعی و وزارت  به وزارت کار و  با نمونه های آن 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از 
کنند.  اقدام  وسایل  این  کردن  وارد  یا  ساخت  به  تأیید، 
کلیه  مسئوالن  و  کارفرمایان  کار،  قانون   91 ماده  طبق 
واحدهای تولیدی مکلفند براساس مصوبات شورای عالی 
بهداشت  و  تأمین حفاظت و سالمت  برای  فنی  حفاظت 
کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در 
اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر 
را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی 
و بهداشتی نظارت کنند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده 
و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای 
دستورالعمله ای مربوطه کارگاه هستند. در غیر این صورت 
مشمول مجازات هایی خواهند شد که در ماده 1۷6 قانون 

کار آمده است.
شاغلین  که  کار  قانون  مشمول  تولیدی  واحدهای  کلیه 
بیماری های  بروز  معرض  در  کار  نوع  اقتضای  به  آنها  در 
ناشی از کار قرار دارند، باید برای همه افراد مذکور، پرونده 
پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز 
از آنها معاینه و آزمایش های الزم را  بهداشتی و درمانی 
به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط کنند. 
شود-،که  داده  نظر  پزشکی  شورای  تشخیص  با  چنانچه 
فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتال یا در معرض 
ابتالء می باشد، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار 
او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش 
در  کنند.  تعیین  دیگری  مناسب  قسمت  در  دستمزد، 
صورت عدم توجه کارفرما نسبت به ایمنی و بهداشت کار، 
چنانچه حادثه ای رخ دهد کارفرما  و یا کننده کارفرما 
از نظر کیفری و حقوقی مسئول بوده و خسارات وارده از 
او دریافت خواهد شد. در صورتی که کارفرما یا مدیران 
اختیار  در  را  الزم  امکانات  و  وسایل  مربوطه،  واحدهای 
آموزش های  وجود  با  کارگر  ولی  باشند  داده  قرار  کارگر 
و  دستورالعمل ها  به  توجه  بدون  قبلی،  تذکرات  و  الزم 
مقررات موجود از وسایل مذکوراستفاده نکند و در نتیجه 
نخواهد داشت. در  دچار حادثه گردد،کارفرما مسئولیتی 

شاخه های  فعالیت  مانند: صنایع  ساختمانی ، بنادر، رعایت  
مقررات  بهداشت  در بخش های  بازرگانی  و خدمات  و مانند 

آنها. 
سازمان   توصیه نامه  های  و  مقاوله نامه  ها  از  جدا  البته 
بین المللی  کار در زمینه  ایمنی  و بهداشت  کار، میثاق بین 
المللي حقوق اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي مصوب 19۷6 
نیز در بند ب ماده هفتم به موضوع ایمني و بهداشت کار 
حق  تا  خواسته  میثاق  این  طرف  کشورهاي  از  و  اشاره 
که  کار  مساعد  و  عادالنه  شریط  از  تمتع  به  را  هرکس 
به  باشد،  بهداشت کار  و  ایمني  ویژه متضمن موضوع  به 

رسمیت بشناسند.

دوم - حق ایمنی  و بهداشت  کار در قوانین ایران
یعنی  کار،  بین المللی  سازمان  تأسیس  ابتدای  از  ایران 
تاکنون مقاوله  از سال 1919 عضو سازمان مزبور شد و 
نامه های زیادی را در ارتباط با  ایمنی  و بهداشت  کار مورد 
تصویب قرار داده و الحاق خود را به آنها اعالم داشته است. 
در سال 194۵ برای نخستین بار هیئت کنندگی از طرف 
ایران در کنفرانس بین المللی کار شرکت کرد و با تأسیس 
وزارت کار، روابط بین سازمان بین المللی کار و ایران به 
کار  قانون  اولین  یافت.  ادامه  فعال تری  و  نحو گسترده تر 
ایران در 1۳2۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. 
کمی بعد در سال 1۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره 
به  و  تصویب  را  کار جدید  قانون  کار  بین المللی  سازمان 
مجلس فرستاد. این قانون در 26 اسفند 1۳۳۷ تصویب و 
جایگزین قانون قبلی شد. پس از انقالب اسالمی نیز قانون 
کار مجددا مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت  در 29 
آبان 1۳69 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب 

رسید که در حال حاضر نیز حاکمیت دارد. 
در این قانون رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط 
کار به منظور صیانت از نیروی کار و حفظ نیروهای ماهر 
و متخصص و همچنین حفظ و نگهداری بهینه از امکانات 
آن  به  که   است  مهمی  موضوعات  از  آالت  ماشین  و 
توصیه شده که هم برای کارگران وهم برای کارفرمایان 
دارند،  بر عهده  را  کار  استانداردسازی محیط  که وظیفه 
الزام آور است. به همین جهت مطابق ماده 8۵ این قانون 
رعایت  مادي کشور  منابع  و  انساني  نیروي  براي صیانت 
دستورالعمل هایي که از طریق شوراي عالي حفاظت فني 

و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ 
پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار 
دارند.  ارسال  اموراجتماعی  کارو  وزارت  به  تایید  و  نظر 
را  نظرات خود  است  اجتماعی موظف  امور  و  کار  وزارت 
ظرف مدت یک ماه اعالم کند. بهره برداری از کارگاه های 
مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد 
مکلفند  کارفرمایان  همچنین  کار(  قانون   8۷ )ماده  بود. 
قبل از بهره برداری از ماشین ها، دستگاه ها، ابزار و لوازمی 
که آزمایش آنها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی 
آزمایش های  است،  شده  شناخته  ضروری  فنی  حفاظت 
الزم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تأیید شورای عالی 
حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک 
نسخه از آنها را برای اطالع به وزارت کار و اموراجتماعی 

ارسال کنند.)طبق ماده 89 قانون کار(
اشخاص حقیقي یا حقوقي که به ساخت یا ورود و عرضه 

یادداشت حقوقیمی 2017/ اردیبهشت 91396
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درمان و آموزش پزشکی، پس از دریافت  گزارش بازرسان 
کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، از دادسرای عمومی 
محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی 
محل تقاضا خواهند کرد، فوراً قرار تعطیل و الک و مهر 
تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. دادستان بالفاصله 
نسبت به صدور قرار اقدام  کرده و قرار مذکور پس از ابالغ 
قابل اجراست. رفع توقیف کار زمانی ممکن خواهد بود که 
بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان 
ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را توسط 
کارفرما تایید کرده باشند. در زمانی که کارگاه به دلیل 
نقص موارد ایمنی تعطیل شده است تا زمان رفع توقیف، 
کارفرما موظف است حقوق کارگران را بپردازد. در صورتی 
باشد  معترض  کار   بازرسان  گزارش  نسبت  کارفرما   که 
می تواند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کند و 
دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع 

رسیدگی کند. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراست.

پزشکي است. 
کارکنان  یا  کارگران  از  نفر  چند  یا  یک  مواردي که  در 
از کار را در  واحدها امکان وقوع حادثه یا بیماري ناشي 
کارگاه یا واحد مربوطه پیش بیني کند، مي توانند مراتب 
را به کمیته حفاظت فني وبهداشت کار یا مسئول حفاظت 
بایستي  نیز  امر  این  و  دهند  اطالع  کار  وبهداشت  فني 
منظور  همین  به  که  دفتري  در  شده  مطلع  فرد  توسط 

نگهداري مي شود ثبت شود. 
چنانچه کارفرما یا مسوول واحد، وقوع حادثه یا بیماري 
اسرع وقت  نداند موظف است در  را محقق  از کار  ناشي 
نزدیک ترین  به  با دالیل و نظرات خود  را همراه  موضوع 
و  کار  اداره  کند.  اعالم  محل  اجتماعي  امور  و  کار  اداره 
امور اجتماعي مذکور موظف است در اسرع وقت توسط 
بازرسین کار به موضوع رسیدگي و اقدام الزم را معمول 

کند. 

صورتی که در این زمینه بین کارگر و کارفرما  اختالف 
بروز کند، رأی هیئت حل اختالف وزارت کار نافذ خواهد 

بود.

2- نقش نظام بازرسی در تامین ایمنی و بهداشت 
کار

نهاد  یک  عنوان   به  کار  بازرسی  نظام  تأسیس   اندیشه ی 
اجرای  تضمین  منظور  به  اجتماعی،  سیاست  ضروری 
قوانین حمایتی کار، از قرن نوزدهم، گسترش  یافته است. 
هدف غایی از ایجاد نظام بازرسی، »صیانت از نیروی انسانی، 
منابع اقتصادی و محیط زیست کار« است که امروزه، به 
عنوان عناصر مهم توسعه ی پایدار به شمار می آیند. از این 
رو، نظام بازرسی به عنوان مسئولیتی دولتی و به منظور 
نیل به شرایط کاری شایسته، دارای مهم ترین وظایف از 
اطالع  مقررات،  و  قوانین  اجرای  حسن  بر  نظارت  جمله 
رسانی و ارایه ی توصیه های الزم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و 
بازدارنده و مشارکت در سیاست گذاری ها با اعالم ابهامات 
و نارسایی های قانونی به مقامات و مراجع ذی صالح است. 
در ایران نیز برای اجراي قوانین و آیین نامه های مربوط به 
حفاظت و بهداشت کار ، قانون کار، اداره کل بازرسي کار 
را مکلف به نظارت، آموزش، بررسي و رسیدگي به حوادث 
 1۳69 مصوب  کار  قانون  طبق  کند.  می  کار  از  ناشي 
بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف 
خویش حق دارند، بدون اطالع قبلی در هرموقع از شبانه 
روز برای بازرسی ازاجرای  مقررات حفاظتی و بهداشتی 
و همچنین به منظور اطالع از ترکیبات و نمونه برداری از 
موادی که کارگران با آنها در تماس هستند و یا در انجام 
مذکور  واحدهای  به  گیرند،  می  قرار  استفاده  مورد  کار 
مشمول قانون کار وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز 
می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در کارگاه و موسسه 
مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت 
تهیه کنند. بازرسی مذکور شامل کارگاه های خانوادگی نیز 
می شود، ولی  ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی 

منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.
هرگاه در حین بازرسی، بازرس کار یا کارشناس بهداشت 
حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاهی 
را بدهد،  مراتب  فوراً و کتباً به کارفرما یا کننده او اطالع 
داده می شود. وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، 

و  ایمنی  تامین  در  کارگری  تشکل های  نقش   -3
بهداشت کار

مشارکت  جلب  منظور  کاربه  قانون   9۳ ماده  مطابق 
و  حفاظتي  مقررات  اجراي  برحسن  نظارت  و  کارگران 
بهداشتي درمحیط کار و پیشگیري از حوادث و بیماري ها، 
وزارت  و  اجتماعي  امور  و  کار  وزارت  که  کارگاه هائي  در 
تشخیص  ضروري  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
دهند کمیته حفاظت فني و بهداشت کار تشکیل خواهد 
زمینه حفاظت  در  افراد متخصص  از  شد. کمیته مذکور 
فني وبهداشت حرفه اي و امور فني کارگاه تشکیل مي شود 
و از بین اعضا دو نفر شخص واجد شرایطي که مورد تائید 
و  درمان  بهداشت،  و  اجتماعي  امور  و  کار  وزارتخانه هاي 
وظیفه شان  که  می شوند  تعیین  باشند  پزشکي  آموزش 
وزارت  و  کارفرما  با  مذکور  کمیته  میان  ارتباط  برقراري 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  اموراجتماعي  و  کار 



خبرگزاری ایسنا به نقل از فیض الـله کاکوئی مسوول معدن 
زمستان یورت شمال غربی نوشت: »زمانی که موتور دیزل از 
کار می افتد کارگران توسط یک دستگاه باطری که خارج از 
تونل تهیه کرده بودند قصد روشن کردن متور دیزل کشنده 
جرقه  با  اتصال  برقراری  محض  به  که  داشتند  را  لوکوموتیو 
ایجاد شده تونل منفجر شده و تعداد زیادی از کارگران دچار 

حادثه می شوند.«
 اما خبرگزاری تسنیم روز بعد از انتشار این اظهارات در گزارشی 
اعالم کرد: »در بررسی های اولیه اعالم شده بادسنج هایی که 
در کنار این معدن نصب شده اند کار نکرده اند، و البته احتمال 
دارد.«  وجود  نیز  حادثه  این  در  انسانی  خطای  بودن  دخیل 

مریم دهکردی
در یک صبح سرد زمستانی ساختمان 1۷ طبقه پالسکو و نماد 
آتش  یک  دنبال  به  استانبول  خیابان  در  واقع  مدرن   تهران 
سوزی چند ساعته فرو ریخت. تصویر فرو ریختن ساختمان 
در پس زمینه گزارشگر صدا و سیما و حجم دود سفید به جا 
مانده از آن بارها در رسانه های خبری و شبکه های مجازی باز 
نشر شد و بسیاری را متاثر کرد. بنا بر گزارش های منتشر شده 
20 آتش نشان و شهروند در هنگام فرو ریختن ساختمان در 
داخل آن بودند که زیر آوار مانده و در طول 10 روز آواربرداری 
پیکرهای آنها یک به یک از زیر آوار خارج شد. منابع خبری 

همچنین  از مفقود شدن 10 نفر در این حادثه خبر دادند. 
 1۳96 اردیبهشت  در  پالسکو،  فاجعه  از  پس  ماه  چند  تنها 
زغال  معدن  داد.  رخ  ایران  معادن  از  یکی  در  مشابه  اتفاقی 
بدلیل  گلستان  استان  ارتفاعات  در  یورت  زمستان  سنگ 
متساعد شدن گاز منفجر شد. 44 تن از کارگران معدن زیر 
این  نفر در  انفجار مدفون شده و دست کم ۷۳  از  ناشی  آوار 

حادثه مجروح شدند. 
اتفاق ها بی شک تراژدی هایی تمام عیار بودند.  این  هر دوی 
تصاویر منتشر شده حجم اندوه و درد را منتقل می کنند اما 
گفته  که  آنگونه  آیا  کیست؟  رخدادها  این  مقصر  راستی  به 
اند  شده  اتفاق ها  این  بروز  موجب  انسانی  خطاهای  می شود 
انسانی  تلفات  چرا  اماکن؟  امنیت  تامین  در  انگاری  سهل  یا 
در این دو حادثه اینقدر باال بود؟ چرا امکان کمک رسانی و 
نجات جان محبوس شدگان زیر آوار در این دو رخداد چنین 

اندک بود؟

پالسکو فرو ریخت؛ یورت منفجر شد
برای بررسی حادثه پالسکو و برای نخستین بار پس از انقالب 
دولت یک کمیته حقیقت یاب تشکیل داد و مسئولیت واکاوی 
ماجرا را به یک هیئت تحقیق واگذار کرد. این هیئت ویژه در 
را  تحقیقات خود  از  نتایج حاصل  فروردین 1۳96  تاریخ 16 
ارائه و اعالم کرد دلیل آتش سوزی اتصال  به رئیس جمهور 
برق و احتماال نشت همزمان گاز از کپسول بوده و از آنجایی 
نیز وجود  پارچه  که در ساختمان پالسکو  مقادیر معتنابهی 
داشته آتش سوزی گسترده تر شده است. به این ماجرا اضافه 
کنید نبودن فضا بندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش، نبود 

برخی از کارگران این معدن اظهار کرده بودند از روزها پیش 
از این اتفاق در ارتباط با بوی شدید گاز هشدار داده بودند اما 
پیمانکار معدن  نداشتند.  اختیار  دستگاه تست نشتی گاز در 

زمستان یورت در پی این اتفاق به دادسرا احضار شد.

مالکین پالسکو و معدن زمستان یورت
القانیان ساخته  توسط حبیب اهلل  پالسکو  پاساژ  یا  ساختمان 
نام  به  دیگری  مرتفع  ساختمان  مالک  و  سازنده  شد که 
ساختمان آلومینیوم نیز بود. القانیان ریاست انجمن یهودیان 
ایران را هم برعهده داشت و پس از انقالب به دستور صادق 
خلخالی، قاضی شرع دادگاه انقالب، اعدام شد. اموال حبیب اهلل 

مناسب  طراحی  با  خروج  راه  انطباق  عدم  اضطراری،  پلکان 
بارنده خودکار  ایمنی، عدم وجود سیستم  اصول  با  و مطابق 
و  آتش نشانی  قائم  لوله های  فنی  مشکالت  ساختمان،  در 
از آنها در دوران بهره برداری،  عدم تعمیر و نگهداری صحیح 
نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی 
برای  زیادی  موانع  وجود  نیز  و  نیکی  پیک  گاز  کپسول های 
فعالیت آتش نشانان. به عبارت دیگر این هیئت اذعان داشته 
که حداقل استانداردهای ایمنی در این ساختمان رعایت نشده 

بود.
در ماجرای معدن زمستان یورت، در همان ساعات نخستین 
است.  بوده  انسانی  خطای  انفجار  دلیل  شد  اعالم  اتفاق  این 
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تراژدی های دردناک پالسکو و زمستان یورت
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القانیان، از جمله ساختمان پالسکو پس از انقالب مصادره شد 
مستضعفان  بنیاد  گرفت.  قرار  مستعضفان  بنیاد  اختیار  در  و 
تعدادی از فروشگاه های ساختمان پالسکو را به صورت سرقفلی 
واگذار کرده و بخش عمده این ساختمانها را به افراد حقیقی 

اجاره داده بود.
معدن  مدیران  است،  آمده  خبری  رسانه های  در  که  آنگونه 
زمستان یورت نیز از سوی هلدینگ توسعه معادن روی ایران 
منصوب شده اند. این هلدینگ متعلق به شرکت گروه مالی مهر 
اقتصاد و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان است. این 

شرکت ها  وابستگان نهاد بسیج مستضعفان هستند.

مسووالن در ماجرای پالسکو
اول: بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

مطابق با قوانین مالک و مستاجر مسوولیت اصلی حفظ ایمنی 
یک ساختمان بر عهده مالک است. ساختمان پالسکو در سال 
اینکه  از  فارغ  شد.  مصادره  مستضعفان  بنیاد  نفع  به   1۳۵۷
دلیل آتش سوزی در ساختمان چه بود و مقصر آن چه کسی 
است، ساختمان مستضعفان در فقره کوتاهی در حفط ایمنی 
شود  می  شناخته  مقصر  قانون  اساس  بر  پالسکو  ساختمان 
اخبار  انتشار  بنیاد مستضعفان در پی  روابط عمومی  اگر چه 
بر عذرخواهی و پذیرفتن تقصیر در  رسانه های داخلی مبنی 
بیانیه ای خبر پذیرش مسوولیت و عذرخواهی رئیس این بنیاد 

و امور اجتماعی است. با توجه به اینکه کارگاه های مستقر در 
ساختمان پالسکو اغلب کوچک بوده و نیروی کار آنها کمتر 
از 10 نفر اعالم شده است از شمول قانون کار و طبعا بازرسی 
وزارت کار خارج بوده اند. واقعیت این است که هیچ آمار دقیقی 
از تعداد، وضعیت و شرایط کارگاه های ساختمان پالسکو در 
دست نیست. متاسفانه در خصوص کارگاهای بزرگ هم - که 
مشمول قوانین بازرسی وزارت کار می شوند - اصول ایمنی به 

درستی اجرا نمی شود.

مسوولین در ماجرای معدن زمستان یورت
انفجار  ویژه تشکیل شده در خصوص  حادثه  تحقیق  هیئت 
خود  تحقیقات  قطعی  نتیجه  هنوز  یورت  زمستان  معدن 
و  شده  منتشر  اخبار  اساس  بر  اما  است  نکرده  ای  رسانه  را 
گفته  اند،  مانده  زنده  که  کارگرانی  از  زیادی  تعداد  اظهارات 
شده معدن، »سنسور تشخیص گاز« نداشته و علت اصلی این 

حادثه هم »انفجار گاز به دلیل نشت آن« بوده است.
ایلنا گفته است که: »نکات  از معدنچیان به خبرگزاری  یکی 
استفاده  مورد  تجهیزات  و  نمی شده  رعایت  هرگز  ایمنی 
متمادی  سال های  و  بوده  قدیمی  و  مستعمل  اغلب  کارگران 
است که نوسازی نشده اند.« این اظهارات البته از سوی معاون 
وزیر صنعت و معدن »نادرست و عوامانه« نامیده شده و دلیل 
انفجار را خطای انسانی و استفاده از استارتر لوکوموتیو توسط 

کارگران اعالم کرده است. 
برخی دیگر از رسانه ها نیز ماجرا را اینگونه روایت کرده اند که 
خاموش  تونل  داخل  در  نقل  و  لوکوموتیوهای حمل  از  یکی 
شده بود و هنگام روشن کردن لوکوموتیو به شیوه باطری به 
اثر جرقه  بر  انباشت شده در داخل معدن  متان  گاز  باطری، 

منفجر شده است.

معدن  و  پالسکو  ماجرای  در  مصدومان  و  متضرران 
زمستان یورت

حادثه  متضرران  تکلیف  است.  پیچیده ای  پرونده  پالسکو 
نامشخص است. کاسبان بسیاری مغازه های سرقفلی داشته اند 
و حاال این مغازه از میان رفته است. کارگران بی شماری بیکار 
شده اند. افراد متوفی نمی توانند از نهادهای مسئول – بنیاد 
چند  کنند.  دیه  طلب  کار-  وزارت  یا  شهرداری  مستضعفان، 
صد واحد تولیدی از بین رفته، اموال بسیاری در میان آتش 

سوخته است. 
تکلیف  می رسد  نظر  به  یورت  زمستان  معدن  ماجرای  در 
روشن تر است. دیه افراد متوفی باید پرداخت شود. عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بیمه مرکزی اعالم می کند که جانباختگان 
مسئولیت  بیمه  پوشش  تحت  گلستان  یورت  معدن  حادثه 
بودند و خسارت آنها پرداخت خواهد شد. اما ناگوار اینجاست 

به خاطر حادثه ساختمان پالسکو را رد کرد. 

دوم: شهرداری تهران
شهرداری بر اساس قانون می بایست به ساختمان های ناایمن 
داده  تدکر  ندارند  استاندارد  ایمنی  که  عمومی  معابر  و حتی 
دهد.  انجام  را  قانونی  اقدامات  ایمنی  وضعیت  اصالح  برای  و 
محمدباقر قالیباف شهردار تهران بارها اعالم کرد که این کار 
دفعات  به  از سوی شهرداری  پالسکو  ساختمان  در خصوص 
انجام شده و مالکین نسبت به آن اهمال و بی توجهی کرده اند. 
مالک  جای  به  شهرداری  تذکرات  که  است  این  واقعیت  اما 
ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان به مستاجرین و افرادی که 
کسبه  و  شده  داده  بودند  مغازه ها  از  برخی  سرقفلی  صاحب 
در نهایت می توانستند واحد خود را ایمن سازی کنند و نه 
تمامی ساختمان را. در صورتی که شهرداری تهران به مالک 
ارگان نسبت  این  بنیاد مستضعفان تذکر داده و  اصلی یعنی 
با قانون و کمیسیون  به تذکرات بی توجه بوده است مطابق 
مدت ها  پالسکو  ساختمان  بایست  می  شهرداری   100 ماده 
قبل تعطیل می شد. از این منظر قصور شهرداری تهران در 
برخورد با نهاد بنیاد مستضعفان اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.

سوم: واحد بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی
ایمنی و نظارت بر کارگاه ها یکی از وظایف بازرسان وزارت کار 

با سقف  مرتبط  بیشتری  در خبرها جزئیات  بعد  که ساعاتی 
سقف  می شود.  ای  رسانه  بیمه  پرداخت  برای  کارفرما  تعهد 
یورت  کارفرمای  مدنی  مسوولیت  بیمه نامه  در  که  تعهدی 
جانباختگان  تعداد  آنکه  حال  است  نفر  تعیین شده تنها 40 
این حادثه 44 نفر بوده است. تا اینجای ماجرا یعنی خانواده 

چهار نفر از جانباختگان دست شان به هیچ جا بند نیست. 
این یک نقص بزرگ در قانون بیمه مسوولیت است که معین 
بیمه  خود  کارکنان  از  تعداد  چه  برای  باید  کارفرما  نکرده 
»کارفرمایان  است:  آمده  قوانین  در  کند.  پرداخت  مسوولیت 
کارگاه هایی که در آنها احتمال وقوع حادثه وجود دارد مکلف 
اما در عین حال مخیرند  بیمه نامه ای هستند  به تهیه چنین 
تصمیم بگیرند که برای چه تعداد از کارگرانی که در استخدام 

آنها هستند، بیمه مسوولیت تهیه کنند.«
از  که  جانباختگان  خانواده  و  سایر مصدومان  دیگر،  از سوی 
بیمه عادی برخوردار بوده یا نبوده اند با معضل دیگری روبرو 
قانون   10 ماده  »طبق  که  می دهد  نشان  بررسی ها  هستند. 
 1۷ حدود  تنها  دیه  بابت  فاجعه  این  بازماندگان  به  بیمه« 
مبلغ  درصد   8 تنها  کارفرما  که  چرا  می رسد!  تومان  میلیون 
بیمه برای کارگران را به شرکت بیمه گر پرداخت کرده است 
دیه  مبلغ  از  درصد   8 تنها  آسیا  بیمه  ترتیب شرکت  این  به 
قانونی که معادل 210 میلیون تومان است به قربانیان حادثه 

که تحت پوشش بیمه بوده اند پرداخت خواهد کرد.
بازی با کلمات یا کی بود کی بود من نبودم

وقت اتفاق های هولناک جانی در ایران بیشتر از آنکه مسوولیت 
پذیری دیده شود تالش برای مقصر جلوه دادن دیگری، پاک 
کردن صورت مساله و فرار از بار مسوولیت دیده می شود. هیچ 
افکار عمومی،  از  این دو حادثه  نهادهای مسئول در  از  کدام 
شهروندان و از همه مهمتر بازماندگان این حوادث عذرخواهی 

صورت نگرفت. 
هیچ مقامی عزل نشد، هیچ استعفایی رخ نداد. اطالع رسانی 
دقیق و منظم اتفاق نیفتاد. تنها در بحبوحه تراژدی های تلخ 
رخ داده تصویر مقامات مسوول در محل حادثه دست به دست 
امدادگرم گرفت.  ایمنی ژست من  لباس و کاله  با  شد. یکی 
دیگری گفت من سنگ صبورم و بگذارید هر چه فریاد دارند بر 
سر من بزنند. اما تا این لحظه کدامیک از ما به راستی می دانیم 
مقصران محرز و اعالم شده حادثه مشمول مجازات های قانونی 

شده اند با خیر؟
و  بحران  مدیریت کالن شهری، ستاد  مثل  کلماتی  با  بازی   
این چنین  امثالهم به یک سرگرمی برای مقامات در شرایط 
تبدیل شده است و تنها دو کلمه کافی است تا خواب را برای 
کند:  دور  سرزمین  این  مردمان  چشم  از  طوالنی  شب های 

»زلزله تهران«....
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معین خزائلی
آمارها در ایران نشان می دهند که حوادث و تلفات ناشی 
از کار در ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار باال بوده 
ایمن  نا  و  ترین  پرحادثه  از  یکی  ایران  حیث  این  از  و 
ترین محیط های کارگری و صنعتی را داراست. بر اساس 
گذشته  سال  در  تنها  قانونی  پزشکی  سازمان  گزارشات 
1۷9۵ نفر در ایران به واسطه حوادث ناشی از کار جان 

خود را از دست داده اند. 
کانون  رییس  شوکت  احمد  نیز  گذشته  سال  ماه  آبان 
کارگران ساختمانی، ایران را با دارا بودن ساالنه 1۵ هزار 
حادثه دیده کارگری رکوردار دانسته بود. در همین رابطه 
علی اکبر یساقی از اعضای هیئت مدیره ستاد دیه کشور 
نیز تیر ماه 94 گفته بود که ۳۵0 هزار نفر در ایران فقط 
اردیبهشت  هستند.  زندانی  کارگاهی  حوادث  دلیل  به 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  تن  هفده  حسن  نیز   94
اجتماعی خبر از مرگ ساالنه 9800 نفر در ایران به دلیل 
حوادث و بیماری های ناشی از کار داده بود. وی همچنین 
 ۳0 ساالنه  را  کار  از  ناشی  حوادث  اقتصادی  هزینه های 
هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. در میان اما بر اساس 
در  کار  حوادث  شدگان  کشته  از  درصد   10 تنها  آمارها 

ایران از حمایت های بیمه ای برخوردار هستند.
کارگاه های  دهند  می  نشان  پژوهش ها  زمینه  همین  در 
جمله  از  ایران  در  کوچک  کارگاه های  و  ساختمانی 
حوادث  بیشترین  و  بوده  کاری  محیط های  خطرزا ترین 
می دهد.  روی  کارگاه ها  این  در  کار  از  ناشی  تلفات  و 
معمول  طور  به  که  این جهت  از  اما  کوچک  کارگاه های 
آن  قوانین  مشمول  بالطبع  و  نبوده  کار  وزارت  نظر  زیر 
نمی شوند حتی وضعیت بدتری داشته و به طور معمول 
مبحث ایمنی در آنها تعریف نشده است. از این رو می توان 
گفت که این کارگاه ها به یکی از پر حادثه ترین محیط های 

کاری تبدیل شده اند.
تعداد  یا  است  اقتصادی مالک  کارگاه های کوچک، سود 

کارگران؟

 ،1۳86 سال  در  بهداشت  وزارت  ابالغی  کوچک 
کارگاه های خویش فرما، خانگی و کوره پزخانه ها را نیز 
از جمله کارگاه های کوچک و در نتیجه مشمول قوانین 
مربوط به آن دانسته، اما همچنان نقش سود اقتصادی 

در این تعریف خالی است.
این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که بر اساس 
قوانین  اعمال  عدم  علل  اصلی ترین  از  یکی  گزارشات 
به حفاظت  مربوط  کار که  قانون  موضوعه فصل چهار 
ایمنی و بهداشت محیط کار است، ارتباط مستقیمی با 
سود اقتصادی حاصل از کارگاه دارد. در همین رابطه، 
عالی شوراهای  کانون  مدیره  هیئت  علی خدایی عضو 
مسائل  گذشته  سال  ماه  دی  ایران،  کار  اسالمی 

بر اساس قانون کار ایران، کارگاه های کوچک که بنابر ماده 
191 این قانون به کارگاه هایی با تعداد کارگران 10 نفر 
با وجود برخی معافیت های  نیز  و کمتر اطالق می شود 
و  ایمنی  حفاظت  به  مربوط  قوانین  زمینه  در  قانونی، 
این رو  از  قانون کار هستند.  از  بهداشت مستلزم تبعیت 
معافیت  آیین نامه  به  استناد  با  نمی توانند  کارگاه ها  این 
کارگاه های کوچک از برخی مواد قانون کار مصوب سال 

1۳81 از قوانین مربوط به ایمنی کار شانه خالی کنند.
تشخیص  مبنای  که  می کند  بروز  زمانی  اما  مشکل 
کارگاه های کوچک در قانون کار ایران تعداد نفرات شاغل 
در کارگاه است نه سود اقتصادی حاصل از فعالیت کارگاه. 
البته اگرچه دستورالعمل تامین سالمت کار در کارگاه های 

مربوط به رونق اقتصادی را یکی از اصلی ترین توجیهات 
بود.  دانسته  ناظر  نهادهای  دیگر  و  کار  وزارت  مسئوالن، 
بر این اساس، فشار فزاینده بر کارگاه های کوچک از آن 
رو که سبب افزایش فشار اقتصادی بر آن ها خواهد شد، 
بسا  چه  و  بوده  کارگاه ها  این  اقتصادی  منافع  خالف  بر 
این  که  است  حالی  در  این  شود.  آن ها  تعطیلی  موجب 
چشم پوشی سبب افزایش قربانیان ناشی از حوادث کار 

در کارگاه های کوچک شده است. 
و  کار  بازرسان  کار،  قانون   10۵ ماده  براساس  که  چرا 
بهداشت در صورت تشخیص عدم ایمنی در کارگاه موظف 
متعاقبا  نیز  بهداشت  و  کار  وزارت  و  بوده  آن  گزارش  به 
تعطیل  را  ناایمن  کارگاه  قضایی  مقام  واسطه  به  موظند 

کارگاه های کوچک با معضلی بزرگ
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قراردادی کتبی بین کارگر و کارفرما و منطبق با ضوابط 
به  کارفرما  و  کارگر  و  نشده  منعقد  کار  وزارت  قراردادی 
رضایتی شفاهی بسنده می کنند. از این رو تقریبا در تمامی 
موارد بروز اختالف، نتیجه پیگیری های قانونی در عمل به 
سود کارفرما بوده و کارگر بهره ای از آن نمی برد. حتی در 
کارگر  از  امضا  اوراق سفید  گرفتن  با  کارفرمایان  مواردی 
و  بسته  حمایتی  قوانین  اعمال  امکان  برای  را  راه  عمال 
شرایط را به نفع خود تغییر می دهند. مجازات های پیش 
روی قانونگذار برای تنبیه کارفرمای خاطی نیز عمال راه به 
جایی نبرده و کارآیی ندارند. چرا که اندک سود اقتصادی 
حاصل از این کارگاه ها امکان جریمه مالی کارفرما را از بین 
برده و پلمپ آن نیز کمکی به بهبود شرایط نخواهد کرد. 
با این وجود در صورت وقوع حادثه در کارگاه های کوچک 
و پیگیری قضایی کارگر صدمه دیده، دادگاه موظف است 
با پیروی از دستورالعمل تامین سالمت کار در کارگاه های 

کرده و پلمپ کنند و تنها در صورتی اجازه فعالیت مجدد 
به کارفرما داده خواهد شد که بازرسان ایمن بودن کارگاه 
راه دیگری پیش  قانون  بر  بنا  تایید کنند. در حقیقت  را 
صاحبان  با  برخورد  برای  مسئول  نظارتی  نهاد های  پای 
است  شده  این سبب  و  نداشته  وجود  ناایمن  کارگاه های 
که این نهادها فعالیت کارگاه های غیر ایمن را به تعطیلی 
آن ها ترجیح دهند. از سوی دیگر کارفرمایان کارگاه های 
به  می دهند  ترجیح  شدن  تعطیل  از  فرار  برای  کوچک 
مسئله خود سبب  این  که  کرده  فعالیت  مخفیانه  صورت 

افزایش خطر و کاهش ایمنی در آن ها خواهد شد. 
با اخذ مجوز  نیز که  این زمینه همچنین کارگاه هایی  در 
کسب از شهرداری ها مشغول به فعالیت می شوند با وجود 
تاکید ماده ۵0 قانون شهرداری ها مبنی بر پلمپ و یا ایمن 
به  بازرسی های شهرداری ها  از  پر خطر،  سازی مکان های 
دلیل منافع اقتصادی و سیاسی در امان می مانند. چرا که 
شهرداری ها به جای پلمپ و یا انجام وظیفه قانونی ایمن 
سازی اقدام به اخذ جریمه مالی از کارفرمای خاطی می 

کنند.

حوادث کار، مشکل از کجاست؟
بر اساس پژوهشی که در سال 1۳90 در مجله اختصاصی 
»کار و جامعه« منتشر شده، ناکارآمدی سیستم مدیریتی، 
فقدان مدیریت ایمن در پروژه ها، عدم تخصیص اعتبار به 
ایمنی و بهداشت، عدم وجود سیستم های کارآمد حمایتی 
و قانونی، توجه صرف به سودآوری و بازدهی مالی و نیز بی 
احتیاطی و غفلت از مسائل ایمنی از اصلی ترین علل بروز 

حوادث ناشی از کار در ایران هستند.
و  سازمان ها  کوتاهی  اما  کوچک  کارگاه های  مورد  در 
این گونه  بر  و دقیق  نظارت مستمر  نهاد های مسئول در 
عدم  پنهانی،  و  غیرمجاز  کارگاه های  فعالیت  کارگاه ها،  از 
اطالعی  بی  قوانین،  با  کارگران  و  کارفرمایان  آشنایی 
کارگران در مورد خطرات محیط کار و نیز بی احتیاطی و 
سهل انگاری کارگران و کارفرمایان از علل اصلی حوادث 

در کارگاه های کوچک است.
آموزش  مسوولیت  کار  قانون   91 ماده  زمینه  همین  در 
قوانین حفاظتی و ایمنی را بر عهده کارفرمایان دانسته و 
آن ها را موظف کرده تا وسایل و تجهیزات ایمنی کار و نیز 
طرز استفاده از آن ها را به کارگر بیاموزند. از این رو روشن 
است که وظیفه آموزش مسائل ایمنی حتی در کارگاه های 
کوچک نیز بر دوش کارفرما است و وی نمی تواند با استناد 
به خرد بودن کارگاه و محدودیت فعالیت آن از این مسئله 

کوچک و با استناد به قانون کار از بازرسین وزارت کار به 
استفاده  تمییز میزان قصور طرفین  عنوان کارشناس در 
کرده و در صورت تقصیر کارفرما وی را به پرداخت دیه و 

یا دیگر هزینه های مالی محکوم کند. 
اتفاق  ایران  در  کارگاه های کوچک  اما در عمل در  آنچه 
می افتد بسیار متفاوت با الزامات قانونی بوده و عمال در 
دست  از  را  خود  کارآیی  موضوعه  قوانین  فعلی  شرایط 
داده اند. از این رو نیاز به قوانین جدید نظارتی و حمایتی 
با تاکید فزاینده بر نقش و مسئولیت کارفرما و اجبار وی 

بر ایجاد محیطی امن به شدت احساس می شود.
از  و  کارگران  کار  به  نیاز  و  اقتصادی  نامطلوب  شرایط   
کارآمد  و  پارچه  یک  نظارتی  سیستم  نبود  دیگر  سویی 
سبب شده است که حوادث ناشی از کار در ایران نه تنها 
کاهش نیافته بلکه شرایط را برای کارگران سخت تر کند.

شانه خالی کند.
مشکل اما آنجاست که در این کارگاه ها شرایط اقتصادی 
و سود مالی حاصل از کار عمال به حدی است که امکان 
ایجاد شرایط مقرر شده در قانون از سوی کارفرما وجود 
ندارد. از سویی دیگر بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده 
از مشکالت اقتصادی و معیشتی کارگر و نیاز او به کار با 
وجود اطالع از قوانین و نکات حفاظتی ترجیح می دهند 
که هزینه ای را برای آن صرف نکنند. از طرفی، کارگران 
محتاج به کار نیز با اطالع از خطرات احتمالی خود راضی 
امکانات  از  دور  به  و  خطرناک  محیط هایی  در  می شوند 

ایمنی مشغول به کار شوند.
سبب  خود  نیز  کارگران  از  ناکافی  قانونی  حمایت های 
شده است که در زمان مواجهه قانونی کارگر با کارفرمای 
خویش، عمال این کارگر باشد که آسیب حاصل از مواجهه 
نصیبش شود. در بسیاری از کارگاه های کوچک در عمل 
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مریم دهکردی
آسیب های ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشت در محل 
کار در ایران نرخ باالیی دارد. کافی است سری به خبرگزاری های 
رسمی داخلی در ایران بزنید تا حوادث ناشی از نبودن شرایط 
پررنگ  نمونه های  از  کند.  کار شگفت زده تان  محیط  در  ایمن 
خیابان  در  ساختمانی  سوزی  آتش  به  می شود  حوادث  این 
جمهوری در دی ماه 1۳92 ، آتش سوزی ساختمان پالسکو 
در دی ماه 1۳9۵و انفجار معدن زمستان یورت در اردیبهشت 

1۳96 اشاره کرد. 
به عدم  از مشکالت رخ داده  این رخدادها بخشی  در هر سه 
از وسایل و  استفاده  باز می گردد.  ایمنی در محل کار  رعایت 
ابزار مستعمل و خارج از استاندارد، عدم توجه نهادهای نظارتی 
نسبت به سهل انگاری کارفرمایان در تامین ایمنی مورد نیاز 
کارگاه ها و کارکنان و همچنین عدم آموزش نیروی کار در این 
خصوص می تواند از مهمترین عوامل بروز این اتفاق ها قلمداد 

شود.
اداره  عنوان  با  بخشی  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
کل بازرسی کار، یک ردیف شغلی تحت عنوان »بازرسی کار« 
شغل،  این  برای  شده  ارائه  تعریف  بر  بنا  است.  کرده  تعریف 
بازرسان کار موظف هستند بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط 
کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان 
آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگران و اشتغال زنان و 
نوجوانان  نظارت کنند. همچنین موظف به  آموزش  مسائل 
مرتبط با حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه 
حوادث«  از  ناشی  ضایعات  و  معرض »صدمات  در  افرادی که 

و »خطرات ناشی از کار« قرار دارند هستند. 
این  بازرسان  برای  شده  تعریف  وظایف  از  دیگری  بند  در 
در  کار  از  ناشی  حوادث  »بررسی  است:  آمده  مجموعه 
علل  خصوص  در  نظر  اظهار  و  قانون  کارگاه های مشمول این 
مراجع  به  نتیجه  اعالم  پیشگیری و  راه های  ارایه  و  آنها  وقوع 

ذیصالح نیز به عهده این افراد است.«
 بازرسان می بایست به صورت مستمر از کارگاه ها و بنگاه های 
شغلی بازدید به عمل آورده و اشکاالت، معایب و نواقص موجود 
را به مالکان و صاحبان مشاغل اعم از بزرگ و کوچک تذکر داده 
و درصورت عدم توجه از سوی آنها تقاضای تعقیب متخلفان 

ارسال می شود.
در صورت به روز نبودن و عدم کارآیی الزم یک آیین نامه در 
کارگاه ها و فعالیت های مرتبط با آن یا باال بودن ضریب تکرار 
فرایندهای  و  تجهیزات  ماشین آالت،  عرضه  یا  و  حادثه  یک 
به  انتقاد  و  شکایت  دریافت  آیین نامه،  یک  با  مرتبط  جدید 
اعضای  از  اعم  درخواست صاحب نظران  یا  و  آیین نامه  کارایی 
شورای عالی حفاظت فنی،تشکل های کارگری و کارفرمایی و... 

احتمال بازنگری و به روز رسانی آیین نامه ها وجود دارد.

ضمانت اجرایی آیین نامه های ایمنی و بهداشت در محیط 
کار

بخشی از آیین نامه های مربوط به حفاظت ایمنی و بهداشت در 
محیط کار به استانداردهای محیطی و ابزار کار اختصاص دارد. 
برای نمونه ساختمان پالسکو را در نظر بگیرید. این ساختمان 
عمری بالغ بر ۵0 سال داشت . یک ساختمان ۵0 ساله مشروط 
بر اینکه به خوبی نگهداری شود و دارای سیستم دقیق تعمیر 
اما در مورد  و ایمن سازی بوده باشد به سادگی فرو نمی ریزد 

ساختمان پالسکو چنین نبود. 
سید جالل ملکی، سخنگوی آتش نشانی در این باره گفته است: 
» بارها به هیات مدیره این ساختمان درباره ایمنی ضعیف آن 
هشدار داده بودیم اما متاسفانه هیچ کس به هشدارهای آتش 

در مراجع صالح را مطرح کرده، نسبت به تشکیل کمیته های 
حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های مشمول این قانون 

توجه نشان دهند.

مراحل تدوین و شرایط بازنگری آیین نامه های حفاظت فنی 
و ایمنی در محل کار

بنا بر آنچه در وبسایت وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی آورده 
شده است تدوین آیین نامه ها و بازنویسی آنها در صورت لزوم 

شامل مراحل زیر است:
نویس  پیش  یک  می بایست  کارشناسان  نخست  مرحله  در 
و  مرجع  کتابهای  عموما  که  منابع  و  اطالعات  براساس  اولیه 

استاندارهای بین المللی هستند تهیه کنند. 
سپس یک کمیته عمومی این پیش نویس را بررسی و پیش 
نویس های بعدی را ارائه می کند. پیش نویس مورد توافق اولیه 
جهت بررسی و اظهارنظر به اداره کل حقوقی وزارت کار و امور 

اجتماعی و تشکل های کارگری و کارفرمایی ارسال می شود. 
نمایندگان  یا  اعضا  از  که  تخصصی  کمیته  با  رایزنی  از  پس 
تشکیل  عمومی  کمیته  اعضا  و  فنی  حفاظت  شورای عالی 
می شود، نسخه نهایی پیش نویس تهیه و برای تصویب به وزیر 

کار و امور اجتماعی سپرده خواهد شد. 
پس از تایید، آیین نامه مذکور در وب سایت وزارت کار و امور 
ذیربط  سازمان های  به  ابالغ  جهت  و   گرفته  قرار  اجتماعی 

نشانی توجهی نکرده بود و باعث بروز این فاجعه شد«. 
اجتماعی  امور  و  رفاه  کار،  وبسایت ورزات  آنچه در  با  مطابق 
این   1۷6 ماده  ویژه  به  کار  قانون  یازدهم  فصل  است  آمده 
عالی  شورای  مصوب  آیین نامه های  اجرایی  ضامن  قانون، 
عدم  صورت  در  که  معناست  بدان  این  است.  فنی  حفاظت 
اجرای مفاد آیین نامه های ایمنی توسط کارفرما و طی مراحل 
از  این فصل  به مجازات مقرر در  کارفرمایان متخلف  قانونی، 

قانون برابر رای مرجع قضایی محکوم  خواهند شد.
پس از وقوع حادثه پالسکو و کشته شدن بیش از 20 تن اعم 
حقوقدان  نوروزی  کامبیز  آتش نشانان،  و  عادی  شهروندان  از 
و  ایمنی  آیین نامه های  اجرای  بر  ناظر  ایران، دستگاه  ساکن 
نظارت، یعنی شهرداری را بیش از مالک این مجموعه یعنی 

بنباد مستضعفات مقصر می داند. 
وی در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا منتشر کرده آورده 
و  تهران  شهرداری  عوامل  پالسکو،  فاجعه  وقوع  با   « است: 
و  مسئولیت  عدم  اثبات  برای  تهران،  شهر  شورای  رئیس 
که  می کنند  تبلیغ  مرتباً  تهران  شهرداری  و  شهردار  تقصیر 
ساختمان  این  به  بار   14 مثاًل  اخیر،  چندسال  در  شهرداری 
اما  باشد،  ادعا درست  این  که  ایمنی داده است. فرضاً  اخطار 
از شهرداری تهران حل نمی کند؟ اخطاری که به  مشکلی را 
حرکت عملی منتهی نشود هیچ ارزشی ندارد و نمی تواند رافع 

آیین نامه های 
حفاظت فنی و 
بهداشت کار؛ 

برای اجرا نوشته 
می شوند یا تماشا؟
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مسئولیت شهرداری باشد، بلکه ناخواسته به معنای اقرار 
زیرا  فاجعه است.  این  تهران در  به مسئولیت شهرداری 
اوالً؛ این اخطارها به این معناست که شهرداری تهران به 
خطرات مهلک ناشی از عدم رعایت ضوابط ایمنی کاماًل 
آگاهی داشته است. ثانیاً؛ این را هم حتماً می دانسته یا 
به  پالسکو  ساختمان  حجم  و  ابعاد  که  می دانسته  باید 
میزانی بود که حوادث آن می توانست به فاجعه شهری 

بدل شود، که شد.«
به باور این حقوقدان ساکن ایران شهرداری تنها به تذکر 
دادن در این مورد بسنده کرده است بی آنکه با استناد به 
قوانین موجود ضامن اجرای آیین نامه های ایمنی که هم 
اقدام  قانون شهرداری موجودند  در  و هم  کار  قانون  در 

موثری در این زمینه انجام دهد. 
او معتقد است شهرداری می توانست راسا اقدام به تعطیلی 
و  نماید  ساختمان  ایمنی  عدم  واسطه  به  مجموعه  این 
وقتی شهردار می گوید عدم ایمنی ساختمان پالسکو را 

اخطار دادیم، یعنی از آنها کاماًل آگاهی داشته است. 
»تقصیر«  حقوقی  لحاظ  به  را  اهمال  این  نوری   آقای 

شهرداری در عدم اجرای قانون تلقی می کند.
چنین انتقادی از سوی »اقبال شاکری« رئیس کمیسیون 
عمران شورای شهر تهران به ورزات کار وارد شده است. 
بیان  نیوز  پارس  خبری  وب سایت  با  گفت وگو  در  او 
کرده است: »وزارت کار بر اساس ماده 10۵ قانون این 
وزارتخانه، بازرسی از پایگاه های تولیدی را انجام می دهد 
آن  در  اقداماتی  باید  که  را مشاهده کرد  مواردی  اگر  و 
انجام شود به مسئول آن در وزارتخانه و مالک باید اعالم 
کند و اگر مالک در موعد مقرر تخلفات را برطرف نکرد 
اقدام  برای پلمب آن کارگاه می تواند  به دادستانی  راسا 
کند. اینکه چرا مالک و وزارت کار نسبت به آن اقدامی 

نکرده اند باید ابعاد آن بررسی شود.«
اگر سایر حوادث کوچک و بزرگ رخ داده شده محیط های 
نتیجه  می شود  کنیم  بررسی  را  ایران  در  را  کارگاهی 
گرفت که امکان جلوگیری از وارد آمدن بخش عمده ای 
از خسارات جانی و مالی در اینگونه حوادث تنها با رعایت 

موارد ایمنی در محیط کار امکان پذیر بوده است. 
اگر چه در حال حاضر آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار 
ایران در دست نیست و آن چیزی  و منجر به فوت در 
هم که اعالم می شود بعضا با آمارهای پزشکی قانونی و 
دستگاه های ذیربط در تناقض است، اما  مدیرکل بازرسی 
در سال 1۳9۳  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار 
عوامل انسانی را در وقوع 8۵ درصد حوادث کار دخیل 
دانسته و ۵2 درصد حوادث را نیز ناشی از عدم نظارت در 
محیط کار بر شمرده است. آمار قابل توجهی که به نظر 

می رسد لحظه به لحظه در حال افزایش است.

کامبیز غفوری 

تشکل های کارگری چه نقشی در فراهم کردن مقدمات بهداشت 
و ایمنی محیط کار دارند؟ فقدان تشکل های مستقل در ایران، 
با چه مشکالتی روبه رو می کنند؟ مجله  کارگران این کشور را 
شاخه ی  عضو  کوهستانی،  مهدی  با  رابطه  این  در  ما  حقوق 

اونتاریو در کنگره  کارگران کانادا گفت وگو کرده است. 
کوهستانی که سابقة دو دوره عضویت در هیأت مدیره و یک 
اونتاریو  ایالت  عمومی  خدمات  اتحادیه  ریاست  نیابت  دوره 
خدمات  اتحادیة  در   1990 دهه  اوایل  از  دارد،  کارنامه  در  را 
عمومی کانادا در دانشگاه تورنتو به فعالیت پرداخت؛ چهار دوره 
دوره ای شعبه  ریاست  به  کارگران  انتخابات مجمع عمومی  در 
۳261 انتخاب شد و در رابطه با مذاکرات مربوط به قراردادهای 
شکایت های  پی گیری  خدماتی،  و  فنی  بخش  کارگران  جمعی 
کارگران در اداره کار و داوری، ایمنی کار و آموزش و سازماندهی 

کارگران، مشارکت داشت.

متن این گفت وگو را می خوانید: 
آقای کوهستانی! نخستین قوانین مربوط به ایمنی محل 
کار در دنیا چگونه و طی چه روندی به تصویب رسیدند؟

اگر بحث درباره  ایمنی کار یا جلوگیری از بیماری های حرفه ای 
را از نقطه نظر تاریخی نگاه کنیم، باید به سال 1۵6۷ میالدی 
بازگردیم. در آن زمان 12 جلد کتاب درباره  بیماری های مختلف 
تنفسی و پوستی و مسمومیت های مختلفی نوشته شد که عمدتاً 

به مسأله  کار در معادن مربوط بود. 
می دانیم که در کشورهای غربی معدن بسیار مهم بوده است. 
در 200 سال گذشته یعنی 181۵ در آمریکا اولین قانون ایمنی 
کار تصویب شد سه سال بعد در انگلیس، در سال 1818 مشابه 

همین قانون را تصویب کردند.
گفتیم که اصل تولیدات و کارکردها در معادن صورت می گرفته؛ 
به همین صورت، اصل پیدا شدن تشکل کارگری هم بر اساس 
مسأله  ایمنی کار در همین معادن بوده است. اما تشکل کارگری 
یک  چانه زنی  کند.  دستمزد  چانه زنی  فقط  که  نیامد  به وجود 
بخش آن است که قواعدش را هم بازار تعیین می کند. ایمنی 

نیز بخش مهمی بود که برای کارگران در اولویت قرار داشت. 
با تکامل سرمایه داری، می بینیم که ایمنی کار هم تکامل می یابد 

نقش تشکل های 
کارگری و 

سندیکاها در ایمنی 
محل کار

گفت وگوگزارش
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و وقتی سازمان جهانی کار به وجود می آید، اولین بحثش این 
است که »کارگر را سالم نگه دارید تا کارگر خوب کار کند.« 
خب! سازمان جهانی کار یک نهاد سه جانبه است. به این نظر 
دارد که اگر محیط کار سالم باشد، کارگر سالم باشد، فشار و 
هم  و  می یابد  کاهش  حوادث  می یابد،  کاهش  جسمی  آسیب 
راحتی برای کارگر است و هم در نهایت سود برای کارفرمایی 
که از مخارج اضافی اش کاسته می شود. این واقعیتی است که 

در نظام سرمایه داری وجود داشته است. 

به چه صورت  ایران  ایمنی کار در قوانین معاصر  شرایط 
بود؟

94 سال قبل در ایران، درست در همان زمانی که والی کرمان 
قانون کار را به وجود می آورد، بحث اصلی شان دو موضوع بوده 
زیرزمین  و  نم دار  اتاق  یعنی  کار،  و 2. محل  بیماری   .1 است: 
روند  در  که  می بینیم  زمان  در همان  نباشد.  امثالهم  و  تاریک 
نام  به  می آورند  وجود  به  نهادی   ،1۳2۵ کار  قانون  تصویب 
بهداشت حرفه ای. اجرای این بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط 
کار، با تغییر قانون کار در سال 1۳۳۷، به اداره ی کل بازرسی 

سپرده می شود. 
پس از آن، ماده ی 8۵ قانون کار مصوب سال 1۳69، در رابطه با 
بهداشت و درمان است و دو اصل 1۳ و 91 هم درباره آیین نامه 

و مصوبات بهداشتی در محیط کار تنظیم شده اند.
با این حال، به طور مشخص در همین دوره  پنج ساله  گذشته، 
ساالنه 1۳ هزار تا 1۵ هزار حادثه در محیط های کار ایران ثبت 
می شود که در این حوادث، بین 1۵00 تا 2000 کارگر جان شان 
را از دست می دهند. این آمار خود دولت ایران است. سالیانه 10 
میلیون روز کاری به خاطر همین حوادث محیط کاری از دست 
می رود که طبق آمار چند سال پیش یک میلیارد تومان خسارت 

وارد می کند و االن حتما خیلی بیشتر است. 
اساس  در  می کنند،  اضافه  را  کارافتادگی  کار  قانون  در  وقتی 
برای این حوادث محیط کار است که اگر امروز نگاه کنید، دو 
بقیه اش  و  هستند  ساختمانی  کارگران  درصد   44 دارد:  بخش 
 ۵00 سالیانه  معادن.  و  تولیدی  کارگران  سایر  به  بازمی گردد 

کارگر در معادن کشته می شوند.
اداره  کل بازرسی اساساً در سال 1۳۳۷ برای اجرای بهداشت و 
ایمنی کار ایجاد شد ولی امروز در سال 1۳96 طبق آمار دولت 
تنها 900 بازرس برای این کار دارد. ما دو و نیم میلیون واحد 
ما ۳12۵  بازرس  هر  برای  یعنی  این  داریم.  ثبت شده  تولیدی 
است  شده  که  صحبت های  طبق  دارد.  حضور  تولیدی  واحد 
را در اطاق روسا  بازرسان گاه وقت خودشان  در بخش معادن 

میگذرانند.
کارگر  به  ماده 94،  اضافات  با  داریم  ایران  در  که  کاری  قانون 
اجازه می دهد تا چنان چه احساس کند که ایمنی کار در محیط 

کارگران در آن چند ساعت مربوط به آموزش، در تمام بخش های 
اقتصادی هم کارگران باید آموزش ببینند؛ از کارگران نگهبان 
زندان گرفته تا کارگرانی که در جاده سازی کار می کنند، همه 

باید تعالیم مخصوص را ببینند.

اما مسأله این است که وقتی در یک کشور  بسیار خب! 
غربی نهادهای تصمیم گیرنده یا قانون گذار به این نتیجه 
می رسند که قانونی برای حمایت از ایمنی کارگران وضع 
کنند، این قانون که خودبه خود ایجاد نمی شود، قباًل باید 
برایش چانه زنی شود. چه کسی باید این فشار را به دولت 

و کارفرما بیاورد؟
به  آزادشهر که  یورت  و کارگران معدن  از معدن  بدهید  اجازه 
تازگی کشته شده اند مثال بزنم. اول اشاره کنم که بزرگ ترین 
اعتصاب قرن، مربوط به کارگران معدن زغال سنگ در انگلیس 

بود. 

دوران مارگارت تاچر را می گویید؟
عقب  در  داشت  سزایی  به  نقش  شکستش  که  اعتصابی  بله؛ 
از آن  اما  از کارگران جهان،  بسیاری  مبارزات کارگری  نشینی 
شهر االن یک مخروبه باقی مانده چون بعد از آن، امروز اقتصاد 
سبز یا محیط زیست دولت و کارفرما و کارگر سه تایی تعهد 
دادند که در انگلیس به هیچ وجه زغال سنگ استفاده نشود؛ در 
انرژی استفاده نمی شود  با  انگلیس دیگر زغال سنگی در رابطه 
اعتصاب، کار  و سال گذشته در بیست و پنجمین سالگرد آن 
و  به روز شدند  از طرف دیگر کارگران،  اما  متفاوت شده است. 
را  قدم هایی  کارگران  امروز  ایران  در  کردند.  پیدا  دیگری  کار 
برمی دارند که ۵0 سال قبل در غرب کارگران انجام داده بودند.

از  این ها  از  بسیاری  داریم،  االن  که  معدنی   1۷00 میان  در 
از  بخشی  دارند.  قرار  بدی  بسیار  شرایط  در  کار  ایمنی  نظر 
شرایط شان  از  که  هستند  ایرانی  غیر  کارگران  کارگران  این 
سوءاستفاده می شود. کارگران دیگر هم می گویند هر صبح که 
خانواده  با  را  خداحافظی  آخرین  نظرشان  از  می روند،  خانه  از 

می کنند.
دولت ما نه تشکل مستقل را به رسمیت می شناسند و نه خودش 

حاضر است کار را تصحیح کند. 
وقتی بحث می کنیم که 1۵00 تا 2000 کارگر کشته می شوند، 
یک بخش از آن را هنوز دولت نگفته است: بخش عمده  2000 
قربانی دیگر که کسی ازشان نام نمی برد، کارگران قراردادهای 

سفید امضا هستند که هیچ گونه حقی هم ندارند.
در  بدهند  میخواهند  تومانی  میلیون   1۷ دیه   یورت  کارگر  به 
صورتی که قبر در بهشت زهرای تهران حدود 20 میلیون تومان 
است؛ حال بگذریم از این که دیه در یک تصادف رانندگی 40 
میلیون تومان است. اما اصاًل اشتباه اساسی این است که بحث 

و  کار  کل  اداره   به  یا  و  بکشد  کار  از  دست  ندارد،  وجود  کار 
بازرسی کار شکایت کند. 

چطور این کار را بکند؟ کارگر رأسا از یک معدن در یک 
باید  یا  کار؟  کل  اداره   برود  و  بیافتد  راه  کشور  از  نقطه 
و سالم  و تشکل مستقل  احقاق حقوقش سندیکا  برای 

داشته باشد؟
بحث همین است!  در نبود امنیت شغلی هیچ کارگری جرات 
چون  است.  کارگری  تشکل  وظیفه   این  ندارد،  کردن  شکایت 
شما به عنوان شخص وقتی می روید، صدا و نیرویی ندارید که 

در ایران تشکل کارگری مستقل غیر قانونی است. 
در محیط کار آیین نامه 2۷ ماده 8۵ قانون کار توضیح می دهد 
که در محیط کارهای ما باید اصول بهداشتی و آموزشی رعایت 
شود. اصول آموزشی یعنی چه؟ یعنی وقتی کارگری در محیط 

کار استخدام می شود، به او آموزش ایمنی بدهند. 
در کشورهای پیشرفته به این صورت است. من وقتی در یک 
برایم کردند،  که  کاری  اولین  استخدام شدم،  کارگری  محیط 
چهار  مدت  به  تا  بود  موظف  اتحادیه  بود.  کار  ایمنی  آموزش 
از  ایمنی،  اصول  رعایت  لزوم  آموزش  بدهد.  آموزش  ساعت 
کفش و کاله ایمنی تا ماسک، بر عهده ی تشکل کارگری است 

تا به کارفرما این کار را تحمیل کند. 
باطلبع این کار را به کارفرما نمی سپارند زیرا کارفرما ضرورتی 
نمی بیند. کارفرما عمدتاً معتقد است که کارگر از روز اول باید 
به طور  وارد محیط کار شود، کار کند و در داخل محیط کار 
خودکار این چیزها را یاد می گیرد. در صورتی که بخش عمده  
کارگران کشته شده در ایران، طی همان روزهای اول کارشان 

قربانی می شوند. 
سال گذشته در مشهد یک کارگر طعمه  ماشین آالت کارخانه ی 
شیشه سازی شد؛ به طوری که بدنش درسته به داخل ماشین 
کشیده شد و از آن طرف گوشت و استخوان بیرون آمد. این 
ضعف آموزش است. وقتی بحث از این 1۵ هزار آسیب کاری 
کارفرما  است.  ندیده  تعلیم  کارگر  یعنی  می کنیم،  ثبت شده 
باشد،  که  سندیکا  اما  آموزش  برای  گذارد  نمی  وقت  و  پول 
سندیکا و کارفرما یکی از وظایف شان آموزش ایمنی محیط کار 
است. ماشین آالت که قدیمی است، آموزش که وجود ندارد و 
بسیاری از حوادث بخاطر این صورت می گیرد که کارگر ساعت 
ها بیشتر از زمان واقعی اش کار می کتد و حقوق کارگر را که 

دیر می دهند و بنیه جسمی ندارد و حوادث کار باال می رود.
همین موسساتی که در ایران امروز می گویند آموزش کارگری 
اصاًل  می بینیم  و  سایت شان  نشانی  در  می رویم  ما  داده ایم، 
ما  که  می کنند  صادر  گواهی نامه  فقط  ندارد.  وجود  سایتی 

آموزش دادیم ولی در حقیقت، این گونه نیست. 
در کشورهای غربی، دولت کمک می کند برای پرداخت حقوق 

دیه مطرح می شود. شما بر اساس این نوع قوانین اسالمی که 
نمی توانید به کارگری که کشته اید، دیه بدهید و تمام! خونی 
ریخته شده و آدمی کشته شده؛ چه کسی مسوول است؟ چه 

کسی باید پاسخ گو باشد؟ نه دولت جوابگوست نه کارفرما. 

از چه کسی  بکنند؟  می توانند  چه  ایرانی  کارگران  پس 
جواب بگیرند؟ 

کاری که جنبش کارگری ما می تواند انجام بدهد و دارد انجام 
می دهد این است که از کنفدراسیون های جهانی کمک بگیرد 
طریق  از  بتوانیم  ما  و  کار  جهانی  سازمان  به  بیاورند  فشار  تا 
رابطه  در  دیدیدم  بیاوریم.  فشار  ایران  به  کار  جهانی  سازمان 
با معدن یورت با اعتراض کارگران، کنفدراسیون پتروشیمی و 
معادن وقتی اولین اعتراضیه را نوشت، به دولت ایران گفت که 
چرا کنوانسیون 1۷6 سازمان جهانی کار را تصویب نمی کنید؟ 

این کنوانسیون در چه رابطه ای است؟
در رابطه با ایمنی کار در معادن است.

چرا رعایتش نمی کنند؟ 
به روز  ایمنی محیط کار  از لحاظ تکنولوژی  باید بسیار  چون 
و سپاه هستند.  معادن بخش خصوصی  امروز صاحبان  شوند. 
نهاد  از  که  شما  می کند.  اقتصادی  کار  که  است  امنیتی  نهاد 
امنیتی نمی توانید جواب بگیرید! نیاز به فشار بین المللی دارید 

که تا حدی انجام می شود ولی هنوز کم است. 

و سخن آخر درباره  تشکل های کارگری؟
400 سال از ایمنی کار می گذرد. حدود 100 سال است قانون 
کار داریم ولی چرا در آن جامعه رعایت نمی شود؟ چون تشکل 
کارگری نداریم. تشکل کارگری است که باید ایمنی کار را به روز 
کند. تشکل کارگری است که باید فشار بیاورد تا قوانین به سود 
فشار  سیستم  به  که  است  کارگری  تشکل  کند.  تغییر  کارگر 
می آورد تا خطاکار مجازات شود. کسی که کارگر را می کشد، 
باید به زندان برود نه مدیری باشد که به او پاداش و اضافه کار 

و حقوق نجومی بدهند. تشکل این جا معنا دارد. 
چیزی که در غیاب تشکل ها در ایران می بینیم، حمایت دولت از 
منافع کارفرما و باز گذاشتن دست او برای سود بیشتر است. 28 
اپریل امسال در روز جهانی آسیب دیدگان محیط کار، کارگران 
ایرانی اطالعیه ای دادند و لیست بلندباالی همکاران کشته شده  
خود در محیط کار را نوشتند و تأکید کردند که وضعیت ایمنی 
کار در ایران بسیار وخیم است. آیا دولت و کارفرمایان ما به این 
می پردازند؟ خیر! فقدان تشکل باعث شده که شرایط کارگران 
ایران حتی در چارچوب های سرمایه داری هم نگنجد و به  در 

برده داری شباهت بیشتری داشته باشد. 

گفت وگوگفت وگو



ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر
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