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شوشتری -سالهاست که خراسانرضوی در آمار
حــوادث ناشی از کار صدرنشین اســت .بر اساس
آمــاری که سالیانه پزشکی قانونی کشور از میزان
فوت کارگران در محیط کار و آسیب دیدگی آنان
گــزارش می کند ،استانمان هر سال یا در سکوی
دوم یا سوم حوادث کار قرار میگیرد .حداقل ،آمار
دهــه( 90شش سال گذشته) ُمهر تأییدی بر این
درد اجتماعی طبقه کارگران است .در آخرین آمار
گزارششده که مربوطبه حــوادث ناشی از کار در
سال  96است790 ،کارگر در این سال ،جان خود
را در محیط کار از دست دادهانــد که دراینمیان،
خراسانرضوی با 52فوتی در رتبه سوم کشور قرار
گرفته است .همین موضوع سبب شدهفته گذشته
قاضی محمد بخشی محبی ،معاون دادستان در
امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
خراسان رضوی آیین نامه ای مبنی بر پیشگیری از
حوادث کار و صیانت از کارگران را به اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ابالغ کند .در بخشی از این آیین
نامه به نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و
دستورالعمل های ایمنی کار تاکیده شده است.
همچنین در پایان این آیین نامه آمده است که  ،تجزیه
و تحلیل عمومی و آماری حوادث کاری و بازرسی
شده به منظور پیشگیری از حوادث طی یک ماه به
این معاونت قضایی ارسال شود
.

ضعف نظارت بر محیط کار

در همین زمینه ،رئیس کانون انجمنهای صنفی
کــارگــران استان خــراســان رضــوی نیز می گوید:
متأسفانه ضعف نظارت بر محیط های کــار ،نبود

حق و حقوقی که پایمال میشود

این کارگر ازکارافتاده ،خطاب به دیگر هم صنفیهای
خود تأکید میکند :کارگران ،فریب وعدههای کارفرما
و صاحبان کار را نخورند و در حوادث ناشی از کار ،حتما
برای گرفتن حق و حقوق خود از راه قانونی اقدام کنند.
اگر از حق و حقوق کارگر اطالع داشتم ،این اشتباه
را نمی کردم .بعدها فهمیدم که دیه از دســت دادن
دو دست ،بیش از دو برابر رقمی بود که کارفرما به من
پیشنهاد داد و من رضایت دادم .بماند که دراینبین
همان رقم توافقی را نیز هنوز کامل پرداخت نکرده
است.
این کارگر ،مستأجری است با دو فرزند قد و نیم قد
که حاال نه از پس مخارج هزینههای سنگین زندگی
برمی آید و نه دستی برای کار دارد .از طرفی ،همان
مبلغ دیه را که میتوانست بخشی از مشکالت مالی
زندگیاش را حل کند ،از دست داده است.

نانگرانبرایکارگران
روایتی از کارگرانی که براثر حوادث کار فوت کردهاند یا خانهنشین شدهاند

9سال رنج

انتهای سیدی ،اولین مقصد ماست که برای شنیدن
صحبتهای خانواده «حامد» ،راهی شدهایم .در خانه
را مادر به رویمان میگشاید .حامد روی تختافتاده
و با پلکزدن ،گویی خوشامد میگوید .دستهایش
تاخورده روی قفسه سینهاش بیحرکت هستند .پاها
نحیفتر از باالتنه شدهاند و قدرت ایستادن ندارند.
حامدهوشیاریکاملدارد،امابخشیازعصبهایشاز
کار افتاده است؛ برای همین زبانش را یارای سخنگفتن
نیست .شمردهشمرده و با لکنت زبان صحبت میکند.
با کمک مــادرش ،کم و بیش حرف هایش را متوجه
میشویم.مادر کنار تخت نشسته است و بین حسرت
و انــدوه از روز حادثه تعریف می کند9 :ســال پیش،
پسرم در یک ساختمان چهار طبقه ّبنایی می کرد که
از داربست افتاد .یک سال و دوماه در کما بود .بعد از
کما ،تازه عملهای جراحی دستها و پاهایش شروع
شد11 .بار عمل شده است ،اما باز هم نه دستها و نه
پاهایش توان حرکت ندارند .سه وعده غذایش را مثل
یک بچه دهانش می دهم ،برای دستشویی لگن زیر
تختش میگذارم9 .سال افتادن روی تخت کم نیست.
چند بار زخم بستر گرفت و هر بار چندین ماه طول کشید
تا خوب شد .یک مادر مگر چند سال زجر کشیدن و
افتادن فرزند در بستر بیماری را میتواند طاقت بیاورد؟

عروسم پای مرد علیل ماند

بغض مــادر می ترکد .بین اشک هایش ،از دردهــای
نا تمام زندگی پسرش بعد از سقوط از داربــســت و
آسیبدیدگیاشمیگوید:همسرشچهارماههباردار
بود که این اتفاق افتاد .حاال نوهام کالس دوم ابتدایی
است .همه سالها پدرش را در بستر بیمار دیده .خدا
را شکر عروس خوبی داشتیم .می توانست پای مرد
علیل نماند و دنبال زندگیاش برود ،اما در این زندگی
با این همه رنج ماند و برای فرزندش مادری میکند.
هفته ای چند روز هم مراقبت از حامد را عهده دار
شده است.

از عهده هزینههای درمان برنمیآییم

مادر این کارگر بین صحبتهایش از هزینههای درمانی
کارگران آسیبدیده و پاسخگو نبودن بیمه هم گالیه
میکند و میگوید :دکتر مدام فیزیوتراپی برای پسرم
تجویز میکند ،اما یک جلسه ،دو جلسه و یک هفته
دوهفته نیست که بتوانیم از عهده این مخارج بربیاییم.
هر جلسه 50هزارتومان هزینه دارد و باید او را هفتهای
سهبار فیزیوتراپی ببریم .نمیتوانیم از عهده این مخارج
برآییم؛ بههمیندلیل خودمان در خانه دست و پاهای
پسرم را ورزش میدهیم تا وضعیتش از این بدتر نشود.
چند فنر بسته شده به تخت را نشانمان می دهد که

ابداع خودشان برای انجام حرکات فیزیوتراپی در خانه
است.
او در پاسخ به این سوال که« ،مگر هزینههای درمان
را کارفرما بعد از حادثه سقوط از داربست تقبل نکرده
است؟»می گوید :پسرم بیمه تأمین اجتماعی بود.
برای همین او را بعد از حادثه به بیمارستان فارابی برده
بودند که هزینهای ندارد یا حداقل هزینه را دریافت
میکنند .یکسال و دوماه در همین بیمارستان در کما
بود .در این مدت ،کارفرما پیگیر حالش بود و میگفتند
اگر هزینهای دارد ،پرداخت میکنند .اما حاال 9سال
گذشته است .کدام کارفرما حاضر است تا پایان عمر،
خسارت درمــان کارگرش را پرداخت کند؟ از طرفی
بیمه نیز همراهی نمی کند .فقط بــرای عمل های
جراحی و داروها از بیمه استفاده میکنیم ،اما هزینه
یک روز در میان فیزیوتراپی با مبلغ زیاد را پرداخت
نمیکند.

دستهایی که برای همیشه قطع شدند

نشانی بعدی ،منزل «جــواد» ،کارگر سی و دو ساله
آسیب دیده ای است که دو دستش را در محیط کار
از دست داده است .این کارگر در یکی از شرکتهای
صنعتی مشهد ،پشت دستگاه پرس کود مشغول به کار
بود که ناگهان دستهایش در دستگاه گیر کرد و قطع
شد .این حادثه تلخ به سه سال قبل برمیگردد که هم

دستهای جواد از بین رفتند ،هم تواناییاش را برای
کار تا آخر ُعمر از دست داد .او میگوید :حتی کارهای
ساده را هم با دستهای قطعشدهام نمیتوانم انجام
بدهم ،چه برسد به کاری که بخواهم از آن همانند
گذشته نان زن و بچهام را دربیاورم .به غیر از کار ،این
حادثه ،خیلی از آرزوهایم را هم با خودش دفن کرد.
حتی دست بچههایم را نمیتوانم در دست بگیرم .از
انجام کارهای عادی مثل رانندگی ،نوشتن ،برداشتن
وسایل و ...هم برای همیشه محروم شدهام.

با اصرار امضا گرفتند که شکایت نکنم

بین صحبت های این کارگر از رنج ها و دردهایی که
می کشد ،گالیه هایش از کارفرما هم ،کم نیست .او
می گوید :بعد از گیر کردن دست هایم بیهوش شدم
و وقتی چشمهایم را باز کردم ،روی تخت بیمارستان
بـــودم .وکــیــل شــرکــت در هــمــان حــال ناخوشم به
بیمارستان آمد و اصرار کرد که یکسری برگه را امضا
کنم .آن موقع حالم خوب نبود و گیج داروهای ُمسکن
بــودم .با وعده هایی که به نقل از رئیس شرکت داد،
برگهها را امضا کردم.
شرکت اصــرار داشت که شکایت نکنم و آنها هزینه
درمان و مبلغی را بهعنوان دیه بهصورت توافقی ،به من
بدهند .از روی ناآگاهی و ناچاری چون پول بیمارستان
را نداشتم ،پیشنهادشان را قبول کردم .قرار بود شرکت

رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان با اشاره به کاهش حوادث ناشی از کار:

نبود نظارت ،آموزش و ضعف ایمنی ،بالی جان کارگران

آموزش برای کارگران ،ضعف ایمنی و بهکارنگرفتن
تــجــهــیــزات ایــمــن حــیــن کـــار و ازهــمــهمــهــمتــر،
سهلانگاری خود کارگران و کارفرمایان ،سبب بروز
حوادث ناشی از کار میشود.
هادی ابوی بیان میکند :آسیبدیدگیهای شدید،
قطع عضو و ازدستدادن جان کارگران فقط بخشی
از مشکالت آشکار ناشی از حوادث کار است ،اما
دهها آسیب دیگر بهصورت پنهان و در درازمدت به
خانوادههای کارگران تحمیل میشود؛ کودکانی که
برای همیشه از نعمت پدر محروم میشوند ،همسران
جوانی که با چند فرزند ،مشکالت مالی و اجتماعی
بعد از ازدســـت دادن نــان آور خانه ،گریبانشان را
میگیرد .حتی در خانوادههایی که کارگر از حوادث
کار جان سالم به در میبرد ،نگهداری از کارگر بیمار در
موارد نقص عضو ،قطع نخاع و معلولیت ،سختیهای
زیادی دارد .کارگرانی داریم که سالها مثل یک تکه
گوشت روی تخت افتادهاند و همسر ،والدین یا دیگر
اعضای خانواده باید یک ُعمر مریضداری کنند.

گالیه از کمکاری متولیان

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان
خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش از
کم کاری متولیان برای کاهش جدی حــوادث کار
گالیه میکند و میگوید :سازمان تأمین اجتماعی،

در کاهش حــوادث کــار می تواند نقش محوری
داشته باشد ،امــا به ایــن مسئله توجهی نکرده
اســت .با طرح هایی نظیر اجباری کردن آموزش
کارگران و کسب مهارت کار ،که الزمه بیمه شدن
آنان باشد ،میتوان به کاهش حوادث ناشی از کار
امید داشت.
به گفته ابــوی ،در حــال حاضر ،ســازمــان تأمین
اجتماعی بهازای هر حادثه کار که منجر به فوت یا
آسیب دیدگی شود ،به طور میانگین 500میلیون
تومان خسارت مالی ،اعم از پرداخت دیه تا پرداخت

حقوق از کار افتادگی ،می پردازد .کاهش حوادث
کار ،به نفع خود این سازمان هم خواهد بود ،اما
متأسفانه این سازمان ،آموزش کارگران را وظیفه
دیگر نهادها مانند اداره کار میداند.
وی درعینحال از طرحی خبر میدهد که با بضاعت
اندک خود انجمن صنفی کارگران استان برای اولین
بار در خراسانرضوی اجرا شده است و در آن ،سه هزار
کارگر ازطریق این انجمن با حداقل هزینه آموزش
دیدهاند.ابوی به این نکته نیز اشاره میکند که حتی
در طرح آمــوزش کارگران استان سعی شده است

فاجعه مرگ یک کارگر

عکس :آرشیو

محدثه شوشتری -تمام روشنایی های دنیا ،به
یک مهتابی بــاالی سرش و کورسوی نور از البه الی
در خالصه شــده اســت9 .ســال تمام را روی تخت
گــذرانــده ،بــا دســتهــایــی کــه از کــار افــتــادهانــد و
پاهایی که بعد از 11عمل جراحی ،توان ایستادن
ندارند.
گوشت بیحرکت ،تمام سهمش از زندگی در
تکه
یک
ِ
سال های جوانی اش شده است .با لکنت زبانی که
بعداز حادثه در محیط کار سراغش آمده ،از رنجهای
تمام نشدنی می گوید« .حــامــد» 9ســال پیش ،از
داربست ساختمانی در حــال ساخت در وکیل آباد
مشهد سقوط کرد.
«جـــواد» ،کارگر دیگری اســت که همانند حامد،
ایمننبودن کار ،بالی جانش شد و از یک قدمی مرگ
عبور کرد .چهار سال پیش ،در یک صبح بهاری ،جواد،
سارای بازیگوشش را در آغوش گرفت و قول داد عصر که
از سر کار برگشت ،پدر و دختر دستدردست هم تا پارک
محله بروند و سارا دل سیر ،تاب و سرسره بازی کند،
اما آن عصر روز بهاری هیچ وقت نرسید .دست های
پدر برای همیشه سر کار جا ماند و آرزوی سارا هم برای
نوازش و لمس دست های پدر و در آغوشگرفتنش،
جایی در خــاطــرات کــودکــی اش ماند .دست های
پدر ،در دستگاه پرس کود ،گیر کرد و تا ساق دستش
قلم شد.
سرنوشت «مهدی» با این کارگران آسیب دیده فرق
داشت .صبح ،مادر کت و شلوار دامادیاش را تنش کرد
تا برای کوتاهکردن شلوار ،خودش پای چرخ خیاطی
بنشیند .مهدی رفت و دیگر بازنگشت.
زندگی اش با اتصال بــرق ،بــرای همیشه از جریان
ایستاد .مــادر آن روز با حوصله شلوار را انــدازه کرد
و دوخــت ،اما هر چه چشم به در دوخــت ،خبری از
مهدی نشد .فقط چند روز تا شب دامــادیاش مانده
بــود کــه تــدارکــات عــروســی ،بــرای مجلس عزایش
خرج شد.
حاجخانمعباسی همین یک پسر را داشت و یک عمر
با خیاطی و خون و دلخـــوردن ،بزرگش کــرده بود.
سه سال از این حادثه گذشته است ،اما وقتی سراغ
مادر رفتیم ،گریه امان نداد تا چون و چرای حادثه
اتصال برق و پرتشدن پسر از ارتفاع حین کار را برایمان
تعریف کند.
چراغ زندگی «علیرضا» هم مثل مهدی ،در اوج جوانی
با یک حادثه تلخ در محیط کار برای همیشه خاموش
شد ،با این تفاوت که از شب دامادی او یکسالونیم
گذشته و تــازه پدر شده بــود .سقوط دستگاه باالبر
مصالح ،مهدی را از زندگی ساقط کرد و نوعروس
یکساله ماند با نوزادش.
قصه این کارگران به همین چند تراژدی ختم نمیشود.
صحبت از داستان غم انگیز فــوت و آسیب دیدگی
کــارگــران و آمــار زیــاد حــوادث ناشی از کــار اســت که
نه فقط خانواده این چند نفر را ،بلکه تنها در سال
گذشته خانواده 790کارگر ایرانی را داغدار کرد .آمار
آسیبدیدگی هم بماند زیرا از چندهزارنفر در سال هم
گذشته است .بین این فوتی ها52 ،کارگر خراسانی
بودند و آمار آسیبدیدگان جزئی و شدید ،بیش از هزار
نفر.
در ادامــه ،پای صحبت برخی خانوادههای کارگران
آسیبدیده و فوتی نشستهایم که زخمدیده این معضل
هستند.

30میلیون تومان به عنوان دیه و تمام هزینه های
درمانی به من بدهد و ماهیانه نیز یکمیلیون تومان از
شرکت حقوق دریافت کنم .قبول کردم و رئیس شرکت
در محضر تعهد کتبی برای رضایت از این حادثه از
من گرفت .حاال چهار سال گذشته و نهتنها کل مبلغ
30میلیونتومان دیه توافقیمان را نداده است ،بلکه
حقوق ماهیانه ام را هم حاضر نیست افزایش دهد،
درصورتیکه قول داده بود سالیانه حقوقم را افزایش
دهد.

محدودیت زمان و روز برای کارگران وجود نداشته
باشد ،تا از این آموزشها استقبال شود؛ بهطورمثال
کارگاههای آموزشی را در روزهای تعطیل و عصرها و با
برنامه زمانبندی مختلف درنظر گرفتهاند.
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان
خراسان رضوی تأکید می کند :در خیلی از موارد
می توان حتی با پوشیدن یک کفش ســاده روی
داربست ،که اصطکاک را باال میبرد ،جان کارگر را
از حوادث احتمالی سقوط تضمین کرد .حاال شما
بروید به پروژههای ساختمانی سر بزنید؛ واقعا چند
کارگر را پیدا میکنید که با این کفش روی داربست
باشند؟ شاید به ندرت!
وی بخشی از انتقاد خود را متوجه کارفرمایان در
ایمن سازی محیط کــار مــی دانــد و در عین حال
سهل انگاری کــارگــران را نیز سبب بــروز برخی
حوادث ذکر میکند .به گفته وی ،برخی کارگران
در پاسخ به ایــن ســؤال که چــرا کفش یا کمربند
مخصوص را هنگام کار در ارتفاع استفاده نمیکنند،
می گویند« :چند سال است که داریــم همین طور
کــار می کنیم و هیچ اتفاقی هم نیفتاده» .این
تصور ،چه از روی ناآ گاهی و چه سهل انگاری،
آفت جان کارگران میشود .اما اگر برای امثال این
کارگران ،چند ساعت کالس آموزشی برگزار شود،
با مشاهده فیلم ،عکس و آسیب هایی که برای

بین کارگرانی که در حوادث ناشی از کار آسیبهای
جــدی دیــده انــد ،کــارگــرانــی نیز هستند کــه دفتر
زندگیشان براثر این حوادث بهطور کلی بسته شده
اســت« .مهدی» ،یکی از همین کــارگــران25 ،بهار
بیشتر از عمرش نگذشته بود که درست چند روز مانده
به مجلس عروسی اش ،با اتصال برق در ساختمان
نیمهکاره از طبقه سوم سقوط کرد و در دم جان باخت.
او کارگر بخش تأسیسات ساختمان بود و حین کار،
جانش را از دست داد.
همین چند وقت پیش بود که پزشکی قانونی کشور ،در
آماریازحوادثناشیازکار ،اتصالبرق را سومینعلت
مرگکارگراندرمحیطهایکاریاعالم کرد .مهدی هم
جزو این کارگران بود که برق ،تمام زندگیاش را گرفت.
مادرش با آه و اندوهی که هنوز بعد از گذشت سهسال
نتوانسته آرام بگیرد ،به سختی از روز حادثه تعریف
میکند .حاج خانم عباسی میگوید :سه دختر و همین
یک پسر را داشتم .شوهرم بعد از گذشت چند سال از
زندگی مشترکمان ،زن دیگری گرفت .خرجی نمیداد.
بهخاطر بزرگکردن بچهها و سروسامان گرفتنشان یک
عمر پای چرخ خیاطی نشستم .مهدی تازه شده بود
نانآور خانه .نمیگذاشت کار کنم .روز حادثه بعد از
مدتها برای اندازهکردن کت و شلوار دامادیاش ،پای
چرخ نشستم .کارم تمام شد .لحظهشماری میکردم
که برگردد و او را در لباس دامادی ببینم ،اما هیچوقت
برنگشت .ایــن را که می گوید ،دیگر گریه امانش
نمیدهد که پی صحبتهایش را بگیرد.
کاشنظارتبیشتریبرایرعایتایمنیدرمحیطهای
کار صورت میگرفت تا دل مادران کمتری از حوادث کار
این چنین داغدار شود ،یا کودکی یک ُعمر بدون پدر
بزرگ نشود و در حسرت داشتن بابا نماند.

دیگر کارگران روی داده است ،دیدگاهشان تغییر
میکند.

کارگران درمحیطهای غیرایمن

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان
خراسانرضوی در ادامه سخنانش ،بیکاری و دغدغه
معیشت را از عواملی میداند که در حوادث کار نقش
دارند .ابوی می گوید :وقتی کارگر بیکار میماند،
حاضر است در زمینهای که مهارت ندارد ،مشغول
به کار شود ،یا در هر محیط کاریای که شرایط ایمن
ندارد ،تن به کار دهد.به گفته وی ،اگر نظارت دقیقی
ازسویادارهکاربرمحیطهایکاروجودداشتهباشد،
قطعا آمار حوادث ناشی از کار کاهش مییابد؛ «در
این زمینه هم ما بارها مطالبه کردهایم ،اما متأسفانه
پاسخ می دهند که نیروی انسانی کافی به عنوان
بازرس ندارند!»
ضعفنظارتراخودمتولیانادارهکارنیزپذیرفتهاند،
چنان که هفته گذشته مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان در گفتوگویی با شهرآرا این موضوع
را تأیید کرد که به تعداد کافی بازرس ندارند .سنجری
میگوید :برای ١٠٠هزار بنگاه اقتصادی در استان،
که نیازمند بازرسی حداقل یک بار در سال هستند،
فقط  5٠بازرس داریم.
اگر هر بازرس در طول سال ،وظیفه 5٠٠بازرسی
را داشته باشد ،با حضور 5٠بــازرس ،اداره کار در
این مدت ،فقط میتواند از ٢5هزار کارگاه بازرسی
کند .این موضوع یعنی اینکه هر کارگاه یا بنگاه
اقتصادی در هر چهار یا پنج سال فقط یک بار بازرسی
میشود.

