روز شمار حوادث محيط کار مهر ماه ١٣٩٧
از انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران
تهيه و تنظيم :فعالين نهادهای همبستگی در کلن
)(٧
شماره
رديف

تاريخ

شهر

نام واحد

تعداد
نفرات

علت و نوع
حادثه

مﻼحظات و اسامی

١

 ١مهر
١٣٩٧

پاوه

کولبران

١

سقوط از
ارتفاعات کل
هرات نوسود

يک کولبر ٢٣ساله
به نام
يادگارمحمودی به
شدت زخمی شد

٢

"""

اروميه

کولبران

١

حوادث طبيعی

يک کولبر  ٤٥ساله
به نام رحمت محمد
دچار حادثه شد

٣

"""

کرج

يک واحد
تجاری

١

آتش سوزی

يک کارگر نگهبان
 ٣٥ساله جان خود
را از دست داد

٤

""٢

گيﻼنغرب -
کرمانشاه

شرکت فرآورده
های قير طبيعی
شهيد
شاهمرادی

١

آتش سوزی در
تنگه حاجيان

موجب مصدوميت
شديد يکی از
کارکنان شد

٥

""٣

کرمانشاه

حفر چاه در
روستای دره
وزم

٢

وجود گاز سمی
در چاه

مرگ يک مقنی ٥٤
ساله به نام منوچهر
و يک آتش نشان به
نام محمد خسروی
که برای نجات وی
داخل چاه رفته بود

٦

"""

مريوان-
دره وران
انجيران

کولبران

٣

انفجار مين

مرگ ٢کولبر به نام
های علی مرادی و
عبدﷲ محمد زاده و
نفر سوم ”حميد
باينجو“ يکی از
پاهايش را از دست
دادە است

٧

""٤

جوانرود -
بياشوش

؟

١

سقوط از ارتفاع
در حين کار

مرگ يک کارگر

٨

"""

سردشت

کولبران

١

ايست ﻗلبی به
علت فشار کار

مرگ يک کولبر
جوان به نام بهزاد
ﻗاسمی

""٦

نقده –
روستای
حسنلو

راه آهن

٢

برخورد ﻗطار
باری

جان باختن دو
کارگر راه آهن

٩

""٧

ساری

آتش نشانان

١

اين حادثه حدود
سه هفته پيش در
عمليات اطفای
حريق هنرستان
خيریمقدم اتفاق
افتاد

ابراهيم اسماعيلی که
در اين حادثه ستون
فقرات و دنده هايش
شکسته بود ،روز
گذشته در بيمارستان
درگذشت و امروز
به مناسبت روز
آتشنشان ،مراسم
باشکوهی برای
تشييع جنازه وی
برگزار شد

١١

"""

اروميه

کولبران

٢

شليک نيروهای
نظامی

زخمی شدن  ٢کولبر

١٢

""٩

مبارکه -
اصفهان

شرکت سيمان
سپاهان

٤

گاز گرفتگی
هنگام پاکسازی
چاه فاضﻼب

مرگ يک کارگر و
مسموميت ٣
کارگرديگر

١٣

" " ١٠

اروميه

کولبران

١

شليک مستقيم
نيروهای مرزی

١٤

" " ١١

کرمان

معدن فيض آباد

١١

١٥

"""

سنندج

استاد کار گچ
کار

١

واژگونی مينی
بوس حامل
کارگران
افتادن از
داربست و ﻗطع
نخاع شده بود

ﻗتل يک کولبر٢٨
ساله به نام اکبر
خليلی ساکن
روستای کومار در
منطقه صومار
برادوست
مصدوميت ١١
کارگر

١٦

" " ١٢

نوسود

کولبران

١

شليک نيروهای
مرزی

١٧

" " ١٣

نوسود –
روستای
تشار

کولبران

١

با ضرب گلوله
نيروهای محلی
سپاه

١٨

"""

١٩

"""

کارخانه
خوراک دام

١

٢٠

" " ١٦

سنگر -
گيﻼن
بندر ترکمن
– شهرک
صنعتی پنﺞ
پيکر
طبس

تصفيه خانه

١١

استنشاق گاز
منواکسيد کربن
سقوط به داخل
ﻗيف

ﻗتل يک کولبرو
رهاکردن جسدش
درکوهستان
ﻗتل عظيم احمدی
کاسبکار و کولبر
فقير با داشتن ٢
فرزند خردسال
مسموميت ١١
کارگر
جان باختن ١کارگر
در اثر خفگی

٢١

" " ٢٠

معدن ذغال
سنﮓ
معدن کروميت

١

ريزش تونل

١

٢٢

" " ٢٤

کارخانه صبا

١٧

ريزش بخش
هايی از معدن
انفجار

مرگ يک کارگر در
زير آوار
مرگ يک کارگر
 ٤٠ساله
مصدوميت ١٧

١٠

کرمان -
ارزوئيه
گرمسار

چند سال خانه نشين
بود .متاسفانه ديروز
به علت سکته قلبی
جان باخت

باتری

کارگر

ضميمه ها:
عدم رعايت اصول ايمنی در برجهای فرهنگيان پونک قزوين
در اين پروژه متاسفانه چندين کارگر کشته شدهاند.

اداره کار،تعاون و امور رفاه اجتماعی چرا نظارت کافی ندارد و اقدامی انجام نداده است

کشته و زخمی شدن دست کم  ١٠۴کولبر در مناطق مرزی کُردنشين در شش ماهه نخست سال جاری:

به کزارش کانال تلگرامی گذار آمده است  :از ابتدای سال  ١٣٩۶تا کنون  ٣٣١تن از شهروندانی که ناچارا به کولبری میپردازند،
کشته يا زخمی شدهاند.
تنها در نيمه نخست سال جاری و از ابتدای فروردينماه  ٩٧تا کنون دست کم  ١٠۴کولبر در مناطق مرزی ُکردنشين ،هدق شليک
مستقيم نيروهای امنيتی قرار گرفته يا بر اثر انفجار مين در مناطق مرزی و حوادث ناشی از سقوط از ارتفاعات به دليل عبور از
مسيرهای صعبالعبور يا به دﻻيل ديگر کشته و زخمی شدهاند.
رسانههای حقوق بشری کردستان گفتهاند “طی شش ماه گذشته دست کم  ١٠۴کولبر کرد در مرزهای کردستان قربانی شدەاند”.

نان  ٢٠هزار کارگر معادن ذغال سنگ کشور به مو
به گزارش پيام عابدی در ايلنا آمده است  :اعتراف در ساعت صفر؛ جان و ِ
بند است

به گزارش خبرگزاری دولتی ايلنا ،در تاريخ  ١١مهر  ٩٧آمده است:
هر چه باشد ،اعتراف در ساعت صفر؛

نان  ٢٠هزار کارگر معادن ذغال سنگ کشور به مو بند است
جان و ِ
بازی خطرناکی شروع شده؛ چراکه پای جان انسانها در ميان است .پس از مرگ  ۴٣معدنچی در زمستان يورت مسئوﻻن وعده
دادند که از اين پس ايمنی معادن در سراسر کشور جدی گرفته میشود اما خبری از عمل به آن وعدهها نيست.
چهرهها سياه و مغموماند تا آنجا که تنها سفيدی چشمها را میبينی .ريهها هم همين اندازه سياه است با اين تفاوت که آنها را نمیبينيم
ی ريهها برمیخيزد .اين اجزا
اما
صدای خس خسشان را میشنويم؛ صدايی که از انسداد نايژهها ،نايژکها و آلوئولها و همه اجزا ِ
ِ

کار روزانه سرپا نگه میداشتند حاﻻ اما
البته زمانی قرمز و پر از اکسيژن بودند و با هماهنگی با ضربان قلب آنها را برای
ِ
انجام ِ
قلبها هم مانند ريهها وضعيت بغرنجی دارند؛ چند باری میتپند و يک باری میايستند.
اينگونه است که کارگران معادن ذغال سنگ همراه با حواس ششگانه ،حس هفتمی را هم با خود حمل میکنند :حس خفگی .انگار
که دستی دور گلويتان را گرفته باشد و فشار دهد تا مجبور به سرفه کردن شويد؛ سرفههايی که اعترافی بر سالها مجاهدت با
ی
دستمزد کم در دل کوه و زيرزمين است .اما چرا بايد اين همه سختی کشيد و در اوج جوانی مو و ريش سفيد کرد تا در سالها ِ
انتهايی زندگی ،حاﻻ چه در پيری و چه در جوانی با ريههايی پر آب و قلبی رنجور سر بر بالين گذاشت؟
رنجور زمانه صلح يعنی کارگران ذغال
مجاهدان
جام زهری را سرکشيده باشند اما مقصر اين وضعيت
انگار که با دست خود ِ
ِ
ِ
کار ايمن را از کارگران خود
های اداره معادن ،ابتدايیترين ملزوما ِ
سنگ نيستند؛ مقصر آنهايی هستند که با کاستن از هزينه ِ
ت ِ
دريغ میکنند؛ به اميد کسب سود بيشتر با اين توجيه که صنعت ذغال سنگ بهصرفه نيست و در زمانه توسعه روزافزون
زيرساختهای انرژیهای پاک ،توجيه مالی ندارد.
و حاﻻ خبر تازهای هم از راه میرسد اينکه قرار است وضعيت بدتر از گذشته شود و کارگران بيشتری قربانی شرايط کار شوند.
در روزهای گذشته »انجمن ذغال سنگ ايران« با صدور بيانهای اين موضوع را اعﻼم کرد .بيانه با اين جمﻼت آغاز شده است:
 ...در شرايط فعلی متأسفانه عﻼوه بر توليد؛ ايمنی معادن هم تحت تأثير قرار گرفته است. ...
ادامه مطلب در لينک زير👇👇👇
https://www.facebook.com/etehadye/posts/1117781011714951?__xts__%5B0%5D=68.ARBGHxsi0y
GfB6FW9gz4Czo5kGc-i-UMGNfkNvhR7i6B9XJJPTJ7VCdNnStoqO1CFzVJ5mMrCCLsnAa01jU5bXcIXAf6QNEsKSlHc3VrB3iGt1fyPGcUFlZKjWm4xsvl7YkerakcWkrjC_E34KSvllwZjYr
DNKe1Y2gCmm4r1yBEdmO-zFJ0A&__tn__=K-R

استان قزوين؛ مرگ  ١۴کارگر در اثر حوادث ناشی از کار
مديرکل پزشکی قانونی استان قزوين گفت که بر اثر حوادث ناشی از کار طی  ۵ماه اول امسال در استان قزوين  ١۴نفر جان خود
را از دست دا دند

برای عظيم احمدی

به خاطر عظيم
به خاطر کولبر
به خاطر نان
به خاطر گلوله ای که جگرمان را سوخت
و به خاطر کولبران اين سرزمين نفرين شده
کولبر ،عظيم احمدی

هر زمان که بسوی نان ميروی ،اگر از مين ها و از پرتگاه ها ،دره ها و صخره ها عبور کردی هميشه سايه شوم لوله ی تفنگی تو
را می پايد،
اما غم نان ديگر نمی گذارد به گلوله بيانديشی ،دارو برای کودکت ،و چشم که روی هم بنهی کسی ميآيد و دير شدن کرايه منزل را
بر فرقت ميکوبد .نان خالی هم که بخوری بايد عبور کنی از ترس هايت .روزيکه پای آن چشمه عکس گرفتی صد جور رويای
قشنگ را در خنکای آب خيساندی ،شايد اگر بتوانم روزی دوبار برکول کشم برای مارال جهيزه ای شود ،شايد بتونم يک کيسه حنا
برای زلف مادرم ،شايد عصای خوش فرمی برای پدر،،،،
دستی که ماشه راچکاند هرگز قهرمان پسرش نخواهد گشت و آينده را برای همسرش در چهره ی پنهان ،سوغات ببرد و شبش پر
از کابوس ها و دستانی که برای ابتياع آن زندگی ها را که خشکاند بر گلويش می پيچد.
اما گلوله ای که تو را و روياهای شيرينت را در پای نگاه يخ بسته ی ستيغ قله ای کوه ميخکوب کرد ،تا امدی بچرخی ،شتک خون
بود بر پيکر زندگی ،و
آن گلوله پاسداران سرمايه بود
گلوله داغ »سرمايه« نان را قوت ﻻيموت را کشت و مجازات کشتن نان طوفان خشمناک نفرين شدگان کوهستان را برای
ستمگران در پی خواهد داشت.
شاپور احسانی راد عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ١٣مهر ١٣٩٧

 ١٣مهر  -طی چندروزگذشته ،در سايه فقدان ايمنی محيط کار ٣ ،کارگر کشته و  ١کارگر مصدوم شدند .ايران درزمينهی رعايت
مسائل ايمنی کار در ميان کشورهای جهان رتبه  ١٠٢را به خود اختصاص داده که رتبه بسيار پايينی است

رئيس انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان شهرستان دزفول:زندگی کارگران حادثه ديده به دليل بيمه نبودن
متﻼشی میشود
علی علینژاد  ،رئيس انجمن صنفی کارگران و استادکاران صنعت ساختمان شهرستان دزفول با بيان اينکه برخی کارفرمايان،
کارگران ساختمانی را هنگام کار »به اميد خدا« میسپارند و توجهی ندارند که عدم تامين ايمنی کارگاه براساس ضوابط استاندارد
ضروری است در ادامه گفت :بازرسين ايمنی ادارات کار بايد قبل از وقوع هر حادثه احتمالی از کارگاه بازديد کنند اما اين
بازرسیها صرفا به بعد از وقوع حادثه محدود شده است.وی ضمن ابراز تاسف از حادثه برق گرفتگی اخير سه کارگر ساختمانی
که منجر به مرگ يکی از آنها شد به ايلنا گفت :با کمی رعايت ايمنی در کارگاههای ساختمانی ،جلوی مشکﻼت و حوادث گرفته
میشود .او با تاکيد براينکه  ٨٠درصد از حوادث ساختمانی با آموزش ،نظارت و فرهنگ سازی برطرف میشود ،اظهار داشت:
از همه کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان دزفول و استان خوزستان درخواست داريم که حتما درکﻼسهای ايمنی کار و
بهداشت که ازطرف ادارات کار و انجمنهای صنفی برگزار میگردد شرکت کنند.به گفته وی  ،همه کارگران ساختمانی واستاد
کاران بايد در هنگام کار ،اصول ايمنی را رعايت کنند و قبل از همه اين موارداز بيمه مسئوليت و حوادث مکان محل کارشان
مطمئن باشند....

نبود ايمنی »عماد« را به کما کشاند/حرفم بزنيم اخراجيم:

به گزارش پروين محمدی خبرنگار دولتی ايلنا ،درتاريخ٢٧مهر  ٩٧آمده است  :در ده سال گذشته نزديک به ١۶هزار نفر در
ايران به علت حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند .آخرين ضريب حوادث کار اما تا سال  ٩۴است که وزارت کار
آن را  ١۴٧مورد بيان کرده است.کارگر میميرد ،آتش میگيرد تا نوری از دور به چشم بيايد و ديده شود .انگار آسيب ديدنها و از
کار افتادگیها ديگر طبيعی شدهاند .اما مگر غير اين است که کارگر به کار زنده است؟ زنده باشد و کار نتواند بکند،
میميرد؟»عماد« کارگری آبادانی است که يک هفته میشود که روی تخت بيمارستان افتاده است .نفس عماد در کانالهای آب و
فاضﻼب بريده شده است و اﻻن آن را به دستگاههای بيمارستان متصل کردهاند .همکارانش میگويند :اگر دستگاهها را جدا کنند؛
عماد از بين میرود.عماد کارگر پيمانی است و صبح روز حادثه به دستور مسئول واحدش برای ﻻیروبی به داخل کانال میرود
اما در درون کانال همه چيز بند میآيد و سياه میشود .همکاری که به عنوان نيروی کمکی با عماد به محل ماموريت رفته بود،
کمشنوا بوده و سمعکش کفاف شنيدن صدای عماد از ته چاه که کمک میخواسته را نداشته است .دست آخر مردم محل جسم بیجان
عماد را از داخل کانال بيرون میکشند و به بيمارستان میبرند .زن پشت تلفن ،داخل بيمارستان است .بين رفتن و آمدن در
راهروهای بيمارستان میگويد :همهی زندگی عماد اﻻن به دستگاههای بيمارستان وصل است .اگر آنها را بکنند يا بودجهمان کفاف
ندهد؛ نمیدانم چه خواهد شد .همهی اميد ما به بيدار شدن عماد است .بيمه هستيم اما برای تامين مخارجش تا به امروز از جيب
دادهايم .مخارج ازمايشگاه و ۶٠٠تومان برای سونوگرافی ،همه را از جيب دادهايم .بيمه همه بخشهای درمان و داروها را حمايت
نمیکند... .يکی از همکاران عماد میگويد :ايمنی در اداره آب ضعيف است .راحتتر بخواهم بگويم اينکه اصﻼ ايمنی ندارد .وقتی
مسئول واحدت تو را به ماموريت میفرستد؛ چارهای جز رفتن نداری .در اين شرايط اگر کار هم نکنی سريع میگويند نمیخواهی
برو .کارگر در اين وضع پول و اقتصاد مملکتی مگر خوشی زير دلش زده که راحت جمع کند و برود .میماند و گاهی میسوزد و
گاهی خفه میشود .حرفم بزنی میگويند برو .عماد دو دختر دارد که هر روز به اميد بيدار شدن پدرشان به بيمارستان میآيند .اما
عماد بعد از يک هفته هنوز چشم باز نکرده است .مديرعامل اداره آب آبادان می گويد ما پيگير کارهايش هستيم  .انشا زودتر
سرپا شوند .به هر حال او نيروی پيمانی است و بايد از پيمانکار پرسوجو کنيد.پيمانکار هم در جواب به مديرعامل اداره آب
ارجاع میدهد و میگويد :عماد همه وسايل ايمنی با خودش داشته و به هر حال مسئله در حال پيگيری است ....من مانده ام ک اين
جماعت پيمانکار  ،مدير عامل و رئسی و روسا چقدر وقيع و حريص و زالو مسلکند که دارند آرام و آرام خون کارگر را جلوی
چشمان همه می مکند تا خودشان با شکم های سير روزگار بگذرانند

