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شما چه گفته اید ،درباره ی ...
مطالبات برابری خواهان برای ورود به مجلس :حداقل دیده شدن ،حداکثر تغییر قوانین /نعیمه دوستار
هنگامه رزاقی :در رابطه با حضور زنان در مجلس ،شاید بحث به کاندید شدنشان ختم شود
و جز یکی-دو مورد ،سرانجام تغییر زیادی در آمار تعداد نمایندگان زن راه یافته به مجلس
رخ ندهد اما تیتری که نویسنده به کار برده ،کامالً به جا و دقیق است؛ ”حداقل دیده
شدن“ .واقعاً زنان باید در جامعهی ما بیش از پیش خودشان را نشان دهند و حتی خودشان
را به تمامی جایگاهها ،تحمیل کنند.
رضا قدسی :در این مقاله گفته شده است که "تغییر قوانین نابرابر یکی از مهمترین
مطالبات و پایهای ترین خواست زنانی است که برای ورود به مجلس تالش میکنند“؛ اما من این طور فکر نمیکنم.
شاید باید این طور گفت که قوانین نابرابر از نظر این زنان دقیقاً چه قوانینی است و در بین چند درصد از زنان جامعهی
ایران خواستگاه دارد؟ کسانی که به مجلس راه پیدا میکنند ،نخبگان سیاسی و یا اجتماعی هستند که خواستههایشان
با سایر اقشار کامالً متفاوت است و این مسئله زن و مرد هم ندارد.

زنان مجلس نهم ،بررسی موقعیت حلیمه عالی /رضا حقیقت نژاد
فریبا عامل :نویسنده انتخاب هوشمندانه ای داشته است .واقعاً چه فرقی است بین حلیمه عالی ،به عنوان یک زن نمایندهی مجلس ،با دیگر
نمایندگان مرد مجلس؟ اصالً مگر فضای سیاسی در جمهوری اسالمی ایران ،برای زن و مرد فضایی متفاوت است؟ من واقعاً به عنوان یک زن،
معنی چنین استداللی را متوجه نمیشوم .مبنا باید شایستگی و دیگر خصوصیات اجتماعی و فردی افراد باشد و نه زن و مرد بودنشان.
کوروش کمانه :آقای حقیقت نژاد به درستی اشاره کرده اند که در طول دو سال گذشته و تحت تاثیر سیاست های دولت حسن روحانی حضور
زنان مدیر ،افزایش پیدا کرده است .این نشان میدهد که این سیاست در ادامهی دیگر ژستهای به روز دولت است تا چهرهی حاکمیت در
جهان را ترمیم کند .در واقع من فکر میکنم که قطعاً در این دوره ،زنان بیشتری به مجلس راه پیدا خواهند کرد اما علت آن نه فعالیت
کمپینهایی مثل تغییر چهرهی مردانهی مجلس و نه آگاهی زنان نسبت به خودشان است.

کاری از سهیل اکبرپور
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دیده بان




وکیل مدافع ”محمدعلی طاهری“ از نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبهی  ۶۲دادگاه انقالب خبر داد.
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ارائه ی طرحی توسط برخی نمایندگان مجلس مبنی بر جایگزینی حبس ابد به جای اعدام برای متهمین جرائم مربوط به
مواد مخدر خبر داد.
زن جوانی که تنها  ۶۲ساعت برای تهیهی  ۰۱۱میلیون تومان و رهایی از قصاص فرصت داشت ،با گذشت همبندیاش از مبلغی که خیرین برای آزادی او کمک کرده
بودند ،زندگی دوباره یافت.
مراسم هفدهمین سالگرد قتل ”محمد مختاری“ و ”محمدجعفر پوینده“ در امام زاده طاهر کرج و در فضایی امنیتی برگزار شد.
نشت نفت از بخاری در یکی از کالس های درس کانکسی روستای بارگاهی استان بوشهر باعث آتش گرفتن این مدرسه شد؛ تالش ”حسن مال احمدی“ معلم تنها
مدرسهی ابتدایی  ۶کالسهی روستای بارگاهی در هدایت دانشآموزان به بیرون از کالس باعث نجات همهی  ۶۲دانشآموز شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارش ساالنهی خود اعالم کرد که چین بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است و پس از آن مصر ،ایران ،اریتره و ترکیه
قرار دارند.
مدیرکل امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان گفت که  ۶۲درصد از زندانیان آزاد شده ،باز هم به زندان بازمیگردند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و گفت که این قانون قابلیت اجرایی شدن دارد.
پلیس امنیت از ورود اعضای شورای مرکزی جبههی ملی ایران به جلسهی این شورا که قرار بود در منزل ادیب برومند ،رئیس شورای رهبری این جبهه برگزار شود ممانعت
به عمل آورد.
نیروهای انتظامی و امنیتی ،از برگزاری مراسم یادبود ”داریوش و پروانه فروهر“ و حضور شهروندان و عالقمندان جلوگیری کردند.
عوامل ناشناسی طی هفتههای گذشته در قبرستان مندائیان (صائبین) در حومهی شهر سوسنگرد ،شماری از قبرها را تخریب کرده و به برخی از قبرها نیز رنگ پاشیدهاند.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران از آغاز طرح جمع آوری معتادان مرد متجاهر در سطح شهر و معابر پایتخت خبر داد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفت که در  ۸ماههی نخست امسال بالغ بر  ۲۱هزار مورد برخورد با بدحجابی داشتیم.
دو تن از متهمین که فرماندهی انتظامی پاکدشت آنها را ”اراذل و اوباش“ نامید ،در انظار عمومی گردانده شدند.
”روزبه گیالسیان“ و ”الهه سروشنیا“ ،زوج نویسنده توسط اطالعات سپاه گرگان بازداشت شدند.
سردار حسین ساجدی نیا ،فرماندهی انتظامی تهران با بیان اینکه در هشت ماههی نخست سال جاری میزان کشف پروندههای مربوط به فضای مجازی  ۹۷درصد افزایش
داشته ،از دستگیری  ۹۶۷نفر در ارتباط با اینترنت و فضای مجازی خبر داد.
تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در اعتراض به بازرسیهای غیرمعمول پیش از مالقات این زندانیان در روزهای مالقات ،دست به اعتصاب زده و از حضور در
سالن مالقات خودداری کردهاند.
چهل و دو تن از زندانیان اهل سنت زندان رجایی شهر به طور ناگهانی به سالن  ۶۰بند هفت این زندان منتقل شدند.
مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان ،تعداد کودکان بازمانده از تحصیل استان را  ۰۱۱هزار نفر عنوان و اظهار کرد که حدود  ۷۱درصد این دانشآموزان در
شهرستان سرباز حضور دارند.
مدیر روابط عمومی شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه از وقوع یک مورد خودکشی در ایستگاه مترو تهرانپارس خبر داد.
یک جوان  ۰۷سالهی اهل کشور افغانستان در یکی از روستاهای دزفول با اسلحهی شکاری دست به خودکشی زد.
دختر جوان  ۰۹ساله ی مریوانی به دالیلی نامشخص خود را به آتش کشید و بعد از دو روز در بیمارستانی در سنندج فوت کرد.
دانش آموز  ۰۲ساله ،پس از اخراج از مدرسه و بی توجهی والدین ،در روستای کهنه جلگه از توابع شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی ،خود را حلق آویز کرد.
انفجار مین باز مانده از دوران جنگ ایران و عراق ،موجب قطعی دست و آسیب دیدگی سینه ،پا و صورت یک کودک شد.
کولبر  ۲۱سالهی مریوانی بر اثر انفجار مین بازمانده از جنگ ،جان خود را از دست داد.
معاون فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت که انفجار مینهای به جای مانده از دوران چنگ در شهرستان مرزی قصرشیرین در سال جاری  ۶۷کشته و زخمی داشته است.
یک نوزاد دختر پنج ماهه در حالی که در یکی از خیابانهای نجف آباد اصفهان رها شده بود ،پیدا شد.
یک مورد اسیدپاشی در یکی از خیابانهای تهران به وقوع پیوست که بنابر اظهارات فرد مجروح ،اسیدپاش به دلیل اختالف حساب مرتکب این امر شده است.
”سحر شکری“ ،پنج ساله ،فرزند یحیی ،پس از انجام عمل ختنه ،دچار خونریزی و راهی بیمارستان شد.
امید نارویی زندانی زندانی  ۷۸سالهی محکوم به اعدام زندان زاهدان خود را در این زندان حلق آویز کرد و به زندگیاش پایان داد.
محمد حمادی ۷۲ ،ساله و از اهالی کوی گلستان شهر اهواز ،که در زندان شیبان محبوس بود ،به دالیلی نامعلوم در این زندان درگذشت.




به دستکم هشت تن در خوزستان اتهام محاربه تفهیم شده است و صدور حکم اعدام برای ایشان محتمل است.
حکم اعدام ”برزان نصراهلل زاده“ یک زندانی سنی مذهب که در نوجوانی به اتهام محاربه بازداشت شده بود ،از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و گفته میشود که پروندهی
وی به بخش اجرای احکام رفته است.
تجمع تعدادی از اهالی روستای ”شهرویی“ در شهرستان بهبهان در اعتراض به استخدام نشدن در پاالیشگاه بید بلند و استخدام شدن افراد غیربومی ،به درگیری آنها با
ماموران نیروی انتظامی منجر شد که طی آن یک شهروند کشته و دو تن نیز زخمی شدند.
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توسعه ،حقوق بشر و مکتب تحول شخصیت ایرانی
اندیشه

دغدغهی پیشرفت ،توسعه یافتگی و ثبات سیاسی ایران ،همچنان
ادامه دارد .کشورهای هم ردیف ما راه خود را پیدا کرده ،ما
همچنان در نزاعهای فکری و سیاسی خود غوطه وریم .پیش از
کشورهایی مثل کره جنوبی ،مالزی و حتی چین بحث توسعه
یافتگی را شروع کردیم ولی هیچ توفیقی در این زمینه نیافتهایم.
واقعیت تلخ این است که ما خیلی فکر نمیکنیم ،صحیح فکر

نمیکنیم ،جمعی فکر نمیکنیم و به این نتیجه میرسیم که
مسائل خود را خوب تشخیص نمیدهیم .مدام نظامهای اجتماعی
و سیاسی خود را تغییر میدهیم .شاید سامان و استقرار را دوست
نداریم ،چون خیلی زحمت دارد و ترجیح میدهیم با هیجان و
اوضاع روز زندگی کنیم.
افکار بسیار خوب خود را در سخنرانیها نتوانستهایم به سیستم
تبدیل کنیم؛ افکار غربی را خیلی خوب و سریع ترجمه و ریسندگی
و بافندگی خود را به آن اضافه میکنیم.
عدهای میخواهند تمام مردم را زاهد ،برخی میخواهند همهی
مردم را روشنفکر و بعضی قصد دارند همه را غربی کنند ...بدون
اینکه متوجه باشند که هر کدام از این ”ایسمها“ نوعی تحمیل به
عامه مردم است و جامعه به همه نوع قشر بندی نیازمند است.
یکسان سازی مردم بسیار مضر است و استقالل را از آنها سلب
میکند .آزادی یعنی هر کس تعلق فرهنگی خود را به دست آورد.
افکار ما با خلقیاتمان سازگاری ندارد .هنرمندانه سخنرانی میکنیم،

افکاری که هنوز دنیای صنعتی به دنبال تحقق آنهاست به زبان
میآوریم ،به جهانیان فن گفت و گو میآموزیم ،همه را به وحدت
فرا میخوانیم ،برخالف آنچه مدعی هستیم حذف و تخریب و
حسادت به شدت میان ما رواج دارد و خارج از خود به دنبال
علتها و مشکالت و ریشهها هستیم .عمده مشکل توسعه
نیافتگی ایران در افکار ما نیست ،در شخصیت پرورش نیافتهی
ماست (ناتوانی در ساختن سیستم) و از طرف دیگر ،پایهی
متدلوژیک غرب سازماندهی و تشکل و ظرفیت انتقادپذیری افراد

محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بینالملل
است که ما در هر دو مورد ضعیف هستیم که البته قابل اصالح
است .در واقع خلقیات غیر مدنی ما ذاتی نیستند بلکه نتیجهی

ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی انباشته شدهی تاریخ
ایران هستند.
کتاب ”عقالنیت و آیندهی توسعه یافتگی ایران“ محصول چهارده
سال تحقیق و تدریس پیرامون توسعه یافتگی دکتر محمود سریع
القلم میباشد که شامل چارچوب نظری ایشان ”مکتب تحول
شخصیت ایرانی“ است .دکتر سریع القلم بر آن است که شخصیت
ایرانی برای توسعه ساخته نشده است ،بلکه برای سازگاری ساخته
شده است .در این نوشته به تبیین شخصیت ایده آل برای توسعه
از دیدگاه دکتر سریع القلم میپردازیم و آنگاه با توجه به اسناد
بین المللی حقوقی ،به رابطهی توسعه با حقوق بشر اشاره خواهد
شد.
نخبگان ایرانی و مفهوم توسعه یافتگی
هر جامعهای برای دستیابی به رشد باید تئوری داشته باشد .در
تئوری نوعی شناخت و آگاهی وجود دارد و بر کارکرد آن نسبیت
حاکم است؛ زیرا انسانها به آن عمل میکنند ،محتاج سعی و

خطاست .در تئوری ،نظام علت و معلولی و کارآیی و ترتیب زمانی
مطرح است و بی ثباتی جامعه به دلیل بحران در بافت تئوریک آن
جامعه است.
مسئولیت اصلی در خصوص افزایش کارایی و انسجام تئوری
حاکم بر عهدهی نخبگان آن است .به این صورت که وظیفهی
نخبگان این است که زوایای تئوریک مثلث مملکت داری را که بر
سه عنصر علم ،امنیت و مشروعیت استوار است به گونهای
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هنرمندانه با مبانی ارزشی و فرهنگی جامعهی خود منطبق کنند.

دارد ،بس دشوار است .بنابراین ،برای شناخت یک جامعه ،نخست

ده مفهوم کلیدی که نخبگان فکری و ابزاری یک جامعه پیرامون

باید به سراغ شخصیت افراد آن جامعه رفت و سپس افکار آنها را

آنها باید به اجماع نظر برسند ،هر سه حوزهی فرهنگ (انسان،

شناخت .سرمایهی ژاپن و آلمان ،انسانهای قاعدهمند ،مسئولیت

جامعه ،دین ،زندگی و زمان) ،سیاست (دولت و قدرت) و ثروت

پذیر ،پرکار و نوآور است .طبعاً مشکل در سرزمین و خاک ،نفت و

(کار ،ثروت و طبیعت) را در بر میگیرد که با استنباطات مشترک

حتی نفوذ و دخالت خارجیها نیست ،زیرا پس از انقالب ،عناصر

نخبگان و جامعه از این مفاهیم و اجماع نظر مقطعی به صورت

خارجی در تنظیم سیاستهای کالن و هدایت امور جامعه و نیز در

پیچیده و قالبهای متعدد با مثلث مملکت داری کشورهای

تصمیم گیریهای ما نقشی نداشتهاند.

مختلف قابل انطباق است .دستیابی به این حالت به وضعیت

در مدت  33سال بعد از انقالب ،کشور از محل صدور نفت بیش از

فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی آن جامعه بستگی دارد .مالزی،

 0011میلیارد دالر درآمد داشته است و در این دوره افراد گوناگون،

اندونزی ،سنگاپور ،کره جنوبی و غیره

از جمله افراد دلسوز و توانمند ،مدیریت اجرایی کشور را به عهده

در خصوص بحث صراحت فرهنگی باید اضافه کرد که چارچوب

داشتهاند .به قول دکتر سریع القم اگر ریشههای مشکالت پیش از

روشن فرهنگی به تشکل اجتماعی میانجامد .در واقع ارتباط

انقالب را به بیگانگان و به امپریالیسم نسبت دهیم ،مشکالت پس

نهایی میان استنباطات مشترک به توسعه یافتگی در این اصل

از انقالب را چگونه باید علت یابی کنیم؟ چرا نمیتوانیم سیستمی

نهفته است .فرهنگی که از حداقل تناقض میان عناصر داخلی خود

بنا کنیم و چرا مشکالتمان همچنان پا برجاست؟ آیا مشکل از

برخوردار است به یک تشکل اجتماعی با ثبات منتهی میشود و

افکار و گرایشهای فکری ماست یا اینکه ما ایرانیها نمیتوانیم

سپس یک نظام اقتصادی و سیاسی مبتنی بر یک فرهنگ روشن

با هم کار کنیم ،هماهنگ باشیم ،یکدیگر را قبول کنیم ،به هم

پدیدار میگردد.

احترام بگذاریم ،تفاوتهای یکدیگر را بپذیریم ،وظایف و سهم

ویژگی های انسان متحول شده

خود را در کار انجام دهیم ،یکدیگر را تضعیف نکنیم ،از هم

شخصیت و خلقیات افراد از افکار آنها مهمتر است .انسان متحول

حمایت کنیم ،به بهتر از خود افتخار کنیم نه آنکه او را تخریب

شده ،با مطالعه ،مشورت و مشاهده و تامل میتواند افکار خود را

کنیم.

تغییر دهد ،ولی دگرگونی و تحول شخصیت که جنس پایدارتری

باید بیندیشیم که چرا به حرف هم گوش نمیدهیم ،برداشت
درستی از اجتماع ،جامعه و جمع
نداریم ،جوّ پذیر هستیم ،به راحتی
تغییر روش و مرام میدهیم ،به
تندی واکنش نشان میدهیم،
کسی را که در گروه و دستهی
خودمان است بسیار ارج مینهیم،
ولی حق شهروندی افراد پیاده را
در خیابانها به سادگی نادیده
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میگیریم ،به مالیمترین نقدها
واکنشهای

کهکشانی نشان

میدهیم ،در تعریفهای بیجا
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قبول واقعیت شانه خالی میکنیم ،موفقیت افراد را نادیده

فرهنگ و رفتار رضاخانی دارند و هیچ کس جرات کوچکترین نقد

میگیریم ،خیلی زود خشمگین میشویم ،در خویشتنداری ضعیف

مالیم از آنها را ندارد .تمدن غرب دو سرمایهی عظیم دارد که

هستیم ،در دوستی ،ارتباط و کار ،همه چیز را یکسویه میخواهیم،

نخست فرهنگ ایجاد سیستم و ساختار است و دوم ،فرهنگ نقد و

با تنبلی و بی توجهی به دیگران ،سهم خود را ایفاء نمیکنیم ،در

تجدید نظر در افکار و روشها و این هر دو ،به نظر نویسنده،

انتقاد از خود ،بسیار ضعیف هستیم ،سخن خود را پیوسته تغییر

ریشههای تربیتی و شخصیتی دارد .اگر قرار بود با بحث و گفتمان

میدهیم و دمدمی مزاج هستیم ،زیاد حرف میزنیم و خیلی کم

و تقابل منطقی ،در یک جامعه تحوالت اساسی رخ دهد ،ایران در

فکر میکنیم ،بسیار باهوش و در عین حال کم تدبیر هستیم ،پیامد

دوران مشروطه میبایست متحول شده باشد .این نویسنده به

حرفها و کارهایمان را نمیسنجیم ،خود را بیش از اندازه مهم

جرات ادعا میکند که در سالهای  ۰۷۲۸تا  ۰۷۸۱در هیچ کشور

میدانیم و چندین برابر آنچه هستیم ،نشان میدهیم ،در قضاوت

در حال توسعهای مانند ایران ،متون انتقادی تولید نشده است و نیز

دربارهی انسانهای دیگر و پدیدهها،
منصف نیستیم و یا زیاد میگوییم یا
کم ،حوصله نداریم برای رسیدن به
نتیجهی یک کار ده پانزده سال صبر
کنیم ،عموماً کسانی را که بیرون از
دایرهی ”خودمان“ هستند ،سرزنش

میکنیم و به رغم اداهای عرفانی و
معنوی ،عجیب به مال و مقام و
موقعیت و دنیا دلبستهایم و همه چیز را
با هم میخواهیم.
آیا این خلقیات و روحیات ،مسایلی
فکری است یا شخصیتی و تربیتی؟ آیا
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هنرمندترین افراد هستیم ،بسیاری از مسائل را کتمان میکنیم ،از

که درس دموکراسی میدهند یا آن را ترویج میکنند ،ولی

اگر قرار بود با بحث و گفتمان و تقابل منطقی ،در در هیچ کشوری مانند ایران ،افکار
یک جامعه تحوالت اساسی رخ دهد ،ایران در دوران جناحهای گوناگون را تا این اندازه به
مشروطه میبایست متحول شده باشد .این نویسنده به نقد نکشیدهاند .اما جالب آن است که
جرات ادعا میکند که در سالهای  ۰۷۲۸تا  ۰۷۸۱در بسیاری از کشورها بدون این متون ،به
هیچ کشور در حال توسعهای مانند ایران ،متون انتقادی سطح قابل توجهی از شان و احترام
تولید نشده است و نیز در هیچ کشوری مانند ایران ،افکار
رسیدهاند و توسعهی اقتصادی یافتهاند؛
جناحهای گوناگون را تا این اندازه به نقد نکشیدهاند .اما
در حالی که بدون درآمد نفت ،حیات
جالب آن است که بسیاری از کشورها بدون این متون ،به
سطح قابل توجهی از شان و احترام رسیدهاند و توسعهی عمومی ما بسیار شکننده است .یعنی،
اقتصادی یافتهاند؛ در حالی که بدون درآمد نفت ،حیات مبنای وجودی ما بر حفظ بقاء استوار
عمومی ما بسیار شکننده است .یعنی ،مبنای وجودی ما بر است تا رشد انباشت فکری و تمدنی و
حفظ بقاء استوار است تا رشد انباشت فکری و تمدنی و سرمایهای.
سرمایهای.
مجموعهی این رفتارها ریشه در

این خلقیات مانع توسعهی سیاسی یا اقتصادی است یا تقابل

فرهنگ قبیلهای و استبدادی دارد .پیش از اصالح این فرهنگ

گفتمانها؟ هر چند هر یک از این موارد در افراد مختلف به

رفتاری و مبانی نادرست شخصیتی ،چگونه میتوانیم سیستم

نسبتهای گوناگون وجود دارد ،ولی این خصایص نسبتاً عمومی

بسازیم و پیشرفت کنیم؟ بر این پایه ،ما به عصر مدرن هم وارد

است و مهمتر این که بسیار قدیمی است؛ به عبارت دیگر ،با وجود

نشدهایم .مدرنیته با ادکلن و شیک پوشی به دست نمیآید ،بلکه

تحوالت گسترده در ایران و جهان و نیز دگرگونی نظامهای

به شخصیت باوقار و خلق و خوی عقالنی بسته است؛ بنابراین،

سیاسی در ایران در چند سده گذشته ،این ویژگیها همچنان پایدار

طرح این پرسش که توسعهی اقتصادی مقدم است یا توسعهی

مانده و فرهنگ سیاسی ایران و ایرانیان چندان تغییر نکرده است و

سیاسی ،حاکی از بد فهمیدن مشکل توسعه نیافتگی ماست .یک

جالب آنکه این ویژگیها در میان عموم گروههای اجتماعی و

انسان معقول هم به غذا نیاز دارد و هم به هوا ،هم به مسکن نیاز

حتی عناصر به اصطالح مدرن جامعه وجود دارد .چه بسا کسانی

دارد و هم به پوشاک ،هم به اخالق نیاز دارد و هم به مال ،هم به
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دوست نیاز دارد و هم به تنهایی ،هم باید گریه کند و هم باید شاد

تشویق قرار داد“...

باشد ،هم باید به موسیقی گوش کند و هم باید مطالعه کند ،هم

”از آن جا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسى بشر

باید تالش کند و هم به استراحت نیاز دارد.

و مقام و ارزش فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن مجدداً در

توسعه ،مفهومى از مفاهیم حقوق بشر

منشور اعالم کردهاند و تصمیم راسخ گرفتهاند که به پیشرفت

با مرورى بر اسناد مربوط به حقوق بشر ،مىتوان تا حدى جایگاه

اجتماعى کمک کنند و در محیطى آزاد وضع زندگى بهترى را به

این مفهوم را روشن ساخت .آنچه در اسناد حقوق بشر آمده ،چه

وجود آورند“.

به طور صریح و یا غیرمستقیم ،توسعه را به عنوان یکى از مفاهیم

در این دو سند ،به طور صریح به حق توسعه پرداخته شده است.
در بند اول ،توسعه را در روابط دوستانهی

حقوق بشر مورد شناسایى قرار داده است.

مفاهیم حقوق بشر داراى این ویژگى هستند کتاب ”عقالنیت و آیندهی توسعه یافتگی بین ملل لحاظ کرده که از جهتى خاص و از
که به افراد نظر دارند و براى آنها حقوقى را ایران“ محصول چهارده سال تحقیق و تدریس جهتى عام است؛ از آن جا که روابط دوستانه
در نظر مىگیرند .براى مثال” ،حق حیات“ پیرامون توسعه یافتگی دکتر محمود سریع را بین ملل بیان مىکند خاص است ،ولى
مبیّن این واقعیت است که افراد بشر از حقى القلم میباشد که شامل چارچوب نظری ایشان این که کدام یک از روابط موردنظر است و
به نام ”حیات“ برخوردارند و از این رو ،به ”مکتب تحول شخصیت ایرانی“ است .دکتر در چه زمینههایى باید این توسعه انجام
طور رسمى این حق را مورد شناسایى قرار سریع القلم بر آن است که شخصیت ایرانی گیرد ،عام است .در بند دوم ،توسعه را در
داده است .این مفاهیم داراى بار ارزشى

برای توسعه ساخته نشده است ،بلکه برای

جهت پیشرفت اجتماعى و زندگى بهتر

هستند و از حقوق الینفک هر انسانى بحث سازگاری ساخته شده است .در این نوشته به نگریسته است.
مى کند؛ مثالً ”آزادى“ حقى است که از تبیین شخصیت ایده آل برای توسعه از به هرحال ،آنچه از این دو بند مىتوان
انسان جدا نمىشود .بنابراین ،مفاهیم حقوق دیدگاه دکتر سریع القلم میپردازیم و آنگاه با استفاده نمود این است که توسعه به عنوان
بشر داراى سه ویژگى دارند:
-0داراى بار ارزشى هستند؛

توجه به اسناد بین المللی حقوقی ،به رابطهی مفهومى از مفاهیم حقوق بشر در کنار سایر
توسعه با حقوق بشر اشاره خواهد شد.
مفاهیم حقوق بشر ،در اسناد مربوطه آمده

 -2ذاتى بشر هستند؛
 -3موضوع آن ها نیز انسان مى
باشد.
اما آیا توسعه نیز داراى این
اوصاف مى باشد؟ آیا به کارگیرى
این واژه در ادبیات حقوق بشر با
عنایت به این ویژگىها بوده
است؟
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در مقدمهی اعالمیه جهانى حقوق
بشر آمده است” :از آنجا که
اساساً الزم است توسعه روابط

دوستانهی بین ملل را مورد

8

بیشترى مىتوان یافت.

و بین المللى موثر در زمینهی توسعهی اقتصادى ،سیاسى،

در اعالمیهی کنفرانس حقوق بین الملل حقوق بشر (تهران) نیز

اجتماعى و فرهنگى دارد .اما چگونه مىتوان از حقوق مدنى و

بدان پرداخته شده است .این اعالمیه که در سال  0698تصویب

سیاسى سخن به میان آورد ،در حالى که هیچ برنامهاى براى

شد ،در مادهی  02خود اعالم مىدارد :شکاف روزافزون موجود

توسعه در ابعاد گوناگون وجود نداشته باشد.

بین کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه از نظر اقتصادى ،مانع

مادهی  8میثاق بین المللى حقوق اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى

تحقق حقوق بشر در جامعهی بین المللى مىشود .ناکامى دو دهه

در بند الف آورده است” :حق هر کس است به این که به منظور

توسعه در نیل به اهداف محدودى که داشته ،به مراتب ،بر

پیشبرد و حفظ منافع اقتصادى و اجتماعى خود با رعایت مقررات

ضرورت این امر که هر کشورى به تناسب
امکانات خود حد اعالى کوشش ممکن را
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که این معنا را در بندها و اسناد دیگر حقوق بشر به وضوح

اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى بستگى به برخى سیاستهاى ملى

در بند الف قسمت دوم مادهی  00نیز سازمان ذى ربط مبادرت به تشکیل اتحادیه
به حق توسعه پرداخته شده است” :بهبود نماید“.

براى از میان برداشتن این فاصله مبذول روشهاى تولید و حفظ و توزیع خواروبار با این ماده توسعه را به عنوان حق شخصى
استفادهی کامل از معلومات فنى و علمى با تلقى مىکند؛ یعنى بر مبناى فرد و در ابعاد
دارد ،مىافزاید“.

همچنین در مادهی  03بیان مىکند” :چون اشاعهی اصول آموزش ،تغذیه یا توسعه و یا اقتصادى و اجتماعى نگاه مىکند .این در
حقوق و آزادىهاى اساسى بشر غیرقابل اصالح نظام زراعى به نحوى که حداکثر حالى است که هنوز روح جامع نگرى به این
تفکیکاند ،تحقق کامل حقوق مدنى و توسعه موثر و استفاده از منابع طبیعى را تامین مفهوم به وجود نیامده و اگرچه عنوان میثاق
بعد فرهنگى را نیز در بر مىگیرد ،ولى در
سیاسى بدون بهرهمندى از حقوق اقتصادى،
نمایند“.

اجتماعى و فرهنگى امکان پذیر نیست.

این کار به عهدهی کشورهاى طرف این

این بند فقط به بعد اقتصادى و اجتماعى آن

تامین پیشرفت پایدار در زمینهی انجام حقوق میثاق قرار گرفته است؛ یعنى از یک سو حق تصریح کرده است.
بشر بستگى تام به اتخاذ سیاستهاى ملى و توسعه را حق فردى قلمداد نموده و از سوى در بند الف قسمت دوم مادهی  00نیز به
بین المللى صایب و موثر در زمینهی دیگر ،این حق باید توسط کشورها اجرا گردد ،حق توسعه پرداخته شده است” :بهبود
روشهاى تولید و حفظ و توزیع خواروبار با
توسعهی اقتصادى و اجتماعى دارد.
یعنى من علیه الحق کشورها هستند.
استفادهی کامل از معلومات فنى و علمى با

در این دو ماده ،دو مطلب اساسى بیان شده
است:

اشاعهی اصول آموزش ،تغذیه یا توسعه و یا اصالح نظام زراعى به

الف) توسعه نه تنها یک مفهوم حقوقى است ،بلکه از مقومات

نحوى که حداکثر توسعه موثر و استفاده از منابع طبیعى را تامین

تحقق حقوق بشر نیز هست ،به گونهاى که اگر توسعه نباشد یا

نمایند“.

فراگیر نباشد ،حقوق بشر به وجود نخواهد آمد .بنابراین ،آنچه مانع

این کار به عهدهی کشورهاى طرف این میثاق قرار گرفته است؛

از تحقق حق بشر در تمام ابعاد و توسعه مىشود ،فقدان چنین

یعنى از یک سو حق توسعه را حق فردى قلمداد نموده و از سوى

نگرشى است.

دیگر ،این حق باید توسط کشورها اجرا گردد ،یعنى من علیه الحق

ب) توسعه از دیدگاه اعالمیهی مذکور یک توسعهی اقتصادى و در

کشورها هستند.

نهایت ،اجتماعى است .به عبارت دیگر ،تفکیک بین حقوق بشر

در مادهی  01بند  2و  0نیز به توسعه به عنوان یک حق اشاره

امکان ندارد و تحقق کامل حقوق مدنى ،سیاسى ،فرهنگى،

مىکند .در بند  2از تدابیرى که براى تأمین اعمال کامل حق
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اندیشه

توسعه توسط کشورهاى طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد،

در مقدمهی کنوانسیون رفع کلیهی تبعیضات علیه زنان قید

صحبت مىکند .این تعهدات شامل تدابیر الزم براى تامین حفظ و

”توسعهی تمام و کمال یک کشور ،رفاه جهانى و برقرارى صلح،

توسعه و ترویج علم و فرهنگ مىباشد .محور اصلى علم و

مستلزم شرکت یکپارچهی زنان در تمام زمینهها در شرایط مساوى

فرهنگ است که در سه مرحله حفظ و توسعه و ترویج ،باید مدنظر

با مردان است“ ،ذکر گردیده است .این بند توسعه را در همهی

قرار گیرد .نمىتوان توسعه را از فرهنگ جدا دانست؛ فرهنگ همه

ابعاد مدنظر قرار داده است ،آن هم به عنوان یک مفهوم جامع که

جا حضور دارد ،هرچند به صورت نامرئى خود را تحمیل مىکند،

با ویژگى خاص خود ،بدون شرکت یکپارچهی زنان امکان پذیر

اما جنبههاى گوناگون توسعه را نمىتوان از یکدیگر جدا کرد.

نمىباشد.

در بند  0به شناسایى کشورهاى طرف این میثاق در ارتباط با فواید

گویا بانیان این کنوانسیون معتقد بودهاند که توسعه آن قدر

حاصل از تشویق و توسعه همکارى و تماسهاى بین المللى در

گسترده است و جامعیت مفهوم توسعه به حدى مىباشد که بدون

زمینهی علم و فرهنگ مىپردازد.

حضور زنان امکان پذیر نیست؛ گرچه این حضور مشروط به وجود

در مادهی  08بیان مىکند :شوراى اقتصادى و اجتماعى به موجب

تساوى و نه تبعیض شده است.

مسئولیتهایى که طبق منشور ملل متحد در زمینهی حقوق بشر و

در مادهی  3توسعه را مقدمهی اجرایى حقوق بشر و بهره مندى از

آزادىهاى اساسى به آن محول شده است.

آزادىهاى اساسى قلمداد کرده است؛ آن جا که مى گوید” :دول

یکى از مسئولیتها و وظایف شوراى اقتصادى در مورد توسعه و

عضو ،کلیهی اقدامات الزم ...به منظور توسعه و پیشرفت کامل

آن هم در ابعاد اقتصادى و اجتماعى است .بنابراین ،مىتوان گفت

زنان به عمل مىآورند تا اجراى حقوق بشر و بهره مندى آنها از

که توسعه از جمله مفاهیم حقوق بشر و آزادىهاى اساسى

آزادىهاى اساسى بر مبناى مساوات با مردان تضمین گردد“.

مىباشد.

نکتهی پایانی

در اعالمیهی جهانى حقوق کودک ( )0616در بند اول از مقدمه

برای گسترش مفاهیم حقوق بشری هیچ راهی جز توسعه نداریم و

آمده است...” :جهت پیشبرد رشد اجتماعى ،بهبود شرایط زندگى و

برای توسعه هم هیچ راهی به جز تحول در شخصیت ایرانی که

آزادى گستردهترى مصمم گشتهاند“.

بسیاری از مولفههای این شخصیت ضد توسعه میباشند ،نیست.
توسعه در واقع

الگویى است که سبب

مىشود تحوالت جدى در ابعاد گوناگون به
وجود آید؛ به گونهاى که با قطع
وابستگىهاى گوناگون به کشورهاى دیگر،
جریان خروج و فرار سرمایهها و مغزها را از
کشور به جریان انباشت سرمایهها و مغزها در
داخل تبدیل کند و زندگی انسانی را برای
همهی ساکنین آن کشور فراهم کند .در
پایان باید گفت که بسیاری از معضالت

شماره 56
دی
1394

توسعه و حقوق بشر در ایران در ضعف جامعه
و شخصیت ایرانیان است و حکومتها تاثیر

زیادی در این روند ندارند.
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در هفتههای گذشته خبری بسیار تکان دهنده جامعه را متاثر نمود؛
خبر کوتاه اما بسیار تاثر برانگیز بود :پرسنل اورژانس یکی از
بیمارستانهای کشور به دلیل عدم بضاعت مالی والدین ،بخیههای
کودکی خردسال را کشیدند!
هر چند بعداً منابع مختلف ،خبر را به گونههای متفاوت اعالم
نمودند و این تفاوت ،از عدم نیاز زخم به بخیه،کشیده شدن بخیه

در محلی دیگر ،دستور مسئولین بیمارستان مبنی بر عدم پرداخت
حق الزحمهی پرسنل در صورت عدم پرداخت صورت حساب
توسط بیماران و یا همراهانشان و تاثیر این دستور بر عملکرد
کارکنان ،تا تایید خبر کامالً منطبق بر شکل بسیار تاثر برانگیز
اولیه ،مطرح گردید و در مطبوعات مختلف نقدهای بسیاری در
زمینهی سقوط اخالق در جامعه درج گردید که به راستی در هر
صورت نکتهی بسیار قابل تاملی است و میبایست برای آن
اقدامات ریشهای و زیر بنایی انجام داد.
اما نکتهای که به نظر کامالً مغفول واقع شد این بود که وظیفهی
حاکمیت در جلوگیری از بروز چنین حوادثی چیست؟ و آیا حاکمیت
وظایف خود را به نحو مطلوب در این زمینه انجام داده است؟
محکوم نمودن افراد خاطی بر اساس بررسی علمی و دقیق حادثه
هر چند میتواند گامی مناسب در پیگیری موضوع باشد اما یقیناً
تاثیری بسیار مقطعی و گذرا در پیشگیری از بروز حوادث مشابه در
آینده خواهد داشت و به نظر میرسد دولتمردان اعم از وزیر

بهداشت و سایر مسئوالن اجرایی کشور ،مسئولین قضایی و
نماینگان مجلس میبایست عالوه بر پیگیری این موضوع،
قدمهای علمی و هدفمندی در زمینهی پیشگیری از بروز حوادث
مشابه بردارند که در صورتی که این گامها برداشته نشود یا فاقد
علم کافی و یا توان اجرایی مناسب هستند و یا متاسفانه هدف از
اقدامات و مصاحبههایشان صرفا فریب جامعه میباشد .اما وظائف
دولتها در قبال نظام سالمت و جامعه چیست؟
یقیناً آحاد هر جامعهای نیازمند آموزش پرورش ،زیر ساختهای

اجتماعی

نگاهی ساختاری به حادثهی بیمارستان خمینی شهر
امید سالمت
پزشک و پژوهشگر
ارتباطی ،زیرساختهای حمل و نقل ،آب سالم و دسترسی به
انرژی ،اشتغال ،مسکن ،امنیت ،سالمت و تامین اجتماعی در کنار

آزادی میباشند و از وظایف دولتها و حکومتهایی که خود را
خدمتگزار جامعه میدانند ،برنامه ریزی و ایجاد ساختار مناسب
برای دستیابی به این اهداف میباشد.
نکتهی بسیار مهم ،در ارتباط با مقولهی رفاه اجتماعی ،عوامل
اجتماعی موثر بر سالمت و ارتقاء نظام سالمت با یکدیگر است و
شاید نگاه به هر یک از این ابعاد ،به تنهایی نتواند سیاستگذاران
جامعه را به اهداف اجتماعی خود در بخش سالمت نزدیک کند.
اگر توجه نکنیم که در مقولهی سالمت عوامل خارجی میتواند
تاثیر جدی بگذارد  ،چه بسا نادیده گرفتن این عوامل میتواند
سیاستگذاریهای تبیین شده در بخش سالمت را به طور جدی
متاثر کند؛ کما اینکه در صورتی که عوامل اجتماعی را بدون در
نظر گرفتن شاخصهای سالمتی نگاه کنیم ،نگاهی فراگیر به این
موضوع نداشتهایم و در نهایت برای ایجاد یک نظام مبتنی بر رفاه
اجتماعی میبایست تمام این موارد با هم نگریسته شوند و
شاخصهای آنان در یک جهت و با یک برنامهی هدفمند تنظیم و

جریان یابد تا نظام سالمت و رفاه اجتماعی بر اساس الگویی همه
جانبه و فراگیر در ساختار ارائهی خدمت به تصویر کشانیده شود.
به عنوان مثال در سالمت یک نوزاد یقیناً میزان تحصیالت مادر
موثر است و هر چه مادر در محتوای دروس خود آموختههای
متناسبتری برای ارتقاء سالمت خود و فرزندش داشته باشد ،بهتر
میتواند در سالمت فرزندش موثر باشد؛ همینطور فرد سالم در
اجتماع بهتر میتواند به عنوان یک نیروی موثر و مولد فعالیت
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اجتماعی

کند.

اجتماعی متاثر کنندهی بخشهای دیگر رفاه اجتماعی را داشته

مقولهی تامین اجتماعی و حمایتهای آن چه در قالب بیمههای

باشند تا با دیدی همه جانبه و فرایندنگر بتوانند رویکردی فراگیر

اجتماعی درمانی و چه در قالب بیمهی بیکاری و حتی مقولهی

برای ارتقاء سطح رفاه و متعاقب آن بهبود شاخصها و سنجههای

بازنشستگی در زمینه ارتقاء سالمت جامعه با مکانیسمهای متفاوت

بخش ،ارائه نمایند.

میتواند موثر باشد که در یک سوی طیف ،پوشش درمانی مناسب

هر چند بحث در این زمینه در این گفتار نمیگنجد اما ذکر این

و حفاظت از آحاد جامعه در مقابل هزینههای کمرشکن درمانی و

مقدمه برای شناسایی اهمیت و تاثیر بخشهای مختلف رفاه

جلوگیری از ایجاد وضعیت فالکت بار برای افراد (خانوادههایی که

اجتماعی بر بخش سالمت الزم بود.

 11درصد یا بیشتر از هزینههای صرف شدهی غیر غذایی آنها

ضمن تاکید بر این نکته که یقیناً نمیتوان تمام اهداف نظام

مربوط به سالمت است ،احتماال تهیدست خواهند شد و به

سالمت را در این مختصر ترسیم نمود ،میتوان بر این نکته اشاره

وضعیت فالکت بار میافتند) و در سوی دیگر طیف حمایتهای

کرد که تمامی کارشناسان با نگرشهای مختلف بر این امر اذعان

اجتماعی در راستای جلوگیری از فقر یا سایر ناهنجاریهای

دارند که بخش سالمت از حقوق اولیهی انسانها با هر جنسیت،

اجتماعی قرار میگیرد.

نژاد ،ملیت ،دین و غیره میباشد و وظیفهی دولتمردان است که به

برنامهریزی منسجم برنامههای رفاه اجتماعی و ایجاد ساختار

این بخش نگاه ویژهای داشته باشند و ساختار الزم را برای

مناسب برای حرکت همسوی بخشهای مختلف موثر در بخش

استفادهی افراد با هر سطح درآمد ،جنسیت و غیره از خدمات مورد

رفاه اجتماعی ،میتواند از یک سو دسترسی مناسب برای افراد

نیاز سالمت طراحی نمایند به نحوی که نیازهای درمانی حیاتی

نیازمند به دریافت خدمات ایجاد کند و از طرف دیگر با کاهش

افراد نبایستی متاثر از شرایط مالی آنان شود .اما این ساختار

سوانح و حوادث و ارتقاء سطح سالمت افراد سبب کاهش نیازهای

میبایست دارای چه ویژگیهایی باشد؟ برای روشن شدن بهتر

درمانی شود .به عنوان مثال دسترسی به انرژی میتواند سبب

موضوع به طور بسیار گذرا به اهداف و ساختار نظام سالمت اشاره

ارتقا سطح بهداشتی زندگی و کاهش بیماریها گردد ،جادههای

مینمایم.

مناسب و خودروهای استاندارد از تصادفات و معلولیتها و مرگ و

یقیناً هدف کلی نظام سالمت ارتقاء سالمت جسمی ،روانی ،ذهنی،

میر بکاهد.

معنوی و اجتماعی تمام مردم جامعه (تامین ،حفظ و ارتقاء سالمت

اما نکتهی حائز اهمیت و متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته،

جسمی و روانی و غیره) میباشد اما برای رسیدن به این هدف

این است که دولتمردان در هر بخش میباست آشنایی الزم با

کلی نظام سالمت میبایست اهداف اختصاصی را دنبال نماید که

شاخصهای رفاه اجتماعی ،نحوهی تنظیم و همسو کردن فعالیت

میتوان به مواردی همانند افزایش طول عمر ،کاهش بیماری و

بخشهای مختلف برای ارتقاء این شاخصها و همین طور عوامل

معلولیت ،ارتقاء کیفیت زندگی مردم ،بهبود عدالت اجتماعی در
زمینهی سالمت ،بهبود دسترسی همهی مردم به خدمات بهداشتی
جامع و کیفی ،سالم سازی محیط (محیط کار ،مدرسه ،منزل ،شهر
و روستا ،اماکن عمومی و غیره) اشاره نمود.
برای دستیابی به این اهداف میبایست به ارکان نظام سالمت که
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گیرندگان خدمت که همان مردم میباشند ،ارائه دهندگان خدمت
که پزشکان ،پیراپزشکان و موسسات درمانی هستند و مدیریت

نظام سالمت (که در بسیاری از کشورها سیاستگذار نظام سالمت

صدرا زاهدپور ،کودک اصفهانی که بخیهی چانهاش را کشیدند /عکس از ایلنا
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این نوشتار است ،میبایست رویکردی مبتنی بر مشتری محوری و

الف -عدالت در تامین مالی مراقبتهای سالمت

مشتری مداری ،با مشارکت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات،

ب -عدالت در ارائهی خدمات سالمت

پاسخگو ،با رویکرد مدیریت استراتژیک و پویا و مبتنی بر فرایندها

ج -عدالت در پیامدهای سالمت.

و آمار و اطالعات و نگاهی آموزش محور داشته باشد تا بتواند

در هر یک از این محورها عدالت از سه جنبهی عدالت افقی،

ساختاری با انسجام بین ارائه دهندگان خدمات(بخش دولتی و

عدالت عمودی و عدالت بین نسلی مورد بررسی قرار میگیرد که

خصوصی) و مبتنی بر توجه به نیاز و رفاه مردم ،و با هزینهی

شرح کامل آن در این بحث نمیگنجد.

اثربخشی مطلوب در کنار به کارگیری تکنولوژی مناسب و مدرن

در مقولهی عدالت در ارائهی خدمات مراقبت سالمت و چارچوب

روز و با مدیریت کارا و سطح بندی شده و هماهنگ با سایر

تعریف شده برای عدالت در سالمت در ایران ،بر دو اصل تاکید

بخشهای توسعهی رفاه اجتماعی و از همه مهمتر در دسترس

میشود:

بودن خدمات به صورت عادالنه برای گیرندگان خدمت فراهم

الف -درمان برابر برای نیازهای برابر بدون توجه به درآمد افراد

نماید.

ب -برابری در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

اما در کنار طراحی ساختار مناسب ،دولتمردان موظفند برنامههایی

در حادثهی بیمارستان خمینی شهر اولین نکته ،عدم رعایت عدالت

را برای نظام سالمت طراحی کنند که با پشتوانهی علمی مناسب

در ارائهی خدمات سالمت بر اساس بند الف مالحظه میشود.

و پویایی کافی و با رعایت هزینهی اثربخشی ،ضمن توجه به

در این بخش میبایست به این پرسش پاسخ داد که چگونه بار

تمامی ابعاد سالمت ،اولویتهای این بخش را به طور جدی در

مالی هزینههای سالمت در بین طبقات جامعه توزیع گردد که

نظر بگیرد و ضمن منظور کردن فوریتها ،متناسب با نیاز و

عادالنه باشد(تاکید میگردد که راهکارهای ارائه شده بر اساس

تقاضای مردم باشد.

قوانین باالدستی برنامهی توسعه و چشم انداز تبیین میگردد) .در

در یک جمله میتوان گفت خدمات سالمت میبایست دارای

نظام تامین مالی در بخش سالمت توزیع منابع باید براساس سه

ویژگی های زیر باشند :خدمت مناسب ،پوشش و دسترسی

اصل بنا شده باشد؛ منابع میبایست از افراد سالمتر به سوی افراد

مناسب ،مدیریت مناسب و ساختار مناسب.

نا سالمتر ،از گروه ثروتمند به گروه فقیر و از مرحلهی مولد

در کنار این موارد و شاید به طور دقیقتر در بطن این موارد اصل

چرخهی زندگی به مرحلهی غیرمولد زندگی سوق یابد.

عدالت در سالمت خود را نشان میدهد .اصلی که عدم توجه به

دومین مشکل بسیار کلیدی در حادثهی بیمارستان خمینی شهر در

آن میتواند بروز چنین مشکالتی را در جامعه به کرات ایجاد کند.

اینجا اتفاق افتاده است .دولتها برای ایجاد عدالت در تامین مالی

اما عدالت در سالمت چیست؟ مقولهی عدالت در سالمت با

منابع سالمت معموالً برای الیههای مختلف جامعه از ابزارهای

رویکردهای مختلف حاکم بر نظام ادارهی کشورها تعاریف

متفاوت استفاده میکنند .در این راستا ضمن شناسایی افرادی که

متفاوتی را شکل میدهد .این تعریف در کشورهای با رویکرد

دچار فقر شدید و یا به تعریف دیگری فقر خشن میباشند ،تحت

اقتصاد آزاد و سرمایهداری متفاوت از کشورهای با رویکرد

پوشش حمایتهای کامل دولتی قرار میگیرند و از محل منابع

سوسیالیستی ترسیم میشود .در کشور ایران و بر اساس قوانین

عمومی دولت(مالیات وغیره) پوششهای بسیار کامل و مناسب

باالدستی از قبیل چشم انداز سالمت و برنامههای توسعه ،رویکرد

بیمهی درمانی برای آنان ایجاد میشود .این پوشش هر چند

تبیین شدهی سازمان جهانی بهداشت برای امر سالمت در نظر

معموالً در ساختار خاصی و معموالً در قالب نظام ارجاع ترسیم
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اجتماعی

دولتها هستند)توجه نمود .اما مدیریت نظام سالمت که موضوع

گرفته شده است .عدالت در سالمت دارای سه محور میباشد:
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میگردد ،اما فرد هیچ هزینهای برای خدمات دریافت شده

مبنای سطح ناتوانی /مرگ بین گروههای مختلف افراد (منطقه،

نمیپردازد و یا هزینههای بسیار اندکی را متقبل میشود و در واقع

درآمد  ،شغل ،نژاد و غیره) مورد قضاوت قرار گیرد نه فقط

با این مکانیسم از ایجاد مشکالت بیشتر برای این گروه از افراد

دسترسی به مراقبت .ایجاد توانمندی برابر و در واقع فرصتهای

جامعه ناشی از عدم درمان بیماریها ،به دلیل مشکالت مالی،

برابر برای افراد مختلف هدف این عدالت میباشدکه البته شرح

میکاهد.

این بخش در این مقاله نمیگنجد.

الیههای دیگر اجتماع که شاغل هستند و یا در گروههای

اما در کنار مقولههایی که در چارچوب بحث عدالت در سالمت به

اجتماعی قابل ساماندهی هستند ،با استفاده از مکانیسم های

ذکر آن پرداختیم ،در سایر بخشهای ذکر شده در این بحث

اشتغال و تامین اجتماعی مورد حمایت قرار میگیرند و پوشش

همانند خدمت مناسب ،پوشش و دسترسی مناسب ،مدیریت

بیمههای درمانی افرادی که حول و حوش خط فقر نسبی و یا

مناسب و ساختار مناسب میبایست مورد توجه قرار گیرد؛ مثل

مطلق زندگی میکنند ،میبایست به نحوی طراحی شود که این

لزوم قطع رابطهی پزشک با بیمار ،بازنگری در تعرفههای درمانی

افراد به دلیل هزینههای درمانی دچار وضعیت فالکت بار

و در صورت نیاز ،افزایش آنان به شرط اصالح ساختار بیمههای

(کاتاستروفیک) نگردند.

درمانی و اجباری نمودن بیمه به نحوی که هزینههای درمانی

در کنار این مکانیسمها برای سایر گروههای اجتماعی با ایجاد ساز

موجب ایجاد وضعیت فالکت بار برای بیماران نگردد ،شناسائی و

و کار بیمهی اجباری درمانی عمالً کلیه افراد جامعه را در مقابل

سوق منابع بخش سالمت که در بخشهای دیگر تجمیع یافته

ریسکهای جدی بیماری ،مورد حمایت قرار میدهند؛ مضاف بر

مثل بیمهی درمانی حوادث رانندگی ،بیمهی حوادث دانش آموزی

اینکه در زمینه سوق منابع از افراد داراتر به افراد فقیرتر نیز با این

و غیره(عالوه بر ده درصد اختصاص یافته به بخش سالمت)

مکانیسم میتوان به موفقیتهایی دست یافت .نکتهی قابل توجه

شناسایی و ایجاد منابع جدید برای بخش سالمت همانند اخذ

در حادثهی بیمارستان خمینی شهر این است که فردی که خدمت

مالیات بر عوامل به خطر اندازندهی سالمت مردم و استفاده از این

درمانی نیاز داشته و احیاناً در گروه خط فقر شدید و یا خط فقر

منابع برای پوشش مناسب آحاد نیازمند جامعه ،بازنگری در

نسبی بوده ،فاقد حمایتهای الزم بوده است .شایان ذکر است

استانداردهای نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستانها مثل میزان

متاسفانه منابعی که میتوانست برای افراد دچار خط فقر شدید

نیروی انسانی پرستار به تخت و ترمیم دستمزد پرستاران و کادر

مورد استفاده قرار گیرد از زمان دولت قبلی و با شعارهای عوام

درمانی ،برخورد با پزشکان زیاده خواه که با قانون شکنی اقدام به

فریبانهای مثل تخفیف پنجاه درصدی هزینههای بیمه درمانی ،از

اخذ مبالغی بیشتر از تعرفههای مصوب مینمایند ،ایجاد ساختار

محل واقعی که میبایست هزینه شود دور افتاده است؛ چرا که

مناسب برای اخذ مالیات از پزشکان مبتنی بر وضعیت درآمدی و

افرادی که فقر خشن دارند ،نمیتوانند حتی نیمی از هزینههای

نه بر اساس حدس و گمان ،از مواردی است که میتواند از بروز

بیمه درمانی خود را پرداخت کنند و در عوض افراد برخوردار از این

مشکالت مشابه در کشور جلوگیری نماید.

تخفیف بهره میبرند و در واقع قسمتی از این منابع صرف بیمه

امید است که مسئولین کشور فارغ از شـعارهای عامه پسند و بـــا

شدن افراد برخوردار با تخفیف میشود ،که این امر خود در مغایرت

رویکرد علمی ،کـمر

آشکار با مبانی عدالت در سالمت است.

هــمت بــه حـــل

عدالت در پیامدها هم بیانگر آن است که همگان فارغ از درآمد،

مــشکالت مردم در

موقعیت ،نژاد و سایر عوامل میبایست از سطح یکسانی از سالمت

بــــخـــش درمان

برخوردار باشند .یعنی عدالت یا بی عدالتی یک نظام ،باید بر

بــــــــــــردارند.
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مهدی خدایی :شاهد خودسانسوری هرگونه اعتراضی به بهانهی عدم تخریب دولت هستیم
گفتگو

مهدی خدایی ،دبیر اسبق انجمن اسالمی دانشگاه آزاد شهر ری و
فعال حقوق بشر است .آقای خدایی در تاریخ  00اسفندمـاه سـال
 0388بازداشت شد و مدت پنج سال و نیم را به طور مـداوم در
زندان اوین به سر برد؛ وی پیش از این هم سابقهی بـازداشـت و
تحمل حبس را داشته است.
وی در دوران حبس خود ،کتابی با عنوان ”رویکردهای چندگانه به
حقوق بشر“ را تالیف کرد و همزمان ،عالوه بر انتشار مـقـاالت و
یادداشتهای متعددی با محوریت حقوق بشر یا راهکارهایـی در
مقابله با موارد نقض حقوق بشر در ایران ،کتاب ”اطلس جـهـانـی
حقوق بشر“ را نیز به همراه امید کوکبی ،ترجمه و روانـهی بـازار
نشر نمود.
از این فعال حقوق بشر که اوایل تابستان سال جاری از زندان آزاد
شده است ،در رابطه با تاثیرات زندان بر فعالین مــدنی و همچنین
وضعیت جامعه و نهادهای مـــدنی در ایران حال حاضر ،سواالتی

پرسیدهایم...

گفتگو از سیاوش خرمگاه
این عرصه است .چنانکه بسیاری از خاطرات به جـا مـانـده از
فعالین سیاسی گذشته ،گواه این ادعاست .برای بنده به عنوان یک

فعال حقوق بشر ،عالوه بر استفاده از تجربیات دیگـر دوسـتـان،
محیط زندان و روابط حاکم بر آن خود به عنوان تجربهای عملی و
میدانی از بررسی وضعیت حقوق بشری در زندانها بود .چرا کـه
همواره یکی از مولفههای مهمی که میزان پایبندی دولتهـا بـه
حقوق بشر را نشان میدهد ،چگونگی رفتار آنها با زنـدانـیـان و
شرایط حاکم بر زندان است .زندانیان افرادی هستنـد کـه آزادی
خود را از دست دادهاند و بر خالف دیگر اقشار جامعه ،در صورتـی
که قربانی نقض حقوق بشر شوند ،به واسطهی جرمی که مرتکـب
شدهاند ،ممکن است به راحتی نتوانند حمایت اذهان عمومی را بـه

به عنوان یک فعال حقوق بشر که مدت پنج سال و نیم

منظور کسب حقوق خود به دست آورند و به همین دلیل به راحتی

را به طور مداوم در زندان محبوس بودید ،فکر میکنیـد

ممکن است قربانی نقض حقوق بشر شوند و هیچ فریادرسی هـم

که زندان چه تاثیری بر فعالیت حقوق بشری شما گذاشته است؟

نداشته باشند.

در واقع زندان بنا به نقشی که در بدو تاسیس بـرای آن قـائـل

در واقع زندان برای من روایتی از درون بود که تا پـیـش از آن

شدهاند ،قرار بوده تا مکانی به منظور جدایی فرد از جامعه و تفکـر

چندان اشرافی بر آن نداشتم؛ روایتی که خود نیز به عنـوان یـک

دربارهی رفتار و کردار خویش و تالش در جهت اصالح و بهـبـود

زندانی در آن ایفای نقش میکردم .تجربهای بسـیـار پـربـار و

آن باشد؛ البته که به مرور زمان و به آن شکلـی

ارزشمند که به درک و فهم بیـشتـر مـن از

که امروزه در ایران شاهد هستیم ،زندان کارکرد

زندان کارکرد خود را از دست داده و شرایط زندانها و زندانیان و وضـعـیـت آنهـا
خود به مکانی برای بازتولید آنچه که
بسیار کمک کرد.
زندانی از آن منع شده تبدیل شده است.
اگر بخواهیم همین سوال را در یک
از همین منظر زندان حتی برای زندانیان
قالب کلیتر در نظر بگیریم ،از نظر
سیاسی نیز مکانی برای کسب تجربیات
بیشتر از دیگر زندانیان سیاسی و شما زندان ،آن هم از نوع طویل المدت آن ،چه
پختگی در این عرصه است.
تاثیراتی بر یک فعال مدنی میگذارد؟

خود را از دست داده و خود به مـکـانـی بـرای
بازتولید آنچه که زندانی از آن منع شده تبدیـل
شده است .از همین منظر زندان حـتـی بـرای
زندانیان سیاسی نیز مکانی برای کسب تجربیات
بیشتر از دیگر زندانیان سیاسی و پختگـی در
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اجازه بدهید این سوال را به گونهای دیگر طـرح

کنم و آن اینکه ،یک فعال مدنی -که تا پـیـش
آن شاید اصالً به زندان آمدن فکر نـمـیکـرد و
برخالف فعاالن سیاسی ،حوزهی فعالیـتـش بـه
گونهای نبوده که بخواهند چنین خطری را انجام
دهد -به هنگام مواجهه با زندان چه واکـنـشـی
نشان میدهد؟ باید بگویم به نظر من این سـوال

مدتهاست که در هر عرصهای
شاهد موازی کاری گسترده و
پرقدرت حاکمیت به منظور به محاق
بردن جریان اصلی هستیم؛ از
انجمنهای شعر و ادب گرفته تا
حیطههای آموزشی و کمک به
یتیمان و زنان بیسرپرست.

مسئله نیست و بازگشت زندانی به خانواده و جامعه

نیز خود پروسهای جداگانه است .در این پروسه چه
مسئولیتی را متوجه دیگر اعضای جامعه میدانید؟
در واقع کل جامعه را نمیتـوان در ایـن مـورد
مسئول دانست؛ برای اینکه واقعا موضوعی نیست
که در بدو امر کلیت جامعه را درگیر خود کند .اما
بحث روند پیش از آزادی و آماده سازی فرد برای

بیشتر به شخصیت افراد برمیگردد .بسیاری از فعـاالن مـدنـی

بازگشت به جامعه و جامعه پذیری و نقش پذیری آنها ،مهمترین

بودند که زندان را به محیط کنش ورزی خود تبدیل کردند و راه

بخش کار زندانبانی است .در ساختار سازمان زندانها و بر اسـاس

خود را ادامه دادند و برخی دیگر خیر .اما باز هم طـوالنـی مـدت

آیین نامهی این سازمان ،بخش مددکاری این وظیفه را برعـهـده

شدن زندان اثرات گوناگونی بر افراد دارد .در صورتی که زمـان و

دارد ،اما متاسفانه طی سالهایی که بنده تجربهی زندان را داشتم

مکان از همان روزهای اول مدیریت نشود و روابـط بـا دیـگـر

مددکاری کاری جز رساندن نامهی زندانیان به مسئولین قضایی -

زندانیان و مسئوالن زندان به گونهای شفاف تبیین نشود ،زندانـی

که آن هم به صورت کامل انجام نمیشد -کار دیگـری انـجـام

در دراز مدت دچار مشکالت بسیاری خواهد شد که مـهـمتـریـن

نمیداد .حتی زمانی که تعدادی از دوستان همبندی ،به بنـدهـای

آنها افسردگی است و سرخوردگی و احساس تهی بودن را با خود

دیگر زندان منتقل شدند ،در آنجا هم تغییری در عملکرد مددکـار

به همراه دارد که این مشکالت حتی تا پس از زندان نیـز ادامـه

زندان شاهد نبودند در حالیکه تصور اولیهی ما مبنی بر این بـود

خواهد یافت.

که چون زندانی سیاسی هستیم ،کار زیادی از مددکـار سـاخـتـه

میتوان گفت که آزاد شدن فرد از زندان ،به تنـهـایـی

نیست اما در بندهای عادی نیز همین شرایط حاکم بود.
شما تصور کنید فردی مثالً ده سال زنـدان
بوده و طی این مدت به دالیل گوناگـون از
جمله ناتوانی در تودیع وثیقه ،امکان مرخصی
نداشته است؛ این فرد در لحظهی آزادی بـا
چه شوک روحی مواجه خواهد شد و این تازه
فارغ از مشکالت روحی و جسمی است کـه
طی این سالها قطعاً به آنها دچـار شـده
است .به هر حال زندان به واسطهی جو بـی
ثبات و تنشزایی که دارد عمـالً هـرگـونـه
آرامش را از فرد سلب میکند و مضافاً اینکه
شما در آن محیط ،هیچگاه چیزی به عنـوان
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حریم خصوصی ذهنی و فیزیکی ندارید .این
فرد ،با این شرایطی که عرض کردم ،چگونه

خواهد توانست با جامعهای روبرو شـود کـه
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در بهترین حالت اگر بخواهد با استانداردهای رفتاری ده سال پیش

همانطور که قبالً عرض کردم و شما هم در سوال خـود بـیـان

عمل کند ،باز به گونهای برای جامعه ناهنجار خواهد بود؛ چرا کـه

کردید در واقع حوزهی فعالیت مدنی به واسطهی اینکه در رقابت

جامعه بیش از ده سال است که از آن عادتها و رفتارهـا عـبـور

صریح با قدرت حاکم و در جهت دستیابی به مولفههای قدرت ،به

کرده است .به همین دلیل است که در بسیـاری از کشـورهـای

معنای کالسیک آن ،نیست ،حوزه ای کم خطر تقلی میشود ،امـا

پیشرفته ،پیش از آزادی زندانیان ،به ویژه زندانیـانـی کـه مـدت

متاسفانه در ایران اینگونه نیست .چنانکه در اخبار نقض حـقـوق

طوالنی محبوس بودند ،کالسهای آموزشی برای دوران پـس از

بشر همواره تعداد باالیی از احکام صادره و بازداشتها متعلق بـه

آزادی آنها برگزار میشود و این در شرایطی اسـت کـه نـظـام

افراد فعال در حوزهی جامعه مدنی هستند و این امر به دلیل اصرار

قضایی آنها ،دسترسی به حداقل حقوق استاندارد زندانیان از جمله

حکومت به حضور در تمامی عرصهها و ترس از کنترل خارج شدن

مالقات و مرخصی را تضمین کرده است ولی باز به اهمیت ایـن

و به اصطالح غیر خودی شدن این حیطههاست .مدتهاست کـه

موضوع واقف هستند.

در هر عرصهای شاهد موازی کاری گسترده و پرقدرت حاکمیت به

به نظر شما خطرات امنیتی ،تا چه حد بـاعـث ریـزش

منظور به محاق بردن جریان اصلی هستیم؛ از انجمنهای شعر و

نیروهای فعال در حوزهی فعالیتهای مدنی مـیشـود؟

ادب گرفته تا حیطههای آموزشی و کمک به یتـیـمـان و زنـان

این سوال از این جهت مطرح میشود که به هر حال علیرغم این

بیسرپرست .اما معتقدم که خالء نبود جامعهی مدنی اول از همـه

که فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی جـزو کـم هـزیـنـهتـریـن

دامن خود حاکمیت را خواهد گرفت -چنانکه گرفتـه اسـت -و

فعالیتهای اجتماعی در دنیا است ،در ایران این هزینهها با توجـه

مدیریت چنین فضای گستردهای به صورت دستوری و با از میـان

به بدبینی نیروهای امنیتی بسیار باال میرود ...اگر این تعریـف را

بردن هرگونه فضای اعتماد ساز ،هزینههای بسیـاری را بـر آن

که از رهگذر جامعهی مدنی است که شهروندان بـه حـقـوق و

تحمیل خواهد کرد و شرایطی را پیش رو خواهد آورد که نه امکان

مسئولیتهای اجتماعی خود آگاه میشوند ،بپذیریم ،در صـورت

پیشروی دارد و نه اقتدار فرضی که برای خود ترسیم کرده اسـت،

نبود یک جامعهی مدنی پویا در کشور چگونه میتوان این خالء را

اجازهی عقب نشینی در این حوزه را به وی خواهد داد.

گفتگو

طی ده سال گذشته هیچ گونه ارتباطی با آن نداشته است؟ حـتـی

پر کرد؟

با توجه به گذشت دو سال و
اندی از روی کار آمدن دولت
آقای روحانی ،افـقهـای پـیـش روی
نهادهای مدنی در این دولت را چـگـونـه
ارزیابی میکنید؟
در واقع اکنون جامعهی مدنی با شـرایـط
بسیار دشواری روبهرو است؛ حتی بسـیـار
دشوارتر از دوران آقای خاتمی .چرا که در
آن دوران مجلس در اختیار نـیـروهـای
اصالح طلب و قوهی قضاییه نیز با حضور
آقای هاشمی شاهرودی بسیار معتدل بود،
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گفتگو

و خود آقای خاتمی با وجود اینکه تمرکز بسیاری بر بهبود روابـط

نمودن فضا به منظور استفاده از فرصت! آقای روحانـی در حـال

خارجی داشتند ،اما هیچ گاه از فضای جامعهی مدنی داخل غافـل

تالش برای بازگشت به دوران پیش از احمدی نژاد هستند ،که در

نشدند و حتی در این مسیر هزینههای بسیاری دادند .اما اکـنـون

این میان هر گونه اعتراض به برخوردها و کارشکنیها و مشکالت

عالوه بر فعالیت شدیدتر نیروهای مخالف ،که در همان دوران هم

موجود به بهانهی عدم تخریب دولت با خودسانسوری روبهرو مـی

فعال بودند ،بافت مجلس و قوهی قضاییه نیز با آن دوران کـامـالً

شود؛ در نتیجه شاهد افزایش برخوردها و بازداشتها و تعطـیـلـی

فرق کرده است و باید به تمام این موارد شرایط منطقـه را هـم

نهادهای مدنی هستیم.

اضافه نمود که تحوالت و درگـیـریهـای مـنـطـقـه ،ریسـک

به نظر من میتوان ضمن پایبندی بر اصول -پرهـیـز از آرمـان

فعالیتهای مدنی برای قومیتهای دیگر را بسیار افـزایـش داده

گرایی و تبیین اهداف حقیقی با توجه به توانمندیها -از فـرصـت

است .در این میان اما نقش خود فعالین سیاسی
و مدنی را هم چندان مثبت نمیتوان تلقی کرد.
متاسفانه پس از روی کار آمدن آقای روحانـی،
فضای دوقطبی خاصی در همین جـریـان بـه
وجود آمد .گروه اول افرادی بودند که قایل بـه
ادامهی خط مشی پیشین تا دستیابی به اهداف
اولیه هستند و گروهی دیگر قـایـل بـه آرام

آقای روحانی در حال تالش برای
بازگشت به دوران پیش از احمدی نژاد
هستند ،که در این میان هر گونه اعتراض
به برخوردها و کارشکنیها و مشکالت
موجود به بهانهی عدم تخریب دولت با
خودسانسوری روبهرو می شود؛ در نتیجه
شاهد افزایش برخوردها و بازداشتها و
تعطیلی نهادهای مدنی هستیم.

پیش آمده نهایت استفاده را به نفـع تـرمـیـم
آسیبهای وارده به نهادهای مدنی طی ایـن
سالها برد و با رویکردی عملگرایانه ضـمـن
ایفای نقش در جهت تغییر فضا ،به بهبود آن
امیدوار بود.

عکس ماه
جشن شب یلدا در خانهی سالمندان بجنورد /عکس از ایرنا
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ممنون از فرصتی که در اختیار مـا
قرار دادید.

پرونده ی ویژه

ایمنی ،بهداشت حرفهای و سازمانهای بینالمللی
مختلفی از قبیل علوم پزشکی ،آمار ،شیمی ،سم شناسی،
آناتومی ،فیزیولوژی ،طب صنعتی و تغذیه بهره میگیرد .پیشرفت

حقوقی

امین محمدی راد

و تکامل صنایع و علوم و استفادهی روزافزون بشر از مواد و

وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان

محصوالت صنعتی و شیمیایی همچنان که بر تعداد و دامنهی
خطرات و بیماریهای ناشی از کار در محیطهای صنعتی افزوده

از آنجا که امروزه توجه به نقش نیروی انسانی به عنوان

است ،موجبات بررسیهای عملی و تحقیقات کارشناسی و

اصلیترین سرمایهی تولیدی و اقتصادی هر کشور اهمیت

تخصصی در زمینهی ارزیابی ،شناسایی و کشف فناوریهای

فزایندهای دارد ،دو مفهوم ایمنی ( )Safetyو بهداشت (

بازدارنده و درمانی در خصوص اینگونه عوامل مخرب و آسیب

 )Healthمرتبط با نیروی کار و فضای تولید به شکل گسترده و

رسان را نیز فراهم نموده است.

پیش روندهای به اولویتهای مورد بحث جامعهی جهانی و

یکم :تاریخچه ی ایمنی و بهداشت حرفهای

سازمانهای بین المللی بدل گردیده
است .امنیت در محیط کار به طور مستقیم
با سالمت و بهداشت نیروی کار در ارتباط
بوده و مدیریت منابع انسانی از طریق

صیانت از نیروی کار سبب رشد و توسعهی
اقتصادی خواهد شد.
به منظور نیل به ایمنی و بهداشت در
محیطهای کار و فضاهای تولید ،علم
”بهداشت حرفهای“ یا ”مهندسی بهداشت“(
 )Occupational Hygieneبه عنوان
تخصصی ویژه و مستقل از سایر دانشها ،به

هدفهای بهداشت حرفهای
همانا تامین و ارتقاء سالمت جسمی ،روانی
و اجتماعی برای کارگران ،کنترل و
پیشگیری بیماریها و حوادث ناشی از کار و
همچنین استفادهی بهینه از نیروی کار در
محیط و شغلی متناسب با شرایط جسمی و
روانی کارگران میباشد.فارغ از رویکرد
تخصصی ،علم بهداشت حرفهای از علوم و
دانشهای مختلفی از قبیل علوم پزشکی،
آمار ،شیمی ،سم شناسی،
آناتومی ،فیزیولوژی ،طب صنعتی و تغذیه
بهره میگیرد.

تشریح و تدوین روشهای شناسایی،

فارغ از اسناد کهن کشف شده در این زمینه،
پیشینهی علمی مباحث ایمنی و بهداشت
حرفهای به قرن شانزدهم میالدی باز میگردد.
از اواسط قرن شانزدهم به بعد ،دانشمندانی

همچون اگریکوال ( ،)Agricolaهامیلتون (
 ،)Hamiltonپاراسلسوس( )Paracelsusو
رامازینی( )Ramazziniاقدام به نگارش آثار
ارزندهای در این خصوص نمودند و به بررسی و
مطالعهی علمی فرآیند اکتشاف و استخراج
فلزات ،ابزار آالت کار ،محیطهای کاری،
حوادث و بیماریهای ناشی از کار و همچنین
وابستگی و رابطه میان برخی بیماریها با

ارزیابی و کنترل عوامل مخرب موثر بر سالمت جسمی و روانی

مشاغلی بخصوص پرداختند .برناردینو رامازینی که به پدر طب کار

کارگران در محیطهای کاری میپردازد .هدفهای بهداشت

مشهور است ،برای نخستین بار به پزشکان توصیه نمود که در

حرفهای همانا تامین و ارتقاء سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی

معاینات ابتدایی ،از شغل بیمار نیز به عنوان یکی از عوامل مهم و

برای کارگران ،کنترل و پیشگیری بیماریها و حوادث ناشی از کار

تاثیرگذار در تشخیص و درمان بیماریها سوال گردد.

و همچنین استفادهی بهینه از نیروی کار در محیط و شغلی

در نیمهی دوم قرن هجدهم و پس از وقوع انقالب صنعتی ،علم،

شماره  56متناسب با شرایط جسمی و روانی کارگران میباشد .فارغ از

صنعت و فناوری پیشرفت شایانی یافت .در راستای صنعتی شدن

رویکرد تخصصی ،علم بهداشت حرفهای از علوم و دانشهای

و افزایش سطح تولید ،انسان معاصر در معرض خطرات و تهدیدات
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کاری قرار گرفت .در مقام چاره جویی به جهت حل معضل

بینی شده است.

ناخواستهی پیشرو ،نیاز شدیدی به آموزش ،فراگیری و رعایت

عوامل زیانآور در محیط کار را میتوان به شکل ذیل دسته بندی

اصول ایمنی و بهداشتی نوین آشکار شد و بشر را بر آن داشت تا

نمود:

به منظور حفظ و حراست از نیروی انسانی و تامین سالمت ،ایمنی

 -۰عوامل فیزیکی :شامل دمای محیط کار (گرما ،سرما .رطوبت)،

و بهداشت ایشان ،تدابیری علمی و نهادین بیاندیشد.

میزان فشار (کمبود یا افزایش فشار محیط) ،اصوات ،نور محیط،

این چنین بود که مقدمات آفرینش نظام نوین علمی موسوم به

ارتعاشات و نیز وجود اشعههایی نظیر مادون قرمز و ماورای بنفش

”بهداشت حرفهای“ فراهم گردید .بهداشت حرفهای را در

در محیط کار

قالب علم و هنر شناسایی ،پیشگیری و کنترل آثار مخرب و زیان

 -۶عوامل شیمیایی :شامل بخارات ،گازها ،گرد و غبار ،مواد

آوری که ناشی از روش ،محیط و خصلت کار و مشاغل میباشند و

شیمیایی و صنعتی

به نحوی از انحاء موجبات تهدید ایمنی و سالمت فرد را فراهم

 -۷عوامل بیولوژیک :از جمله باکتریها ،ویروسها ،قارچها و

نموده و موجد بیماریهای حرفهای ،مسمویتهای شغلی و حوادث

انگلها

ناشی از کار میباشند ،تعریف مینمایند.

 -۲عوامل مکانیکی :شامل شکل قرارگرفتن بدن کارگران در حین

حفظ و ارتقای سطح سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی کارکنان

کار ،کار با اجسام سنگین و نیز نوع ابزار آالت و تجهیزات مورد

مشاغل مختلف به وسیلهی شناسایی ،آموزش ،پیشگیری و کنترل

استفاده

عوامل و خطرات بالقوه تهدیدکننده و آسیب رسان به سالمت

 -۲عوامل روانی :مانند استرسهای شغلی ،نحوهی ارتباط کارگر با

کارگران از طریق مطالعهی عوامل و شرایط نامناسب و زیانآور در

همکاران و کارفرما و همچنین میزان حقوق و مزایای شغلی

محیطهای کاری و بررسی آثار و پیامدهای سوء آن بر سالمت و

در علم بهداشت حرفهای ،عمده تالش بر شناسایی عوامل یاد

امنیت کارگران انجام میپذیرد .در این راستا برنامههایی در ارتباط

شده و اهتمام در جهت آموزش ،کنترل و حذف این عوامل

با حفاظت ایمنی و فنی کارگران ،معاینات منظم پزشکی و ایجاد

مخرب ،زیان آور و آسیب رسان بر سالمت و امنیت کارگران

پرونده ی ویژه

صنعتی و همچنین کهولت زودهنگام ناشی از شرایط نامطلوب

فعالیتهای آموزشی در خصوص بهداشت و امنیت شغلی پیش

حقوقی

بیشماری از جمله بیماریها و حوادث ناشی از کار در محیطهای

امکانات بهداشتی ،درمانی و اورژانس در محیطهای کاری و نیز

میباشد.
دوم :ایمنی و بهداشت حرفه ای از منظر حقوق بین الملل
برنامههای مدونی توسط برخی از سازمانهای بین المللی
مبتنی بر تمرکز بر سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت
شغلی طرح ریزی شده است که به عنوان ابزاری برای ارتقاء و
بهبود مستمر سیاستهای مربوط به پیشگیری و کنترل
خطرات بالقوه بر سالمت و امنیت کارگران مشاغل مختلف
مورد استفاده قرار میگیرد .چنین برنامههایی همواره به لزوم
استفادهی یکپارچه از این سیستمها در سطوح ملی و جهانی
تاکید میورزند.
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پرونده ی ویژه

به جهت بازبینی قواعد و اصول بین المللی در خصوص ایمنی و

دریافت حقوق بهرهمند شود“.

بهداشت کار ،شناخت شماری از سازمانهای بین المللی که به

تضمین حقوق شناخته شده و موکد کارگران -از جمله حق امنیت

نوعی با ایمنی و بهداشت کار ارتباط دارند و بررسی اجمالی

و بهداشت شغلی -در راستای احترام به حقوق مصرحه در

نحوهی عملکرد آنها ،مفید فایده به نظر میرسد:

اعالمیهی جهانی حقوق بشر برای تمام ابنای بشر ،از پیش

۰ـ سازمان ملل متحد (:)United Nations

نیازهای تحقق عدالت اجتماعی در سطح بین المللی میباشد.

هدف اصلی و اولیهی سازمان ملل متحد ،همانا برقراری صلح و

عدالت اجتماعی یکی از ارکان توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و

امنیت بین المللی میباشد .در این راستا و به منظور دسترسی به

ضامن برقراری صلح و امنیت در جهان میباشد.

صلح و امنیت ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۰۱

۶ـ

دسامبر  ۰۷۲۸اقدام به تصویب سندی ارزشمند تحت عنوان

:)Organization

”اعالمیهی جهانی حقوق بشر“ نمود که در ضمن سی ماده ،حقوق

سازمان بهداشت جهانی ( )W.H.Oیکی از موسسات وابسته به

و آزادیهای همهی ابنای بشر بازشناسی ،تعریف و تضمین

سازمان ملل متحد میباشد .از اهداف کلی این سازمان در زمینهی

گردیده است .تعدادی از مواد این

سازمان

بهداشت

سازمان بین المللی کار ( )I.L.Oیکی از

جهانی

( Health

World

حقوق کار میتوان به کوشش در جهت

اعالمیه مستقیماً در زمینهی حقوق کار موسسات تخصصی سازمان ملل متحد میباشد که حفظ ،تامین و ارتقای سطح سالمت
میباشد .از جمله مادهی  ۶۷و مادهی  ۶۲به منظور تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جسمانی ،روانی و اجتماعی کارگران،
اعالمیه که مقرر میدارد:
”مادهی :۶۷

جهت بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و تالش در جهت پیشگیری از بیماریها و
حصول اطمینان از بکار گیری آنها شکل گرفته حوادث ناشی از کار و نیز تضمین

 )۰هر شخصی حق دارد کار کند ،کار است .این سازمان در سال  ۰۷۰۷تاسیس گردید و در انتخاب کارگران برای محیط و شغلی
خود را آزادانه برگزیند ،شرایط منصفانه و منشور فعلی آن که به بیانیهی فیالدلفیا مشهور است ،که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام
رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و

در سال  ۰۷۲۲به تصویب رسید .اهمیت ایمنی و

در برابر بیکاری حمایت شود.

بهداشت کار در مقدمهی اساسنامهی سازمان

 )۶همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی

بینالمللی کار تصریح شده و همواره در راس

در مقابل کار مساوی ،مزد مساوی

برنامههای این سازمان قرار داشته است.

بگیرند.
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آن را دارند ،اشاره داشت.
۷ـ سازمان بین المللی کار (
Labour
:)Organization

International

سازمان بین المللی کار ( )I.L.Oیکی از

 )۷هر کسی که کار میکند ،حق دارد مزد منصفانه و رضایت

موسسات تخصصی سازمان ملل متحد میباشد که به

بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانوادهاش را موافق حیثیت و

منظور تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت بهینه سازی

کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت

استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری

اجتماعی کامل شود.

آنها شکل گرفته است .این سازمان در سال  ۰۷۰۷تاسیس گردید

 )۲هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران

و منشور فعلی آن که به بیانیهی فیالدلفیا مشهور است ،در سال

اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیههای موجود بپیوندد“.

 ۰۷۲۲به تصویب رسید .اهمیت ایمنی و بهداشت کار در مقدمهی

”مادهی :۶۲

اساسنامهی سازمان بینالمللی کار تصریح شده و همواره در راس

هر شخصی حق استراحت ،فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از

برنامههای این سازمان قرار داشته است.

محدودیت معقول ساعات کار و مرخصیها و تعطیالت ادواری با

مهمترین هدف این سازمان ،هماهنگی در جهت ارتقای وضعیت
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شناسایی و تقویت استانداردها و اصول اساسی حقوق کار و ارتقای

مدرن و صحیح کنترل و ارتقای سطح سالمت نیروی انسانی مورد

پوششهای اجتماعی و موثر برای همهی کارگران میباشد.

تدقیق و تامل جدی قرار گیرد.

سازمان بین الملی کار ،چهار استراتژی کلی ذیل را برای قرن

پرونده ی ویژه

بهداشت کار و ایمنی محیط کار در سطح بین الملل از طریق

عوامل مخاطره آمیز و زیان بار شغلی و نیز اجرای روشهای

***

الف -تشخیص و ارتقای اصول بنیادین حقوق کار در سطح بین

منحصر به فرد را به همراه دارد :نخست ،حراست از نیروهای ماهر

المللی

و متخصص و صیانت از نیروی کار و دوم ،حفظ و نگهداری بهینه

ب -تالش در جهت ایجاد فرصتهای بیشتر برای زنان و مردان

از امکانات و ماشین آالت صنعتی .بدین سبب مقررات و ضوابط

به منظور دستیابی به درآمد کافی و شغل مناسب

بین المللی و داخلی متضمن حسن اجرای این اصول میباشد.

ج -افزایش پوشش و کارآیی حمایتهای اجتماعی برای همهی

به طور کلی میتوان گفت که روند رو به رشد تکنولوژی و افزایش

کارگران

قدرت ،سرعت ،کارآیی و پیچیدگیهای ماشین آالت صنعتی از

د -تقویت سه جانبهگرایی از طریق اشتراک منافع

یک سو و فقدان آموزش کافی برای کار با ماشین آالت و

فیمابین نمایندگان کارگران و کارفرمایان در سازمان (سازمان بین

شیوههای پیشگیری و مقابله با حوادث و سوانح کار از سوی دیگر،

المللی کار تنها موسسهی ”سه جانبه“ در سازمان ملل است که

از مهمترین علل بروز حوادث و سوانح ناشی از کار به شمار

متشکل از نمایندگان کارگران ،کارفرمایان و دولتها میباشد).

میآید .لیکن میتوان با توجه و دقت بیشتر به مواردی از جمله

شایان ذکر است که سازمان بین المللی کار در سال  ۶۱۱۷اقدام

ایمنی دستگاههای صنعتی ،افزایش ضریب ایمنی و استاندارد در

به نامگذاری روز  ۶۸اپریل ( ۸اردیبهشت) به عنوان ”روز جهانی

محل کار ،آموزش کارگران و نیز کاهش عوامل تنش ساز در

بهداشت کار و ایمنی“ نموده است .این روز در واقع یک نماد به

محیط کار (سر و صدا ،ارتعاشات ،سرما ،گرما یا رطوبت بیش از

منظور نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان در

حد) بروز و ظهور حوادث و سوانح کار را که میتواند منجر به

راستای پیشگیری از حوادث و بیماریها در محیط کار میباشد.

فوت ،از کار افتادگی و یا نقص عضو کارگران گردد ،به حداقل

شایسته است تا به پاس خدمات این خیل عظیم کوششگر،

ممکن رسانید.

حقوقی

حاضر تدوین و تعیین نموده است:

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار دو کارکرد مهم و

زمینههای علمی ،آموزشی ،پژوهشی و کاربردی به جهت شناسایی
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نقبی بر داستان زندگی رسوالن محروم

اجتماعی

امیر چمنی
کارشناس ارشد جامعه شناسی

نامش رسول است .روستایی زادهای که سرنوشتش سرنوشت
همهی روستاییها و همهی محرومان و زحمتکشان به حاشیه
رانده شده است .گویی تاریخ این مردمان ،تاریخ رنج و سختی و
کمبود و محرومیت و ستم طبقاتی ست .رسول سالی به دنیا آمد
که در ایران معاصر شعارها ،شعار رفع محرومیت بود و حکومت،
حکومت پابرهنگان و ستمکشیدگان و رنجبران .سال ،سالِ انقالب
بود .سال پنجاه و هفت .االن سی و هفت سال از آن روزها
میگذرد و رسول با یک انگشت قطع شده در کارگاه ،با دو فرزند
هشت ساله و دوساله ،از زندگی مجردی کارگری در شهر به روستا
برگشته و در روستایی از توابع شهرستان اهر (استان آذربایجان
شرقی) دوران نقاهتش را سپری میکند.
رسول وقتی نوجوان بود با هزار امید برای تحقق به رویاهایش
برای ادامهی تحصیل از روستا به شهرستان اهر مهاجرت کرد.
اشتباه نشود؛ منظور از ادامه تحصیل ،تحصیل در دانشگاه نبود .در
مدرسهی روستا فقط تا مقطع راهنمایی امکان تحصیل وجود
داشت و آنهایی که به فکر تحصیل در مقطع دبیرستان بودند،
باید به شهر میرفتند .چند سال هزینه روی دست خانواده گذاشت
و با کار پاره وقت و تابستانهای کشاورزی در روستا ،دیپلماش را
گرفت .به گمانش یک مرحله پیش افتاده بود و مدرکش در دست
بود و اگر پایان خدمت هم داشت حتماً میتوانست جایی استخدام
شود و از سرنوشت شوم محرومیت در روستا رهایی یابد و برای
خودش کسی شود تا مرارت های زندگی پدرانش را نداشته باشد.
بیدرنگ به خدمت سربازی رفت .از محرومیتی به محرومیتی
دیگر دچار شده بود .آشنا و پارتی نداشت که سفارشش را بکند تا
محل خدمتش جای مناسبی باشد .مثل همهی محرومان در
شماره  56حاشیه مانده به جای دور اعزام شد .سهم وی ایالم بود؛ از
محرومترین شهرهای ایران .برای اینکه هزینهی رفت و آمد
دی
 1394قدری برایش سنگین بود ،در کل دو سال فقط سه بار به مرخصی

آمد.
خدمتش که تمام شد ،با مدرک دیپلم و پایان خدمت ،پس از چند
ماه دربه دری برای پیدا کردن کار ،دست از پا درازتر به روستا
برگشت تا میراثدار سرنوشت پدرانش باشد .چند سالی به
کشاورزی مشغول بود ،تا اینکه ازدواج کرد .درآمد حاصل از
کشاورزی ،که از رونق هم افتاده بود ،جوابگوی نیازهای
خانوادهاش نبود .شیوهی کشاورزی کامالً سنتی و قحطی آب و
خشک شدن چاهها و رودخانهها و چشمهها ،چارهای برایشان
نگذاشته بود .او هم مثل بقیهی جوانان روستا به ناچار برای
کارگری به شهر رفت .ابتدا در نانوایی مشغول کار بود و سالها
دور از خانواده از شهری به شهر دیگر میرفت و نانوایی میکرد .تا
اینکه به سفارش یکی از دوستان سابقش به اهر برگشت و در
یکی از شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی ادارهی آب ،با
حقوق مصوب قانون کار اما بدون بیمه ،مشغول به کار شد .چند
سال گذشت و کارفرما طبق قراردادشان از واریز کردن حق بیمهی
کارگران سرباز میزد و وقتی به کارفرما اعتراض میکند ،اخراج
میشود .با شکایت به ادارهی کار با قرارداد سفید امضای خودش
مواجه میشود که روحش هم از محتوای آن خبر نداشت .در آنها
نوشته شده بود” :اینجانب رسول ...تمامی حق و حقوق خود را از
این شرکت گرفته و به درخواست بنده حق بیمهی اینجانب به
صورت نقدی به خودم پرداخت شده است“.
به روستا باز میگردد و یک سالی از حقوق بیمهی بیکاری استفاده
میکند .تا اینکه سه سال پیش در یک کارگاه کوچک تیرچه و
بلوک زنی کار پیدا میکند .این بار با حقوق مصوب قانون کار و
واریز بیمه .چنانچه خودش میگوید این کارگاه کوچک ،کامالً غیر
استاندارد بوده و بحث ایمنی کار در آنجا تقریباً شبیه جوک بود.
حتی یک جعبهی سادهی کمکهای اولیه هم آنجا وجود نداشت.
تولید به روش ابتدایی و سنتی بود و اکثر دستگاهها از رده خارج
بودند .با این حال چارهای جز کار برای دریافت چندرغاز حقوق
نداشت تا شکم زن و بچهاش را سیر و نیازهای معیشتیاش را
تامین کند .حدود سه ماه پیش ،حین کار روی دستگاه روغن
هیدرولیک فشار قوی که کار بلوک زنی با آن انجام میگرفت،
شیلنگ دستگاه به دلیل پوسیدگی سوراخ میشود و رسول برای
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ندارد؛ بنابراین از اقدام به این کار سرباز زده است .در مورد رسول
وی را پرداخت کرده است .طبق نظر کارشناسان بیمه اگر کارگاه
تحت پوشش بیمهی حوادث بود ،بیمه ،حدود بیست میلیون تومان
غرامت از بابت قطع عضو به وی پرداخت میکرد .ولی از این حق
نیز محروم است .تنها چارهی کار شکایت از کارفرماست که رسول

اجتماعی

اینکه روغن همه جا پخش نشود و آنجا را به کثافت نکشد،
بدون آگاهی از اینکه فشار روغن میتواند آسیب جدی به بدن
وی وارد کند ،انگشت سبابهاش را روی سوراخ میگیرد تا دوستش
دستگاه را خاموش کند .فاجعه رخ میدهد .فشار روغن انگشت
وی را سوراخ میکند .میگوید کارگران آنجا هیچ گونه آموزشی
ندیدهاند و بدون داشتن دانش فنی ،از روز اول کنار کارگران دیگر
به مرور زمان کار را یاد گرفتهاند .انگشتش که سوراخ میشود ،وی
را به کلینیکی در نزدیکی کارگاه میرسانند و پزشک آنجا به یک
پانسمان ساده بسنده میکند و میگوید چیزی نیست و تا یک
هفته خوب میشود .یکی از مشکالت اصلی شهرستانها در بخش
بهداشت و درمان ،محرومیت و نبود امکانات الزم و نیروهای
متخصص جهت مداوای بیماران و آسیب دیدگان است .رسول
یک هفته را با درد و عفونت میگذراند و مجدداً به کلینیک
مراجعه میکند .مجدداً پزشک آنجا می گوید چیزی نیست و
عفونت کرده است و با یک نسخه دارو خوب میشود .رسول که از
وضعیت خودش بهتر از پزشک با خبر بود ،جهت اطمینان به تبریز
می رود که در بیمارستانی مجهزتر به مداوایش بپردازد .در
اورژانس بیمارستان شهدا ،متوجه میشود که بافت انگشتش از
بین رفته و استخوانش آسیب جدی دیده است و چارهای جز قطع
شدن انگشتش وجود ندارد ،تا عفونت خطرناک حاصل روغن
هیدرولیک به جا مانده در انگشتش به جاهای دیگر دست سرایت
نکند .هفت بار تحت عمل جراحی قرار میگیرد و نهایتاً دو بند از
انگشتش قطع میشود.
تا اینجا وضعیت کامالً فاجعه بار بوده است .ولی فجایع دیگری

اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید تمایلی به صرف هزینهی اضافی

از آن شکایت هم با توجه به اعتقادات و فرهنگ سنتی روستایی،
به دلیل حق نان و نمکی که با کارفرما خورده است و چند سال
است به برکت وجود این کارگاه امرار معاش میکند ،صرف نظر
کرده است .میگوید اگر کارفرما ،واقعا آدم پولداری بود شاید
شکایت میکردم ،ولی او هم مثل ما بدبخت است و حقوقش کمی
بیشتر از ماست .خودش هم چیزی ندارد که بابت غرامت به من
بدهد .میگوید قسمت و سرنوشت ما این بوده است .رسول یکی
میلیونها کارگر زحمت کشی ست که از طرفی قربانی نبود
امکانات در کارگاههای تولیدی و عدم آموزش و متعاقباً عدم

رعایت نکات ایمنی کار ،و از طرفی هم نادیده گرفته شدن حقوق
اولیهشان از جانب کارفرما شده است .اینها بدون اینکه حق شان
را از زندگی بگیرند ،در سکوت و خاموشی ،در هزارتوهای
سرمایهداری گم میشوند ،فراموش میشوند و میمیرند.

نیز وجود دارند .این کارگاه تحت پوشش
بیمهی حوادث نبوده و کارگران تنها تحت
پوشش بیمهی تامین اجتماعی بودهاند.
میگوید طی دو سال گذشته بارها به
کارفرما گفتهایم که بیمهی حوادث
مسئلهی مهمی است و کارگاه حتما باید
تحت پوشش این بیمه قرار گیرد .ولی نه
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نظارت کافی بر این گونه کارگاهها وجود
ندارد و نه بیمهی حوادث اجباری ست .از
طرفی هم کارفرما در این وضعیت رکود
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مزایای رعایت ایمنی در جهان امروز
جهت است که مدیران کارخانهها برای جلوگیری از هدر رفتن

کارگری

ساموئل بختیاری

سرمایه در اندیشهی ایجاد برنامه و سیستمهای ایمنی در
کارخانههای خود هستند.
مزایای رعایت ایمنی شامل؛ افزایش روحیه ،کاهش فشار کار،

فعال مدنی

کاهش حوادث ،کاهش صدمات وارده ،افزایش سطح رفاه و
در محیطهای صنعتی با وجود ماشین آالت و ابزار فروان غالباً

سالمتی ،ارتقاء کیفیت محصول و بهرهوری ،کاهش مخارج

کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند .با پیشرفت

درمانی و افزایش کارآیی میباشد.

فناوری و افزایش کاربرد ماشین در تولید نیز مخاطرات و احتمال

با توجه به هزینهزایی حوادث و مزایای رعایت ایمنی که در فوق

بروز حوادث در این گونه محیطها فزونی میگیرد .ایمنی علمی

آمد ،توسعه و تقویت موسسات بهداشت حرفهای و انجام اقدامات

است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان

تامینی به منظور پیشگیری از خطرات محیط کار ،جهت تعیین

میشتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و

استاندارها و تحقیق و آموزش در بهداشت حرفهای از الزامات

سرمایه گام بر میدارد .ایمنی امروزه در جهان به خصوص در

ایمنی محیط کار میباشد.

کشورهای صنعتی جا پای واقعی خود

بهداشت حرفهای در کنار ایمنی یکی

را پیدا کرده است و به عنوان امری امروزه مدیران صنایع دریافتهاند که برای ارتقاء بهرهوری از نظامهای هدایت کنندهای است که
ضروری ایفای نقش مینماید.
و حتی برای انتقال و توسعهی تکنولوژی تنها راه قابل توجه ما را در نیل به مفهوم محیط کار سالم
امروزه مدیران صنایع دریافتهاند که و مهم توجه به ایمنی میباشد و حتی بسیاری از مدیران و حفظ و ارتقاء سالمت محیط کار

برای ارتقاء بهرهوری و حتی برای کشورهای پیشرفته ایمنی را به صورت یک سرمایه گذاری مساعدت کرده است .امروزه با توجه
انتقال و توسعهی تکنولوژی تنها راه با سود برگشتی زیاد چه از نظر اقتصادی و چه از نظر به اهمیت موضوع سالمت نیروی کار
قابل توجه و مهم توجه به ایمنی انسانی میبینند و این گونه با آن برخورد میکنند؛ چرا که در تمامی کشورها نیازی فراگیر در
میباشد و حتی بسیاری از مدیران حوادث بسیار هزینهزا میباشند هزینههایی که به روشنی دستیابی به روشهای منسجم بهبود
کشورهای پیشرفته ایمنی را به دیده میشوند شامل خسارات وارده به تجهیزات و محصول ،شرایط کار احساس میشود .مطالعات
صورت یک سرمایه گذاری با سود بیکاری در زمان تغییرات ،زمان بررسی ،هزینهی آموزشی اخیر نشان دهندهی اپیدمی صدمات
برگشتی زیاد چه از نظر اقتصادی و

جانشینها و غیره است .از این جهت است که مدیران

ناشی از حوادث و بیماریهای

چه از نظر انسانی میبینند و این گونه کارخانهها برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه در اندیشهی حرفهای در جوامع معاصر است.
با آن برخورد میکنند؛ چرا که حوادث ایجاد برنامه و سیستمهای ایمنی در کارخانههای خود تخمین زده میشود که  ۰۶۱میلیون
بسیار هزینهزا میباشند هزینههایی که
هستند.
مورد صدمات ناشی از حوادث شغلی
به روشنی دیده میشوند شامل
شماره  56خسارات وارده به تجهیزات و محصول ،بیکاری در زمان تغییرات،
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زمان بررسی ،هزینهی آموزشی جانشینها و غیره است .از این

هر ساله منجر به  ۶۶۱هزار مورد
مرگ در سطح جهان میشود.
تعیین دامنهی بیماریهای ناشی از کار به دلیل عدم دسترسی به
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به بیماریهای مزمن و  ۷۲درصد به ناتوانی دائم از کار و ۶۲

میر در این صنایع ناچیزتر از دیگر فعالیتهای صنعتی و غیر

درصد منجر به مرگ میگردد .فشار اقتصادی که این امر به

صنعتی است ،خسارات و صدمات مالی و لطماتی که به اعتبار

کشورها وارد میآورد ،بسیار زیاد و در برخی موارد از مجموع

شرکتها به دنبال بروز حوادث در این صنایع و کارخانجات روی

بودجهی سیستم بهداشتی کشور بیشتر خواهد بود .حفاظت از

میدهند ،بسیار بیشتر و مخربتر از دیگر صنایع میباشند و

کارگران در مقابل عوارض سوء ناشی از مواجهه با عوامل

عوارض آن حتی میتوانند محیطهای اجتماعی و زندگی عادی

مخاطرهزا ،نیازمند مداخالت پیشگیری در محیط کار است.

مردم را تحت تاثیر خود قرار دهد .ناگفته پیداست که اگر حریق یا

مداخالتی که در حوزهی عملکرد فعالیتهای بهداشتی حرفهای

نشت گاز سمی در این مراکز رخ دهد ،شاغلین آن قسمت و

قرار دارد.

ساکنین همجوار آن را نیز قربانی خود خواهد کرد؛ همانند

برای نمونه ،براساس مطالعاتی که در صنایع پاالیش فرآوردههای

حادثهای که در بوپال هند باعث از بین رفتن ساکنین شهری در

نفتی به عمل آمده و نتایج آن ساالنه توسط موسسات و

کنار کارخانهی ساخت مواد شیمیایی شد و یا حادثهی چرنوبیل که

سازمانهای معتبر جهانی منتشر میشود حکایت از آن دارند که

باعث شد یک شهر به طور کامل از سکنه تخلیه شود و امکان

نرخ حوادث مرگبار و نرخ مرگ و میر بر اساس نفر در سال و نیز

بازگشت نیز فراهم نباشد.

پرونده ی ویژه

که  ۲۱درصد از  ۰۲۹میلیون موردی که سالیانه رخ میدهد منجر

است .نتایج مطالعات حاکی از این است که با آنکه نرخ مرگ و

کارگری

اطالعات کافی کاری مشکل است .لیکن برآوردها نشان میدهد

نرخ اتفاقات (شبه حوادث و حوادث) در این بخش از صنعت پایین
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مورد دیگر ،ساختمان سازی است که یکی از اشتغال زاترین صنایع

ناگواری گردیده است که خسارتهای مالی و جانی جبرانناپذیری

در کشور است که این گستردگی و تنوع کار در بخش ساختمان

در بر داشته است .عدم رعایت مسائل بهداشتی و سالمتی در

موجب گردیده به طور متوسط بیش از  ۷۲درصد حوادث ناشی از

کوتاهمدت و بلندمدت آسیبهای جدی وارد نموده است و در

کار را به خود اختصاص دهد .بررسیها نشان میدهد علت وقوع

نهایت از دیدگاه محیطزیست که باز هم با سالمتی و آرامش

اغلب حوادث در ساختمان ناشی از عدم آگاهی و آشنایی مالکین،

انسانها در ارتباط میباشد نیز ،اثرات منفی خود را برجا گذاشته

کارفرمایان ،پیمانکاران و مهندسین ناظر با آیین نامهها و

است .شاید تاکنون با کسانی مواجه شدهاید که در صنایع مربوط به

دستورالعملهای مربوط به رعایت ایمنی کارگاههای ساختمانی

مواد شیمیایی فعالیت میکردند و امروزه پس از گذشت چندین

میباشد .لذا آموزش اثربخش ایمنی کار در کارگاههای ساختمانی

سال و در روزهای بازنشستگی دچار اختالل تنفسی و ریوی

میتواند نقش به سزایی در تقویت فرهنگ ایمنی و متعاقباً کاهش

شدهاند.

حوادث و کنترل ضایعات و خسارات را در کارگاههای ساختمانی

آموزشهای حرفهای به کارگران ،آشنا کردن آنها با قانون کار و

ایفا کند .حوادث در کارگاههای ساختمانی در اثر عوامل مختلفی به

حقوق صنفی برنامهریزی هدفمند برای ایمنسازی محیط کار و

وقوع میپیوندد؛ عواملی از جمله شرایط نا ایمن کار در ارتفاع،

توجه به سالمت کارگران و استفاده از تجهیزات روزآمد ،میتواند

برخورد با اشیاء ،سقوط مصالح،
درگیری با ماشین آالت ،ریزش آوار و
گود و خطرات مربوط به حمل مصالح
با باالبر .با توجه به درصد حوادث

ناشی از عوامل خطرزا مشاهده
میشود حوادث ناشی از سقوط اشیاء
و سقوط افراد از بلندی بیش از ۰۶۱
سانتیمتر بیشترین میزان تلفات را به
خود اختصاص داده است.
بررسی دو نمونهی ذکر شده به
روشنی شباهت حوادث رخ داده برای
کارگران در دو عرصهی متفاوت
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بررسی دو نمونهی ذکر شده به روشنی شباهت حوادث رخ
داده برای کارگران در دو عرصهی متفاوت کاری را بیان
میکند .طبیعتاً مشکالت مشابه راه حلهای مشابه نیز دارند.
امروز با توجه به افزایش تولید در صنایع تولیدی و وسعت
خدمات سازمانها و نقش فیزیکی انسان ،حتی با وجود
تجهیزات پیشرفته ،لزوم توجه به رعایت مسائل ایمنی و
سالمتی انسانها و جلوگیری از آسیب پذیری محیطزیست و
کلیهی عناصر موجود در آن که نهایتاً به کیفیت زیست انسان
میپردازد ،ضروری میباشد .عدم رعایت مسائل ایمنی در
سازمانها تاکنون سبب بروز حوادث ناگواری گردیده است که
خسارتهای مالی و جانی جبرانناپذیری در بر داشته است.

تا حدود زیادی مانع از بروز برخی
حوادث در حین کار شود چرا که
آخرین آمارها بیانگر آن است که به
دلیل عدم رعایت نکات ایمنی کار،

حوادث منجر به فوت ناشی از
بیماریهای شغلی ،حدود  ۰۶برابر
حوادث فیزیکی است.
در کشورهای پیشرفته ضرورت
استفاده از این استانداردها به خوبی
درک شده است و با استقرار این
نظامها ،به خوبی از عهده کنترل و
مدیریت کیفیت محصول /خدمات و

کاری را بیان میکند .طبیعتاً مشکالت مشابه راه حلهای مشابه

رعایت اصول ایمنی

نیز دارند.

رعایت اصول ایمنی ،بهداشتی و زیستمحیطی از بروز بسیاری از

امروز با توجه به افزایش تولید در صنایع تولیدی و وسعت خدمات

حوادث ،مشکالت زیستمحیطی و مشکالت بهداشتی جلوگیری

سازمانها و نقش فیزیکی انسان ،حتی با وجود تجهیزات پیشرفته،

نموده ،تا در نهایت منجر به سود آوری و بازدهی برای آن

لزوم توجه به رعایت مسائل ایمنی و سالمتی انسانها و جلوگیری

سازمان ،جامعه و کلیهی ذینفعان گردد .این رسالتی است که بر

از آسیب پذیری محیطزیست و کلیهی عناصر موجود در آن که

دوش تمامی فعاالن در عرصهی کار و صنعت نهاده شده است تا

نهایتاً به کیفیت زیست انسان میپردازد ،ضروری میباشد .عدم

دیگر شاهد وقایع ناگوار ناپایدار نباشیم.

رعایت مسائل ایمنی در سازمانها تاکنون سبب بروز حوادث
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کارگران ساختمانی ،قربانی نهاد استبدادی کار
ترکیبی از سیاستهای غیر دمکراتیک اقتصادی به همراه انواع
برخوردهای امنیتی با کارگران که برای بهبود شرایط کار تالش
استبدادی در آورده است .این در حالیست که بدون در نظر گرفتن
حقوق پایهای کارگران ،تکیهی صاحبان قدرت بر شعار ”توسعهی
اقتصادی“ است.

در این ساختار معیوب ،بنا به روایت آمار و گزارشات گوناگون،
محیط کار میلیونها کارگر روزمزد ساختمانی بخشی از غیر
ایمنترین و مرگآفرینترین محیطهای کاری کشورمان محسوب
میشود .گزارشات متعدد نشان میدهد که طی تقریباً یک دههی
گذشته با گسترش بحرانهای گوناگون اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و زیست محیطی و بحران در حوزهی کار  ،بیش از 61
درصد از نیروی کار از پوشش قوانین حمایتی کار خارج شدهاند.
حذف گام به گام قوانین حمایتی قانون کار به همراه بیکاری و
کاهش سطح دستمزدها به زیر خط فقر یا
نزدیک به خط مرگ باعث شده است که
میلیونها کارگر روزمزد ساختمانی برای
نجات از بیکاری و گرسنگی تن به هر
گونه کار غیر ایمنی و مرگباری بدهند .در
گزارش دفتر آمار محاسبات اقتصادی و
اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در مورد

افزایش حوادث شغلی آمده است” :همراه
با رشد تورم و گرانی و بیکاری و کاهش
امنیت غذایی و بهداشت ،با افزایش بسیار
چشمگیر حوادث کار تا مرز صد در صد
روبه رو بودهایم“( )0بنا به آمار دولتی که
بازتاب واقعی تمام حوادث و مرگ
کارگران به خاطر حوادث و بیماریهای
شغلی نیست ،درسال  0388هر روز حدود

کارگری

مئکنند ،ساختار و نهاد کار در کشور ما را به صورت نهادی

محمد صفوی
فعال کارگری
 3کارگر به خاطر حوادث کار جان خود را از دست

دادهاند)2(.

درحالیکه در حال حاضر -در سال  - 0360رقم مرگ و میر

کارگران به واسطه حوادث شغلی به مرز  9نفر در روز ارتقاء یافته
است .از این تعداد سهم کارگران ساختمانی از حوادث شغلی
نزدیک به پنجاه درصد است.

()3

در چنین شرایطی خواست بیمهی کارگران روزمزد ساختمانی،
خواستهای که از زمان انقالب مشروطیت به این سو از جانب
جنبش کارگری ایران مطرح بوده است ،کماکان با موانع جدی از
جانب صاحبان قدرت و کار روبه رو است .در سال  ،0389پس از
تالشهای زیادی که از جانب کارگران ساختمانی انجام شد و
پس از اینکه میزان مرگ و مجروح

در این ساختار معیوب ،بنا به روایت آمار و گزارشات شدن کارگران به حد بحرانی رسید و
گوناگون ،محیط کار میلیونها کارگر روزمزد
کارگران به خاطر جراحات ناشی از کار
ساختمانی بخشی از غیر ایمنترین و مرگآفرینترین جان خود را در فقر و فالکت از دست
محیطهای کاری کشورمان محسوب میشود.
دادند ،بیمهی کارگران ساختمانی با
گزارشات متعدد نشان میدهد که طی تقریباً یک
تاخیر بیسابقهای به تصویب مجلس
دههی گذشته با گسترش بحرانهای گوناگون
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی و رسید )0(.لیکن این مصوبه با مخالفت
بحران در حوزهی کار  ،بیش از  90درصد از نیروی شورای نگهبان و برخی از صاحبان کار
کار از پوشش قوانین حمایتی کار خارج شدهاند .حذف و نهادهای دولتی به بهانهی اینکه
گام به گام قوانین حمایتی قانون کار به همراه بیکاری هزینهی کار برای صاحبان سرمایه باال
و کاهش سطح دستمزدها به زیر خط فقر یا نزدیک به میرود ،در همان مجلس در نطفه خفه
خط مرگ باعث شده است که میلیونها کارگر روزمزد
شد.
ساختمانی برای نجات از بیکاری و گرسنگی تن به هر
اینک با گذشت یک دهه که میزان
گونه کار غیر ایمنی و مرگباری بدهند.
مرگ و میر کارگران به دو برابر افزایش
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پیدا کرده است ،مجلس شورای اسالمی با تاخیری غیر ضروری

پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار نمیگیرند؟ متاسفانه در این

که طی آن هزاران کارگر به خاطر نداشتن بیمه دچار مرگ زود

همایش علی الریجانی همسو با خواست تبعیض گونه و ضد

هنگام شدند ،در اقدام تازهای بیمهی کارگران ساختمانی را ،که

حقوق بشری مسئولین نهاد دولتی ” کانون انجمنهای کارگران

جزییات آن بر ما پوشیده است ،به شکل ناقصی که فقط بخشی از

ساختمانی“ ،اعالم کرد که نه تنها بخش عظیمی از کارگران از

کارگران ساختمانی را زیر پوشش و حمایت خود قرار میدهد ،به

جمله کارگران مهاجر و پناهنده شامل این بیمهی کارگری

تصویب رسانده است.

نمیشوند ،بلکه با گرایشی تبعیض آمیز ،اظهار امیدواری کرد که
”بیگانهای در کشور ما در حال کار

در روز  29آذرماه  0360در همایشی
دولتی تحت عنوان ”همایش ملی کارگران

بیشک با وجود چنین سیاستهای رسمی

ساختمانی“ که با حضور رییس مجلس

تبعیض آمیز و نژاد پرستانهی دولتی ،متاسفانه

نباشد“!
بیشک با وجود چنین سیاستهای رسمی

شورای اسالمی در شهر قم برگزار شد شرایط کار کارگران ایران در نهاد استبدادی کار ،تبعیض آمیز و نژاد پرستانهی دولتی،
علی الریجانی ” ،اظهار خوشحالی نمود خصوصاً شرایط کار کارگران ساختمانی ،بهبود متاسفانه شرایط کار کارگران ایران در
که با تصویب قانون بیمهی کارگران چندانی نخواهد داشت .از این جهت در پی بی نهاد استبدادی کار ،خصوصاً شرایط کار
ساختمانی بیش از یک میلیون نفر از این حقوقی مطلق و نبود تشکلهای مستقل کارگری و کارگران ساختمانی ،بهبود چندانی نخواهد
کارگران در سراسر کشور بیمه شدهاند“ )1(.فقدان حق چانه زنی برای بهتر شدن شرایط کار ،داشت .از این جهت در پی بی حقوقی
این در حالی است که نزدیک به دو مرگ و مجروح شدن کارگران –به طور اخص مطلق و نبود تشکلهای مستقل کارگری
میلیون کارگر ساختمانی ،که با قربانی شدن کارگران مهاجر و پناهنده که جزو بی و فقدان حق چانه زنی برای بهتر شدن
خانوادههایشان حدود شش میلیون نفر حقوق ترین الیههای طبقهی کارگر ایران هستند شرایط کار ،مرگ و مجروح شدن کارگران
هستند ،در کشور مشغول به کار هستند - .به خاطر حوادث و بیماریهای شغلی رو به –به طور اخص قربانی شدن کارگران
پرسش این است که به چه علت تمام

فزونی خواهد گذاشت .امید که چنین مباد!

کارگران ساختمانی و خانوادههای آنان زیر

مهاجر و پناهنده که جزو بی حقوق ترین
الیههای طبقهی کارگر ایران هستند -به
خاطر حوادث و بیماریهای شغلی
رو به فزونی خواهد گذاشت .امید
که چنین مباد!
منابع:
 -0خبرگزاری ایلنا ،فروردین 0363
 -2تارنمای پزشک قانونی ،بهمن ماه
0386
 -3خبرگزاری ایلنا 00 ،آذرماه 0360
 -0روزنامهی مردم ساالری ،مهرماه
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محسن حکیمی :افزایش حوادث کار ،یکی از پیامدهای اجرای تبصرهی  33برنامهی ششم توسعه است

خود ،به سراغ محسن حکیمی ،فعال کارگری ،مترجم و از اعضای
کانون نویسندگان ایران رفته است .از وی آثار متعددی در حوزهی
شده است.
وی در این گفتگو میگوید” :مسئلهی ایمنی کار نیز همچون دیگر
مسائل کارگری دو جانب بیشتر ندارد :کارگران در یک طرف و
کارفرمایان و دولت در طرف دیگر“.
آقای حکیمی همچنین معتقد است که یکی از پیامدهای اجـــرای
تبصرهی  33بــرنامهی ششم پیشنهادی برای تــــوسعه ،افزایش
حوادث کار به علت استخدام نیروی کار ارزانترِ کارگران نـاماهر و
بیتجربه است و کارگران ناماهر و بی تجربهای که مجبورند برای
جبران دستمزد ناچیز خود حــداقل دو شیفت کــارکنند ،به مراتب
بیشتر در معرض حوادث ناشی از کار قرار خواهند گرفت.

گفتگو

علوم انسانی و تشکلهای کارگری ترجمه و روانهی بازار کتاب

گفتگو از علی کالئی
دانشگاه در رشتههای فنی ،دو نفر از مدیران صنایع ،دو نفر
نمایندهی کارگران ،مدیر کل بازرسی وزارت کار و باالخره وزیر

کار یا معاون او ،به عنوان رئیس این ”شورا“ .این ماده  3تبصره
دارد .طبق تبصرهی اول” ،پیشنهادات شورا“ باید به تصویب وزیر
کار برسد .در تبصرهی دوم گفته میشود که آیین نامهی داخلی
”شورا“ باید به تصویب وزیر کار برسد ،و طبق تبصرهی سوم،
انتخاب اساتید دانشگاه ،نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران
صنایع بر اساس دستورالعملی خواهد بود که باید به تصویب وزیر
کار برسد .به این ترتیب ،معنای واقعی مادهی  89قانون کار این
است که تمام تصمیمهای اجرایی مربوط به تامین ایمنی

به عنوان اولین سوال ،بفرمایید که قوانین کار در ایران،

محیطهای کار را یک نفر میگیرد و او هم جناب وزیر کار است.

تا چه حد تامین ایمنی محیطهای کاری را امری

 00عضو دیگر ”شورای عالی حفاظت فنی“ در تمام زمینهها فقط

ضروری به حساب میآورد؟ مثالً بازرسیهای ادارهی کار ،تعاون و

”پیشنهاد دهنده“ هستند و در واقع از نظر اجرایی هیچ کارهاند .این

رفاه اجتماعی در کاهش حوادث تا چه حد اجرا میشود و البته تا

سخن اصالً به این معنی نیست که اگر تمام اعضای این ”شورا“

چه حد جنبهی اصولی و کارشناسی دارد؟

در تصمیم گیریهای اجرایی نقش میداشتند ،شق القمر میشد و

به چند ماده از فصل چهارم قانون کار با عنوان ”حفاظت فنی و

مراکز کار و تولید یکسره ایمن میشد .بدیهی است که وقتی از

بهداشت کار“ اشاره میکنم تا معلوم شود این قانون تا چه حد

 01عضو ”شورا“ فقط  2نفر به عنوان ”نمایندهی کارگر“ حضور

میتواند ایمنی در محیطهای کار را تضمین کند .مسئولیت تامین

داشته باشند ،حتی اگر فرض کنیم این دو نفر نمایندگان واقعی

ایمنی در مراکز کار و تولید با نهادی است به نام ”شورای عالی

کارگران هستند و در انتخاباتی آزاد واقعاً از سوی کارگران برگزیده

حفاظت فنی“ که ،طبق مادهی  89قانون کار ،از  01عضو تشکیل

شدهاند ،باز هم کارگران به عنوان ذینفع اصلی ماجرا ،یعنی کسانی

میشود 9 :نفر معاونهای وزارت خانههای صنایع ،صنایع سنگین،

که قرار است ایمنی شان تامین شود ،در تصمیم گیریها فقط

کشاورزی ،نفت ،معادن و فلزات و جهاد سازندگی (برخی از این

حدود  03درصد سهم دارند و  83درصد تصمیمها به سود طرف

وزارت خانهها اکنون ادغام شده و یا تغییر نام دادهاند و به این

دیگر یعنی کارفرمایان و دولت گرفته میشوند .نیازی هم به این

نامها وجود ندارند) ،رئیس سازمان محیط زیست ،دو نفر از اساتید

توضیح نیست که بحث ”سه جانبه گرایی“ فریبی بیش نیست و
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مسئلهی ایمنی کار نیز همچون دیگر مسائل کارگری دو جانب

کمیتهی حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد “.چنان

بیشتر ندارد :کارگران در یک طرف و کارفرمایان و دولت در

که پیداست ،هدف این ماده ”جلب مشارکت کارگران“ از طریق

طرف دیگر .وقتی رابطهی حاکم بر اقتصاد ،رابطهی خرید و

ایجاد کمیتهای است که قرار است کارگران در آن نقش داشته

فروش نیروی کار باشد و تمام ساز وکارهای جامعهی بر این رابطه

باشند .اما این ماده نیز دو تبصره دارد که منظور واقعی قانون گذار

مبتنی باشد ،دولت به مثابهی اداره کننده جامعه نمیتواند در کنار

را از این ”مشارکت“ به خوبی نشان میدهد .طبق تبصرهی اول،

کارفرما یعنی خریدار نیروی کار قرار نداشته باشد .کافی است که

وظیفهی دو نفر از اعضای این کمیته ،که باید مورد تایید وزارت

فقط در بحثهای مربوط به تعیین ساالنهی حداقل دستمزد در ”

خانههای نامبرده باشند” ،برقراری ارتباط“ بین کمیته و این وزارت

”شورای عالی کار“ دقت کنیم تا این حقیقت مسلم بر همهی ما

خانه هاست .همین! ”برقراری ارتباط“ تنها کاری است که این دو

آشکار شود که این مسئله دو طرف بیشتر ندارد .بنابراین ،حتی

عضو کمیته میتوانند بکنند؛ اعضایی که تازه نه نمایندگان منتخب

اگر ”شورای عالی حفاظت فنی“ واقعاً شأن اجرایی میداشت و

کارگران بلکه افرادی هستند که از هفت خوان رستم گزینشها

تمام تصمیمها را شخص وزیر کار نمیگرفت ،بازهم کارگران

گذشته و به افتخار تایید از سوی وزارتخانههای فوق نائل

نقش ناچیزی در تصمیمگیریهای مربوط به ایمنی کار داشتند.

آمدهاند .تبصرهی دوم نیز آخرین میخهای محکمکاریهای

آنچه میخواهم بگویم این است که تبصرههای مادهی  89قانون

کارفرمایی را بر این ماده میکوبد تا کسی نپندارد که گویا کارگران

کار حتی همین نقش ناچیز را منتفی کرده است ،و میتوان گفت

میتوانند نمایندگان خود را برای عضویت در این کمیته انتخاب

کارگران از نظر قانونی هیچ نقشی در تامین ایمنی محیطهای کار

کنند” :نحوهی تشکیل و ترکیب اعضای کمیته بر اساس

و تولید ندارند .این واقعیت در مادهی  63قانون کار نیز به شکل

دستورالعملهایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی

دیگری خود را نشان میدهد .در این ماده چنین آمده است” :به

و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد

منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات

شد “.روشنتر از این نمیتوان حق کارگران برای ایفای نقش در

حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و

تامین ایمنی مراکز کار و تولید را پایمال کرد .در مورد نقش

بیماریها ،در کارگاههایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت

”ادارهی بازرسی کار“ در کاهش حوادث محیط کار نیز که

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند،

پرسیدهاید ،همین کافی است که بگویم طبق تبصرهی مادهی 66
قانون کار مقررات مربوط به چگونگی بازرسی
کار مطابق آیین نامهای خواهد بود که با پیشنهاد
”شورای عالی حفاظت فنی“ به تصویب وزیر کار
رسیده باشد .باالتر نشان دادم که معنای واقعی و
اجرایی ”شورای عالی حفاظت فنی“ همان وزیر
کار است .بنابراین ،معنای تبصرهی مادهی 66
این است که وزیر کار آیین نامهی بازرسی کار را
برای تصویب به وزیر کار پیشنهاد میکند! با
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توجه به تمام این نکات ،قضاوت در اینباره را
که چنین آیین نامهای تا چه حد میتواند جنبهی

اصولی و کارشناسی داشته باشد و به این ترتیب،
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به خوانندگان وامیگذارم...

اضافی را تضمین کند .مثالً ،اگر تولید ارزش اضافی با وسایل

تامین ایمنی محیط کاری ،کوتاهی به خرج میدهند.

نظایر آنها) امکان پذیر باشد ،کارفرما هیچ وقت برای وسایل

شما علت این امر را چه میدانید؟ در واقع قوانین موجود ،تا چه حد

ایمنی مرغوب و با کیفیت هزینه نخواهد کرد .یا اگر کارفرما بتواند

میتواند دست کارفرمایان را برای این کوتاهی باز بگذارد تا به

با ماشینهای کهنه و مستعمل ارزش اضافی را از کارگر بیرون

قولی آنها قوانین را دور بزنند؟ آیا مثالً شهرداریها برای ایمن

بکشد هیچ وقت سراغ خرید ماشینهای نو و بیعیب نخواهد

کردن کارگاههای ساختمانی از اهرم فشار در هنگام صدور مجوز

رفت.

استفاده میکنند؟

یک مثال مشخص و واقعی میزنم که مسئله را روشن میکند.

این که قوانین موجود تا چه حد میتواند کارفرمایان را قادر به

سلمان یگانه کارگری بود که در کارخانهی فوالد لوشان با دستگاه

نادیده گرفتن ایمنی کار کنند فکر می کنم در پاسخ به پرسش

بتونیر کار میکرد ،دستگاهی که از ترکیب سیمان و ماسه و مواد

نخست روشن شده باشد .شهرداریها نیز برای ملزم کردن

دیگر بتون تولید میکند .سلمان و خانوادهاش را من میشناختم و

کارفرمایان ساختمانی به رعایت ایمنی محیطهای کار باید به

آنچه در اینجا میگویم از طریق خانوادهاش به من منتقل شده و

قانون کار استناد کنند و وقتی در قانون کار چنین الزامی به طور

کامالً موثق است .او در جریان کار متوجه شده بود که دستگاه

واقعی وجود نداشته باشد ،حتی اگر شهرداریها خواهان این الزام

بتونیر بعضی وقتها گیر میکند و اشکال دارد .سلمان کارفرما را

باشند ،از دست آنها نیز کاری

ساخته نیست .اما این که چرا
کارفرمایان در تامین ایمنی محیط
کار کوتاهی میکنند ،بر میگردد به
رابطهی اجتماعی سرمایه ،یعنی
خرید و فروش نیروی کار .براساس
این رابطه ،کارگر از سر ناچاری و
برای امرار معاش نیروی کارش را
میفروشد و کارفرما نیز آن را
میخرد تا ارزشی بیش از ارزش
خرید آن را به دست آورد؛ ارزشی
که کارفرما آن را به صورت سود
انباشت میکند .در این رابطهی
اجتماعی ،فلسفهی وجودی کارگر
تولید همین ارزش اضافی است و از
همین رو ،ایمنی محیط کار و

یک مثال مشخص و واقعی میزنم که مسئله را روشن
میکند .سلمان یگانه کارگری بود که در کارخانهی فوالد
لوشان با دستگاه بتونیر کار میکرد ،دستگاهی که از ترکیب
سیمان و ماسه و مواد دیگر بتون تولید میکند .سلمان و
خانوادهاش را من میشناختم و آنچه در اینجا میگویم از
طریق خانوادهاش به من منتقل شده و کامالً موثق است .او
در جریان کار متوجه شده بود که دستگاه بتونیر بعضی وقتها
گیر میکند و اشکال دارد .سلمان کارفرما را در جریان این
مسئله قرار داده بود ،اما کارفرما گفته بود تعمیر یا تعویض
دستگاه مستلزم صرف هزینه است و او فعالً در شرایطی
نیست که این هزینه را بپردازد .به این ترتیب ،کارفرما سلمان
را بر سر یک دو راهی قرار داده بود :یا به ادارهی کار شکایت
کند ،که ریسک از دست دادن کارش را در پی داشت ،ضمن
آن هیچ معلوم نبود کارفرما بازرس ادارهی کار را نخرد و به
این ترتیب شکایت سلمان را بیاثر نکند .راه دوم ،ادامهی کار
با دستگاه خراب ضمن حفظ هوشیاری و رعایت نکات
ایمنی بود.
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موارد مستند متعددی وجود دارد که کارفرمایان ،در

ایمنی ارزان و بی کیفیت (دست کش ،عینک ،ماسک ،کفش کار و

پرونده ی ویژه

چه قدر میتواند در ”کاهش حوادث محیط کار“ نقش داشته باشد

حفاظت از جان کارگر فقط تا آنجا معنا دارد که تولید ارزش

در جریان این مسئله قرار داده بود،

اما کارفرما گفته بود تعمیر یا
تعویض دستگاه مستلزم صرف
هزینه است و او فعالً در شرایطی
نیست که این هزینه را بپردازد .به
این ترتیب ،کارفرما سلمان را بر سر
یک دو راهی قرار داده بود :یا به
ادارهی کار شکایت کند ،که ریسک
از دست دادن کارش را در پی
داشت ،ضمن آن هیچ معلوم نبود
کارفرما بازرس ادارهی کار را نخرد
و به این ترتیب شکایت سلمان را
بیاثر نکند .راه دوم ،ادامهی کار با
دستگاه خراب ضمن حفظ هوشیاری
و رعایت نکات ایمنی بود .اما مگر
کارگر چه قدر میتواند هوشیاری
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خود را حفظ و نکات ایمنی را رعایت کند؟ آیا کارگری که پس از

نقش تشکلهای کارگری را در رابطه با آگاه سازی

اتمام روز کار روزانه مجبور است چند ساعت دیگر هم اضافه

کارگران نسبت به دریافت حقوق خود و به ویژه حق

کاری کند ،باز هم میتواند هوشیاری خود را حفظ کند و به دامی

بیمه و از کارافتادگی ،تا چه حد موثر میدانید؟

که یک دستگاه خراب سر راهش گذاشته نیفتد؟ و این اتفاقی بود

تشکلهای کارگری مستقل نه تنها میتوانند کارگران را با حق و

که برای سلمان افتاد .او که تمام روز را کار کرده بود و در حال

حقوق شان آشنا کنند ،بلکه در صورتی که ساختار و مکانیسم

اضافه کاری بود متوجه شد که دستگاه گیر کرده و کار نمیکند.

شورایی داشته باشند ،بر دموکراسی مستقیم و از پایین مبتنی

باید دستگاه را از برق میکشید تا بتواند سنگی را که باعث از

باشند و به این ترتیب ،تجلی و تبلور نیروی سازمان یافتهی

کارافتادن دستگاه شده بود بیرون آورد .او کلید برق دستگاه را

کارگران علیه رابطهی اجتماعی سرمایه باشند قادرند کارفرما را

خاموش کرد ،غافل از اینکه برای خاموش کردن کامل دستگاه

واقعاً و عمالً مجبور به پذیرش خواستهای کارگران از جمله

یک کلید برق دیگر را نیز باید خاموش میکرد؛ او به علت

بیمههای بیکاری و از کارافتادگی و نظایر آنها کنند .تاکید بر این

خستگی مفرط این را از یاد برده بود .همین که سنگ را بیرون

نکته مهم است که کارگران اغلب در تجربه خود درمییابند که

آورد ،دستگاه به کار افتاد و سلمان را به درون خود کشید و با او

شکایت به دولت از دست کارفرما (به ویژه اگر کارفرما خودِ دولت

همان گونه برخورد کرد که با ماسه و سیمان .جسم له شدهی

باشد)غالباً به نتیجهی مورد نظر کارگران نمیانجامد و همین

سلمان را ،همکارانش بیرون کشیدند و به بیمارستان بردند .اما کار

آگاهی تجربی آنها را به این نتیجه میرساند که اوالً به دولت

از کار گذشته بود .همین یک مورد کافی است تا نشان دهد

نمیتوان امیدی بست و ،ثانیاً ،به مطالباتشان نخواهند رسید؛ مگر

کارفرما صرفاً به فکر سود خویش است و حفظ جان کارگر فقط تا

آن که روی پای خود بایستند و قدرت تحمیل خواستهایشان به

آنجا برای او مهم است که سوداندوزی او را تامین کند و یا به

کارفرما را به دست آورند .اینجاست که آنها به ضرورت تشکل

خطر نیندازد .دولت و قانون باید او را موظف به حفظ جان کارگر

میرسند .ممکن است برخی از کارگران ،به علت توهم نسبت به

کند ،که در پاسخ به پرسش نخست دیدیم اینها قادر به این کار

قانون کار ،برای متشکل شدن سراغ این قانون بروند .اما توسل به

نیستند.

قانون کار در این مورد نیز نتیجهای جز سرخوردگی کارگران ندارد.
بسیاری از کارگرانی که دچار حوادث ناشی از کار

زیرا قانون کار درمادهی  030از فصل ششم خود تنها سه نوع

میشوند ،طبق وعده و وعیدهای کارفرما ،دست کم

تشکل (شورای اسالمی ،انجمن صنفی و نمایندهی کارگران) را

موقتاً ،از شکایت صرف نظر میکنند .علت این پدیده و رفتار

مجاز دانسته و این سه نوع تشکل نیز ،با توجه به این که چگونگی

کارگران چیست؟

تشکیل ،حدود وظایف و اختیارات و نحوهی عملکرد و باالخره

همین مورد کشته شدن سلمان یگانه بر اثر حادثه در محیط کار

نحوهی انتخابات در هر سه تای آنها باید به تایید هیات وزیران

نشان میدهد که علت اصلی صرف نظر کردن کارگران از شکایت

برسد ،کامالً دولتی هستند .بدیهی است که تشکلهای دولتی نه

از دست کارفرما به ادارهی کار اخراج و از دست دادن کار است.

تتها قادر به تحقق مطالبات کارگران نیستند بلکه ،درست برعکس،

کارفرما ممکن است بالفاصله این کار را نکند ،اما با توجه به این

اساساً برای مهار مبارزهی کارگران علیه سرمایه به وجود آمدهاند.

که اکنون بیشتر قراردادهای کار موقت و حداکثر یکساله است،

بنابراین ،در اوضاع کنونی ،ایجاد تشکل مستقل و متکی بر نیروی

کارفرما به راحتی میتواند قرارداد کارگر شاکی را تمدید نکند و

کارگران ،که بتواند از جمله ایمنی محیطهای کار و تولید را

بهانهی او برای این عدم تمدید نیز ،معموالً عدم نیاز به کارگر

تضمین کند ،فقط و فقط به صورت دوفاکتو و با ابتکار عمل خود

است.

کارگران میسر است.
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که جمعیت جوان بیکار و جویای کار در کشور ما ،جمعیت کمی

سازمان نایافتگی طبقهی کارگر ایران ممکن است بسیاری از

نیست و به عنوان نمونه ،طبق پیشنهاد جدید دولت با محوریت

کارگران شاغل باالی  26سال نیز برای این که کار خود را از

سازمان مدیریت و در راستای تبصرهی  ۷۷برنامهی ششم توسعه،

دست ندهند ،سطح پایین دستمزدها را بپذیرند .یک پیامد دیگر

میتوان گفت که استخدام کارگران زیر  26سال ،به دلیل در نظر

اجرای این تبصره ،همان طور که شما گفتید ،افزایش حوادث کار

گرفتن حداقل حقوقی پایینتر برای آنها ،در دستور کار قرار دارد.

به علت استخدام نیروی کار ارزانترِ کارگران ناماهر و بیتجربه

از طرفی هم شاهد بودیم که بحث اخذ کارت مهارت طبق

است .وقتی کارگران ماهری چون سلمان یگانه بر اثر از دست

مصوبهی آیین نامهی تامین اجتماعی چندان موفق نبود .با این

دادن هوشیاری به علت خستگی ناشی از کار بیش از حد دچار

مقدمه ،به نظر شما اساساً مقصر دانستن کارگران پس از بروز

حادثه میشود ،بدیهی است که کارگران ناماهر و بی تجربهای که

حوادث کاری ،تا چه حد میتواند محلی از اعراب داشته باشد؟

مجبورند برای جبران دستمزد ناچیز خود حداقل دو شیفت

به نکتهی مهمی اشاره کردید .پیامد تبصرهی  33برنامهی ششم

کارکنند ،به مراتب بیش از آنها در معرض حوادث ناشی از کار

پیشنهادی برای توسعه ،فقط کاهش حداقل دستمزد کارگران زیر

قرار دارند .تقصیرکار اصلی این حوادث ،رابطهی اجتماعی سرمایه

 26سال به  31درصد حداقل دستمزد کنونی نیست .این تبصره،

و دولت حافظ این رابطه است و مقصر دانستن کارگران ،همان

چنانچه اجرا شود ،سطح دستمزدها را برای کل طبقهی کارگر

طور که شما گفتهاید ،هیچ محلی از اعراب ندارد.

کاهش خواهد داد؛ زیرا دست کارفرمایان را بازخواهد گذاشت که

مسئوالن اعالم کردهاند که سازمان تامین اجتماعی

پرونده ی ویژه

در حوادث ناشی از کار ،تاثیر گذار است .این در حالیست

سال استفاده کند .به این ترتیب ،با توجه به ضعف و پراکندگی و
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سوابق کاری و مهارت کارگر در تعیین میزان قصورش

به جای کار کارگران باالی  26سال ،از کار کارگران بیکار زیر 26
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برای بیمهی کارگران ساختمانی نباید سهمیهای تعیین کند و این

کارگران ساختمانی در حالی مخاطره آمیزترین کارها را انجام

کار خالف قانون جدید است و با آن برخورد میشود .سوالی که در

میدهند که در ناامنترین و بی پشت و پناهترین شرایط زندگی

اینجا مطرح میشود این است که آیا مقابله با این قبیل تخلفات

میکنند .مسئلهی تعیین سهمیه برای بیمهی کارگران ساختمانی و

سازمان ،امری ممکن برای کارگران است؟

قالیباف نیز دعوای بین دو نهاد سرمایهداری است و ربطی به

داستان بیمهی کارگران ساختمانی (و البته قالیباف) نیز فصل

کارگران ندارد .سازمان تامین اجتماعی مدعی است که دولت سهم

دیگری از کتاب سرمایهداری ایران است که درس آموز است؛ اگر

 21درصدی خود را برای بیمهی کارگران ساختمانی و قالیباف

در اینجا آن را با هم ورق بزنیم .قضیه از چند سال پیش شروع

نپراخته است و کماکان نمیپردازد .به همین دلیل ،از چند سال

شد که پس از اعتراضهای کارگران ساختمانی و تصویب بیمهی

پیش برای بیمه کردن این کارگران سهمیه تعیین کرد و اعالم

این کارگران در مجلس ،وزارت کار اعالم کرد که آنها برای بیمه

کرد مثالً برای شش ماه از تاریخ فالن تا فالن بیش از تعداد

شدن باید دورههای آموزشی را در مراکز آموزش فنی و حرفهای

معینی از این کارگران را بیمه نخواهد کرد .از مهر ماه امسال (

وزارت کار طی کنند و پس از دریافت کارت مهارت برای بیمه

 )0360نیز ظاهراً حتی همین سهمیه بندی نیز منتفی شده و هیچ

کردن خود به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند .با این همه،

سهمیهی جدیدی اعالم نشده است .دولت به این کار سازمان

پس از گذشت چند سال ،از  2میلیون کارگر ساختمانی تا کنون

تامین اجتماعی معترض است و آن را خالف قانون میداند .آیا

فقط  611هزار نفر بیمه شدهاند ،که بخش قابل توجهی از آنان نیز

کارگران ساختمانی و قالیباف میتوانند با تخلفات سازمان تامین

اساساً کارگر ساختمانی نیستند .همان طور که شما در پرسش قبلی

اجتماعی مقابله کنند؟ آری میتوانند ،به شرط آن که برای مقابله

اشاره کردید ،این طرح ”ناموفق“ بود و شمار زیادی از بساز و

با سازمان تامین اجتماعی به دولت آویزان نشوند و به جای آن

بفروشها ،مقاطعه کاران ،بنگاه داران ،نمایشگاه داران ،دکان داران

تشکل شورایی مستقل خود را بر پا دارند و با تکیه بر نیروی

و به طورکلی دارندگان مشاغل آزاد (چیزی حدود  81هزار نفر)،

سازمان یافتهی خود برای دستیابی به مطالبات خود ،از جمله

که باید برای بیمه کردن خود مبلغی زیادتر از حق بیمهی کارگران

بیمهی بازنشستگی و درمانی ،مبارزه کنند .گفتنی است که در

میپرداختند ،این کارتهای مهارت را به ثمن بخس در بازار آزاد

جریان مطرح شدن بیمهی کارگران ساختمانی و قالیباف فقط

خریدند و با در دست داشتن آن به عنوان کارگر ساختمانی به

دولت و وزارت کار نبود که این کارگران به آن آویزان شدند.

سازمان تامین اجتماعی مراجعه و خود را بیمه کردند .به این

خانهی کارگر نیز از این آب گل آلود ماهی گرفت ،به این ترتیب

ترتیب ،کسانی که در این میان سرشان بی کاله ماند ،همانا

که شایع کرد کارگران ساختمانی و قالیباف برای بیمه شدن باید

کارگران ساختمانی و قالیباف زیادی بودند که به علت جبر بی

عضو خانهی کارگر نیز باشند .جمعیت زیادی از این کارگران نیز

چون و چرای امرار معاش روزانه قادر به حضور در کالسهای

به امید بیمه شدن در مقابل ساختمان خانهی کارگر صفهای

آموزشی نبودند و از همین رو ،نتوانستند کارت مهارت را اخذ کنند.

طوالنی بستند و با پرداخت حق عضویت به عضویت آن درآمدند،

همین امر خود کمک بزرگی به کارفرمایان ساختمانی و قالیبافی

تا هم بر انبوه سیاهی لشکر این تشکل دولت ساخته بیفزایند و هم

بود؛ زیرا آنها به این ترتیب میتوانستند به جای به کارگرفتن

جیب های آن را پر کنند .این نیز درس دیگری بود که نشان داد

کارگران دارای کارت مهارت  -که کارفرمایان را موظف به بیمهی

کارگران ناتوان و پراکنده و سازمان نایافته با چه سهولتی مورد

کارگران میکند  -از کارگران فاقد این کارت استفاده کنند .و این

سوءاستفادهی احزاب دولتی قرار میگیرند.

در حالی است که طبق آمار خود دولت حدود  01درصد از حوادث

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامهی خط صلح

کار مربوط به کارگاههای ساختمانی است .به عبارت دیگر،

قرار دادید.
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یک لقمه نان به بهای خون
امروزه با سرعت گرفتن تکنولوژی ،تمایل انسان به بلند مرتبه
سازی ،نیاز به انرژی بیشتر و سرعت ماشین آالت از یک طرف،
طرفی دیگر و مهمتر اینکه ،عدم وجود حمایتها و تضمینات
حقوقی ضروری ،هر ساله تلفات و خسارات انسانی ناشی از کار در
ایران را افزایش داده

است)0(.

اگر چه میتوان افزایش این گونه حوادث را از زوایای مختلف
مورد مطالعه قرار داد ،اما سهم قوانین کیفری در بازدارندگی این
حوادث کم نیست؛ لذا شایسته است تا به اختصار نگاهی انتقادی
به برخی قوانین کیفری در این حوزه داشته باشیم.
”هدایت“ ،کارگر معدن مس بود .بعد از شش سال کار ،باالخره در
یکی از روزهای بهار یکی از آوارهای پی در پی معدن او را گفتار
کرد و بعد از سه روز پیکر بیجانش به خانوادهاش تحویل داده شد.
سهم خانوادهی این معدنکار در از دست دادن نانآور خانوادهشان
بر اساس قانون مجازات اسالمی ،دیهی کامل مرد مسلمان است.
در فرضی که کارفرما بیمهی مسئولیت داشته باشد ،از محل آن،
دیهی مرحوم پرداخت میگردد.
”هوشنگ“ ،اهل یکی از روستاهای استان مازنداران به اتفاق
جمعی از کارگران محل زندگیاش برای به دست آوردن لقمهای
نان پیشنهاد کاری در استان بوشهر را قبول میکند .او به اتفاق
گروهی دیگر ،دکلبندی شبکهی برق فشار قوی را شروع

میکنند .بدون اینکه امکانات ایمنی الزم در اختیار داشته باشند
در حال بستن تاج دکل هستند که هوشنگ سقوط میکند و جان
میبازد .به دلیل اینکه پیمانکار مجری دکل بندی ،پیمانکار دست
پنجم است خانوادهی این کارگر سالها مجبور میشود که راه
بسیار طوالنی بین مازندران تا بوشهر را طی کنند تا به خسارت
ناچیزِ ناشی از این حادثه دست پیدا نمایند.
”محمد نبی“ ،کارگر اهل افغانستان قربانی و نمونهی دیگری است
که در حال حفر چاه به دلیل سقوط سنگ به درون چاه ،جان

وکیل و پژوهشگر حقوقی

حقوقی

فقدان آموزش کافی و الزم ،عدم حمایت الزم از نیروی کار از

حسین رئیسی

میبازد .او جدا از اینکه هیچگونه امکانات ایمنی در اختیارش قرار
نداشته ،بیمه نبوده و مالک نیز در حال حفر چاه به شکل غیرمجاز

بوده است .فرزندان این کارگر که انتظار پدر را میکشیدند ،چگونه
میتوانند ادامهی زندگی بدهند؟!
در حوادث متعدد شبیه به این موارد ،کارگران مختلفی هر ساله
جان می بازند .کارگران معادن و شبکههای فشار قوی برق و
دکلهای حفاری از جمله کارگران ماهری هستند که معموالً
کارفرمای آنان حداقلهای اصول ایمنی و بهداشت کار را هم
مراعات نمیکند .کارگران فصلی ،مهاجر و اتفاقی روزمزد نیز
قربانیان خاموش این نوع حوادث اند که هیچگاه از امکانات ایمنی
و در نهایت حمایتهای پس از حادثهی احتمالی ،برخوردار نیستند.
هیچگاه در رویهی قضایی موجود دادگاههای ایران کارفرمایی به
دلیل عدم آموزش ایمنی به کارگری که در اثر بی اطالعی دچار
حادثه شده است ،به مجازات بیشتری محکوم نشده است و اساساً
مجازات متناسبی پیش روی کارفرمایان در حالت وقوع حادثهی
ناشی از کار ،قرار ندارد.
یکی از معضالت امروز محیطهای کار و افزایش خطر نسبت به

کارگران ،عدم حمایت از کارگران فصلی ،مهاجر اعم از مهاجران
درون کشور و مهاجران اهل افغانستان و کارگران اتفاقی ،و
همچنین ظهور پیمانکاران دست چندم در کارهای پیمانی است که
معموالً یک شرکت با نفوذ با استفاده از منابع رانت خود در
مناقصههایی شرکت و قراردادهای چندین میلیاردی را به دست
میگیرد و بالفاصله آن پیمان بدون انجام هرگونه کاری با کسب
سودی قابل توجه به پیمان کاران دست دوم و دست دهم نیز
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واگذار میشود .به جز پیمانکار اصلی که روی کاغذ و در زمان

ایران نشان میدهد که معموالً دادگاهها مجازات زندان را دربارهی

ارسال پیشنهاد قیمت برای مناقصه ،هزینهی آموزش و ایمنی را

کارفرمایان به جریمههایی سبک تبدیل میکنند .مجازات دیه نیز

برای کارگران محاسبه مینماید و به قیمتهای خود میافزاید،

در فرض امکان وصول به هیچ وجه -همان طور که گفته شد،-

بقیهی پیمانکاران مجبور نیستند تا شرایط الزم و دقیق در محیط

اثر بازدارندگی از این نوع حوادث را فراهم نمیسازد .در فرض

کار را برای حفاظت از جان کارگران معمول بدارند .در این شرایط

معلولیت کارگر در اثر حادثه ،او در خوشبینانهترین حالت از کار

اگر کارگری دچار حادثه شود مسئول حادثه مشخص نیست؛

افتاده محسوب میشود و حداقل حقوق مستمری و دیهی عضو

کارفرمایان متعدد در این نوع پیمانها شرایط کارگر و خانوادهی او

آسیب دیده را دریافت خواهد کرد .سرنوشت کارگران معلول بسیار

را سخت میسازد و مسئولیتهای کارفرمای کارگر در قبال حادثه

رقت بار دیده میشود.

به روشنی مشخص نخواهد شد .آنچه به عنوان ابزار پیشگیری از

در نتیجه میتوان گفت با وجود اینکه هزاران بخش نامهی ایمنی

وقوع حوادث ناشی از کار باید اتفاق بیفتد نیز بر عهدهی شخص

و بهداشت کارهای مختلف در کشور برای مشاغل گوناگون وجود

معینی قرار نمیگیرد؛ از جمله مشخص نخواهد شد کارگران

دارد ،اما بافت سنتی محیط کار و عدم سخت گیری الزم در

مشغول به کار در محیطهای مختلف چنین پیمانهایی ،آموزش

اجرای قوانین و مقررات مربوطه از یک طرف و غیر بازدارنده بودن

الزم برای برخورداری از ایمنی را فراگرفتهاند یا خیر؟ آیا نظارت

مجازاتهای پیش بینی شده در فرض وقوع حوادث از طرفی

مستمر بر محیط کار به وسیلهی کارفرمای مسئول صورت

دیگر ،زمینه را برای استمرار این نوع حوادث فراهم نموده است .از

می گیرد یا نه؟ آیا امکانات ایمنی به سهولت در اختیار کارگران

این نظر میتوان گفت کارگران ،به خصوص کارگران در

قرار گرفته است یا نه؟ از این نظر اغلب پیمانهایی که امروز به

محیطهای پر خطر ،همواره بیپناهترین قشر زحمت کش جامعه

صورت کالن در کارهای مهم دیده میشود ،محیطهایی غیر ایمن

هستند.

برای کارگران محسوب میشوند و قوانین موجود ،حمایت موثری
از کارگران ،چه قبل از حادثه و یا پس از آن ،انجام نمیدهد.

پانوشت:

در فروض مختلف علیرغم اینکه مسئولیت کارفرما در هر

 -0برای مطالعهی بیشتر ر.ک به بهرامی ،پانتهآ ،افزایش حوادث ناشی از

حادثهای که ناشی از کار باشد بدون تردید مفروض است ،اما

کار در ایران ،یورو نیوز

برخورد قوانین کیفری اثر بازدارندگی در این
نوع حوادث را به خوبی معمول نخواهد
داشت.
مجازات کارفرمای خاطی در حوادث ناشی
از کار منجر به مرگ ،به استناد مادهی 909
قانون مجازات اسالمی ،تعزیرات یک سال
زندان و پرداخت دیه است .نرخ دیه در سال
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 0360مبلغ  091میلیون تومان تعیین شده
است .این مبلغ باید تمام زندگی خانواده و
فرزندان کارگر را تا به سن قانونی میرسند،
عکس از ایسنا

تامین مالی نماید! رویهی قضایی معمول در
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تمام کوششهای انسانی در بستر سالمت شکل میگـیـرد و در
صورت وجود سالمت ،افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابـع
عدم بیماری یا ناتوانی بلکه حالت کامل رفاه جسمـی ،روانـی و
اجتماعی تعریف کرده است .سالمتی انسان از حـقـوق اولـیـهی
اوست و بایستی منابع اساسی برای تامین سالمت را در دسترسـی

داشته باشد .ابعاد سالمت متنوع میباشد و ما بیـشتـر بـا بـعـد
جسمانی آن آشنا هستیم ،اما باید به این موضوع باور داشـت کـه
تمام ابعاد سالمت در جایگاه خود حائز اهمیت هسـتـنـد .درک و
شناخت همه جانبهی سالمت ایجـاب مـیکـنـد ،نـظـامهـا و
ساختارهایی که وضعیت اجتماعی اقتصادی و محیط فیزیکی را در
کنترل و تسلط خود دارند و بر سالمت و رفاه فرد و جامعه تاثـیـر
میگذارند ،در نظر بگیرند.
سالمت اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در چند دههی اخیر
به عنوان عوامل موثر بر کیفیت زندگی مورد توجه قرار گـرفـتـه
است .سالمت اجتماعی ترکیبی از چند عامل است که در مجمـوع
نشان میدهند چقدر یک شخص در زندگی اجتماعیاش مثالً بـه
عنوان همسایه ،همکار و شهروند عملکرد و کنشی مناسـب دارد.
امروزه سالمت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سالمت ،در کـنـار
سالمت جسمی و روانی و معنوی نقش و اهمیت گستردهای یافته
است؛ به گونهای که دیگر ،سالمـتـی فـقـط عـاری بـودن از

بیماریهای جسمی و روانی نیست ،بلکه چگونگی عملکرد انسان
در روابط اجتماعی و چگونگی تفکر وی از اجتماع نیز به عـنـوان
معیارهای ارزیابی سالمت فرد در سطح کالن جامعه بـه شـمـار
میرود.
سالمت اجتماعی هم در سطح فردی و هم در سطح جامعه مـورد
توجه صاحب نظران قرار گرفته است” .الرسن“ سالمت اجتماعـی
را نوعی ارزیابی فرد از کیفیت روابطش با خانواده و دیـگـران و
گروههای اجتماعی تعریف میکند .وی معتقد است که مـقـیـاس

امیر رزاقی
جامعه شناس و پژوهشگر

اجتماعی

حیات بهرهمند شوند .سازمان بهداشت جهانی ،سالمتی را نه فقـط
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سالمت اجتماعی با موضوع ضرورت پرداختن به سالمت اجتماعی کارگران

سالمت اجتماعی بخشی از سالمت فرد را میسنجد که نشانـگـر
رضایت یا نارضایتی فرد از زندگی و محیط اجتماعی اسـت و در

واقع ،شامل پاسخهای درونی فرد ،یعنی احساس و تفکر و رفـتـار
است ” .کییز“ سالمت اجتماعی را ارزیابی شناخت فرد از چگونگی
عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با دیگران ،نزدیـکـان و
گروههای اجتماعی میداند که او نیز عضو آنهاست .کییز پـنـج
شاخص اساسی را برای سالمت اجتماعی پیشنهاد کـرده اسـت:
شکوفایی اجتماعی ،هـمـبـسـتـگـی اجـتـمـاعـی ،پـذیـرش
اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،انسجام و یکپارچگی اجتماعی.
در حوزهی نظریات اجتماعی نیز از سوی جامعهشناسان این مبحث
مورد توجه قرار گرفته است ” ،دورکیم“  ،از بُعـد هـمـبـسـتـگـی
اجتماعی ،تقویت روح جمعی و منفعت اجتماعی آن را مورد بررسی
قرار داده است .همچنین بسترسازی و تقویت رفتارهای صادقانـه،
عملکردهای متعهدانهی فردی ،تربیـت ،مشـارکـت پـایـدار در
توسعهی فردی و اجتماعی میتواند در رشد سرمایههای اجتماعی
و بر روی معیارهای سالمت اجتماعی موثر باشد.
کارگران رکن اصلی اقتصاد میباشند بار اصلی تولیدات و ارائـهی

خدمات بر دوش آنان بوده و نقش بسیار مهمی در توسعـه ایـفـا
مینمایند .آنان برای آنکه بتوانند نقش خود را به درستـی ایـفـا
کنند ،باید از سالمت ،توانایی و مهارتهای الزم برخوردار باشنـد.
کارگری که از سالمت و توانایی برای رویـارویـی بـا مسـائـل،
مشکالت ،کشمکشها ،نامالیمات غیره برخوردار باشد ،میتواننـد
کارایی مناسبی داشته باشد .بنابراین توجه به سالمت این طبقهی
اجتماعی به ویژه سالمت اجتماعی آنها ،تاثیر مهمی بر سالمـت
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جامعه و توسعهی اقتصادی کشور خواهد داشت.

بسیاری از کارگران سالهای پایان عمر خود را توام با بـیـمـاری

اشتغال ثابت و امنیت شغلی نقش عمدهای در کسب مهارتهـای

میگذرانند و دسترسی مناسبی به امکانات و خدمات رفـاهـی و

اجتماعی ،تجارب ،تقویت شبکهی اجتماعی و در نتیجه ،سـالمـت

اجتماعی مناسب ندارند و این موضوع امید به زندگی در کارگـران

اجتماعی دارد.

را کاهش میدهد.

آنچه در مباحث اجتماعی در خصوص کارگران بیشتـر مـطـرح

با توجه به مطالعات انجام شده در خصوص سالمت اجتماعی بـر

است ،بحث نابرابریها و تبعـیـضهـا اسـت .احسـاس وجـود

روی زنان ،دانشآموزان ،کارکنان سازمانها ،معلمان و غـیـره و

نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی ،توزیع نادرست درآمد ،فقر ،نبود

تعمیم آن به کارگران میتوان از عوامل موثر در سالمت اجتماعی

تامین اجتماعی پایدار و مستمر در بین کارگران بر روی اعـتـمـاد

به عالئم و مظاهر بیماری (درد و ناراحتی و غیره) ،موقـعـیـت و

اجتماعی ،تعهد اجتماعی و همچنین رفتارهای آنان تاثیر به سزایی

شرایط بدن از نظر توانایی عملکردها و کارکردها (معلـولـیـتهـا،

دارد که سبب کاهش سالمت اجتماعی میگردد .درآمد مـنـاسـب

قابلیت تحرک و غیره) ،فعالیتهای مرتبط با نقش اجتماعی (تاهل

میتواند نقش مهمی در شکل گیری هویت سالم و عزت نـفـس

و خانواده ،محیط و غیره) ،عملکرد کلی در جامعه (روابط اجتماعی

آنان داشته باشد.

و مهارتهای ارتباطی ،تفریحات ،فراغت و غـیـره) ،خـواب و

در مبحث سالمت اجتماع در خصوص کارگران به ماننـد دیـگـر

استراحت به مقدار ضروری (خستگی و خواب راحـت) ،انـرژی و

طبقات و قشرهای اجتماعی با شاخصهایی مواجه هستیم .یکی از

سرزندگی (سطح استقالل ،توانایی کار و غیره) ،وضع و موقعـیـت

مهمترین مسائلی که مورد توجه قرار میگیرد ”شاخص امیـد بـه

عاطفی (عزت نفس ،احساسات مثبت ،قوای روحـی ،اعـتـقـادات

زندگی“ است .در واقع شاخص امید به زندگی یکی از مهمتـریـن

شخصی و غیره) ،احساس فردی از سالمت (انرژی ،روابط جنسـی

شاخصهای توسعه یافتگی نیز هست .آنجا که امید به زنـدگـی

و غیره) ،رضایت کلی از زندگی و ابعاد مختلف آن (منابع مـالـی،

باالتر است فرض بر این است که آن جامعه توسعه یـافـتـهتـر و

امنیت و پایگاه اجتماعی و اقتصادی و غیره) اشاره نمود.

دارای سالمت ،به ویژه سالمت اجتماعی مناسب است .متاسفـانـه

مطالعات انجام شده در خصوص سالمت اجتماعی بـه ویـژه در

امروز در طبقهی کارگر یک رنج مضاعف را شاهد مـیبـاشـیـم،

حوزهی کارگری با توجه به اهمیت و ضرورت آن مطالعات ،جامـع
و کافی صورت نگرفته است و
خالء تحقیقاتی وجـود دارد.
الزم است مراکز عـلـمـی و
دانشگاهی ایران و دانشجویان
و پژوهشگران توجه الزمـی
نیز به این مهم داشته باشند و
سازمانهای مرتبط با بررسی
و اتخاذ سیاستهای درست و
راهکارهای مناسب در بهبـود
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جامعهی ایران کم کم به سمت پیشرفت در حال حرکت است که
صنعت ساختمان و ساخت ساز سد ،پل ،جاده و تونل در آن به
ساختمانی و صنعتی نیز به کرات دیده میشود که در اثر آن
کارگران دچار نقص عضو شده و به طور موقت یا دائمی یکی از
اعضای بدن خود را از دست میدهند یا شدت حادثه منجر به فوت

کارگر خواهد شد .در صورت حدوث حادثهی حین کار ،دو مقوله
واجد اهمیت است:
اول -دیهی صدمات جسمی یا فوت کارگر
دوم -مستمری از کار افتادگی یا

عثمان مزین
وکیل پایه یک دادگستری

حقوقی

وفور دیده میشود .بیشک حوادث حین کار در کارگاههای

پرونده ی ویژه

حمایتهای قانونی از کارگران صدمه دیده در حین کار

و میزان تقصیر هریک اجرا میشود و کارشناسان هم در مورد
میزان تقصیر هر یک از عوامل(اعم از کارفرما ،کارگر ،پیمانکار و

غیره) نظر فنی خود را اعالم و آخرین نظر کارشناسان مبنای
تعیین دیهی کارگر قرار میگیرد؛ به طوری که اگر کارگر ،خود 31
درصد مقصر شناخته و دیگر عوامل نیز به میزان  31درصد مقصر
باشند ،کارگر میتواند  31درصد

مستمری فوت
به موازات پیشبرد پروندهی درمان کارگر ،پروندهای هم در دیهی صدمات وارده را دریافت کند.
به محض روی دادن حادثهی حین
دادسرا جهت رسیدگی به موضوع تشکیل که در آن پرونده ،پروندهی مزبور با موضوع اتهامی
کار ،کارگر به مراکز درمانی اعزام و
مقام قضایی تحقیقات خود را در مورد حادثه ،عوامل و سهل انگاری در اجرای مقررات
تحت مداوا قرار میگیرد که برای
مقصرین آن انجام میدهد .برای این کار هم ،موضوع به ایمنی کار که عوامل مذکور عالوه بر
اینکه موضوع روند قانونی داشته
کارشناسان حوادث کار جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرداخت دیه ،که جنبهی خصوصی
باشد ،تنظیم گزارش توسط کالنتری
و میزان تقصیر هریک اجرا میشود و کارشناسان هم در جرم است ،از حیث عمومی هم به
یا مراکز درمانی ضروری است .این
مورد میزان تقصیر هر یک از عوامل(اعم از کارفرما ،کارگر ،پرداخت جزای نقدی ،که مبلغ
گزارش یکی از مستندات مهم برای
پیمانکار و غیره) نظر فنی خود را اعالم و آخرین نظر
ناچیزی است ،محکوم میشوند؛ زیرا
تشکیل پرونده در دادگاه و مطالبهی
کارشناسان مبنای تعیین دیهی کارگر قرار میگیرد؛ به مقصرین فاقد قصد و نیت مجرمانه و
دیهی صدمات وارده به کارگر
طوری که اگر کارگر ،خود  31درصد مقصر شناخته و دیگر سوء نیت در آن حادثه تلقی میشوند.
محسوب میگردد.
عوامل نیز به میزان  31درصد مقصر باشند ،کارگر میتواند پروندهی مذکور طی حدود یک الی
به موازات پیشبرد پروندهی درمان
 31درصد دیهی صدمات وارده را دریافت کند.
دو سال منجر به رای قطعی و وصول
کارگر ،پروندهای هم در دادسرا جهت
پروندهی مزبور با موضوع اتهامی سهل انگاری در اجرای دیه خواهد شد که دیه را مقصرین یا
رسیدگی به موضوع تشکیل که در آن
مقررات ایمنی کار که عوامل مذکور عالوه بر پرداخت دیه ،شرکت بیمهای که حوادث کارگاه را
پرونده ،مقام قضایی تحقیقات خود را
که جنبهی خصوصی جرم است ،از حیث عمومی هم به تحت پوشش قرار داده ،پرداخت
در مورد حادثه ،عوامل و مقصرین آن
پرداخت جزای نقدی ،که مبلغ ناچیزی است ،محکوم
مینمایند .البته در صورت اعتراض
انجام میدهد .برای این کار هم،
میشوند؛ زیرا مقصرین فاقد قصد و نیت مجرمانه و سوء نیت کارگر و یا دیگر عوامل به نظر
موضوع به کارشناسان حوادث کار
در آن حادثه تلقی میشوند.
کارشناس ،روند وصول دیه بیش از
جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه

41

شماره 56
دی
1394

حقوقی

پرونده ی ویژه

دو سال به طول خواهد انجامید و نباید فراموش کرد که در آن

دست داده و فاقد هرگونه درآمد شده و دریافت دیه هم ،همان

زمان ،کارگر حادثه دیده از هیچگونه حمایت و مساعدت مالی

طور که گفته شد ،چندین سال طول میکشد .در حالی که به

برخوردار نخواهد بود و کارگر باید خود ،هزینههای درمان را

محض فوت کارگر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ،آن

پرداخت کند و دادگاه هم حکم به محکومیت مقصرین به پرداخت

سازمان مکلف به برقراری و پرداخت مستمری به بازماندگان،

هزینههای درمان ،صادر نمیکند .زیرا اکثریت قریب به اتفاق

خصوصاً همسر و فرزندان وی است و منوط کردن اجرای این

قضات معتقدند که دیهی صدمات هزینههای درمان را هم

تکلیف بدیهی به قطعیت یافتن پرونده در دادگاه ،فاقد هرگونه

دربرمیگیرد .هرچند در برخی آراء هم بر خالف این استدالل،

مبنای قانونی و وجاهت منطقی است زیرا در پروندهی دادگاه صرف ًا

احکامی بر محکومیت مقصرین به پرداخت هزینههای درمان یا

دیهی فوت کارگر مورد رسیدگی و حکم قرار میگیرد و مستمری

خسارات مازاد بر دیه هم صادر شده است.

بازماندگان تحت تکفل کارگر ،ارتباطی به دیهی فوت ندارد.

در صورت فوت کارگر هم ،دیهی کامل مرد مسلمان به متوفی

دیهی صدمات و جراحات که در قانون مجازات اسالمی ،پیش

تعلق میگیرد که روند پرداخت این دیه به بازماندگان ،حدود دو

بینی شده از مقررات شرعی اخذ شده که در بسیاری موارد،

سال طول میکشد .چنانچه کارگر متوفی هم تحت پوشش

هزینههای درمان آن جراحات یا اعاده به وضعیت قبل از حادثه،

سازمان تامین اجتماعی بوده ،به افراد تحت تکفل وی مستمری

مستلزم پرداخت هزینهای بیش از دیهی مقرر است که آن دیه

ماهانه پرداخت میشود ولی مستمری مزبور بعد از خاتمهی پرونده

فقط آالم جسمانی مصدوم را جبران میکند و شایسته است که

در دادگاه ،برقرار میگردد .قطعاً تاخیر دو یا چند ساله در برقراری

هزینههای درمان و جراحات جدا از دیه محاسبه و به کارگر

مستمری برای همسر و فرزندان کارگر متوفی وضعیت بسیار

مصدوم پرداخت شود.

ناگواری را ایجاد میکند؛ زیرا آنان سرپرست خانوادهی خود را از
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گفتگو از سیمین روزگرد

گفتگو

وظایف قانونی مسئولین دولتی پیرامون امنیت کارگران در فصل
چهارم قانون کار (مادهی  ۸۲تا مادهی  )۰۱۲تحت عنوان
”حفاظت فنی و بهداشت کار“ مشخص شده است .بر اساس این
فصل از قانون کار ،ادارهی کل بازرسی وزارت کار موظف شده
است که بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و دستورالعملهای
مربوط به حفاظت فنی ،نظارت داشته باشد .اما چنین نظارتهایی،
به واقع ،تا چه حد انجام میشود؟ اگر انجام میشود چرا همواره ،و
خصوصاً در طی سالهای اخیر ،شاهد افزایش تلفات کارگری
هستیم؟ با توجه به عدم امنیت شغلی ،کارگران ،خود ،تا چه حد
میتوانند خواهان نظارت بازرسان وزارت کار بر ایمنی کارگاهها ،و
یا سایر محیطهای کاری ،باشند؟ در صورت بروز حوادث ناشی از
کار و نقص عضو ،کارگران ،و خصوصاً کارگرانی که تحت پوشش
بیمهی سازمان تامین اجتماعی نیستند ،از چه طریق میتوانند هم
هزینههای درمانی خود را تامین کنند و هم امرار معاش نمایند؟
اینها بخشی از سواالتیست که از کاظم فرجاللهی ،فعال مستقل
صنفی ،پرسیدهایم...
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کاظم فرجاللهی :بحران بیکاری ،کارگران را به کارهای ناایمن میکشاند

امکان ریزش و یا لغزش در محیط کار ،انتشار گاز و بروز انفجار یا
احتمال برق گرفتگی ،هر کدام تجهیزات و پیشگیریهای الزم را

میطلبد که کمتر به آنها توجه میشود.
 -2کمبود و یا نبود تجهیزات الزم :تجهیزات الزم مربوط به
ایمنی در محیط کار ،هم تجهیزات کارگاهی را شامل میشود که
در خود کارگاه بایستی وجود داشته باشد و هم مربوط به تجهیزات
انفرادی است که باید در اختیار خود کارگری که در حال انجام
کاری سخت و خطرناک است ،قرار بگیرد.
 -3نبود نظارت برای استفادهی وسایل ایمنی در کارگاهها :ما
شاهد هستیم که در برخی کارگاهها تجهیزات ایمنی وجود دارد اما

جناب آقای فرجاللهی ،از چه عامل یا عواملی میتوان

از آنها استفاده نمیشود .یعنی اگر نظارت کافی وجود داشته باشد،

به عنوان مهمترین دلیل بروز حوادث ناشی از کار نام

از این تجهیزات استفاده میشود و نه اینکه صرفاً برای زینت

برد؟

باشد.

علتهای متفاوتی وجود دارد .بهتر است این طور بگوییم که ما دو

 -0نبودن آموزش و استفاده از کارگر غیرمتخصص :عدم آموزش

نوع حادثهی کار داریم :اولی حوادثی ست که در کارهای پروژهای

مسائل ایمنی و کار ایمن و استفاده از کارگر غیرمتخصص و یا

و موردی اتفاق میافتد؛ مثل اجرای پروژههای صنعتی ،عمرانی و

کارگری که تخصص الزم در زمینهی مربوطه را ندارد ،از دیگر

یا تعمیراتی .مورد دوم هم مربوط به حوادثی ست که در روند

عوامل بروز حادثه است .ما در بسیاری از حوادث ناشی از انفجار و

کارهای معمولی اتفاق میافتد؛ مثل حوادث بروز یافته در روند کار

یا جوشکاری ،با چنین پدیدهای مواجه هستیم که در واقع کارگر

در کارخانجات صنعتی.

اساساً نمیداند که چه کند.

عواملی را که میتواند در بروز این حوادث و یا تشدید آنها موثر

 -1سرعت غیرمعمول در کار :در بسیاری از مواقع ،کارفرما برای

باشد ،میتوان در شش مورد خالصه کرد:

انتفاع و انباشت سود بیشتر ،سرعت کار را به شکل غیرعادی و

 -0ایمن نبودن محیط کار یا کارگاه :ایمن نبودن محیط کار ،به

غیرعلمی افزایش میدهد که این مورد هم میتواند عامل مهم

ویژه در کارگاههای ساختمانی و یا پروژههای صنعتی که در

دیگری باشد.

مرحلهی احداث هستند ،یکی از این عوامل است .وجود پرتگاه و یا

 -9استرس :ایجاد استرس در محیط کار ،به هر دلیل ،یکی از
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همهی این مسائل و موارد ،به این برمیگردد که کارفرما و یا

تنها انگیزهاش کسب سود بیشتر است ،بازمیگردد .این در

مسئولین آن کارگاه ،به دنبال صرفهجویی و یا به قول خودشان

حالیست که در بسیاری از کارگاههای صنعنتی -چه در جهان و

کم کردن هزینه و یا انباشت سود بیشتر هستند.

چه در ایران ،-وقتی که تجهیزات و آموزش کافی وجود دارد و

گفتگو

پرونده ی ویژه

عوامل مهمیست که حوادث شغلی را افزایش میدهد.

تجهیزات ایمنی است .همهی این موارد به آزمندی کارفرما که

با استناد به آمار ،در طی سالهای اخیر شاهد افزایش

کارگر متخصص و ویژهی آن کار به کار گرفته میشود ،کارهای

تلفات کارگری هستیم؛ ارزیابی شما از علت این امر

سخت و خطرناک هم انجام میشود و آمار حوادث و تلفات شغلی

چیست؟

بسیار کم است .مسئلهی بعد ،همان طور که در سوال قبلی هم

ما در چند سال اخیر به دالیل مختلف به خصوص در عرصهی

اشاره کردم ،وجود استرس و افزایش سرعت در همهی عرصهها و

صنعت با کاهش بازدهی اقتصادی مواجه بودیم و یا با توجه به

کارهاست؛ وقتی که به طور یک جانبه بر سرعت اصرار میورزند،

اصطالحی که کارفرمایان استفاده میکنند ،در حال حاضر تولید و

استرس در محیط کار ایجاد میشود و وجود استرس در محیط

کار صنعتی صرفه ندارد .اما شما کارگاهی را در نظر بگیرید که به

کار ،همواره با حوادث شغلی همراه بوده است.

تازگی دایر میشود و یا حتی از قبل دایر بوده است؛ به تعبیر

وزارت کار ،از چه طریق و تا چه حد به کارفرماها جهت

خودشان برای کاهش هزینههای تولید ،کوتاهترین دیوار و یا دم

باال بردن بهداشت و ایمنی در محیطهای کاری،

دستترین امکان استفاده از نیروی کار ارزانتر و نیروی کاری که

نظارت دارد و در واقع چرا این نظارتها به درستی صورت

آموزش ندیده ،است .در مرحلهی بعد هم کم کردن امکانات و

نمیگیرد؟
اصوالً در هر کارگاهی که ظاهراً بیش از پنج یا ده کارگر دارد ،به

خصوص در کارگاههای صنعتی ،کمیتهی بهداشت بر محیط کار
باید وجود داشته باشد .این کمیته بر حسب قانون باید تحت نظر
وزارت کار باشد و گزارشهای مستمر بدهد .عالوه بر این
کمیتهها ،بازرسیهای موردی و برنامهریزی شده از طرف بخش
ایمنی بر محیط کار وزارت کار یا ادارات کار شهرستانها باید
انجام بشود .بسیاری از این نظارتها و یا بازرسیهای موردی یا
دورهای ،یا انجام نمیشود و یا به شکل صوری انجام میشود .در
همین بازرسیها هم میشود گفت که هم با کاهلی و کندی یا
ناکارآمدی سیستم اداری وزارت کار یا ادارات کار مواجه هستیم و
هم سیستم بیماری که در ایران شایع است؛ وقتی که بازرس
ادارهی کار میآید ،عمدتاً فقط در دفتر کارفرما مینشیند ،خوش و
بشی میکنند و به خودِ کارگاه و مواردی که به ایمنی و بهداشت
محیط کار بستگی دارد ،کمتر توجه میکنند .البته من نمیخواهم
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بگویم که همهی بازرسان اینگونه هستند...
برخی مسئوالن مطرح کردهاند که با محدودیت جذب
عکس از ایلنا

نیرو در بخش دولتی مواجه هستیم و تعداد بازرسان کم
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این توجیهات اصالً قبول نیست .یک بخشی از اینکه بازرس

از این قسمت هزینهها-قسمتی که مربوط به ایمنی و بهداشت

کارآمد کم دارند ،ناشی از بیماری سیستم دولتی و سیاست کلی

است ،-صرف نظر و یا در آن صرفه جویی کرد.

دولت ماست که به دلیل صرفه جوییهای ریالی و کمبود بودجه،

ضمناً جدا از در نظر گرفتن توصیههای بهداشتی و ایمنی که در

نیرو به اندازهی کافی جذب نمیکند و یا امکان استخدام نیروی

سراسر جهان جدی گرفته میشود ،باید گفت که در یک جامعهی

کار جدید را نمیدهد .اما به هر حال من فکر میکنم که در اینجا

توسعه یافته ،نهادهای مدنی متعددی وجود دارد .تشکلهای

بحث تخصیص منابع مطرح میشود و اینکه کاهش نیروها را در

کارگری و کارمندی ،اضافه بر تمام عرصههایی که برای دفاع از

کجاها باید اعمال کرد؛ آیا در کادر اداری که کارآمدی کمتری

منافع صنفیشان تالش میکنند ،در رابطه با بهداشت و ایمنی

دارند باید اعمال کرد و یا در جایی که خطراتی جدی متوجه

محیط کار هم فعال هستند .وقتی ما تشکلهای کارگری قوی

نیروی انسانیست؟ در واقع کاهش نیرو نباید الزاماً در بخش

نداریم ،دیگر جایی برای طرح و یا پیشبرد سیاستهایی که به

بازرسینی که به محیط کار مربوط میشوند ،صورت بگیرد.

بهداشت و ایمنی محیط کار منتهی میشود ،نخواهیم داشت.

جناب فرجاللهی ،از این حیث که برای حفظ نیروی

یک طرف دیگر قضیه اینکه ،ما نه تنها یک کشور توسعه نیافته

انسانی ،اهمیتی قائل نمیشویم ،آیا میتوانیم این مسئله

که یک کشور بحران زدهای هستیم که بحران بیکاری در آن

را مصداقی برای توسعه نیافتگی کشورمان در نظر بگیریم؟

بیداد میکند .شاهد آن هستیم که حتی کارگر آموزش دیدهی ما،

بله ،از این جهت میتوان گفت که کشور ما توسعه نیافته است.

به رغم اینکه از مسائل ایمنی مطلع است و میداند که برای

یکی از شرایط توسعه و توسعهی پایدار ،وجود نیروی انسانی و

حفظ جانش باید آن را رعایت کند ،اما برای ترس از بیکار شدن ،و

حفظ نیروی انسانی است .ما وقتی هزینهای برای بخش ایمنی و

یا اگر بیکار است برای کسب یک موقعیت شغلی ،مجبور میشود
به یک شرایط نا ایمن تن دهد و این خود

بهداشت محیط کار ،که کامالً با نیروی
انسانی سر وکار دارد ،در نظر نمیگیریم،
نیروی متخصصی که کشور برای تربیت آن
هزینه میکند ،در اثر یک حادثه ،یا ناکارآمد
میشود و یا به کلی آن را از دست
میدهیم .این دقیقاً به این معناست که
سرمایهی نیروی انسانی از دست میرود؛
حاال آن بخشش که چه تبعاتی برای
خانوادهها دارد ،بماند.
در نتیجه من فکر میکنم که از عوامل
موثر در توسعهی پایدار ،حتی با تعاریف
نئولیبرالیستی قضیه هم ،نیروی انسانیست.

پرونده ی ویژه

نظر شما قابل قبول است؟

میکنند برای صرفه جویی در هزینهها و بازدهی بیشتر ،میشود

گفتگو

است و یا آنها سالخورده هستند .چنین توجیهاتی تا چه حد به

از کارفرمایان و یا بعضی از کادرهای سیستم دولتی ماست که فکر

همچنین اگر کارگری دچار نقص عضو شود ،طبق به خود حوادث شغلی را بیشتر میکند.

نظر کارشناسی ،که در کمیسیون پزشکی تعیین
میشود ،با توجه به درصد و میزان آسیب دیدگی،
ادعای خسارت میکند .بر این اساس اگر کارگر به کلی
از کار افتاده شناخته شود ،حقوق کلی از کارافتادگیاش
را میگیرد و اگر هم فقط دچار نقص عضو شده باشد،
غرامت میگیرد .مثالً شاهد مواردی بودیم که فرد یک
یا چند انگشتش در حین کار قطع شده بوده و سازمان
تامین اجتماعی ،ماهانه مبلغی را به عنوان غرامت به
وی میپردازد.
تمامی این مسائل به آکاهی و پیگیریهای کارگر
مربوط است .بسیاری از کارگران ما به این موارد آگاه
نیستند و ممکن است مدتها پس از وقوع حادثه ،و
زمانی نسبت به آن آگاهی پیدا کنند که دیگر موعد
قانونی پیگیری مسئله گذشته باشد.

در واقع بهتر است که بخشی از این قضیه
را هم به بحرانی که نئولیبرالیسم در سی-
چهل سال گذشته در کشور ما به وجود
آورده ،ربط بدهیم.
طبق قوانین جاری ،یک
کارگر ،در صورت بروز یک
حادثه و نقص عضو ،از چه طریقی
میتواند پیگیر تامین هزینههای درمانی
خود از کارفرما ،سازمان تامین اجتماعی و
یا دیگر مراجع شود؟
این سوال بسیار به جاییست .وقتی که

این برداشت نادرست و کوته بینانهی بعضی
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حادثهی شغلی رخ میدهد ،کارفرما موظف است که حادثه دیده را

چیست؟

به نزدیکترین مرکز درمانی برساند و هزینههای مربوط به

وقتی که حادثهی کاری به وجود میآید ،خود کارگر ،همکاران و یا

درمانش را بپردازد .اما عمالً ما در بسیاری از مواقع با این پدیده

بستگانش ،الزم است که گزارش حادثه را در همان روزهای

مواجه هستیم که کارفرما ،کارگر حادثه دیده را به بیمارستان

نخست هم به ادارهی کار و هم سازمان تامین اجتماعی(سازمان

میرساند و با پرداخت همان هزینهی اولیه ،کارگر را رها میکند.

تامین اجتماعی تا یک هفته و ادارهی کار تا دو هفته پس از وقوع

البته مراکز درمانی تامین اجتماعی باید تمامی امور درمانی کارگر

حادثه) بدهند .وقتی که چنین گزارشی داده شود ،پیگیریهای

حادثه دیده را ،که با خسارات بدنی مواجه است که شاید تنها

قضایی بعدی راحتتر است .اما در بسیاری از مواقع کارفرمایان

بخشی از آن را هم بتواند با پرداخت هزینه درمان کند و بخشی

آگاهانه و یا ناآگاهانه ،به خصوص در کارگاههای عمرانی و

هم برایش ماندگار است ،به رایگان برای وی انجام دهند .اما

ساختمانی خارج از شهر ،گزارش حادثه را تنظیم نمیکنند.

مشکل اینجاست که این مراکز درمانی در همه جا وجود ندارند و

حاال اگر کارگر اصالً تحت پوشش بیمه نباشد ،باز هم پس از

در دسترس نیستند ،بسیار شلوغاند و بسیاری از این مراکز همهی

حادثه بستگانش موظف هستند که به وعده و وعیدهای

خدمات را انجام نمیدهند .در نتیجه کارگر حادثه دیده باید به

کارفرمایان که میگویند ما همهی هزینهها را جبران میکنیم و

مراکز خصوصی مراجعه کند و برای تامین آن هزینه دیگر نه

غیره توجه نکنند و در اولین فرصت به یک مرجع قضایی شکایت

دستش به کارفرما میرسد و نه خودش قادر به پرداخت هزینهها

کنند و خواهان دریافت خسارت شوند.

میباشد .از طرف دیگر ،با توجه به اینکه کارفرما دیگر به آن

در حال حاضر بسیاری از کارگاهها ظاهراً تحت پوشش اشکال

کارگر حقوقی نمیپردازد ،لذا سازمان تامین اجتماعی موظف است

خاصی از بیمه هستند که یکی از آنها بیمهی مسئولیت

که حقوق کارگر حادثه دیده را بپردازد اما پرداخت اولین حقوق

مدنیست .بیمه به کارگری که دچار نقص عضو میشود ،دیه

معموالً با دو تا سه ماه تاخیر همراه میشود و این مسئله اختالل

پرداخت میکند اما برای پرداخت این دیه ،حتماً تایید مرجع

شدیدی در زندگی کارگر حادثه دیده به وجود میآورد.

قضایی الزم است و برای این امر هم ،همان طور که اشاره کردم،

همچنین اگر کارگری دچار نقص عضو شود ،طبق نظر کارشناسی،

باید خود کارگر حادثه دیده و یا بستگانش ،به نزدیکترین مرجع

که در کمیسیون پزشکی تعیین میشود ،با توجه به درصد و میزان

قضایی در آن منطقه شکایت کنند و خواهان دریافت خسارت از

آسیب دیدگی ،ادعای خسارت میکند .بر این اساس اگر کارگر به

کارفرما شوند .این کار تاکید میکنم که بسیار بسیار مهم است.

کلی از کار افتاده شناخته شود ،حقوق کلی از کارافتادگیاش را

اگر کارگری با وعده وعیدهای کارفرما و یا عدم آگاهی

میگیرد و اگر هم فقط دچار نقص عضو شده باشد ،غرامت

خودش ،فرصت یک یا دوهفتهای تنظیم گزارش را از

میگیرد .مثالً شاهد مواردی بودیم که فرد یک یا چند انگشتش

دست بدهد ،تکلیف چه هست؟

در حین کار قطع شده بوده و سازمان تامین اجتماعی ،ماهانه

باز هم باید هر زمان که نسبت به این قضیه آگاه شدند به ادارهی

مبلغی را به عنوان غرامت به وی میپردازد.

کار و سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و اعالم کنند که در این

تمامی این مسائل به آکاهی و پیگیریهای کارگر مربوط است.

تاریخ حادثهای اتفاق افتاده است .آنها موظف هستند و به هر

بسیاری از کارگران ما به این موارد آگاه نیستند و ممکن است

حال بازرسی را به محل کار میفرستند .منتها با گذشت زمان،

مدت ها پس از وقوع حادثه ،و زمانی نسبت به آن آگاهی پیدا کنند

ممکن است مدارک و شواهدی که بر اساس آن بازرس ادارهی

که دیگر موعد قانونی پیگیری مسئله گذشته باشد.

کار بتواند گزارشی تنظیم کند و تشخیص درستی بدهد ،وجود

اگر کارگری بیمه نباشد و حادثهای رخ دهد ،تکلیفش

نداشته باشد .اما به هر حال از شکایت کردن نباید خودداری کند.
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بیمهای باعث میشود که کارفرما ،به فراهم آوردن تجهیزات

تشکلهای موجود اعم از شوراهای اسالمی کار و یا انجمنهای

ایمنی برای کارگران ،اهمیت کمتری دهد و در واقع از خود سلب

صنفی موجود ،مستقل نیستند؛ یا به شدت زیر سلطهی ادارات کار

مسئولیت کند...

و یا دولت هستند یا کامالً وابسته به آنها هستند .اما به هر حال

معموالً شرکتهای بیمه ،قبل از انعقاد قرارداد ،میآیند و از کارگاه

از طریق همین تشکلهای موجود هم میشود برای به فراهم

بازدید میکنند و در واقع کارفرما را ملزم میکنند که تجهیزات

آوردن بخشی از نکاتی که به ایمنی کار و بهداشت محیط کاری،

الزم را در محل کار داشته باشد تا آنجا را بیمه کنند .یعنی اگر

مربوط میشود ،استفاده کرد.

تجهیرات فراهم نباشد ،شرکت ،از بیمه کردن ،خودداری میکند.

مهمتر از هر چیز این است که کارگران ما به مسائل ایمنی و

ممکن است که تبانیهایی صورت بگیرد و کارفرما به استناد

پیگیری قضیه آگاه باشند .اصلی وجود دارد که همیشه گفته

اینکه من تحت پوشش بیمهی مسئولیت مدنی هستم ،از دادن

میشود اما کمتر اجرا میشود و حتی به صورت شعار در بسیاری از

تجهیزات و یا تمهیداتی که مربوط به ایمنی محل کار میشود،

محیطهای صنعتی نوشته شده است؛ ”اول ایمنی بعد کار“ .این

خودداری کند .این امریست که تا حدی گریزناپذیر مینماید اما

مسئلهای جدی ست که باید کارگران به آن توجه کنند و خواستار

به هر حال منفعت وجود چنین بیمهای برای کارگران بیش از ضرر

آن باشند .یعنی اگر کارگران ما احساس میکنند که ایمنی کافی

آن است.

در محیط کارشان وجود ندارد ،باید به بخش مربوطهی بهداشت در

عاملی که کارفرما را مجبور میکند تا تجهیزاتی را فراهم بکند یا

محیط کار در ادارهی کار مراجعه کند .متاسفانه یک باوری مبنی

نکند ،مربوط به نظارتی است که
میتواند وجود داشته باشد؛ نظارتی
که هم بازرسین ادارهی کار ،هم
بارزسان سازمان تامین اجتماعی و
هم تشکلهای کارگری میتوانند
داشته باشند.
در حال حاضر با توجه به
کمبود و حتی نبود
تشکلهای کارگری مستقل ،انتظار
چنین پیگیری که میفرمایید ،تا چه
حد میتواند منطقی باشد؟
بله ،متاسفانه در حال حاضر عمالً
تشکل کارگری مستقل ،و یا دستکم
کارآمد ،نداریم .این مسئلهای است
که خود من همیشه به عنوان یک

مهمتر از هر چیز این است که کارگران ما به مسائل
ایمنی و پیگیری قضیه آگاه باشند .اصلی وجود دارد که
همیشه گفته میشود اما کمتر اجرا میشود و حتی به صورت
شعار در بسیاری از محیطهای صنعتی نوشته شده است؛ ”اول
ایمنی بعد کار“ .این مسئلهای جدی ست که باید کارگران به
آن توجه کنند و خواستار آن باشند .یعنی اگر کارگران ما
احساس میکنند که ایمنی کافی در محیط کارشان وجود

ندارد ،باید به بخش مربوطهی بهداشت در محیط کار در
ادارهی کار مراجعه کند .متاسفانه یک باوری مبنی بر اینکه
هر کارگری که به ادارهی کار در این خصوص مراجعه کند،
برایش مشکل به وجود میآید ،وجود دارد .در حالی که من
فکر میکند که این حد از ریسک را باید پذیرفت و خواهان
برقراری نکات ایمنی در محیط کار شد .حتی کارگران
میتوانند مسئله را به خود کارفرما تذکر بدهند.
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حد به نفع کارگران است؟ برخی معتقدند که چنین

نیاید که من تشکلهای موجود را تایید میکنم که هیچ یک از

گفتگو

بیمهی مسئولیت مدنی که به آن اشاره کردید ،تا چه

کارگر پیگیر و درگیر آن بوده و هستم .این برداشت هم به وجود

بر اینکه هر کارگری که به ادارهی
کار در این خصوص مراجعه کند،
برایش مشکل به وجود میآید،
وجود دارد .در حالی که من فکر
میکند که این حد از ریسک را باید
پذیرفت و خواهان برقراری نکات
ایمنی در محیط کار شد .حتی
کارگران میتوانند مسئله را به خود
کارفرما تذکر بدهند.
بایستی گفت که سادهانگاری نیروی
کار ،یکی از عوامل حوادث شغلی
ست؛ اگرچه این عامل بخش بسیار
ناچیزی را در بر بگیرد.
نیروی کار ما باید آموزش و
هشیاری کافی داشته باشد .آموزش
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و پیگیری ،مسئلهای است که نیروی کار آگاه ما باید داشته باشد و

فقط مجدداً میخواهم تاکیدی داشته باشم به تامین

از خودش نسبت به مسائلی که در اطرافش اتفاق میافتد ،عکس

مالی و پرداخت خسارتهایی که در این حوادث به وجود میآید.

العمل نشان دهد.

چون حوادث کار دو وجه دارد :یکی پیشگیری و پیشبینی حوادث

این گفتهی شما کامالً صحیح است اما وقتی کارگری

است اما وجه دیگر ،مربوط به پس از رخداد است .اگر این قضیه

به ادارهی کار مراجعه میکند ،اسمش در گزارش قید

به شکل بیشتر و جدیتری مطرح و پیگیری شود ،اهمیت زیادی

میشود و کارگران به خاطر ترس از اخراج عمالً این کار را

دارد .اینکه از کارفرما در این خصوص شکایت شود و به

نمیکنند...

مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در این خصوص پرداخته شود

گفتگو

پرونده ی ویژه

شاید به عواملی غیر از خودش هم بستگی داشته باشد اما هشیاری

در پایان اگر نکتهی خاصی مد نظرتان است ،بفرمایید.

بله؛ مسئلهی عدم امنیت شغلی ،یکی از

ضمناً من فکر میکنم که بسیاری از

که اولین پرداختهایش را معموالً بعد از

مسائل بازدارنده است؛ چه در تن دادن به کارمندان ادارهی کار ،با توجه به اینکه خودشان دو یا سه ماه انجام میدهد و در این
مدت کارگر دستش به هیچ جایی
شرایط سخت و خطرناک و چه در شکایت کارمند و حقوق بگیر هستند ،وقتی با چنین
کردن و یا نکردن و خواهان نظارت شدن .قضیهای مواجه میشوند ،معموالً به طریقی از ثبتِ نمیرسد و به دلیل نداشتن بنیهی مالی،
اما به هر حال اندکی از ریسک را باید نام شکایت کننده ،درز میگیرد .در واقع نمونههای متاسفانه مجبور میشود بسیاری از

پذیرفت .این مشکلی است که به هر حال مشابهی بوده که کارگری مراجعه کرده و گفته اگر معالجات را به تاخیر بندازد و یا انجام
ما در سطح عمومی با آن مواجه هستیم؛ مشخص بشود که من به اینجا مراجعه کردم ،ندهد...
هرکاری به هر حال یک هزینهای دارد و

باید این هزینه را پرداخت.

شغلم را از دست میدهم و شغلش را از دست
نداده است و در واقع کارمند اداره در این خصوص

ضمناً من فکر میکنم که بسیاری از تمهیداتی پیش بینی کرده و یا به کارفرما نگفته
قرار دادید.
کارمندان ادارهی کار ،با توجه به اینکه
که چه کسی شکایت کرده است.
خودشان کارمند و حقوق بگیر هستند،

وقتی با چنین قضیهای مواجه
میشوند ،معموالً به طریقی از ثبتِ
نام شکایت کننده ،درز میگیرد .در
واقع نمونههای مشابهی بوده که
کارگری مراجعه کرده و گفته اگر
مشخص بشود که من به اینجا
مراجعه کردم ،شغلم را از دست
میدهم و شغلش را از دست نداده
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است و در واقع کارمند اداره در این
خصوص تمهیداتی پیش بینی کرده
و یا به کارفرما نگفته که چه کسی

شکایت کرده است.
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با تشکر از فرصتی که در
اختیار ماهنامهی خط صلح

روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور شمار کشتهشدگان در

پرونده ی ویژه

نادر قاضیپور :هنوز هم هشتصد هزار کارگر ساختمانی را بیمه نکردهاند
حوادث ناشی از کار طی سال گذشته( )0363را هزار و  ۸۷۰نفر و
کار در همین بازهی زمانی را هزار و  ۲۱نفر اعالم کرده است .هر
ساله چنین تناقضهایی در آمار کشتهشدگان حوادث کار ،به وفور
دیده میشود و این در حالیست که کارشناسان نیز نسبت به
افزایش حوادث در بازار کار زیرزمینی هشدار میدهند.
نادر قاضیپور ،نمایندهی مجلس شورای اسالمی و عضو
فراکسیون کارگری مجلس ،پیرامون میزان مرگ کارگران حین
کار در کشور در گفتگو با خط صلح میگوید” :در مجموع00 ،
درصد از فوتیهای کشور را کارگران تشکیل میدهند که از این
میزان هم 11 ،درصد آن مربوط به مرگ کارگران ساختمانی
است“.
آمار باالی حوادث در واحدهای ساختمانی و سهم کارگران

ساختمانی در میزان مرگ و میر ناشی از این حوادث ،تنها
مسئلهای است که میتوان گفت تمامی مسئوالن ،پیرامون آن
اتفاق نظر دارند .با این حال ،تا همین چند سال پیش ،هیچگونه

گفتگو از بهزاد حقیقی

گفتگو ویژه

مدیرکل بازرسی وزارت کار میزان جان باختگان ناشی از حوادث

پوشش بیمهای برای حمایت از کارگران در حوزهی ساختمان در
نظر گرفته نشده بود و پس از تصویب قانون جدید مربوط به

بیمهی کارگران ساختمانی نیز ،تا به امروز ،حرف و حدیثها و اما
و اگرهای فراوانی در رابطه با بیمهی این طیف کارگران مطرح
است؛ تا جایی که روند اجرای این طرح ،چند بار متوقف شده
است.
قاضیپور در پاسخ به این پرسش خط صلح که سازمان تامین
اجتماعی چرا برای بیمهی کارگران ساختمانی ،بحث سهمیه بندی
را مطرح کرد و از مهرماه سال جاری همین سهمیه بندی هم
منتفی شده و اعالم نمیشود ،گفت” :ما در طرحی که در مجلس
هشتم و به پیشنهاد جناب آقای محجوب تصویب کردیم ،بحث
سهمیه بندی نداشتیم ولی از آنجایی که دولت مبالغ هنگفتی -
بیش از یک صد هزار میلیارد تومان ،-به سازمان تامین اجتماعی،
بدهکار است ،سازمان این کسری وصول را
سهمیه بندی کرد .در واقع دولت پول
کارگران را در زمان جنگ خورده و پس
نمیدهد! بعد هم که تحقیق و تفحصها

مشخص کرد آماری که آقای سعید مرتضوی
مبنی بر بیمهی هشتصد هزار کارگر
ساختمانی اعالم نمود ،غلط بود؛ آمار صد و
پنجاه هزار نفر را نشان داد و من فکر
نمیکنم که تا امروز هم هشتصد هزار نفر را
پر کرده باشند“.
عکس از ایلنا
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گفتگو ویژه
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ارومیه ،در پاسخ به این پرسش که مجلسیان تاکنون چه اقدامی در

وزارت کار و تعاون که آموزش کافی به کارگران نداده بود و

این خصوص انجام دادهاند ،گفت” :ما هر روز در مجلس برای

همچنین وزارت صنعت و معدن که بدون آموزش کارگران را برای

سازمان تامین اجتماعی ،تکلیف جدیدی میگذاشتیم و هزینه

کار تا دویست-سیصد متر زیر خاک برده بودند ،برخورد کردیم و

تراشی میکردیم ولی به فکر درآمد آنها نبودیم .اما به تازگی

آیشان را به دادگاه کشاندیم“.

آمدیم و طرحی را که بنده هم طراح اصلی آن هستم ،نوشتیم.

این نمایندهی مجلس دهم ،در رابطه با همسویی بین دولت و

قصد ما این است که دولت با پرداخت بدهیهای سازمان تامین

کارفرماها افزود” :دولت روحانی ،دولت کارفرماهاست .آقای

اجتماعی ،موافقت کند .در تمامی کمیسیونهای اصلی اعم از

روحانی ،همهی ژنرالهای پیر را دور خودش جمع کرده است؛

برنامه و بودجه و کمیسیونهای فرعی ،دولت مخالف این طرح

کسانی که فقط به فکر منفعت خودشان هستند!“

صحبت کرد ولی اعضای کمیسیونها به این پیشنهاد حقیر رای

وی در پایان با اشاره به تبصرهی  33برنامهی ششم توسعه که در

دادند .ان شا اهلل اگر این هفته جمع بندی بشود ،میبرم  13امضا

صورت تصویب ،حداقل حقوق کارگران را تا سقف  21درصد

هم جمع میکنم که این طرح خارج از نوبت بررسی بشود .به هر

کاهش خواهد داد ،به خط صلح گفت” :ما اختالف طبقاتی شدیدی

حال دولت در زمانی آمده و از پول کارگران استفاده کرده اما االن

به وجود آوردیم .قانون نظام هماهنگی پرداخت میگوید که

پولشان را نمیدهد .آیا بهتر نیست که به جای این خرجهای

حداقل و حداکثر حقوق ،هفت برابر باشد .یعنی اگر شما  3میلیون

اضافه و مسافرتهای خارج از کشوری که آقایان میروند ،پول

حقوق میگیرید ،من حداقل باید یک میلیون بگیرم و از آن کمتر

کارگران را پس بدهند؟!“

نگیرم .حاال در برنامهی ششم توسعه ،پایه حقوق را پایین هم

گفته میشود بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ،همواره رو

آوردهاند .آیا این سزاوار است؟ چرا باید به مردم ضعیف جامعه ظلم

به افزایش است چرا که از سهم پرداخت خود ،سرباز میزند؛ برای

شود؟ ما به سه جانبگی اعتقاد داریم :دولت-حاکمیت ،کارفرما به

تامین بیمههای مختلف ،سازمان تامین اجتماعی  ۹درصد از حقوق

عنوان سرمایه ،کارگر به عنوان نیروی انسانی ...به هر حال ما با

کارگران برداشت میکند ۶۱ ،درصد را کارفرما پرداخت میکند و

تمام توانمان مقابل تصویب آن میایستیم ،زمین و آسمان را به

 ۷درصد را دولت می گذارد تا مجموعاً  ۷۱درصد به سازمان تامین

هم میدوزیم تا بتوانیم از حق کارگر دفاع کنیم!“

اجتماعی برای بیمهی کارگران پرداخت
گردد.
وی در ادامه تاکید کرد که مجلسیان
پیگیر حوادث مهم ناشی از کار هستند:
”ما به عنوان فراکسیون کارگری،
مسائل مهم کارگری و حوادث کارگری
را پیگیری میکنیم؛ از جمله انفجار در
ذوب آهن اصفهان که منجر به کشته
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شدن تعدادی از کارگران عزیز شد .ما
پیگیر مداوا و اعزام ایشان به خارج از
کشور بودیم .قبالً هم در مورد موضوع
عکس از ایلنا

معادن ،تحقیق و تفحص کردیم و با
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دکتر سعید مدنی ،جامعهشناس ،پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و

چه کسانی به عضویت جنبش درآمده یا حامی آن میشوند؟

زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج کتاب جنبشهای

چه کسانی در جنبش میمانند و چه کسانی میروند؟

اجتماعی(پدیدآیی ،فراز و فرود) را که نوشتهی ”جف گودوین“ و

مشارکت کنندگان چه فکر و احساسی دارند؟

”جیمز جاسپر“ ،دو تن از اساتید جامعهشناسی دانشگاه نیویورک

چگونه جنبشها سازماندهی میشوند؟

است ،در زندان به فارسی برگردانده است.

جنبشها چه میکنند؟

سعید مدنی در مقدمهی  91صفحهای کتاب فوقالذکر که حدود

چگونه دولت و رسانهها جنبش را تحت تاثیر قرار میدهند؟

نیمی از حجم آن را دربرمیگیرد و میتوان این مقدمه را به

چرا جنبشها افول میکنند؟

تنهایی به عنوان یک کتاب مستقل در نظر گرفت ،به بررسی سیر

جنبشها چه دستاوردهایی برای جامعه به ارمغان میآورند؟

تاریخی دیدگاهها نسبت به جنبشهای اجتماعی پرداخته است .در

خواندن این کتاب که به تازگی به چاپ دوم رسیده و از

این مقدمه سعی شده تا از فعالیت و مطالعه پیرامون جنبشهای

کتابفروشی انتشارات چاپخش در بازارچهی کتاب خیابان انقالب

اجتماعی و تالش برای تحقق عدالت و آزادی ،جمع بندی صورت

قابل تهیه است ،به تمامی کنشگران اجتماعی و عالقهمندان به

گیرد .وی هدف خود از تدوین این کتاب را این چنین عنوان

مسائل جامعهشناسی ،توصیه میشود.

معرفی کتاب

جنبشهای اجتماعی(پدیدآیی ،فراز و فرود)

میکند” :کتاب حاضر تالش کرده تا به چند سوال مهم و اساسی
و راهبردی دربارهی جنبشهای اجتماعی و به بخش کوچکی از

نام کتاب :جنبشهای اجتماعی(پدیدآیی ،فراز و فرود)

نیاز عالقهمندان و پژوهشگران در زمینهی مورد بحث پاسخ دهد“.

نویسندگان :جف گودوین و جیمز جاسپر

مفهوم و تعریف جنبش اجتماعی و فرآیند تحول آن ،مروری

مترجم :سعید مدنی

مختصر بر تعدادی از جنبشهای معاصر(جنبش اعتراضی

ناشر :چاپخش

سیاهپوستان امریکا به رهبری مارتین لوترکینگ ،جنبش

تاریخ چاپ :دوم ۰۷۷۲ -

ضدآپارتاید سیاهپوستان در آفریقای جنوبی به رهبری نلسون
ماندال ،جنبش اعتراضی کارگران در لهستان به رهبری لخ والسا و
جنبش استقاللطلب و ضدخشونت هند به رهبری ماهاتما گاندی)

 ،بررسی رابطهی بحرانهای ساختاری نظامهای سیاسی ،پدیدآیی
جنبشهای اجتماعی و سرمایهی اجتماعی جنبشهای اجتماعی از
جمله مسائلی هستند که در مقدمه مورد بحث قرار گرفتهاند.
پس از مقدمه ،به منتخبی از کتاب ”گودوین و جاسپر“ میرسیم
که در آن تالش شده به  6سوال مهم دربارهی پدیدآیی ،فراز و
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فرود جنبشهای اجتماعی پاسخ داده شود:
جنبشهای اجتماعی کی و چرا ظهور میکنند؟
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