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این روزشمار به قربانیان نظام سرمایه در محیط کار، 

کار  ناشی ازمعلولین حوادث  مصدومین و جانباختگان،

 و خانواده های رنجدیده شان تقدیم می شود
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شعری از نسرین  -حوادث کارگری  

  

 به میالد سلیمی 

 می بینمش 

 بر تکه ای چوب رها شده میان زمین و آسمان

 !بدون هیچ ایمنی و حفاظ حتا کاله 

حادثه وحشت مقابل دیدگانم تصویر می شودوای ،   

 سقوط ، فاجعه ای دیگر را بر صفحه حوادث رسانه ها ثبت خواهدکرد 

 و معتبرترین آمارها ارائه خواهد شد 

 در روز جهانی مبارزه با حوادث کارگری 

 و آن که خود مسبب واقعه است دامن بر می چیند 

 مباد که لباده اش به قطره خونی ملوث گردد 

 بدون هیچ تاوان 

 بدون حتا قطره ای عرق شرم بر جبین

 و

 دیگر بار درد از خورده شدن 

 در شعر فریاد می شود

 نه ، این بار بازی با کلمات نیست

 همه از بازی کلمات خسته شده ایم

 در هر سو در جستجوی راه گریزی نه ،

 بلکه چاره ایم

 زمان آرمان سازی نیست 

 افسانه هم نمی سراییم 

http://www.khamahangy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=229:1390-04-02-06-31-47&catid=11:1389-12-23-23-55-51&Itemid=30


4 

 

آن مدینه فاضله ای که نمی دانیم در کدام ناکجا آباد قرار است باشد از   

 یا ساخته شود

 به ستوه آمده ایم

 هیچ خبری نیست 

 هیچ خبری نیست جز حادثه های پی در پی که به سادگی قابل پیشگیری اند

 آی ، آهای خبر 

 در بوغ و کرنا بدمید 

ایی فرمایید و در پیشگیری از حوادث کارگری مقاله ها قلم فرس  

 و داستان ها و شعرها بسازید

 از بازی با کلمات تا کی لذت خواهید برد؟ 

 به ستوه آمده ایم 

 دستمان از زمین و زمان کوتاه است اما نمی خواهیم زبان ما باشید

 گرچه هیچ گاه گوش شنوایی نیافته ایم

 اما

 فریاد داد خواهی ما همواره بلند است

 بازی با کلمات تا کی؟

زی با کلمات بس است با  

 با نیرنگ و تزویر، به دلسوزی فریبمان ندهید 

 می دانیم کیسه بزرگی که برای دسترنج ما دوخته اید هنوز هم پر نشده است

 و از دست اندازی به سفره های خالی ما هیچ ابایی ندارید

 دیگر از کرم شما قطع امید کرده 

ه ماستباورمان می شود که چاره در دستان بهم پیوست  

 باید باور کنیم که دنیا را ما این گونه ساخته و پرداخته ایم
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 و هم فقط ما می توانیم چهره اش را عوض کنیم 

 یا دوباره بسازیمش

 به ستوه آمده ایم 

 و چاره ای جز پایان دادن به این رنج نامه نداریم

 نزدیک است روزی که خشممان را بر سرتان آوارکنیم 

ای ویران شده تان ستون های مستحکم دنیایی بهتر را پی بریزیمو بر خرابه های دنی . 

  0931خرداد 
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 کار از مقدمه ای بر حوادث ناشی
 

سیستم سرمایه داری از آنجا که نیروی کار بمثابه کاال برای وی عمل میکند، روند قوانین سودآوری 

ین نیروی کار کارگران که منبع اصلی سودآوری کارفرمایان بنابرا. کاال در مورد کارگر مصداق دارد

بحساب میآید و بعنوان ارزش اضافی به صندوق آنان سرازیر میگردد، همچون کاال عمل میکند و در 

زیرا حفاظت از جان کارگران برای کارفرمایان هزینه بخش است . نتیجه جانشان اهمیتی نخواهد داشت

ز این نظر است که کارگران از وسائل ایمنی کار بی بهره اند و سخت ا. و از سودآوری آنان میکاهد

 .ترین و طاقت فرساترین کارها را بانجام مبرسانند تا سرمایه داران و نظام ستمگر ان سیراب شود

مطابق آمار سازمان جهانی کار هر ساله در سراسر گیتی بیش از یک میلیون در روز به حوادث ناشی 

در . آیند که از این میان بیش از پانصد و پنجاه هزار به کام مرگ کشانده میشونداز کار گرفتار می 

وابسته به جمهوری اسالمی، در ( خبرگزاری کار ایران)ایران حوادث ناشی از کار بنا به گزارش ایلنا 

باید اذعان داشت که آمار . بار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است 01برخی از بخش های کار، 

قی از حوادث کار موجود نیست و مراجع حکومتی آمار واقعی ارائه نمیدهند و حتا در بسیاری دقی

موارد از نام قربانیان حوادث طفره میروند ولی به هر صورت حوادث ناشی از کار مطابق با آمار 

 در صد ان سقوط از بلندی در 93/ 9می گیرد که  0933تن در ایران را در سال  0031حکومتی، جان 

برخورد با جسم سخت ، برق گرفتگی، سوختگی و غیره به ترتیب در مراحل . کار ساختمان بوده است

بعدی قرار می گیرند و هر ساله مرگ ناشی از  حوادث کار و یا مصدوم شدن و نقص عضو، افزایش 

 درصد صعود 34، 4یعنی . افزایشی قابل توجه ای داشت 38نسبت به سال  33مییابد بطوریکه سال 

، مطابق با گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین المللی 0931ولی در سال قبل یعنی . مییابد

، در شش ماهه "سازمان پزشکی قانونی کشور"سازمان پزشکی قانونی کشور، مندرج در سایت 

 366این آمار در مقایسه با . نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند 883"، 0931نخست سال 

 ". درصد بیشتر است 03، 3د، قبل بر اثر همین حوادث جان باختن نفری که طی مدت مشابه سال

ولی از تناقض گویی آمارهای دولتی و سازمان های رسمی ان به این نتیحه میرسیم که حوادث ناشی 

" مهر"کافی است به گزارش . ن جامعه را می گیرداز کار جان هزاران نفر از کارگران و زحمتکشا

. ه نموده و به گفته دکتر محمود خدا دوست، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی توجه نمائیممراجع

، هزار و پانزده نفر جان خود 0931به گزارش وی فقط به فقط در گودبرداری های ساختمانی در سال 

را منظور  در چنین شرایطی اگر بخواهیم جان باختن کارگران در بخش های دیگر. را از دست داده اند

بدین منوال است که ما همواره . یم، با رقمی بسی وسیع تر از منابع رسمی دولتی روبرو میشویمنمائ

مسلما تحقیقات ما و دسترسی به آمارهای دقیق، : "در ارائه حوادث کار در ایران مطرح ساخته ایم

ست که در آن کارگران ناشی از محیط کار ا بخش بسیار کوچکی از حوادث کامل نخواهد بود و بیانگر

آنچه مشخص است نظام سرمایه داری به جنبه . یا زخمی شده اند و یا جان خود را از دست داده اند

. سودآوری کار و تولید توجه میکند و جان کارگران در برابر اهداف شوم یاد شده، پشیزی نمی ارزد

رمایه داری است که با حذف و بنابراین تنها آلترناتیوی که باقی میماند مبارزه علیه سیستم س

براندازی مالکیت خصوصی هم نیروی کار ما را از شکل کاالیی خارج میسازد و هم به تحقق جامعه 

 . ای میپردازد که در آن ما کارگران سرنوشت خویش و جامعه را به دست خواهیم گرفت
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نتیجه  نام قربانیان

 حادثه

 شماره تاریخ شهر واحد کار نوع حادثه

 

مد ویسیاح شهرستان  ساختمانی ریزش دیوار مرگ 

 جوانرود

فروردین  12

2310 
۱ 

کارگر نی بر  حریق مرگ اعالم نشده

 کشت و صنعت

فروردین  12 شوشتر

2310 
۲ 

 4مرگ  اعالم نشده

 کارگر

به دلیل گاز 

 گرفتگی

شرکت گاز 

 ایجرود

فروردین  14 زنجان

2310 
۳ 

نفر  7 اعالم نشده

 زخمی

یساختمان آتش سوزی اردیبهشت  22 مشهد 

2310 
۴ 

 1مرگ  اعالم نشده

کارگر و 

زخمی 

شدن 

 نفر22

انفجار در یکی 

از مخزن های 

 شرکت

بنیان کاال "شرکت 

"شیمیایی  

شهر صنعتی 

 البرز قزوین

اردیبهشت  21

2310 
۵ 

سقوط از طبقه  مرگ فرهاد ناصری

 پنجم ساختمان

" شالمان"شهرک  ساختمانی

 سنندج

اردیبهشت 22

2310 
 ۶ ۶ 

برق گرفتگی و  مرگ حاجبی

سقوط از تیر 

 چراغ برق

شبانکاره از توابع  کارگر برق

شهرستان دشتستان 

واقع در استان 

 بوشهر

اردیبهشت  22

2310 
۷ 

سقوط به داخل  مرگ  فاضل صالحی

یکی از ماشین 

 آالت

کارگر سد 

"ازگله"  

واقع در " ازگله"

حد فاصل 

شهرستان های 

ثالث باباجانی و 

 سرپل ذهاب

اردیبهشت  21

2310 
۸ 

بر اثر ریزش  مرگ کارگر افغانی

آوار در یک 

مجتمع در حال 

 ساخت

تهران ـ میدان  ساختمانی

 شوش

اردیبهشت  12

2310 
۹ 

مرگ یک  اعالم نشده

کارگر و 

زخمی 

شدن 

کارگر 

 دیگر

معدن زغال سنگ  حادثه کار

 سالدره دیباج

اردیبهشت  12 دامغان

2310 
۰۱ 

بر اثر سقوط  مرگ فرامرز علیزاده

اسانسور 

 کارخانه

اردیبهشت  12 کرمانشاه کارخانه آرد

2310 
۰۰ 

کشته و  4 اعالم نشده

زخمی 11  

انفجار و آتش 

 سوزی

خرداد  3 آبادان پاالیشگاه نفت

2310 
۰۲ 

جوار عبادی و عادل 

 آلبوغبیش

 1مرگ 

 کارگر

دچار خفگی بر 

اثر وجود گاز 

 ازت

آتش سوزی در 

 مجتمع پتروشیمی

مام خمینیبندر ا خرداد  20 

2310 
۰۳ 

در پی ریزش  مرگ  پیر عظیمی

تونل در سد 

 ماکو

شرکت بتن ریزی 

"آبتین"  

خرداد  22 ماکو

2310 
۰۴ 

 اعالم نشده

 عباس سلیمی

 مرگ  

 مرگ

 سقوط در چاه

سقوط به داخل 

 دستگاه میکسر

 کارگر اداره گاز

شرکت ساختمانی 

 کیسون

 ساری
 زنجان

10خرداد  11  
 خرداد 30

2310 

۰۵ 

21 
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از توابع " میگون" ساختمانی برق گرفتگی مرگ حسین ساالرکیا
 تهران

خرداد  32

2310 
27 

 24میالد سلیمی کارگر 

 ساله

  ساختمانی سقوط زخمی

 سنندج

خرداد  30

2310 

21 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

 

ریزش خاک 

 معدن

  معدن فاریاب

معدن فاریاب در 

 جنوب کرمان

خرداد  30

2310 

21 

 

عالم نشدها  

کارگر  1

 7کشته و 

نفر مصدوم 

 شدند

ریزش یک 

ساختمان در 

 حال ساخت

شهرک جدید  ساختمانی

 گلبهار در مشهد

2310تیر  1  10 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

ریزش یک 

ساختمان در 

ختساحال   

2310تیر  1  تهران ساختمانی  00 

سید محمد : مهندسین

حسین رحمانیان و 

 نجات طئالنی

 1 مرگ

ندس و مه

مصدومیت 

 1شدید 

 کارگر

سقوط بار 

 جرثقیل

2310تیر  7  تهران پاالیشگاه تهران  00 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

2310تیر  7 تهران ساختمانی ریزش آوار  13 

مرگ  بهزاد رحیمی به دلیل تصادف  

 با یک خودرو

2310تیر  22 سنندج کارگاه جوشکاری  14 

سقوط از  مرگ صالح مرادی

 داربست

اختمانیس 2310تیر  22 سنندج   11 

دو کشته و  اعالم نشده

 یک زخمی

بر اثر ریزش 

 تونل معدن

شهرستان ارزوئیه  معدن کروم آبدشت

 در استان کرمان

2310تیر  21  11 

تصادف با  مرگ میالد علیمرادی

موتور، هنگام 

برگشت از محل 

 کار

کارگر کارگاه 

تیرچه ـ بلوک 

 سازی

2310تیر  21 سنندج   ۶ 17 

سقوط، هنگام  مرگ حسین جمشیدی

کار با دستگاه 

 کمباین

2310تیر  27 شهرستان روانسر ساختمانی  ۷17 

11      

در هنگام  مرگ اعالم نشده

تخریب یک 

 ساختمان

2310تیر  21 تهران ساختمانی   ۸11 11 

هنگام کار با  مرگ شاهبری بهرامی فر

 خرمن

زن کارگر 

 کشاورزی

2310تیر  10 شهرستان روانسر  30 

سوختگی  اعالم نشده 

 شدید

 3سوختگی  شدید 

کارگر به هنگام 

 تعمیر سوئیج برق

2310تیر  11 تهران پاالیشگاه تهران  32 

 1مرگ  اعالم نشده

کارگر و 

زخمی 

شدن یک 

 کارگر

2310تیر  13 دانشگاه آزاد مشهد ساختمانی  ریزش خاک  31 

بر اثر باز  مرگ  شمس الدین مرادی

کردن فلکه 

تقال آب و ان

در یکی از  کشاورزی

روستاهای حومه 

 ی سننج

2310تیر  14  33 
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غرق شدن در 

 آن

 1مرگ  اعالم نشده

 کارگر

2310تیر  11 مشهد ساختمانی ریزش آوار  34 

2310تیر  11 سنندج ساختمانی سقوط مرگ  نسیم محمودی  31 

مرگ به  خالد علیزاده

دلیل فشار 

و گرمای 

 هوا

یک دانشجو به 

نگدستی دلیل ت

خانواده مجبور 

به کار در ایام 

تعطیالت در 

مزارع 

 کشاورزی

2310تیر  17 بوکان کشاورزی  31 

2310تیر  17 مشهد ساختمانی ریزش آوار مرگ اعالم نشده  37 

برخورد با  مرگ اعالم نشده

 تریلر

 

کارگر شرکت راه 

 و جاده سازی

جاده نیستانک ـ 

 نایین

تیر  17

2310 

31 

یک  مرگ اعالم نشده

 کارگر

ریزش خاک 

 معدن

معدن فاریاب 

 سنگ کرومیت

فاریاب در جنوب 

 کرمان

تیر  17

2310 

31 

تیر  17 مشهد ساختمانی ریزش آوار مرگ اعالم نشده

2310 

40 

  اعالم نشده

 1مرگ 

کارگر و 

زخمی 

نفر  7شدن 

از 

 کارگران

تصادف خودرو 

سرویس 

کارخانه با  

کامیون حمل 

زباله شهرداری 

شت در جاده  ر

 ـ الکان

شهر صنعتی  کارخانه اشی مشی

 رشت

تیر  11

2310 

42 

یک کشته  سعید خانی پور

زخمی 1و   

 

بر اثر خفگی 

 در گاز متان

شرکت فوالد 

 کاویان

تیر  11 تهران

2310 

41 

سقوط در حال  مرگ جهانشا باتمانی

کار در سد 

 مخزنی ژاوه

ژاوه در استان  کارگر سد سازی

 کردستان

تیر  30

23110 
43 

  مرگ حسن امین پور

 انفجار مین

 

 در حال قدم زدن

در بیدران از 

توابع شهرستان 

 سردشت

2310تیر  32  44 

مسمومیت  اعالم نشده

 3گازی 

 کارگر

پاالیشگاههای  انتشار گاز

مجتمع گازی 

 پارس جنوبی

مرداد  1 تهران

2310 
41 

یک کشته  اعالم نشده

 زخمی 3و 

ریزش آوار بر 

 اثر گودبرداری

مانیساخت مرداد  1 تهران 

2310 
41 

سقوط از بلندی  مرگ کیوان فاتحی

 یک ساختمان

مرداد  22 سنندج ساختمانی

2310 
 ۶ 47 

 

 1مرگ  اعالم نشده

 کارگر

ریزش ناگهانی 

 دیواره چاه

منطقه لویزان  ساختمانی

 تهران

مرداد  23

2310 
41 

 1مرگ  اعالم نشده

 کارگر

ایزش ناگهانی 

 دیواره چاه

زان ـ تهرانلوی چاه کن مرداد  21 

2310 
41 
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 1مرگ   اعالم نشده

کارگر و 

زخمی شدن 

تعدادی 

 دیگر

فرو ریختن 

 تونل معدن

سوغان از نواحی  معدن سوغان

 کرمان

مرداد  24

2310 
10 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

مرداد  24 مشهد ساختمانی ریزش آوار

2310 
12 

مرگ یک  مختار آشوری

 کارگر

داره برقکارگر ا برق گرفتگی رودبار در استان  

 گیالن

مرداد  27

2310 
11 

کارگر  11 اعالم نشده

به بیماری 

مزمن 

ریوی مبتال 

 شده اند

به دلیل استنشاق 

گرد و غبار 

ناشی از ماده 

شیمیایی 

"آزبست"  

مرداد  21 کرمان کارخانه کرمانیت

2310 
13 

کارخانه نوشابه  گاز گرفتگی مرگ داوود حیدری

 سازی ساسان

نتهرا مرداد  10 

2310 
14 

سقوط از  مرگ عدنان ورمزیان

 داربست

مرداد  13 سنندج ساختمانی

2310 
11 

سقوط از  بلندی  مرگ هوشنگ فیضی بخش

 هنگام کار

کارگر نقاش 

 ساختمانی

مرداد  11 سنندج

2310 
11 

در حال تعمیر  مرگ حیدر دارسیرانی

دینام پمپ یک 

چاه بر اثر برق 

 گرفتگی

مرداد  11 مریوان ساختمانی

2310 
17 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

ریزش آجر و 

 بتن

شهریور  1 تهران ساختمانی

2310 

11 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

شهریور  1 نیشابور چاه کن گاز گرفتگی

2310 

11 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

شهریور  1 تهران ساختمانی ریزش  آوار

2310 

10 

 1مرگ  اعالم نشده

 کارگر

خشی ریزش ب

از ساختمان در 

 دست احداث

شهریور  1 تهران ساختمانی

2310 
30 

شهریور  1 اشنویه کارگر جوشکار سقوط  تریلی مرگ بدیع خالد تاج

2310 

11 

مرگ یک  اعالم نشده

کارگر و 

زخمی 

شدن 

کارگری 

 دیگر

تصادف با  

 خودرو

کارگران شرکت 

 کارتن کیهان

جاده شهر صنعتی 

 رشت ـ الکان

 

شهریور  23

2310 
13 

مصدوم  محمد بقالنی کارگر پیمانی  برق گرفتگی 

 پاالیشگاه آبادان

شهریور  24 آبادان

2310 
14 

زخمی  اعالم نشده

 4شدن 

 کارگر

شهریور  21 آبادان پاالیشگاه آتش سوزی

2310 
11 

مرگ یک  هژیر

 کارگر

در حال شستن  برق گرفتگی

یک دستگاه 

 خودرو

روانسر در جزیره 

 قشم

شهریور  12

2310 
11 

سقوط  از  مرگ صباح فاتحی کرجو  17 ۶ شهریور  14 سنندج ساختمانی
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 2310 داربست

کارگر زن ـ  سقوط مرگ خاور

 ساختمانی

شهریور  11 سنندج

2310 
11 

شهریور  11 تهران ساختمانی سقوط جرثقیل مرگ اعالم نشده

2310 
11 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر
به دلیل سقوط 

از  قطعه ای

 دکل جرثقیل

شهریور  32 تهران ساختمانی

2310 
70 

خودکشی در محل  مرگ ولی قادری

 کار به دلیل فقر
2310مهر  1 سنندج کارخانه ایزوگام  72 

سقوط از  مرگ اعالم نشده

 ساختمان

2310مهر  1 آمل ساختمانی  71 

2310مهر  4 کامیاران کارگر برق کار سقوط مصدوم اسماعیل محمدی  73 

م نشدهاعال مرگ یک  

کارگر 

 افغان

دچار حادثه در 

حین عملیات 

 حفاری

2310مهر  7 تهران حفاری چاه  74 

خودکشی در  مرگ خزت منجزی

محل کار به 

 دلیل فقر

کشت و صنعت 

 کارون

2310مهر  1 شوشتر  71 

مهر  20 بوکان کارگر اداره برق برق گرفتگی مرگ ریبوار رحیم زاده

2310 
71 

د سعید محمدی و فوا

 حسین پور

 1مرگ 

 کارگر

منطقه بسطام  ساختمانی گاز گرفتگی

 مریوان

مهر  22

2310 
77 

مهر  23 سنندج ساختمانی سقوط مرگ  اسماعیل ابراهیمی

2310 

71 

 3مرگ  اعالم نشده

کارگر و 

زخمی 

تن  3شدن 

 دیگر

مهر  21 قزوین ساختمانی ریزش آوار

2310 

71 

 3مرگ  اعالم نشده

 کارگر

مهر  21 پاکدشت کارگران جوشکار انفجار مخزن

2310 

10 

به دلیل سقوط  مصدوم غالمرضا ق

 آهن آالت

کارگاه صنعتی 

 آهن

مهر  11 تهران

2310 
30 

مهر  13 سنندج ساختمانی سقوط مصدوم کیوان جعفری

2310 

11 

سقوط به داخل  مرگ اعالم نشده

 چاه

مهر  14 تهران حفر چاه

2310 
13 

خلیل رئیسی ، مجتبی 

مرتضی دنگچی  نخعی ،

 و اکبر رجایی

 3مرگ  

کارگر و 

یک 

 رهگذر

کارگاه ورق های  ریزش ورق ها

ام دی "و " نئویان"

"اف  

مهر  11 گرگان

2310 
14 

غرق شدن در  مرگ علی محمودی

 آب حفاری

شرکت حفاری 

 شمال بهشهر

مهر  30 بهشهر

2310 
11 

 1مرگ  اعالم نشده

 نفر

نفر و  1مرگ 

 7محبوس شدن 

 نفر دیگر از

کارگران هندی، 

اتاق شناور  در 

 خلیج فارس

مهر  30 بوشهر

2310 
11 
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سریالنکایی، 

اوکراینی و 

 ایرانی

میرزا آقا ـ ص،  مهدی 

ـ ن، بختیار ـ الف و 

زخمی شدن حاجی 

 قربان ـ پ

 3مرگ 

کارگر و 

زخمی 

شدن یک 

 کارگر

2310آبان  2 همدان ساختمانی ریزش دیوار  17 

با  برخورد مرگ رشید زند کریمی

 غلطک آسفالت

2310آبان  2 سنندج کارگر آسفالت  11 

2310آبان  2 کرج ساختمانی ریزش آوار مرگ اعالم نشده  11 

برق گرفتگی  مرگ اعالم نشده

 در عمق چاه

2310آبان  1 تهران ساختمانی  10 

2310آبان  1 تهران ساختمانی سقوط از آسانسور مرگ اعالم نشده  12 

2310آبان  4 روانسر ساختمانی سقوط مصدوم جمهر مظفری  11 

انفجار ناشی از  مصدوم اعالم نشده

بخار چسب و 

 تینر

2310آبان  1 تهران شرکت موکت  13 

کشته شدن  اعالم نشده

کارگر 4  

انفجار چاه نفت 

 در حال تعمیر

کارگاه حفاری چاه 

71نفت شماره   

دوگنبدان از 

 نواحی گچساران

2310آبان  1  14 

قوطس مرگ نادر کدیک کارگر اداره برق  

 تهران

2310آبان  1 تهران  11 

محمد صدیق شاه 

نظری عضو اتحادیه 

 آزاد کارگران ایران

2310آبان  22 سنندج چاه کن برق گرفتگی مرگ  11 

سقوط از ارتفاع  مرگ اعالم نشده

متری 30  

2310آبان  21 اراک پاالیشگاه شازند  17 

 4مرگ  اعالم نشده

کارگر و 

زخمی 

نت 1شدن   

کارخانه ایزوگام  انفجار 

 1دلیجان در 

 کیلومتری اصفهان

آبان  21 اصفهان

2310 

11 

آبان  12 مهاباد ساختمانی سقوط مرگ رحمان رزم

2310 

11 

مرگ  اعالم نشده

کارگر 

 افغان

آبان  11 کرج ساختمانی ریزش آوار

2310 

200 

 1مرگ  اعالم نشده

 کارگر

گرفتار در عمق 

متری چاه 21  

قنیکارگران م آبان  11 تهران 

2310 
010 

یک کشته  اعالم نشده

و یک 

 زخمی

ریزش 

 خروارها خاک

آبان  17 تهران ساختمانی

2310 

201 

2310آبان  30 پاوه سد داریان ریزش تونل مرگ حمید اسماعیلی  203 

 1مرگ  اعالم نشده

 کارگر

2310آبان  30 شهرک غرب ساختمانی ریزش دیوار  204 

 یک کشته اعالم نشده

و یک 

 زخمی

شهرک پردیسان  ساختمانی ریزش بتن

 قم

2310آذر  3  201 
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سقوط به داخل  مرگ اعالم نشده

 چاهک آسانسور

ساختمانی ـ 

 آسانسور

2310آذر  1 تهران  201 

2310آذر  1 نائین ساختمانی سقوط مرگ نجیب اله کارگر افغان  207 

گرفتار شدن بین  مرگ محمد رضا آقائی زاده

غلطک های 

ستگاهیک د  

2310آذر  1 کاشان ساختمانی  201 

 1مرگ  اعالم نشده

 کارگر

سقوط به داخل 

 چاه

روستای ناصریه  چاه کن

از شهرستان 

 ریگان

2310آذر  7  201 

سکته قلبی  مرگ فرامرز شاه ویسی

 هنگام کار

2310آذر  1 سنندج شرکت لیالق  220 

سقوط داخل چاه  مرگ مهدی داوری

 آساتسور
2310آذر  1 اصفهان ساختمانی  222 

قرار گرقتن زیر  مرگ  اعالم نشده

غلطک جاده 

 سازی

کارگاه شرکت شن 

گیتی "و ماسه 

"افروز  

2310آذر  22 روانسر  221 

به دلیل پخش  مرگ کارگر افغانی

گاز دچار حفگی 

 شد

نگهبان آپارتمان 

 در حال ساخت

2310آذر  21 تهران  223 

2310آذر  21 تهران ساختمانی سقوط در چاه مرگ کارگر افغان  224 

2310آذر  10 سنندج ساختمانی سقوط مرگ سردار عبداله  221 

ایرج مهاجری، خدا 

رحم اولیازهی، عدنان 

عزیزی، عبدالحمید 

صادقی، مصیبت 

کریمی راد، مراد 

خالقپور، ولی محمدی، 

رحم الدین نور زهی، 

محمد ایزدی، هاشم 

عابدی و پویا عزیزی، 

 رضا خالقپور

 27مرگ 

ارگر و ک

زخمی 

شدن 

تعدادی 

 دیگر

2310آذر  10 یزد کارخانه فوالد       انفجار  221 

برخورد با  مرگ اعالم نشده

 دستگاه پرس

کارخانه سبد 

 سازی

2310دی  2 قم  227 

کارگر  1 اعالم نشده

 1کشته و 

کارگر 

دیگر 

زخمی 

 شدند

  ریزش آوار

حفر تونل در 

 بزرگراه همت

2310دی 3 تهران  221 

نشده اعالم کارگر  1 

 1کشته و 

کارگر 

دیگر 

زخمی 

 شدند

 ساختمانی ریزش آوار

 

2310دی 4 تبریز  221 

مرگ یک  آقایی

کارگر و 

زخمی 

کارگاه تولیدی  آتش سوزی

 پوشاک

2310دی  1 تهران  210 
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 1شدن 

کارگر 

 دیگر

مرگ یک  اعالم نشده

کارگر 

 افغان

2310دی  1 قزوین چاه کن سقوط در چاه  000 

هاعالم نشد  4مرگ  

 کارگر

ریزش سقف 

 بتنی

2310دی  1 تبریز ساختمانی  211 

 1سوختگی  اعالم نشده

 کارگر

انفجار بدلیل 

تجمع گاز و 

 برق

2310دی  1 اراک پاالیشگاه شازند  213 

مرگ یک  اعالم نشده

کارگر و 

زخمی 

تن  1شدن 

 دیگر

تهران ـ خیابان  ساختمانی ریزش آوار

 سراج

2310دی  1  214 

ماهیهادی علیر سقوط از طبقه  مرگ 

 پنجم

2310آذر  11 سنندج ساختمانی  211 

 3مرگ  اعالم نشده

 کارگر

2310دی  20 شیراز ساختمانی سقوط اسانسور  211 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

آتش سوزی 

بدنبال جرقه 

 برق

کجوار از نواحی  ساختمانی

 نوشهر

2310دی  12  217 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

سقوط در 

البفاض  

  مقنی

 تهران

2310دی  14  211 

مجتبی ـ س ، حسن ـ 

الف ، یعقوب ـ ج ، 

 حمید ـ ج 

مجروح 

 4شدن 

 کارگر

انفجار مخزن 

گاز اسیتیلن 

(کاربیت)  

2310دی  14 شهر ری تعمیرگاه خودرو  211 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر
نی بر کشت و  آتش سوزی

 صنعت کارون

2310دی  11 شوشتر  230 

ین بیگیعلی محمد حس مرگ یک  

 کارگر

برخورد با دستگاه 

 کاردینگ
2310دی  11 یزد کارخانه نساجی  232 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

سقوط همراه 

 جرثقیل

خمسه از نواحی  کارخانه سیمان

 زنجان

2310دی  11  231 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

برخورد با 

 دستگاه

2310دی  17 اصفهان کارخانه فرش  233 

کشاورز و مرگ رضا 

زخمی شدن ابراهیم 

 مریدی

یک کارگر 

کشته و  

کارگر 

دیگری 

زخمی 

 میشود

2310دی  11 بندر عباس پاالیشگاه نفت آتش سوزی  234 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

شهر صنعتی  ایستگاه گاز انفجار گاز

 رشت

2310دی  11  231 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

2310دی  11 تهران ساختمانی ریزش دیوار  231 

سقوط یکی از  قطع پا اعالم نشده

قطعات جرثقیل 

 به پای کارگر

پروژه متروی 

 اهواز

2310دی  11 اهواز  237 
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مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

بهمن  2 تهران ساختمانی ریزش دیوار

2310 

231 

خسرو جان ، لقمان 

مسعودی ، سوران 

 کوملسی

جان باختن 

کارگر 3  

بادمها نقاش ساختمانی گاز گرفتگی بهمن  1 

2310 

231 

زخمی  اعالم نشده

 3شدن 

 کارگر 

چاه نفت شماره  آتش سوزی

در سه راه بی  21

بی حکیمه در 

 گچساران

بهمن  4 گچساران

2310 

240 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

نشت گاز در 

 محیط بسته

بهمن  4 اصفهان کارگر نجار

2310 

242 

جان باختن  مصطفی

 یک کارگر

خودکشی در 

ارخانه محوطه ک

به دلیل قرار 

گرفتن در لیست 

 اخراج

بهمن  21 تهران کارخانه مزدا

2310 

241 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

شرکت آب و  ریزش خاک

 فاضالب

بهمن  23 مشهد

2310 
243 

مصدوم  اعالم نشده

 1شدن 

 کارگر

انفجار و آتش 

 سوزی

کارگاه رنگ 

کاری در خیابان 

 خزانه بخارایی

بهمن  21 تهران

2310 
244 

زخمی  هیمن صفاپور

شدن یک 

 کارگر

افتادن سنگ به 

 ناحیه کمر

کارخانه سنگبری 

 آزغ

بهمن  21 مهاباد

2310 
241 

زخمی  افشین قادری

شدن یک 

 کارگر

 4له شدن 

 انگشت

کارگاه تزریق 

 پالستیکی کریمی

تهران پارس ـ 

 تهران

بهمن  11

2310 
241 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

ان واقع در آبدان ساختمانی سقوط

 استان ایالم

بهمن  11

2310 
247 

کشته شدن حسین ـ م  و 

زخمی گردیدن کاوه ـ 

 ر 

یک کشته 

و یک 

 زخمی

بهمن  11 کرج ساختمانی آتش سوزی

2310 
241 

مرگ یک  اعالم نشده

کارگر و 

زخمی 

تن  1شدن 

 دیگر

نشت گاز ، 

انفجار و آتش 

 سوزی

بهمن  11 گرگان شرکت دامداری

2310 
241 

م نشدهاعال یک کشته و  

زخمی 1  
کارخانه مبل  آتش سوزی

 سازی

تهران ـ منطقه 

 علی آباد

2310اسفند  2  210 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

سقوط از طبقه پنجم 

 ساختمان
شهرک گلستان ـ  ساختمانی

 راه آهن

2310اسفند  1  212 

 3مرگ  اعالم نشده

کارگر و 

زخمی 

شدن یک 

 مهندس

به دلیل سقوط 

 باالبر

تمانیساخ 2310اسفند  1 کرمان   211 

گیر کردن در  مرگ اعالم نشده

البالی باالبر و 

 دیوارگیر

کارگر تزئینات 

 جشن عروسی

اسفند  22 مشهد

2310 
213 
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مرگ یک  اعالم نشده

کارگر و 

مصدوم 

تن  1شدن 

 دیگر

اسفند  21 آزاد شهر ساختمانی ریزش دیوار

2310 
214 

مرگ یک  اعالم نشده

کارگر و 

زخمی 

دن ش

کارگری 

 دیگر

اسفند  21 قم کارگاه رنگ مبل انفجار

2310 
211 

مرگ یک  مهدی سیف الدینی

 کارگر

اسفند  21 شهرستان زرند معدن زغال سنگ اصابت جک

2310 
211 

مرگ یک  اعالم نشده

 کارگر

فروردین  14 تهران ساختمانی سقوط

2312 

217 

سقوط از طبقه  مرگ صالح قاسمی

 سوم

فروردین  14 اشنویه ساختمانی

231 

211 
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 این روزشمار را با شعری از نسرین شروع کردیم،

 برای حسن ختام، آن را با شعری از علیرضا عسگری

 .بریمبه پایان می

 

 

 

 "بست -دار"
 

 ساله افغاني 00، كارگر "نصیب " در مرگ ِ 

 

 

 

 افتاده روي خاك

 دراز به دراز

 ف كردهبا دهان ك

 ساعت هشت صبح

 كشند ها سرك مي پنجره

 شود بیدار نمي

 نه

 شود نمي

 افتاده است نصیب

 6ي  از ارتفاع طبقه

 در ساختمان ریاحي

 روي زمین

 و حفره اي در چشمش

 و چسبیده خون

 به میلگرد بیرون زده از دیوار

 اش اي از پیراهن و تكه

 مفتول-گیر كرده در چنگ یك سیم

 افتاد 

 نصیب

 َو دیروز امروز،

 6ي  از طبقه

 س ساعت هشت صبحأدرست ر

 و درست ُمرد

 درجا

 بدون نقص

 بي هیچ نفس ِاضافي

 افتد و مي

 هر روز

 نصیب

 س ساعت هشت صبح، أدرست ر

 از ارتفاع

 توانید  و مي

 فردا،

 س ساعت هشت صبحأر
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 ...به ستون روزنامه اي 

 نه

 نگاه نكنید

 آنجا نیست

 به اینجا

 به ستون یك ساختمان

 ه یك داربستب

 همین اطراف

 افتد از باالیش كه نصیب مي

 س ساعت هشت صبحأهر روز ر

 هر روز

 و سكوت،

 پلیس

 صورتجلسه

 .پزشك قانوني

 به اینجا

 به داربست

 نگاه كنید

 به ساختمان، ارتفاع

 بینید نصیب را و مي

 افتد كه دارد مي

 .س ساعت هشت صبحأهر روز ر

 به داربست

 قنات

 گاوداري

 دستگاه پرس

 ساختمان

 مجتمع مسكوني خیابان ریاحي 6ي  طبقه

 اي كه االن یا همین طبقه

 خواني در آن داري مي

 این نصیب را

 جا همین

 كنج اتاق

 الي جرز یوار

 جا در آشپزخانه همین

 پزید گوشت نصیب را كه مي

 براي شام

 ، توي سطل زباله و پاي پنجره

 اندازید  كه مي

 پوست و استخوان نصیب را

 د دور،كه برون

 دور

 دور

 بروند افغانستان، پاكستان

 ي پیشاور هاي گرسنه و سگ

 سق بزنند نصیب را

 س ساعت هشت صبحأهر روز ر

 اي از استخوان نصیب را و تكه

 كودكي چشم بادامي

 در بامیان
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 كه چرك كرده است

 به دندان بكشد

 هایشان ها كه چشم همان

 هاست ژاپني   مثل 

 و استخوان بخورد كودك

 كم شودتا مح

 ستون بدنش، چهار

 بتواند

 باال بكشد از داربست، طناب

 در ارتفاع تهران

 هاست هایشان مثل ژاپني ها كه چشم همان

 اما ژاپني نیستند

 یا همان ها كه چشم بادامي نیستند

 اما ایراني  نیستند

 افغاني اند

 و خوب كه نگاه كني

 ها پاي تمام پي

 داربست

 دیوار

 دراز كشیده نصیب

 كف كردهدهانش 

 هایش پر ِ خاك چشم

 ها وول میخورند و كرم

 دهند قلقلك مي

 خندد نمي

 كند گریه نمي

 زند حرف نمي

 خورد تكان نمي

 احمق جان،

 مرده است نصیب

 زیر هر دیوار

 ساختمان

 هر ستون

 دراز كشیده نصیب

 الي خاك 

 در كانال هاي مخابرات

 و حضور دارد همیشه

 در خطوط تلفن

 شنود حرف ها را مي

 كند سكوت مي

 دهانش كف كرده

 مرده است

 حرف نمیزند

 دراز كشیده نصیب

 در كانال هاي گاز

 گرم میشویم در اتاق

 كرم ها وول میخورند

 كیف میكنیم

 و اصال

 اند در  ها پر شده افغاني
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 هاي ما هاي ساختمان پي

 ها دیوار برج

 ها، پل

 چاه

 و اگر اصال

 بیرون بكشي

 نصیب را

 ریزد تهران فرو مي

 ما هر روز و

 نشینیم مي

 هایي كه در خانه

 بنا شده با  آجر و آهن و نصیب

 و ما هر روز

 راه مي رویم

 روي آسفالت، نصیب

 كنیم و هماغوشي مي

 زیر پتو

 كشیم نصیب را و مي

 روي خودمان

 خوابیم رویم، مي راه مي

 روي كف

 هر روز،

 روي نصیب

 س ساعت هشت صبحأر

 شود و مردن مي

 هر لحظه

 هر جا

 روز هر

 صدا، بي

 نصیب

 شود مردن مي

 هر روز

 هر روز 

 س ساعت أر

 درست

 .هشت صبح

 علیرضا عسگري         

 تهران -30اردیبهشت  03
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