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ویروس کرونا ،مرگبارتر شدن محل کار،
جنبش کارگری و عدالت زیستمحیطی
محمد صفوی
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محلل کلار کلارگران ج،لان ،ابل از ج،انگیرشلللدن ویروس کرونا وکدوید  )91-نیز،
همیشه مرگبار بدده است .گزارشهای سازمان ج،انی کار نشان میدهد ،هر روز بیش
از شش هزار کارگر درمحیط های کاری غیرب،داشتی و غیرایمنی در سطح ج،ان جان
خدد را ازدست میدهند.
با آغاز همهگیری ویروس کرونا ،از ماه دسللامبر  9191تاکندن -با گذشللت بیش از
سله ماه ،محل کار میییدنها انسان در سرتاسر ج،ان شرایط مرگبارتری بهخدد گرفته
اسللت .متفسلل،انه ،در ایت مدا هزاران ن،ر از مردا ج،ان از ااشللار اجتماعی مت،اوا
بلهعیلت ابتیلا به ویروس کرونا جان خدد را از دسلللت دادهاند .طی ایت مدا ،زندگی
میییدنها انسلان در ج،ان به اشاا گدناگدن و مرگباری تحت تفییر ارار گرفته است.
ااتصلللاد سلللرمایهداری نه با اعتصلللام عمدمی کارگران ج،ان بیاه به سلللب «عامل
خارجی» – ویروس کرونا -دچار بحرانی عمیق شلللده و به تالت نیمهتعطیل درآمده
اسلللت و میییدنها کارگر و مزدبگیر مشلللاغل خدد را ازدسلللت دادهاند .تا آنجا که به
ایرگذاری مرگبار ویروس کرونا در محل کار مربدط میشللدد ،گزارشها نشللان میدهد
میییدنها کارگر خدماا ب،داشللتی و درمانی ،شللامل ارسللتاران و کم ارسللتاران،
ازشلللاان و سلللایرکارکنان بیمارسلللتانها ،بهخاطر کمبدد وسلللایل ابتدایی ایمنی و
ایشلگیرانه مانند ماسل های مخصدص ،ادشش مناس  ،دستاش و تج،یزاا کافی و
سلللاعاا کار طدلانی و طااتفرسلللا در محل کار خدد اربانی ویروس کرونا شلللدهاند.
ایااهای تصلدیری و تااهراا خیابانی ارسلتاران ع د اتحادیه در ایالتهای نیدیدرک،
اییی ندیز و کلالی،رنیلا در امریالا نشلللان میدهلد کله نلهتن،لا نالاا درملانی در ایت
یروتمندتریت کشللدر دنیا ناتدان و شللاننده اسللت بیاه بیمارسللتانها با کمبدد کادر
درمانی ،امااناا و تج،یزاا ازشلللای و کمبدد تخت بیمارسلللتانی تدان مبابیه با ایت
وضعیت اضطراری را ندارند .خبرها از چیت و ارواا نیز نشان میدهند که هزاران کارگر
ب،داشللت و خدماا درمانی از آغاز ایت اایدمی تاکندن ،بهسللب کمبددها و ناکارآمدی
مدیریت در بیمارسلللتانهای محل کار خدد مبتیا به ویروس کرونا شلللدهاند .درهمیت
تا بخش عمدهای از کارگران امریاا جایی که با تفسللب بیشتریت میزان مرگ بر ایر
ویروس کرونا را داشلته است ،بهخاطر شیدع ایت ویروس در محل کار خدد در اعتراض
به ناامت بددن محل کار دسلت به اعتصلام و ااداماا اعتراضی زدهاند .در مداردی که
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کلارگران در امریاا و ارواا دارای اتحادیههای کارگری بددهاند در برخدرد با ایت بحران
تدانستهاند ب ه میزان اندکی شرایط ب،داشت و ایمنی کار را با اتخاذ ااداماتی ایشگیرانه
ب،تر کنند .در مداردی نیز زیر فشار اتحادیههای کارگری کارخانهها را تعطیل کردهاند.
در کشدر ما نیز با تدجه به آمار تااندهندهی تدادث شغیی و مرگومیر فزایندهی
کارگران و دولتی که بهنار میرسللد دغدغهی صللیانت از نیروی کاردر دسللتدرکارش
نیسلت با شیدع ویروس کرونا محل کارمیییدنها کارگر و کارمند و مزدبگیر دو چندان
مرگبارتر شده است.
ویروس کرونا زمانی به کشدر ما رسید که:
 طببهی کارگر و عمدا مردا کشدرما درسا گذشته سا سختتری را به لحاظتدرا ،گرانی و بیااری گسلترده تجربه کرده بددند .از ی سد تحریمهای ااتصادی و از
سللدی دیگر تدادث آبان ماه که درای افزایش ناگ،انی و سللهبرابر شللدن ایمت بنزیت
بهوادع ایدست ،عمدا مردا را در شرایط دشداری ارار داد.
 به گ،تهی ربیعی سخنگدی دولت بیش از  01میییدن ن،ر از مردا ایران محتاج ونیازمند گرفتت یارانهی ناچیز دولتی بددند.
 بیااری در بالاتریت سطح خدد بدد. اعتراضللاا اراکندهی کارگران ،بازنشللسللتگان ،معیمها و کادر ارسللتاری برایمطلالباا معداهی مزدی و مزایا در سلللا گذشلللته در بالاتریت تدب خدد بدد و مناب
تفمیت اجتماعی که متعیق به کارگران و بازنشللسللتگان اسللت مدرد هجدا دولت ارار
گرفته است.
 دسلللتمزدهای کارگران و مزدبگیران به ااییت تریت سلللطح کاهش ایدا کرده وارزانسازی نیروی کار در اوج ارار داشت.
 در سا گذشته میزان مرگ و مجروح شدن کارگران بر ایر تدادث و بیماریهایشلغیی خصلدصلار در بخش معادن و سلاختمانسازی ،به شال بیساببهای در بالاتریت
سطح خدد نسبت به چند سا گذاشته ارار داشت.
 .در چنیت وضلللعیتی بدد که تادمتگران و مدیرانی که در رأس مدیریت وزارا
ب،داشللت ارار داشللتند ،در بدو امر با بحران کرونا مانند ی آن،یدنزای سللاده برخدرد
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کردند .آن،ا مان از اطیاعرسانی بهمدا و دایق به مردا شدند .با س،لانگاری به اجرای
سللیاسللتهای ایشللگیرانه و مراابتی و ارنطینهکردن مردا برخدرد کردند .به همیت
سلب ویروس کرونا با شدا و سرعت بر ااشار مختیب مردا تفییر گذاشت و محل کار
میییدنها کارگر و مزدبگیر کشلدر بر آسا آلدده و مرگبارتر از گذشته شد .مرگبارتریت
تفییر بر ایار کادر ب،داشللت و درمانی کشللدر فرود آمد .گ،تنی اسللت که ایش از آغاز
کرونا ارسللتاران و کم ارسللتاران کشللدر در بیمارسللتانهای دولتی و خصللدصللی در
شللرایطی دشللدار کار میکردند و برای دسللتمزدهای معداه ،لغد اراردادهای ایمانی و
عدا اسللتخداا رسللمی و عییه اخراجها در تا مبارزهی تقخداهانهی خدد بددند .در
چنیت شلرایطی با اوج گیری شیدع ویروس کرونا و هجدا مردا بیمار به بیمارستانها،
بیش از  911ارسلللتار و ازشللل جان خدد را در نخسلللتیت ه،تهها ،در مبابیه با ایت
ویروس از دست دادند وبه نبل از فاریت االیسی 90 ،آوریل) .ایت رام متاس،انه بالاتریت
میزان مرگ کارگران ب،داشللت و کادر درمانی کشللدر در مبایسلله با دیگر کشللدرهای
ج،ان اسلت .میزان بالای مرگ کادر درمانی کشلدر در بیمارستانها نشان میدهد که
بیمارسللتانهای کشللدر و مجمدعهی دسللتگاه سللیامت کشللدر به خاطر تحریمهای
بیتالمییی و سللیاسللتهای ناعادلانهی داخیی فااد امااناا کافی وایشللگیرانه و فااد
بددجه ی کافی برای تفمیت تج،یزاا کافی ایمنی و ازشلای است .گ،تنی است که در
بددجهی سا جاری و )9911هزینهی کل بددجهی ناامی ،به مبیغ بیش از  991هزار
میییارد تدمان تعییت شلده که ایت بیش از سله برابر کل بددجهی سللیامت و ب،داشت
عمدمی کشدر است.
در چنیت شللرایطی که ارسللتاران و کادر درمانی کشللدر بیش از هر زمان دیگر در
شرایط بسیار آسی اذیر در صب مبدا مبارزه با ویروس کرونا ارار دارند کمتریت ااداا
برای ب،بدد شللرایط کار آنان ایت اسللت که تقب داشللتتت تشللال و اتحادیهی مسللتبل
ارسلتاران و سایر کادر درمانی کشدر بهرسیمت شناخته شدد .تبد ومزایای معداهی
آنان ارداخت شلدد .اراردادهای مدات  91روزه لغد شدد .اراردادهای مدات کار تبدیل
به اراردادهای رسلمی و دایمی شلدند .ارسلتاران اخراجشلده دوباره بهصللدرا رسمی
اسلتخداا شلدند .محل کار آنان خصلدصلار درایت شرایط بحرانی ایمت و کمخطر شدد.
عدالت شلغیی آنان تفمیت شلدد .هرگدنه تبعیب بر اساس جنسیت عییه ارستاران که
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اکثریت آنان زن هسلتند برداشلته شلدد و کار ارسلتاری در زمرهی مشللاغل سخت و
زیانآور ارار بگیرد.
تحبق چنیت خداسلتههای عادلانهای گرچه میتداند شلرایط کار را ب،بدد بخشد و
کمی از رنج کارگران و مزدبگیران بااهد ولی با تدجه به شدا بحران مدجدد ایت گدنه
مطالبهگریهای محدود صلن،ی و سیاستهایی که به سرهمبندی تاشیهها میاردازد
ناکافی اسللت .با ج،انگیر شللدن بحران ویروس کرونا همهی ما در لحاهای مشللترک
مبابل تجربهی مشترک و تازهای ارار گرفتهایم که وظایب تازهای را میطیبد.
ااییمشلناسان ،زیستشناسان و کارشناسان عیدا اجتماعی مرتب را هشدار میدهند
که ادیدارشدن ویروسهای همهگیری مانند ابدلا ،سارس ،زیاا و اکندن کرونا ،رابطهی
مسلتبیمی با تخری محیط زیسلت بهدسلت عمیارد مخرم سللیستم سرمایهداری و
سلدسلیالیسم تدلیدگرایانهای 9است که درارن بیستم در راابت با سرمایهداری مدرن
غرم شللال گرفت و رفتار فردی ت ت

انسللانها در سللطح ج،ان دارد .در چنین

شرایطی آطا جنبش کارگای م تویند با آگاه با نقش وطاین محیط زطست
در شررایطط زنردگ شوطش  -موضررو

کو وطاوک کاونا یز آب بوروشررن

رونماط کاد  -بین مبارزه بایی حقوق صررنف و یجاما

شود و مبارزه بایی

پاسدیشت محیط زطست پیوند زند؟

جنبش کارگای و دیلت زطستمحیی
تاریخ تمدن بشری بهما میآمدزد که جدام انسانی از دیرباز در جنگ با محیط زیست
بدده و از طبیعت بیش از اندازه برداشللت کردهاند .بهنار اژوهشللگران ،در بع للی از
9بنا به نار جان بیامی فاستر ،از نار زیستبدمی اتحاد شدروی در آغاز در اشاا مختیب اصیاتاا
محیط زیستی ایشگاا بدد .اما با برخاستت بدروکراسی استالینی در دههی  91ارن بیستم همهی ایت
اصیاتاا در برابر هدف یگانه تولید رنگ باخت .اگرچه ایت کشدر برخی از ایشرفتهتریت ادانیت ت،اظت
محیط زیست را تصدی کرد اما در عمل ایت ادانیت نادیده گرفته شده و به اجرا درنیامدند .بهنبل از
کتام زمیت ،سیارهی آسی اذیر ،نرجمهی محست ص،اری.9911.ص.990 .
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دورانهلای تللاریخی اسلللتثمللار و تخریل یل جللانبلهی طبیعللت منجر بلله فجللای
زیسلتمحیطی و سلبدط کییت تمدنها ،مانند تمدن سدم ر و ایناا شده است .اگر در
دوران ایشلاسلرمایهداری تخری محیط زیست در سطح منطبهای باای میماند اما با
آغازسرمایهداری و غیبهی آن بر کرهی زمیت میدان عمییاتی تخری از سطح منطبهای
به سلطح کل کرهی زمیت انتبا یافته و اسلتثمار طبیعت هر چه بیشتر ج،انی شده
اسلللت .اکندن در شلللرایطی ارار داریم که بیش از نیمی از جنگلها که منز گاه انداع
ارگانیسللمهای زندهی ج،ان هسللتند از بیت رفتهاند .در کشللدر ما نیر بنا به تحبیباا
اژوهشگران ،در هر یانیه  911متر مرب جنگل و مرت در ایران در تا نابدد شلللدن
هستند .به همیت سب گرمایش زمیت و انبراض گدنههای زیستی ،ذوم شدن یخهای
اطبی ،فرسللایش خاک ،بیابانزایی ،سللیل ،خشللاسللالی ،نابددی تدریجی دریاچهها،
تخری صخرههای مرجانی و ازبیترفتت جنگلها با شدا بیشتری در سراسر دنیا در
تا گسترش است .بی سب نیست که طی چ،ار دهه گذشته بنا به نار کارشناسان،
ج،ان در هر دوره شلاهد تارار انداع بیماریهای ویروسی همهگیر و کشندهتر هستیم
که شللدربختانه بیش از همه جان کارگران ،ت،یدسللتان و افراد فرودسللت را میگیرد.
ارسلش ایت است :در چنیت شرایط بحرانی و تاریخی که ج،ان با ویروس کرونا درگیر
شده است آیا جنبش کارگری میتداند بهندبهی خدد نبشی مترای و ایشرو برای ت،ظ
خدد و بشریت و نسلهای آینده ای،ا کند؟
تلا آنجا که به جنبش کارگری ایران مربدط میشلللدد ،ایت جنبش از آسلللتانهی
انبیام مشلروطیت تاکندن نبش ایشلرو برای ب،ترشدن شرایط کار و زندگی ای،ا کرده
است .در هر دورهای جنبش کارگری بهاندازهی تدان و میزان رشد کمبی و کی،یاش در
دفلاع از تبد عادلانه کارگران و مزدبگیران کشلللدرمان ااداماا تفییرگذاری را انجاا
داده اسللت .برای کسل آزادی ،ااندنمداری و رف انداع تبعیب مبارزه کرده اسللت.در
دفاع از جامعهی مدنی برای ایجاد تشالها و اتحادیههای کارگری خدند های زیادی
خدرده اسلللت .عییه بیسلللدادی وبرای آمدزش و ارورش همگانی و رایگان تیاش کرده
اسلت .برای کاهش ساعاا کار ،ایمنی و ب،داشت کار ،امنیت شغیی و عدالت اجتماعی
و ااتصادی تجربهی مبارزاا ارزندهای را در کارنامهی خدد دارد.
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اکندن در شرایطی ارار داریم که جنبش کارگری بهندبهی خدد و برای نگ،داری از
سللیامت خدد و اکثریت جامعه و ااسللداری از ب،داشللت عمدمی و تیاش برای تغییراا
بنیلادی نیاز به خیز بیند دیگری دارد .ایت جنبش نیازمند آن اسلللت که مبارزه برای
عدالت زیستمحیطی و ااسداری از طبیعت را نیز بهعندان ی ارزش مبارزاتی م،م در
محدر اصللیی مطالباا خدد ارار دهد .برای نمدنه میبایسللت خداهان مشللاغیی بدد که
عدالت نهتن،ا برای انسلللان وکارگر) بیاه عدالت برای محیط زیسلللت و انداع گدنههای
زیسللتی مدجدد نیز رعایت شللدد .خداهان تصللدی ادانینی باشللد که زیر نار ن،ادهای
دمدکراتیل اجتملاعی بلهطدر وااعی تلافظ جنگلها ،مناب آم ،ارندگان ،جاندران و
سللایر مناب طبیعی باشللد .جنبش کارگری ایشللرو و مترای به آیندهی تدلید و کار به
گدنهای دیگری باید بیندیشللید که طبیعت و محیط زیسللت بیش از ایت خدشللهدار
نشللدد .از ایجاد مشللاغیی و صللنایعی دفاع کند که آلایندهی زندگی وشلل،ر و طبیعت
نباشلد .باید شلیدهای بدیل تدلید مشاغل ،مانند تبدیت تعاونیها را در دستدرکار خدد
ارار داد کله هلدفش در هملاهنگی بلا طبیعلت وتدلیلداتش برای رف نیاز انسلللان و
سلللادهزیسلللتی باشلللد و نه تجملگرایی و انباشلللت سلللدد و تخری طبیعت .باید به
تادمتگران هشللدار داد که یروا و سللرمایهی عمدمی را بهجای اختصللاص دادن به
سللاخت جنگافزارهای مرگبار ،به ایجاد مشللاغیی اختصللاص دهد که بهن ،طبیعت و
انسلان و بهن ،ب،داشت و سیامت عمدمی و ارتبای فرهنگی عمدا باشد .به ایت ناتهی
م،م نیز باید تدجه داشلللت که طبیعت چیزی نیسلللت که بهعندان وااعیتی خارج از
جامعه انسللانی یا خارج از نیروی کار در نار گرفته شللدد که با آن هرچه خداسللتیم
بانیم .به همیت سللب برای ایجاد یگانگی و وتدا با طبیعت ،در مبارزه برای عدالت
اجتماعی و ااتصلادی باید درای ایجاد نامی کدشید که دماراتی و برابریخداه باشد
و دلبستگی اایدار هم به انسان و هم به طبیعت داشته باشد و در ن،ایت اجتماعیکردن
طبیعت و تدلید را در نام ااتصللادی زیسللتبدمی و ااینده در دسللتدرکار خدد بگذارد.
درسهلای تاریخی و باسلللتانی وبحران بیماری همهگیر اخیر به ما میآمدزد که بدون
مبارزه برای عدالت زیسللتمحیطی و تیاش برای ت،ظ محیط زیسللت ،در اسللاس هی
تملدنی الایلدار نخداهد ماند و عدالت و آزادی و اایندگی برای تمدنها و انسلللان نیز

ویروس کرونا ،مرگبارترشدن محل کار ،جنبش کارگری و عدالت زیستمحیطی

فراهم نخداهد شللد .ایت بحران همهگیر بهما هشللدار میدهد که برای آیندهای سللالم
برای خدد و نسلللل آینلده ،الاسلللداری و داشلللتت عشلللق وااعی به طبیعت و انداع
زیسللتگدنهها میبایسللت بهعندان ی ارزش اخیاای و اجتماعی م،م در محدر اصللیی
تماا فعالیتهای هر انسان و هر جنبشی اراربگیرد.

ناجس شانعل زیده طک یز پاساارین کو در محل کار
شود بو وطاوک کاونا مبالا شد و ماأسفانو جاب باشت.
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