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( نیز، 91-گیرشلللدن ویروس کرونا وکدوید محلل کلار کلارگران ج،لان، ابل از ج،ان

دهد، هر روز بیش های سازمان ج،انی کار نشان میهمیشه مرگبار بدده است. گزارش

های کاری غیرب،داشتی و غیرایمنی در سطح ج،ان جان از شش هزار کارگر درمحیط

 دهند. خدد را ازدست می

با گذشللت بیش از  -تاکندن 9191گیری ویروس کرونا، از ماه دسللامبر با آغاز همه

 خدد گرفتهها انسان در سرتاسر ج،ان شرایط مرگبارتری بهسله ماه، محل کار میییدن

اسللت. متفسلل،انه، در ایت مدا هزاران ن،ر از مردا ج،ان از ااشللار اجتماعی مت،اوا 

اند. طی ایت مدا، زندگی د را از دسلللت دادهعیلت ابتیلا به ویروس کرونا جان خدبله

ها انسلان در ج،ان به اشاا  گدناگدن و مرگباری تحت تفییر ارار گرفته است. میییدن

عامل »داری نه با اعتصلللام عمدمی کارگران ج،ان بیاه به سلللب  ااتصلللاد سلللرمایه

 تعطیل درآمدهدچار بحرانی عمیق شلللده و به تالت نیمه -ویروس کرونا –« خارجی

جا که به اند. تا آنها کارگر و مزدبگیر مشلللاغل خدد را ازدسلللت دادهاسلللت و میییدن

دهد ها نشللان میشللدد، گزارشایرگذاری مرگبار ویروس کرونا در محل کار مربدط می

ارسللتاران، ها کارگر خدماا ب،داشللتی و درمانی، شللامل ارسللتاران و کم میییدن

خاطر کمبدد وسلللایل ابتدایی ایمنی و بهها، سلللایرکارکنان بیمارسلللتان ازشلللاان و

های مخصدص، ادشش مناس ، دستاش و تج،یزاا کافی و ایشلگیرانه مانند ماسل 

اند. فرسلللا در محل کار خدد اربانی ویروس کرونا شلللدهسلللاعاا کار طدلانی و طاات

، های نیدیدرکهای تصلدیری و تااهراا خیابانی ارسلتاران ع د اتحادیه در ایالتایاا

تن،لا نالاا درملانی در ایت دهلد کله نلهندیز و کلالی،رنیلا در امریالا نشلللان می اییی

ادر ها با کمبدد کیروتمندتریت کشللدر دنیا ناتدان و شللاننده اسللت بیاه بیمارسللتان

درمانی، امااناا و تج،یزاا ازشلللای و کمبدد تخت بیمارسلللتانی تدان مبابیه با ایت 

دهند که هزاران کارگر و ارواا نیز نشان میوضعیت اضطراری را ندارند. خبرها از چیت 

سللب  کمبددها و ناکارآمدی ب،داشللت و خدماا درمانی از آغاز ایت اایدمی تاکندن، به

اند. درهمیت های محل کار خدد مبتیا به ویروس کرونا شلللدهمدیریت در بیمارسلللتان

ر رگ بر ایتریت میزان مای از کارگران امریاا جایی که با تفسللب بیشتا  بخش عمده

خاطر شیدع ایت ویروس در محل کار خدد در اعتراض ویروس کرونا را داشلته است، به

اند. در مداردی که به ناامت بددن محل کار دسلت به اعتصلام و ااداماا اعتراضی زده
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اند در برخدرد با ایت بحران های کارگری بددهکلارگران در امریاا و ارواا دارای اتحادیه

ه میزان اندکی شرایط ب،داشت و ایمنی کار را با اتخاذ ااداماتی ایشگیرانه اند بتدانسته

 اند.ها را تعطیل کردههای کارگری کارخانهب،تر کنند. در مداردی نیز زیر فشار اتحادیه

ی ومیر فزایندهی تدادث شغیی و مرگدهندهدر کشدر ما نیز با تدجه به آمار تاان

ی صللیانت از نیروی کاردر دسللتدرکارش رسللد دغدغهینار مکارگران و دولتی که به

ها کارگر و کارمند و مزدبگیر دو چندان نیسلت با شیدع ویروس کرونا محل کارمیییدن

 بارتر شده است.مرگ

 ویروس کرونا زمانی به کشدر ما رسید که: 

تری را به لحاظ ی کارگر و عمدا مردا کشدرما درسا  گذشته سا  سختطببه -

از  های ااتصادی وسد تحریمانی و بیااری گسلترده تجربه کرده بددند. از ی تدرا، گر

برابر شللدن ایمت بنزیت سللدی دیگر تدادث آبان ماه که درای افزایش ناگ،انی و سلله

 وادع ایدست، عمدا مردا را در شرایط دشداری ارار داد. به

ایران محتاج و  میییدن ن،ر از مردا 01ی ربیعی سخنگدی دولت بیش از به گ،ته -

 ی ناچیز دولتی بددند. نیازمند گرفتت یارانه

 بیااری در بالاتریت سطح خدد بدد.  -

ها و کادر ارسللتاری برای ی کارگران، بازنشللسللتگان، معیماعتراضللاا اراکنده -

ی مزدی و مزایا در سلللا  گذشلللته در بالاتریت تدب خدد بدد و مناب  مطلالباا معداه

عیق به کارگران و بازنشللسللتگان اسللت مدرد هجدا دولت ارار تفمیت اجتماعی که مت

 گرفته است.

دسلللتمزدهای کارگران و مزدبگیران به ااییت تریت سلللطح کاهش ایدا کرده و  -

 سازی نیروی کار در اوج ارار داشت. ارزان

های در سا  گذشته میزان مرگ و مجروح شدن کارگران بر ایر تدادث و بیماری -

ای در بالاتریت ساببهسازی، به شال بیبخش معادن و سلاختمانشلغیی خصلدصلار در 

 سطح خدد نسبت به چند سا  گذاشته ارار داشت.

گران و مدیرانی که در رأس مدیریت وزارا . در چنیت وضلللعیتی بدد که تادمت

ب،داشللت ارار داشللتند، در بدو امر با بحران کرونا مانند ی  آن،یدنزای سللاده برخدرد 
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 انگاری به اجرایمدا  و دایق به مردا شدند. با س،لرسانی بهمان  از اطیاعکردند. آن،ا 

کردن مردا برخدرد کردند. به همیت های ایشللگیرانه و مراابتی و ارنطینهسللیاسللت

سلب  ویروس کرونا با شدا و سرعت بر ااشار مختیب مردا تفییر گذاشت و محل کار 

لدده و مرگبارتر از گذشته شد. مرگبارتریت آسا آها کارگر و مزدبگیر کشلدر بر میییدن

تفییر بر ایار کادر ب،داشللت و درمانی کشللدر فرود آمد. گ،تنی اسللت که ایش از آغاز 

های دولتی و خصللدصللی در ارسللتاران کشللدر در بیمارسللتانکرونا ارسللتاران و کم 

و  های ایمانیکردند و برای دسللتمزدهای معداه، لغد اراردادشللرایطی دشللدار کار می

ی خدد بددند. در خداهانهی تقها در تا  مبارزهعدا اسللتخداا رسللمی و عییه اخراج

ها، گیری شیدع ویروس کرونا و هجدا مردا بیمار به بیمارستانچنیت شلرایطی با اوج

ها، در مبابیه با ایت ارسلللتار و ازشللل  جان خدد را در نخسلللتیت ه،ته 911بیش از 

آوریل(. ایت رام متاس،انه بالاتریت  90ز فاریت االیسی، ویروس از دست دادند وبه نبل ا

میزان مرگ کارگران ب،داشللت و کادر درمانی کشللدر در مبایسلله با دیگر کشللدرهای 

دهد که ها نشان میج،ان اسلت. میزان بالای مرگ کادر درمانی کشلدر در بیمارستان

های یمی دسللتگاه سللیامت کشللدر به خاطر تحرهای کشللدر و مجمدعهبیمارسللتان

ی داخیی فااد امااناا کافی وایشللگیرانه و فااد های ناعادلانهالمییی و سللیاسللتبیت

ی کافی برای تفمیت تج،یزاا کافی ایمنی و ازشلای است. گ،تنی است که در بددجه

هزار  991ی ناامی، به مبیغ بیش از ی کل بددجه( هزینه9911ی سا  جاری وبددجه

 ی سللیامت و ب،داشتایت بیش از سله برابر کل بددجه میییارد تدمان تعییت شلده که

 عمدمی کشدر است. 

در چنیت شللرایطی که ارسللتاران و کادر درمانی کشللدر بیش از هر زمان دیگر در 

ااداا  تریتاذیر در صب مبدا مبارزه با ویروس کرونا ارار دارند کمشرایط بسیار آسی 

ی مسللتبل شللتتت تشللال و اتحادیهبرای ب،بدد شللرایط کار آنان ایت اسللت که تقب دا

ی رسیمت شناخته شدد. تبد  ومزایای معداهارسلتاران و سایر کادر درمانی کشدر به

روزه لغد شدد. اراردادهای مدات کار تبدیل  91آنان ارداخت شلدد. اراردادهای مدات 

صللدرا رسمی شلده دوباره بههای رسلمی و دایمی شلدند. ارسلتاران اخراجبه ارارداد

خطر شدد. داا شلدند. محل کار آنان خصلدصلار درایت شرایط بحرانی ایمت و کماسلتخ

عدالت شلغیی آنان تفمیت شلدد. هرگدنه تبعیب بر اساس جنسیت عییه ارستاران که 
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ی مشللاغل سخت و اکثریت آنان زن هسلتند برداشلته شلدد و کار ارسلتاری در زمره

 آور ارار بگیرد. زیان

تداند شلرایط کار را ب،بدد بخشد و ای گرچه مینههای عادلاتحبق چنیت خداسلته

کمی از رنج کارگران و مزدبگیران بااهد ولی با تدجه به شدا بحران مدجدد ایت گدنه 

اردازد ها میبندی تاشیههایی که به سرهمهای محدود صلن،ی و سیاستگریمطالبه

ای مشللترک حاهی ما در لگیر شللدن بحران ویروس کرونا همهناکافی اسللت. با ج،ان

 طیبد. ای را میایم که وظایب تازهای ارار گرفتهی مشترک و تازهمبابل تجربه

ند دهشناسان و کارشناسان عیدا اجتماعی مرتبار هشدار میشلناسان، زیستااییم 

ی گیری مانند ابدلا، سارس، زیاا و اکندن کرونا، رابطههای همهکه ادیدارشدن ویروس

 داری ودسلت عمیارد مخرم سللیستم سرمایهمحیط زیسلت به مسلتبیمی با تخری 

داری مدرن است که درارن بیستم در راابت با سرمایه 9ایسلدسلیالیسم تدلیدگرایانه

در چنین  ها در سللطح ج،ان دارد.ت  انسللانغرم شللال گرفت و رفتار فردی ت 

تویند با آگاه  با نقش وطاین  محیط زطست آطا جنبش کارگای م شرایطی  

روشررن  موضررو   کو وطاوک کاونا یز آب بو -شررایطط زنردگ  شوطش در 

بین مبارزه بایی حقوق صررنف  و یجاما   شود و مبارزه بایی  - رونماط  کاد

 د؟ پاسدیشت محیط زطست پیوند زن

 

 محیی  جنبش کارگای و  دیلت زطست
آمدزد که جدام  انسانی از دیرباز در جنگ با محیط زیست ما میدن بشری بهتاریخ تم

نار اژوهشللگران، در بع للی از اند. بهو از طبیعت بیش از اندازه برداشللت کرده بدده

                                                      

بدمی اتحاد شدروی در آغاز در اشاا  مختیب اصیاتاا بنا به نار جان بیامی فاستر، از نار زیست9 

ی ایت ارن بیستم همه 91ی محیط زیستی ایشگاا بدد. اما با برخاستت بدروکراسی استالینی در دهه

ت ت،اظت ادانیتریت رنگ باخت. اگرچه ایت کشدر برخی از ایشرفته تولیداصیاتاا در برابر هدف یگانه 

از  نبلمحیط زیست را تصدی  کرد اما در عمل ایت ادانیت نادیده گرفته شده و به اجرا درنیامدند. به

 . 990.ص. 9911ی محست ص،اری.اذیر، نرجمهی آسی کتام زمیت، سیاره
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ی طبیعللت منجر بلله فجللای  جللانبلههلای تللاریخی اسلللتثمللار و تخریل  یلل دوران

ر و ایناا شده است. اگر در ها، مانند تمدن سدممحیطی و سلبدط کییت تمدنزیسلت

ماند اما با ای باای میداری تخری  محیط زیست در سطح منطبهدوران ایشلاسلرمایه

ای ی زمیت میدان عمییاتی تخری  از سطح منطبهی آن بر کرهداری و غیبهآغازسرمایه

ده تر ج،انی شی زمیت انتبا  یافته و اسلتثمار طبیعت هر چه بیشبه سلطح کل کره

گاه انداع ها که منز اکندن در شلللرایطی ارار داریم که بیش از نیمی از جنگلاسلللت. 

در کشللدر ما نیر بنا به تحبیباا  اند.ی ج،ان هسللتند از بیت رفتههای زندهارگانیسللم

متر مرب  جنگل و مرت  در ایران در تا  نابدد شلللدن  911در هر یانیه  ،گرانوهشژا

ای ههای زیستی، ذوم شدن یخبه همیت سب  گرمایش زمیت و انبراض گدنه .هستند

ا، هزایی، سللیل، خشللاسللالی، نابددی تدریجی دریاچهاطبی، فرسللایش خاک، بیابان

تری در سراسر دنیا در ها با شدا بیشرفتت جنگلهای مرجانی و ازبیتتخری  صخره

، ه بنا به نار کارشناسانتا  گسترش است. بی سب  نیست که طی چ،ار دهه گذشت

تر هستیم گیر و کشندههای ویروسی همهج،ان در هر دوره شلاهد تارار انداع بیماری

گیرد. دسللتان و افراد فرودسللت را میکه شللدربختانه بیش از همه جان کارگران، ت،ی

ارسلش ایت است: در چنیت شرایط بحرانی و تاریخی که ج،ان با ویروس کرونا درگیر 

ی خدد نبشی مترای و ایشرو برای ت،ظ ندبهتداند بهیا جنبش کارگری میشده است آ

 های آینده ای،ا کند؟ خدد و بشریت و نسل

ی شلللدد، ایت جنبش از آسلللتانهجا که به جنبش کارگری ایران مربدط میتلا آن

انبیام مشلروطیت تاکندن نبش ایشلرو برای ب،ترشدن شرایط کار و زندگی ای،ا کرده 

اش در ی تدان و میزان رشد کمبی و کی،یاندازهای جنبش کارگری بهدوره است. در هر

دفلاع از تبد  عادلانه کارگران و مزدبگیران کشلللدرمان ااداماا تفییرگذاری را انجاا 

مداری و رف  انداع تبعیب مبارزه کرده اسللت.در داده اسللت. برای کسلل  آزادی، ااندن

های زیادی د های کارگری خدنها و اتحادیهی مدنی برای ایجاد تشالدفاع از جامعه

سلللدادی وبرای آمدزش و ارورش همگانی و رایگان تیاش کرده خدرده اسلللت. عییه بی

اسلت. برای کاهش ساعاا کار، ایمنی و ب،داشت کار، امنیت شغیی و عدالت اجتماعی 

 ی خدد دارد.  ای را در کارنامهی مبارزاا ارزندهو ااتصادی تجربه
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ی خدد و برای نگ،داری از ندبهدر شرایطی ارار داریم که جنبش کارگری بهاکندن 

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 

عندان ی  ارزش مبارزاتی م،م در به محیطی و ااسداری از طبیعت را نیزعدالت زیست

بایسللت خداهان مشللاغیی بدد که محدر اصللیی مطالباا خدد ارار دهد. برای نمدنه می

ی هاتن،ا برای انسلللان وکارگر( بیاه عدالت برای محیط زیسلللت و انداع گدنهعدالت نه

زیسللتی مدجدد نیز رعایت شللدد. خداهان تصللدی  ادانینی باشللد که زیر نار ن،ادهای 

ها، مناب  آم، ارندگان، جاندران و طدر وااعی تلافظ جنگلمدکراتیل  اجتملاعی بلهد

ار به ی تدلید و کسللایر مناب  طبیعی باشللد. جنبش کارگری ایشللرو و مترای به آینده

دار ای دیگری باید بیندیشللید که طبیعت و محیط زیسللت بیش از ایت خدشللهگدنه

ی زندگی وشلل،ر و طبیعت که آلاینده نشللدد. از ایجاد مشللاغیی و صللنایعی دفاع کند

دد ها را در دستدرکار خهای بدیل تدلید مشاغل، مانند تبدیت تعاونینباشلد. باید شلید

ارار داد کله هلدفش در هملاهنگی بلا طبیعلت وتدلیلداتش برای رف  نیاز انسلللان و 

گرایی و انباشلللت سلللدد و تخری  طبیعت. باید به زیسلللتی باشلللد و نه تجملسلللاده

جای اختصللاص دادن به ی عمدمی را بهران هشللدار داد که یروا و سللرمایهگتادمت

ن،  طبیعت و افزارهای مرگبار، به ایجاد مشللاغیی اختصللاص دهد که بهسللاخت جنگ

ی ن،  ب،داشت و سیامت عمدمی و ارتبای فرهنگی عمدا باشد. به ایت ناتهانسلان و به

عندان وااعیتی خارج از به م،م نیز باید تدجه داشلللت که طبیعت چیزی نیسلللت که

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 

اشد خداه باجتماعی و ااتصلادی باید درای ایجاد نامی کدشید که دماراتی  و برابری

کردن تگی اایدار هم به انسان و هم به طبیعت داشته باشد و در ن،ایت اجتماعیو دلبس

بدمی و ااینده در دسللتدرکار خدد بگذارد. طبیعت و تدلید را در نام ااتصللادی زیسللت

آمدزد که بدون گیر اخیر به ما میهلای تاریخی و باسلللتانی وبحران بیماری همهدرس

ش برای ت،ظ محیط زیسللت، در اسللاس هی  محیطی و تیامبارزه برای عدالت زیسللت

ها و انسلللان نیز تملدنی الایلدار نخداهد ماند و عدالت و آزادی و اایندگی برای تمدن
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ای سللالم دهد که برای آیندهما هشللدار میگیر بهفراهم نخداهد شللد. ایت بحران همه

برای خدد و نسلللل آینلده، الاسلللداری و داشلللتت عشلللق وااعی به طبیعت و انداع 

عندان ی  ارزش اخیاای و اجتماعی م،م در محدر اصللیی بایسللت بهها میگدنهزیسللت

 های هر انسان و هر جنبشی اراربگیرد. تماا فعالیت

 

 
ناجس شانعل  زیده طک  یز پاساارین  کو در محل کار 

 شود بو وطاوک کاونا مبالا شد و ماأسفانو جاب باشت.

 


