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دادههای جمعیتی ساازمان بهداشا جهانی و سازمان جهانی کار و سازمان فو
بین الملا بار دگرر اگن واععی لل را ششاااسار ساااار که در زمانهی بحران جهانی
هماهگیری وگروس کروناا لحا نماا سااارمااگهداری م ج د نرخ مرگومیر افراد با
طبقهی اجتمافی و جنساای و نداد و ن ک کار راب های مسااتقید دارد دادههای شماری
ساااازمان بینالمللی کار نشاااان میدهند که لا عب از همهگیری وگروس کرونا روزانه
هو هزار و ششصد کارگر جان ر د را بهراطر ح ادث و بیماریهای شغلی در س ح
ل لید کاررانهای و صناگع مرگباری که در بسیاری از م ارد
جهان در سایساتد س
شلاگندهی محیط زگس ا و ساارطانزا هسااتند از دس ا میدهند فلاوه بر اگن از زمان
گساتر وگروس کرونا لاکن ن شاراگط کار در مراکز کار در سراسر جهان از شنهه که
ب د برای مرد لهیدس ا و طبقهی کارگر و بهوگده برای کارگران مهاجر و زنان کارگر
مرگبارلر شده اس بنا به گزار سازمان جهانی کار از شروک واگیری کرونا لاکن ن
از هر پنج کارگر چهار کارگر عربانی ف ارض اعتصادی و اجتمافی پاندمی کرونا شدهاند
در حال حاضار در ممم ک  2میلیارد و هوتصاد میلی ن نور از ممم ک  3میلیارد و سه
میلی ن نیروی کار جهان دچار مشاااسلاو گ ناگ ن و کمرشاااسن و فقر لنردساااتی و
مشاسلاو روحی و روانی بیشاتر شادهاند  1در اگن شراگط شرک های ل زگع کالا مانند
شمازون شرک های ل لید و ل زگع م اد غذاگی ب ش کشاورزی و کارگران کشتارگاهها
و ب ش ساااارتمانی و حم ونق که معم لاً شمار ح ادث و بیماریهای شاااغلی بالاگی
دارند در اگن دوران در حالیکه بیشااترگن ساا دشوری را در لارگ جهان داشااتهاند در
فین حال بیشاااترگن میزان عربانی وگروس کرونا را نیز داشاااتهاند بر اسااااس همین
گزار بیش از  333میلی ن نور از نیروی کار شام  56میلی ن زن مشاغ ر د را در
1من چهر شلشی  /شعر «لأم لهمتن بر منازل» از دفتر گند و گیلاس
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ساا ح جهان از دساا دادهاند در بساایاری از کشاا رها در جاگی که مزاگای لأمین
اجتمافی مناسااو وج د ندارد و م ضاا ک صاایان و مراعب از مرد و نیروی کار در
دست رکار حس مترران نیس کارگران رص صاً زنان کارگر که عب از گستر وگروس
کرونا در م ععی فرودس لری عرار داشتند در شراگط کن نی در دوراهی حوظ جان و
لأمین نان در ماندهاند
 11هزار
گزار ساازمان فو بینالمل نشاان میدهد که در اگن دوران س
2
کارگر بهداشاتی و ردماو درمانی جان ر د را در سا ح جهان از دسا دادهاند در
کش ا ر ما نیز م ابآ شمار مندرد در نشاارگاو از  143هزار کارگر ردماو بهداشااتی و
پرستاری که در مراکز درمانی مشغ ل کار هستند بیش از  03هزار نور از شنها به سبو
مناساااو و اگمن و نب د
نداشاااتن لمهیزاو حواف فردی مانند ماساااپ و روپ
ساایسااتدهای مناسااو له گه ه ا در بیمارسااتانها مبتلا به وگروس کشااندهی کرونا
شااادهاناد طبآ شماارهای محافمهکارانهی م ج د لاکن ن بیش از  143پرساااتار که
اکثرگا شنان زن هساااتند جان ر د را به سااابو ابتلا به وگروس کرونا در مح کار
ازدس دادهاند
از م العهی ربرهای ح ادث شغلی درمیگابید که وزارو کار گا ستاد ملی مقابله
با کرونا لاکن ن شماری در زمینهی مرگ کارگران در مراکز کاری اگران نداده اساا اما
از میان ربرهای پراکنده گزار هاگی از میزان شساایو کارگران را مشاااهده میکنید
برای نم ناه از میاان  32هزار کاارگر شااااغا در واحدهای ل لیدی زنمان لا انتهای
دیماه ساال گذشته  3هزار 533کارگر به کرونا مبتلا شدند و  3کارگر جان ر د را در
شنجا از دس دادهاند
نم نهی دگرر در اسااتان همدان اس ا که لا شبان سااال گذشااته  191کارگر در
واحدهای دارای بیش از  23نور نیرو به کرونا مبتلا شدند (اگرنا  1شبان )1399
در شااهرداری لهران نیز حدود  2433نور «که ب شاای عراردادی و پیمانساری
هساتند مبتلا به کرونا شدهاند و شمار ف لی و مرگومیر ناشی از اگن بیماری در ارتیار
سااازمان مدگرگ بحران اساا » (اگلنا  6بهمن  )1399به همین لرلیو گزار های
متعادی در م رد کارگران در واحدهای پتروشااایمی و ر دروساااازی ع عهساااازی
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رسات رانها شرک های ل لیدی م اد غذاگی و کارگران حم ونق فم می و رانندگان
ال ب س رساانهای شاده اسا که نشاان از گستر وگروس کرونا و نب د پرولس های
بهداشتی و اگمنی در مراکز کار دارند به گوتهی گسی افضای کمیتهی حواف فنی و
بهداشا کار «در اکثر کارگاهها دساتسش و ماساپ و م اد ضد فو نیکننده از س ی
کارفرماگان به کارگران لعلآ نمیگیرد و اگن مسئله گسی از ف ام لشدگد کرونا در ک
کش ر و بهرص ص در بین کارگران اس »
میدانید که طبآ مادهی  91عان ن کار صاااحبان کار م فه هسااتند وساااگ
حواافا فردی و اگمنی را برای کاارگران لأمین کنند اما در گزار ها میر انید در
اکثر کارگاهها رص ا ص ااً کارگاههای ک چپ که کارگران شن از شاام ل عان ن کار رارد
هساتند دساتسش و ماساپ و م اد ضاد فو نیکننده از س ی کارفرماگان به کارگران
داده نمی ش د همین امر بافث لشدگد گستر وگروس کرونا در میان کارگران و ساگر
مرد شده اس اگن در حالی اس که دستمزد کارگران غالباً زگر رط فقر عرار دارد و
ل ان ررگدن م اد ضااد فو نی و وساااگ اگمنی گرانبها را ندارند بنا به گزارشاای در
شاااهرگ رمااه  1399هزگنهی لأمین م اد ضاااد فو نی برای گپ ران ادهی چهار نوره
حاداعا  933هزار ل مان اسااا در حالی که حداع درشمد گپ کارگر گپ میلی ن و
 033هزار ل ماان و میزان گاارانه پردارتی به گپ ران اده چهارنوره 102هزار ل مان
اساا بدگن لرلیو کارگر حداع بریری که ساارپرساا گپ ران ادهی چهارنوره باگد
46درصاد حق و گارانه ماهانه ر د را صر مقابله با وگروس کرونا کنند در گزار
دگرری می ر انید که برری از مدگران برای جل گیری از ل عه چررهی سااا دشفرگنی
وج د وگروس کروناا را در شااارکا هاا و محا کار ر د در میان کارگران لسذگو و
کتمان میکنند برای نم نه مدگر فام «پتروشاایمی ارومیه » وج د کرونا را در اگن
پتروشااایمی لسذگو کرد لا اگنکه مدگر ک لعاون و رفاه اجتمافی اساااتان شارباگمان
غربی با ارسااال نامهای به اسااتانداری ابتلای  20کارگر اگن ممم فه به کرونا را لأگید
کرد! (اگلنا  6بهمن )1399
به اگن لرلیو طبآ شمار محافمهکارانهی دولتی در هشاا ماهه سااال گذشااته
( )1399فلاوه بر واگیری پرسااارف وگروس کرونا در مراکز کار کشااا ر گزار های
مرب ط به ح ادث شاااغلی در کارگاههای ک چپ که ب ش بزرگی از نیروی کار شنان را
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زنان کارگر لشسی میدهند و در شرک های واعع در مناطآ شزاد لماری که از ع انین
کاار و ع انین نیدبناد اگمنی در شنماا معا هساااتند در معادن صااانع پرفسااااد
سارتمان سازی کشاورزی صناگع اوب فلزاو نو و پتروشیمی و گازو غیره  -شاهد
رشد چهار درصدی ح ادث شغلی نسب به مدو مشابه در سال  1390هستید
طبآ شررگن گزار ساازمان پزشاسی عان نی در  0ماهه اول سال  1399لعداد
 1260کارگر جان ر د را به سابو ح ادث شاغلی ازدس دادهاند باگد ل جه کرد که
طبآ معم ل هر سااله در اگن رعد منتشار شده لعداد مرگ کارگرانی که زگر پ شش
عاان ن کاار عرار نادارناد و همین ر مرگ کاارگرانی که به فل بیماریهای شاااغلی
بهلدرگج جان ر د را از دساا میدهند منم ر نمیشاا د! میدانید طبآ پدوهشهای
ساازمان جهانی کار هر سااله به ازای هر مرگ که به سبو ح ادث شغلی رخ میدهد
لعداد  0کارگر دگرر به راطر بیماریهای شاااغلی لح فن ان «مرگ رام » جان
ر د را از دسا میدهند بر اساس شمار منتشر شده م ج د از ک للواو ح ادث کار
در اگن مدو گسهزارو و  226نور مرد و  23نور کارگر زن ب دند اگن در حالی اس که
لعداد مرگ کارگران مرد در ح ادث کار هشا ماههی سااال عب از شن ( )1390لعداد
گپ هزار و  236و لعداد مرگ زنان کارگر بر اثر ح ادث شاااغلی  5نور گزار شاااده
اسا به اگن لرلیو در پی لهیدسا لر شادن زنان کارگر و افمال لبعی جنسیتی
گسترده در نهاد استبدادی کار شاهد چهار برابر شدن مرگومیر زنان کارگربه سبو
ح ادث شغلی در سال پیش ( )1399در دوران واگیری کرونا درمقاگسه با مدو مشابه
ساال  1390در کشا ر هساتید گوتنی اس در اگن شماردولتی منتشرشده مرب ط به
ح ادث شاااغلی رعد مرگ پرساااتاران زن که در مح کار شل ده عربانی وگروس کرونا
شادهاند منم ر نشاده اسا براسااس گزار نما پرستاری لهران در  23اسوندماه
سال گذشته لنها  113پرستار براثر کرونا جان دادند
در ساااالروز جهاانی گاادماان عرباانیاان ح ادث شاااغلی که فعالان کارگری و
الحادگههای کارگری در بیش از صاد کشا ر جهان در افتراض به سایساتمی که جان
کاارگران را میگیرد گرد هد میشگناد میبااگسااا گادشوری کرد لا زمانی که کلیهی
کارکنان و کارگران کشا ر ما فاعد لشاس های مساتق سراسری هستند و لشس های
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بهداش و اگمنی کارگری در مراکز کار و در هر کاررانه و کارگاه و بیمارستان زگر نمر
لشاااسا هاای واععی ر د کاارگران و کارکنان وج د ندارند که بر اگمنی کار و اجرای
ع انین بهداشاا و اگمنی نمارو داشااته باشااند روند ل رگو زندگی کارگران کاهش
ن اهاد گاافا همهنین لاا زمانی که شااااهد گساااتر کارگاههای «زگرپلهای» و
«زگرزمینی» جهنمی و کاررانههای مرگشفرگنی که پرولس های اگمنی و بهداشتی در
شنها رفاگ نمیشا د  -شبیه کاررانهی «اسونجسازی» واعع در شهرستان پردگس که
در شلش سا زی  31فروردگن  1433بافث مرگ چهار زن کارگر و دو کارگر مرد شد-
با لأساه زگاد همهنان شاهد گستر بیشتر مرگ و ممرو و بیمار شدن کارگران و
باهوگده کاارگران زن و حااشااایهایلرگن ب ش کارگری به سااابو افزاگش ح ادث و
بیماریهای شغلی ر اهید ب د
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