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

ههد، هر روز تلازمان ج،انی کار نشان می آخرین گزارشهمیشل  مرگبار وده  اتلت  

های کاری غیرو،داشتی و غیرایمنی هر کارگر هرمحیطو شلشل لد هزار  هفتویش از 

 ههند  تطح ج،ان جان خده را ازهتت می

وا گذشللت ویش از  -تاکندن 9191گیری ویروس کرونا، از ما  هتللامبر وا آغاز هم 

 خده گرفت ها انسان هر ترتاتر ج،ان شرایط مرگبارتری و تل  ما ، محل کار میییدن

اتللت  متفتللفان ، هر این مدا هزاران نفر از مرها ج،ان از ااشللار اجتماعی متفاوا 

اند  طی این مدا، زندگی ه را از هتلللت هاه عیلت اوتیلا و  ویروس کرونا جان خدول 

ها انسلان هر ج،ان و  اشاا  گدناگدن و مرگباری تحت تفییر ارار گرفت  اتت  میییدن

عامل »هاری ن  وا اعت لللام عمدمی کارگران ج،ان ویا  و  تلللب  اات لللاه تلللرمای 

 تعطیل هرآمد هچار وحرانی عمیق شلللد  و و  تالت نیم  -ویروس کرونا –« خارجی

جا ک  و  اند  تا آنها کارگر و مزهوگیر مشلللاغل خده را ازهتلللت هاه اتلللت و میییدن

ههد ها نشللان میشللده، گزارشایرگذاری مرگبار ویروس کرونا هر محل کار مرودط می

ارتللتاران، ها کارگر خدماا و،داشللتی و هرمانی، شللامل ارتللتاران و کم میییدن

خاطر کمبده وتلللایل اوتدایی ایمنی و و ها، تلللایرکارکنان ویمارتلللتان ازشلللاان و

های مخ دص، ادشش منات ، هتتاش و تج،یزاا کافی و ایشلگیران  مانند ماتل 

اند  فرتلللا هر محل کار خده اروانی ویروس کرونا شلللد تلللاعاا کار طدلانی و طاات

، های نیدیدرکهای ت لدیری و تااهراا خیاوانی ارتلتاران ع د اتحاهی  هر ایالتایاا

تن،لا نالاا هرملانی هر این ههلد کل  نل ندیز و کلالیفرنیلا هر امریالا نشلللان می اییی

اهر ها وا کمبده کیروتمندترین کشللدر هنیا ناتدان و شللانند  اتللت ویا  ویمارتللتان

هرمانی، امااناا و تج،یزاا ازشلللای و کمبده تخت ویمارتلللتانی تدان مباوی  وا این 

ههند ک  هزاران کارگر و ارواا نیز نشان میوضعیت اضطراری را ندارند  خبرها از چین 

تللب  کمبدهها و ناکارآمدی و،داشللت و خدماا هرمانی از آغاز این اایدمی تاکندن، و 

اند  هرهمین های محل کار خده مبتیا و  ویروس کرونا شلللد مدیریت هر ویمارتلللتان

ر رگ ور ایترین میزان مای از کارگران امریاا جایی ک  وا تفتللب ویشتا  وخش عمد 

خاطر شیدع این ویروس هر محل کار خده هر اعتراض ویروس کرونا را هاشلت  اتت، و 

اند  هر مدارهی ک  و  ناامن ودهن محل کار هتلت و  اعت لام و ااداماا اعتراضی زه 
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اند هر ورخدره وا این وحران های کارگری وده کلارگران هر امریاا و ارواا هارای اتحاهی 

  میزان اندکی شرایط و،داشت و ایمنی کار را وا اتخاذ ااداماتی ایشگیران  اند وتدانست 

 اند ها را تعطیل کره های کارگری کارخان و،تر کنند  هر مدارهی نیز زیر فشار اتحاهی 

ی ومیر فزایند ی تداهث شغیی و مرگههند هر کشدر ما نیز وا تدج  و  آمار تاان

ی صللیانت از نیروی کارهر هتللتدرکارش رتللد هغدغ ینار مکارگران و هولتی ک  و 

ها کارگر و کارمند و مزهوگیر هو چندان نیسلت وا شیدع ویروس کرونا محل کارمیییدن

 وارتر شد  اتت مرگ

 ویروس کرونا زمانی و  کشدر ما رتید ک : 

تری را و  لحاظ ی کارگر و عمدا مرها کشدرما هرتا  گذشت  تا  تختطبب  -

از  های اات اهی وتد تحریمانی و ویااری گسلتره  تجرو  کره  ودهند  از ی تدرا، گر

وراور شللدن ایمت ونزین تللدی هیگر تداهث آوان ما  ک  هرای افزایش ناگ،انی و تلل 

 وادع ایدتت، عمدا مرها را هر شرایط هشداری ارار هاه  و 

ایران محتاج و  میییدن نفر از مرها 01ی رویعی تخنگدی هولت ویش از و  گفت  -

 ی ناچیز هولتی ودهند  نیازمند گرفتن یاران 

 ویااری هر والاترین تطح خده وده   -

ها و کاهر ارتللتاری ورای ی کارگران، وازنشللسللتگان، معیماعتراضللاا اراکند  -

ی مزهی و مزایا هر تلللا  گذشلللت  هر والاترین تدب خده وده و مناو  مطلالباا معدا 

عیق و  کارگران و وازنشللسللتگان اتللت مدره هجدا هولت ارار تفمین اجتماعی ک  مت

 گرفت  اتت 

هتلللتمزههای کارگران و مزهوگیران و  اایین ترین تلللطح کاهش ایدا کره  و  -

 تازی نیروی کار هر اوج ارار هاشت  ارزان

های هر تا  گذشت  میزان مرگ و مجروح شدن کارگران ور ایر تداهث و ویماری -

ای هر والاترین تاوب تازی، و  شال ویوخش معاهن و تلاختمانشلغیی خ لدصلار هر 

 تطح خده نسبت و  چند تا  گذاشت  ارار هاشت 

گران و مدیرانی ک  هر رأس مدیریت وزارا   هر چنین وضلللعیتی وده ک  تادمت

و،داشللت ارار هاشللتند، هر ودو امر وا وحران کرونا مانند ی  آنفیدنزای تللاه  ورخدره 
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 انگاری و  اجرایمدا  و هایق و  مرها شدند  وا ت،لرتانی و مان  از اطیاعکرهند  آن،ا 

کرهن مرها ورخدره کرهند  و  همین های ایشللگیران  و مراابتی و ارنطین تللیاتللت

تلب  ویروس کرونا وا شدا و ترعت ور ااشار مختیب مرها تفییر گذاشت و محل کار 

لده  و مرگبارتر از گذشت  شد  مرگبارترین آتا آها کارگر و مزهوگیر کشلدر ور میییدن

تفییر ور ایار کاهر و،داشللت و هرمانی کشللدر فروه آمد  گفتنی اتللت ک  ایش از آغاز 

های هولتی و خ للدصللی هر ارتللتاران کشللدر هر ویمارتللتانکرونا ارتللتاران و کم 

و  های ایمانیکرهند و ورای هتللتمزههای معدا ، لغد ارارهاهشللرایطی هشللدار کار می

ی خده ودهند  هر خداهان ی تقها هر تا  مبارز عدا اتللتخداا رتللمی و عیی  اخراج

ها، گیری شیدع ویروس کرونا و هجدا مرها ویمار و  ویمارتتانچنین شلرایطی وا اوج

ها، هر مباوی  وا این ارتلللتار و ازشللل  جان خده را هر نخسلللتین هفت  911ویش از 

آوریل(  این رام متاتفان  والاترین  90ز فارین االیسی، ویروس از هتت هاهند وو  نبل ا

میزان مرگ کارگران و،داشللت و کاهر هرمانی کشللدر هر مبایسلل  وا هیگر کشللدرهای 

ههد ک  ها نشان میج،ان اتلت  میزان والای مرگ کاهر هرمانی کشلدر هر ویمارتتان

های یمی هتللتگا  تللیامت کشللدر و  خاطر تحرهای کشللدر و مجمدع ویمارتللتان

ی هاخیی فااد امااناا کافی وایشللگیران  و فااد های ناعاهلان المییی و تللیاتللتوین

ی کافی ورای تفمین تج،یزاا کافی ایمنی و ازشلای اتت  گفتنی اتت ک  هر ودهج 

هزار  991ی ناامی، و  مبیغ ویش از ی کل ودهج ( هزین 9911ی تا  جاری وودهج 

 ی تللیامت و و،داشتاین ویش از تل  وراور کل ودهج  میییاره تدمان تعیین شلد  ک 

 عمدمی کشدر اتت  

هر چنین شللرایطی ک  ارتللتاران و کاهر هرمانی کشللدر ویش از هر زمان هیگر هر 

ااداا  تریناذیر هر صب مبدا مبارز  وا ویروس کرونا ارار هارند کمشرایط وسیار آتی 

ی مسللتبل شللتنت تشللال و اتحاهی ورای و،بده شللرایط کار آنان این اتللت ک  تقب ها

ی رتیمت شناخت  شده  تبد  ومزایای معدا ارتلتاران و تایر کاهر هرمانی کشدر و 

روز  لغد شده  ارارهاههای مدات کار تبدیل  91آنان ارهاخت شلده  ارارهاههای مدات 

صللدرا رتمی شلد  هووار  و های رتلمی و هایمی شلدند  ارتلتاران اخراجو  ارارهاه

خطر شده  داا شلدند  محل کار آنان خ لدصلار هراین شرایط وحرانی ایمن و کماتلتخ

عدالت شلغیی آنان تفمین شلده  هرگدن  تبعیب ور اتاس جنسیت عیی  ارتتاران ک  
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ی مشللاغل تخت و اکثریت آنان زن هسلتند ورهاشلت  شلده و کار ارتلتاری هر زمر 

 آور ارار وگیره  زیان

تداند شلرایط کار را و،بده وخشد و ای گرچ  مین های عاهلاتحبق چنین خداتلت 

کمی از رنج کارگران و مزهوگیران وااهد ولی وا تدج  و  شدا وحران مدجده این گدن  

ارهازه ها میوندی تاشی هایی ک  و  ترهمهای محدوه صلنفی و تیاتتگریمطالب 

ای مشللترک حا ی ما هر لگیر شللدن وحران ویروس کرونا هم ناکافی اتللت  وا ج،ان

 طیبد  ای را میایم ک  وظایب تاز ای ارار گرفت ی مشترک و تاز مباول تجرو 

ند ههشناتان و کارشناتان عیدا اجتماعی مرتبار هشدار میشلناتان، زیستااییم 

ی گیری مانند اودلا، تارس، زیاا و اکندن کرونا، راوط های هم ک  ادیدارشدن ویروس

 هاری وهتلت عمیاره مخرم تللیستم ترمای محیط زیسلت و  مسلتبیمی وا تخری 

هاری مدرن اتت ک  هرارن ویستم هر رااوت وا ترمای  9ایتلدتلیالیسم تدلیدگرایان 

در چنین  ها هر تللطح ج،ان هاره ت  انسللانغرم شللال گرفت و رفتار فرهی 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
آمدزه ک  جدام  انسانی از هیرواز هر جنگ وا محیط زیست ما میدن وشری و تاریخ تم

نار اژوهشللگران، هر وع للی از اند  و و از طبیعت ویش از انداز  ورهاشللت کره  وده 

                                                      

ودمی اتحاه شدروی هر آغاز هر اشاا  مختیب اصیاتاا ونا و  نار جان ویامی فاتتر، از نار زیست9 

ی این ارن ویستم هم  91ی محیط زیستی ایشگاا وده  اما وا ورخاتتن ودروکراتی اتتالینی هر هه 

ن تفاظت ادانیترین رنگ واخت  اگرچ  این کشدر ورخی از ایشرفت  تولیداصیاتاا هر وراور هدف یگان  

از  نبلمحیط زیست را ت دی  کره اما هر عمل این ادانین ناهید  گرفت  شد  و و  اجرا هرنیامدند  و 

   990 ص  9911ی محسن صفاری اذیر، نرجم ی آتی کتام زمین، تیار 
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ی طبیعللت منجر ولل  فجللای  جللانبل هلای تللاریخی اتلللتثمللار و تخریل  یلل هوران

ر و ایناا شد  اتت  اگر هر ها، مانند تمدن تدممحیطی و تلبدط کییت تمدنزیسلت

ماند اما وا ای واای میهاری تخری  محیط زیست هر تطح منطب هوران ایشلاتلرمای 

ای ی زمین میدان عمییاتی تخری  از تطح منطب ی آن ور کر هاری و غیب آغازترمای 

د  تر ج،انی شی زمین انتبا  یافت  و اتلتثمار طبیعت هر چ  ویشو  تلطح کل کر 

گا  انداع ها ک  منز اکندن هر شلللرایطی ارار هاریم ک  ویش از نیمی از جنگلاتلللت  

هر کشللدر ما نیر ونا و  تحبیباا  اند ی ج،ان هسللتند از وین رفت های زند ارگانیسللم

متر مرو  جنگل و مرت  هر ایران هر تا  ناوده شلللدن  911هر هر یانی   ،گرانوهشژا

ای ههای زیستی، ذوم شدن یخو  همین تب  گرمایش زمین و انبراض گدن   هستند

ا، هزایی، تللیل، خشللاسللالی، ناودهی تدریجی هریاچ اطبی، فرتللایش خاک، ویاوان

تری هر تراتر هنیا هر ها وا شدا ویشرفتن جنگلهای مرجانی و ازوینتخری  صخر 

،   ونا و  نار کارشناتانتا  گسترش اتت  وی تب  نیست ک  طی چ،ار هه  گذشت

تر هستیم گیر و کشند های ویروتی هم ج،ان هر هر هور  شلاهد تارار انداع ویماری

گیره  هتللتان و افراه فروهتللت را میک  شللدروختان  ویش از هم  جان کارگران، ت،ی

ارتلش این اتت: هر چنین شرایط وحرانی و تاریخی ک  ج،ان وا ویروس کرونا هرگیر 

ی خده نبشی مترای و ایشرو ورای تفظ ندو تداند و یا جنبش کارگری میشد  اتت آ

 های آیند  ایفا کند؟ خده و وشریت و نسل

ی شلللده، این جنبش از آتلللتان جا ک  و  جنبش کارگری ایران مرودط میتلا آن

انبیام مشلروطیت تاکندن نبش ایشلرو ورای و،ترشدن شرایط کار و زندگی ایفا کره  

اش هر ی تدان و میزان رشد کمبی و کیفیانداز ای جنبش کارگری و هور  اتت  هر هر

هفلاع از تبد  عاهلان  کارگران و مزهوگیران کشلللدرمان ااداماا تفییرگذاری را انجاا 

مداری و رف  انداع تبعیب مبارز  کره  اتللت هر هاه  اتللت  ورای کسلل  آزاهی، ااندن

های زیاهی ه های کارگری خدنها و اتحاهی ی مدنی ورای ایجاه تشالهفاع از جامع 

تلللداهی وورای آمدزش و ارورش همگانی و رایگان تیاش کره  خدره  اتلللت  عیی  وی

اتلت  ورای کاهش تاعاا کار، ایمنی و و،داشت کار، امنیت شغیی و عدالت اجتماعی 

 ی خده هاره   ای را هر کارنام ی مبارزاا ارزند و اات اهی تجرو 
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ی خده و ورای نگ،داری از ندو هر شرایطی ارار هاریم ک  جنبش کارگری و اکندن 

تللیامت خده و اکثریت جامع  و ااتللداری از و،داشللت عمدمی و تیاش ورای تغییراا 

ونیلاهی نیاز و  خیز ویند هیگری هاره  این جنبش نیازمند آن اتلللت ک  مبارز  ورای 

عندان ی  ارزش مبارزاتی م،م هر و  محیطی و ااتداری از طبیعت را نیزعدالت زیست

وایسللت خداهان مشللاغیی وده ک  محدر اصللیی مطالباا خده ارار ههد  ورای نمدن  می

ی هاتن،ا ورای انسلللان وکارگر( ویا  عدالت ورای محیط زیسلللت و انداع گدن عدالت ن 

زیسللتی مدجده نیز رعایت شللده  خداهان ت للدی  ادانینی واشللد ک  زیر نار ن،اههای 

ها، مناو  آم، ارندگان، جاندران و طدر وااعی تلافظ جنگلمدکراتیل  اجتملاعی ول ه

ار و  ی تدلید و کتللایر مناو  طبیعی واشللد  جنبش کارگری ایشللرو و مترای و  آیند 

هار ای هیگری واید ویندیشللید ک  طبیعت و محیط زیسللت ویش از این خدشلل گدن 

ی زندگی وشلل،ر و طبیعت ک  آلایند  نشللده  از ایجاه مشللاغیی و صللنایعی هفاع کند

ده ها را هر هتتدرکار خهای ودیل تدلید مشاغل، مانند تبدیت تعاونینباشلد  واید شلید

ارار هاه کل  هلدفش هر هملاهنگی ولا طبیعلت وتدلیلداتش ورای رف  نیاز انسلللان و 

گرایی و انباشلللت تلللده و تخری  طبیعت  واید و  زیسلللتی واشلللد و ن  تجملتلللاه 

جای اخت للاص هاهن و  ی عمدمی را و ران هشللدار هاه ک  یروا و تللرمای گتادمت

نف  طبیعت و افزارهای مرگبار، و  ایجاه مشللاغیی اخت للاص ههد ک  و تللاخت جنگ

ی نف  و،داشت و تیامت عمدمی و ارتبای فرهنگی عمدا واشد  و  این نات انسلان و و 

عندان وااعیتی خارج از و  م،م نیز واید تدج  هاشلللت ک  طبیعت چیزی نیسلللت ک 

جامع  انسللانی یا خارج از نیروی کار هر نار گرفت  شللده ک  وا آن هرچ  خداتللتیم 

وانیم  و  همین تللب  ورای ایجاه یگانگی و وتدا وا طبیعت، هر مبارز  ورای عدالت 

اشد خدا  واجتماعی و اات لاهی واید هرای ایجاه نامی کدشید ک  هماراتی  و وراوری

کرهن تگی اایدار هم و  انسان و هم و  طبیعت هاشت  واشد و هر ن،ایت اجتماعیو هلبس

ودمی و اایند  هر هتللتدرکار خده وگذاره  طبیعت و تدلید را هر نام اات للاهی زیسللت

آمدزه ک  ودون گیر اخیر و  ما میهلای تاریخی و واتلللتانی ووحران ویماری هم هرس

ش ورای تفظ محیط زیسللت، هر اتللاس هی  محیطی و تیامبارز  ورای عدالت زیسللت

ها و انسلللان نیز تملدنی الایلدار نخداهد ماند و عدالت و آزاهی و اایندگی ورای تمدن
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ای تللالم ههد ک  ورای آیند ما هشللدار میگیر و فراهم نخداهد شللد  این وحران هم 

ورای خده و نسلللل آینلد ، الاتلللداری و هاشلللتن عشلللق وااعی و  طبیعت و انداع 

عندان ی  ارزش اخیاای و اجتماعی م،م هر محدر اصللیی وایسللت و ها میگدن زیسللت

 های هر انسان و هر جنبشی اراروگیره  تماا فعالیت

 

 
ناجس شانعل  زیده طک  یز پاساارین  کو در محل کار 

 شود بو وطاوک کاونا مبالا شد و ماأسفانو جاب باشت.

 


