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بهداشا  جهانی و سازمان جهانی کار و سازمان فو   ساازمان یهای جمعیتداده

ی بحران جهانی الملا  بار دگرر اگن واععی  لل  را ششاااسار ساااار  که در زمانهبین

ومیر افراد با داری م ج د نرخ مرگسااارمااگهگیری وگروس کروناا  لحا  نماا  هماه

های شماری دادهای مسااتقید دارد  اجتمافی و جنساای  و نداد و ن ک کار راب ه یطبقه

 روزانه گیری وگروس کرونا دهند که لا عب  از همهنشاااان می کار المللیبینساااازمان 

های شغلی در س ح راطر ح ادث و بیماریهکارگر جان ر د را ب و ششصد  هزار هو 

 در بسیاری از م ارد ای و صناگع مرگباری کهجهان در سایساتد س   ل لید کاررانه

لاوه بر اگن از زمان دهند  فزا هسااتند از دساا  میمحیط زگساا  و ساارطان یشلاگنده

کن ن  شاراگط کار در مراکز کار در سراسر جهان از شنهه که لاگساتر  وگروس کرونا 

برای کارگران مهاجر و زنان کارگر  وگدهبهکارگر و  یدساا  و طبقهب د برای مرد  لهی

 ن  کنکرونا لا بارلر شده اس   بنا به گزار  سازمان جهانی کار از شروک واگیریمرگ

اند  کارگر عربانی ف ارض اعتصادی و اجتمافی پاندمی کرونا شده چهارکارگر  پنجاز هر 

میلیارد و سه  3میلیارد و هوتصاد میلی ن نور از ممم ک  2در حال حاضار در ممم ک 

میلی ن نیروی کار جهان دچار مشاااسلاو گ ناگ ن و کمرشاااسن و فقر  لنردساااتی و 

های ل زگع کالا مانند در اگن شراگط شرک  1اند همشاسلاو روحی و روانی بیشاتر شاد

ها های ل لید و ل زگع م اد غذاگی  ب ش کشاورزی و کارگران کشتارگاهشمازون  شرک 

های شاااغلی بالاگی شمار ح ادث و بیماری ونق  که معم لاًو ب ش ساااارتمانی و حم 

در اند هان داشااتهشوری را در لارگ  جکه بیشااترگن ساا دند در اگن دوران در حالیدار

اند  بر اسااااس همین بیشاااترگن میزان عربانی وگروس کرونا را نیز داشاااته فین حال

میلی ن زن مشاغ  ر د را در  56از نیروی کار شام  نور میلی ن  333گزار  بیش از 

                                                      

 از دفتر گند  و گیلاس « م  لهمتن بر منازلأل»من چهر شلشی / شعر 1 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm
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اند  در بساایاری از کشاا رها در جاگی که مزاگای لأمین ساا ح جهان از دساا  داده

از مرد  و نیروی کار در رد و م ضاا ک صاایان  و مراعب  اجتمافی مناسااو وج د ندا

زنان کارگر که عب  از گستر  وگروس  کار حس مترران نیس   کارگران رص صاًدست ر

راهی حوظ جان و کن نی در دولری عرار داشتند در شراگط کرونا در م ععی  فرودس 

 اند   لأمین نان در مانده

هزار  11دهد که در اگن دوران س   نشاان می المل گزار  ساازمان فو  بین 

در  2اند دساا  داده زکارگر بهداشاتی و ردماو درمانی جان ر د را در ساا ح جهان ا

ار کارگر ردماو بهداشااتی و هز 143از کشاا ر ما نیز م ابآ شمار مندرد در نشاارگاو 

 هزار نور از شنها به سبو 03ی که در مراکز درمانی مشغ ل کار هستند بیش از پرستار

نداشاااتن لمهیزاو حواف  فردی مانند ماساااپ و روپ   مناساااو و اگمن و نب د 

کرونا  یها  مبتلا به وگروس کشااندهه ا در بیمارسااتان های مناسااو له گهساایسااتد

پرساااتار که  143کن ن بیش از لام ج د  یکارانهطبآ شماارهای محافمهاناد  شاااده

بتلا به وگروس کرونا در مح  کار ااکثرگا  شنان زن هساااتند جان ر د را به سااابو 

 اند ازدس  داده

اد ملی مقابله رو کار گا ستابید که وزاگمیدری ح ادث شغلی هاربر یاز م العه

اگران نداده اساا   اما  یمرگ کارگران در مراکز کار یکن ن شماری در زمینهبا کرونا لا

 کنید می کارگران را مشاااهده هاگی از میزان شساایوگزار از میان ربرهای پراکنده 

های ل لیدی زنمان  لا انتهای هزار کاارگر شااااغا  در واحد 32از میاان  برای نم ناه

کارگر جان ر د را در  3کارگر به کرونا مبتلا شدند و  533هزار 3 تهگذشماه ساال دی

 اند  جا از دس  دادهشن

در کارگر  191 گذشااتهلا شبان سااال  اساا  که دگرر در اسااتان همدان ینم نه

 (1399 شبان 1 اگرنا به کرونا مبتلا شدند  )نور نیرو  23واحدهای دارای بیش از 

دادی و پیمانساری ب شاای عرارکه »نور  2433حدود  نیز  رداری لهراندر شااه 

ومیر ناشی از اگن بیماری در ارتیار اند و شمار ف لی و مرگمبتلا به کرونا شدههساتند 

های لرلیو گزار  همینبه  (1399بهمن  6اگلنا  ) «سااازمان مدگرگ  بحران اساا  

زی  ساااامتعادی در م رد کارگران در واحدهای پتروشااایمی و ر دروساااازی ع عه

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/03/covid19-health-worker-death-toll-rises-to-at-least-17000-as-organizations-call-for-rapid-vaccine-rollout/
https://www.aa.com.tr/fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-3600-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86/2103978
https://www.irna.ir/news/84091086/%DB%B7%DB%B9%DB%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84091086/%DB%B7%DB%B9%DB%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84091086/%DB%B7%DB%B9%DB%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1027520-کرونا-در-کمین-جان-هزاران-کارگر-واحدهای-تولیدی-صنفی-بهداشت-کارگاهی-در-گیر-دار-یک-خطای-محاسباتی
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ونق  فم می و رانندگان های ل لیدی م اد غذاگی و کارگران حم ها  شرک رسات ران

 هایکه نشاان از گستر  وگروس کرونا و نب د پرولس  اسا  ای شادهال ب س رساانه

نی و حواف  ف یگسی افضای کمیته یبه گوته بهداشتی و اگمنی در مراکز کار دارند 

کننده از س ی ها دساتسش و ماساپ و م اد ضد فو نیدر اکثر کارگاه»  بهداشا  کار

ر ک  لشدگد کرونا د گیرد و اگن مسئله گسی از ف ام یلعلآ نم کارفرماگان به کارگران

   «رص ص در بین کارگران اس کش ر و به

عان ن کار صاااحبان کار م فه هسااتند وساااگ   91 یدانید که طبآ مادهمی

ر انید در ها میحواافا  فردی و اگمنی را برای کاارگران لأمین کنند  اما در گزار 

عان ن کار رارد های ک چپ که کارگران شن از شاام ل ها رصاا صاااً کارگاهاکثر کارگاه

کننده از س ی کارفرماگان به کارگران هساتند  دساتسش و ماساپ و م اد ضاد فو نی

ش د  همین امر بافث لشدگد گستر  وگروس کرونا در میان کارگران و ساگر داده نمی

زگر رط فقر عرار دارد و  غالباًکارگران دستمزد مرد  شده اس   اگن در حالی اس  که 

در  گزارشاایبنا به بها را ندارند  د فو نی و وساااگ  اگمنی گرانل ان ررگدن م اد ضاا

ی چهار نوره مین م اد ضاااد فو نی برای گپ ران ادهأی لهزگنه 1399شاااهرگ رمااه 

حداع  درشمد گپ کارگر گپ میلی ن و هزار ل مان اسااا  در حالی که  933حاداعا  

هزار ل مان 102به گپ ران اده چهارنوره   گاارانه پردارتی هزار ل ماان و میزان 033

د چهارنوره باگ یهکه ساارپرساا  گپ ران اد بریریحداع  کارگربدگن لرلیو  اساا   

  در گزار  کنند وگروس کرونا درصاد حق   و گارانه ماهانه ر د را صر  مقابله با46

ی سااا دشفرگنی ر انید که برری از مدگران برای جل گیری از ل عه چررهدگرری می

لسذگو و  میان کارگران هاا و محا  کار ر د در وج د وگروس کروناا را در شااارکا 

وج د کرونا را در اگن « پتروشاایمی ارومیه »مدگر  فام    برای نم نه  کنندکتمان می

ک  لعاون و رفاه اجتمافی اساااتان شارباگمان که مدگر ی لسذگو کرد لا اگنمپتروشااای

گید أرا لبه کرونا فه م کارگر اگن مم 20ای به اسااتانداری   ابتلای غربی با ارسااال نامه

 ( 1399بهمن  6اگلنا  ) !کرد

دولتی در هشاا  ماهه سااال گذشااته  یکارانهبه اگن لرلیو طبآ شمار محافمه 

های سااارف  وگروس کرونا در مراکز کار کشااا ر  گزار اگیری پر( فلاوه بر و1399)

 را بزرگی از نیروی کار شنانهای ک چپ که ب ش مرب ط به ح ادث شاااغلی در کارگاه

https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1027520-کرونا-در-کمین-جان-هزاران-کارگر-واحدهای-تولیدی-صنفی-بهداشت-کارگاهی-در-گیر-دار-یک-خطای-محاسباتی
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1027520-کرونا-در-کمین-جان-هزاران-کارگر-واحدهای-تولیدی-صنفی-بهداشت-کارگاهی-در-گیر-دار-یک-خطای-محاسباتی
https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-186/462188-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1027520-کرونا-در-کمین-جان-هزاران-کارگر-واحدهای-تولیدی-صنفی-بهداشت-کارگاهی-در-گیر-دار-یک-خطای-محاسباتی
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های واعع در مناطآ شزاد لماری که از ع انین دهند و در شرک زنان کارگر لشسی  می

بناد اگمنی در شنماا معا  هساااتند  در معادن  صااانع  پرفسااااد کاار و ع انین نید

اهد ش -سازی  کشاورزی  صناگع اوب فلزاو  نو  و پتروشیمی و گازو غیره سارتمان

 هستید   1390ه مدو مشابه در سال رشد چهار درصدی ح ادث شغلی نسب  ب

لعداد  1399ماهه اول سال  0  در شررگن گزار  ساازمان پزشاسی عان نیطبآ 

باگد ل جه کرد که  اند کارگر جان ر د را به سابو ح ادث شاغلی ازدس  داده 1260

ده  لعداد مرگ کارگرانی که زگر پ شش طبآ معم ل هر سااله  در اگن رعد منتشار ش

های شاااغلی عاان ن کاار عرار نادارناد و همین  ر مرگ کاارگرانی که به فل  بیماری

های دانید طبآ پدوهششاا د! میدهند منم ر نمیلدرگج جان ر د را از دساا  میبه

دهد  هر مرگ که به سبو ح ادث شغلی رخ می یساازمان جهانی کار هر سااله به ازا

جان « مرگ رام  »های شاااغلی لح  فن ان کارگر دگرر به راطر بیماری 0 لعداد

دهند  بر اساس شمار منتشر شده م ج د  از ک  للواو ح ادث کار ر د را از دسا  می

نور کارگر زن ب دند  اگن در حالی اس  که  23نور مرد و  226در اگن مدو گسهزارو و 

( لعداد 1390) از شن سااال عب  یاههملعداد مرگ کارگران مرد در ح ادث کار هشاا 

نور گزار  شاااده  5و لعداد مرگ زنان کارگر بر اثر ح ادث شاااغلی  236گپ هزار و 

شادن زنان کارگر و افمال لبعی  جنسیتی  لردسا اسا   به اگن لرلیو در پی لهی

ومیر زنان کارگربه سبو شدن مرگ برابر چهارگسترده در نهاد استبدادی کار  شاهد 

( در دوران واگیری کرونا درمقاگسه با مدو مشابه 1399شغلی در سال پیش ) ح ادث

در اگن شماردولتی منتشرشده مرب ط به گوتنی اس    در کشا ر هساتید  1390ساال 

ح ادث شاااغلی  رعد مرگ پرساااتاران زن که در مح  کار شل ده عربانی وگروس کرونا 

اسوندماه  23در  گزار  نما  پرستاری لهرانبراسااس اند منم ر نشاده اسا   شاده

 پرستار براثر کرونا جان دادند  113سال گذشته لنها 

در ساااالروز جهاانی گاادماان عرباانیاان ح ادث شاااغلی که فعالان کارگری و  

های کارگری در بیش از صاد کشا ر جهان در افتراض به سایساتمی که جان الحادگه

 یزمانی که کلیهبااگسااا  گادشوری کرد لا شگناد  میگیرد گرد هد میکاارگران را می

های های مساتق  سراسری هستند و لشس کارکنان و کارگران کشا ر ما فاعد لشاس 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1022953-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1022953-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://iranintl.com/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF
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بهداش  و اگمنی کارگری در مراکز کار و در هر کاررانه و کارگاه و بیمارستان زگر نمر 

هاای واععی ر د کاارگران و کارکنان وج د ندارند که بر اگمنی کار و اجرای لشاااسا 

گمنی نمارو داشااته باشااند  روند ل رگو زندگی کارگران کاهش ع انین بهداشاا  و ا

و « ایزگرپله»های ن  اهاد گاافا   همهنین لاا زمانی که شااااهد گساااتر  کارگاه

های اگمنی و بهداشتی در شفرگنی که پرولس های مرگجهنمی و کاررانه« زگرزمینی»

واعع در شهرستان پردگس که  «سازیاسونج»ی کاررانهشبیه  -شا د شنها رفاگ  نمی

 -بافث مرگ چهار زن کارگر و دو کارگر مرد شد 1433فروردگن  31در شلش سا زی 

 وبا لأساه زگاد همهنان شاهد گستر  بیشتر مرگ و ممرو  و بیمار شدن کارگران 

لرگن ب ش کارگری به سااابو افزاگش ح ادث و ایکاارگران زن و حااشااایه وگدهباه

 های شغلی ر اهید ب د  بیماری

 

  

 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1065453-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

