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دسترنج

هشــتم مــرداد ســال ۹۹ »ابراهیم 
عرب زاده« از کارگران پیمانکاری شرکت 
تهران جنــوب )تاسیســات مخــازن و 
ذخیره سازی بندر ماهشــهر( بر اثر شدت 
گرما دچار گرمازدگی شد و جان خود را از 
دست داد. طبق گفته مسئوالن محلی شبکه 
بهداشت و درمان، این کارگر قبل از رسیدن 
آمبوالنس جان باخته بود، در روزهایی که 

دمای بندر ماهشهر باالی ۵۰ درجه بود.
سال قبل و سال های قبل تر نیز دقیقاً در 
همین تیر و مرداد، این اتفاق تلخ تکرار شده 
بود. دما در جنوب داغ به نقطه ذوب می رسید. 
بسیاری از پای کولر گازی  ها و دستگاه های 
تهویه در خانه هــا و ادارات تکان نخوردند، 
تردد عابران پیاده در استان های جنوبی در 
طول روز به کمترین میزان رسید و خاک 
بوی داغی و تب گرفت اما کارگران همچنان 

ســر کار رفتند. زیر هرم داغ خورشــید، از 
خانه بیرون آمدند، لباس های ســنگین 
کار را پوشــیدند و در پروژه های فضای باز 
حاضری زدند و این چنین بود که هر سال 
کارگران در تابســتان های تفتیده جنوب 
دچار گرمازدگی شدند و هر سال اخبار مرگ 

ناشی از گرمازدگی تکرار شد.
یک ســال و چنــد روز قبــل از مرگ 
»عرب زاده« قرعه فال به نــام یک کارگر 
بوشهری افتاد. بیســت و نهم تیر ماه ۹۸ 
»موسی رضایی« کارگر پیمانکاری فاز ۴ و 
۵ پارس جنوبی بر اثر گرمازدگی جان خود 
را از دســت داد. رضایی در حال کار دچار 
گرمازدگی شــد و در حالی از پاالیشگاه به 
همراه پزشک به بیمارستان منتقل شد که 

دیگر بدون عالیم حیاتی بود.
این ســیاهه مرگ همین جا متوقف 
نمی شود. مرگ کارگران در اثر گرمازدگی 
در ســال های پیش تر بازهم در رسانه ها 

خبرساز شده است. برای نمونه در تابستان 
۹۶، گرمازدگــی در دو هفته متوالی، جان 
دو کارگر را در استان خوزستان گرفت. در 
آخرین مورد، یک کارگر ۵۵ ساله کارخانه 
آلومینیوم سازی مسجدسلیمان در ساعت 
چهار بعدازظهِر یک شنبه بســیار داغ، در 
هنگام کارکردن در اوج گرما به علت توقف 
عملکرد قلب و ریه جان خود را از دست داد. 
پیش از آن نیز یک کارگر ۳۱ ساله در ساعت 

چهار بعدازظهر ۱۹ تیر ماه بر اثر گرمازدگی 
در محل کوره های آجرپزی در کوت عبداهلل 

شهرستان کارون فوت کرد.

شیفت های طوالنی زیر آفتاب داغ
مرداد ماه ۹۹ و بعــد از مرگ عرب زاده، 
فرماندار ماهشهر از یک واقعیت تلخ پرده 
برداشت: »شرکت پیمانکاری بی توجه به 
مقررات و در میانه بحران کرونا، شیفت های 
کاری ۱۲ ســاعته زیر آفتاب داغ تابستان 
جنوب ایران را تا پس از انتشــار خبر مرگ 

عرب زاده کاهش نداده بود«.
شیفت های کاری طوالنی زیر آفتاب داغ 
جنوب، محدود به یک شرکت پیمانکاری 
خاص نیســت. چرخ های صنعت هرگز از 
گردش نمی ایستد. از زمانی که سنگ بنای 
اولین پاالیشگاه نفتی در سال های پیش از 
۱۳۱۰ گذاشته شد، صنایع نفت و گاز جنوب 
بدون وقفه کار کرده اند. پمپاژ نفت و مشتقات 
آن، همیشه برقرار بوده و هر روز خدا، از فلرها 
دود سیاه به آسمان رفته اما در دهه های اخیر 
وقتی پای پیمانکاران به صنایع نفت و گاز باز 
شد و در تمام پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها، 
حتی در حفاری ها و دکل های نفتی ریشه 
دواندند، وضع کارگران رو به وخامت گذاشت. 
مدیران همیشه پشــت میز نشسته اند و 
پیشرفت پروژه ها را از پشت مانیتورها رصد 
کردند اما کارگــران مــرد میدان اند، باید 
در میدان باشند، همیشــه جلودار صف و 
مستعد هزینه دادن؛ هزینه های سنگینی 

که گرمازدگی یکی از آنهاست.

شرایط کار در گرما
اما شرایط کار در گرما چگونه است و آیا 
شیفت های ۱۲ساعته در گرمای ۵۰ درجه 
یا بیشتر قانونی ست؟ نظارت بر کار سخت و 
میدانی در تابستان، تابع چه مکانیسمی ست 
و قانون در این رابطه چه می گوید؟ »شهرام 
غریب« کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت 
کار می گوید: وقتی دمای معمول بدن که 
نرمال آن بین ۳۶ تا ۳۷.۵ درجه است، باال 
برود، بدن شروع به واکنش می کند اما وقتی 
گرما بیش از حد باشد، واکنش طبیعی بدن 
قادر به کنترل آن نیست و شخص به سمت 

گرمازدگی مــی رود. در گرمازدگی، چند 
مساله مطرح است. یکی گرمازدگی ناگهانی 
است که شخص به دلیل ناتوانی سیستم 
اعصاب مرکزی، ناگهان بیهوش می شود. 
دمای بدن به باالی ۴۱ درجه می رســد و 
ممکن است اعضا و جوارح اصلی مانند کبد 
و کلیه ها آسیب جدی ببینند. بحث دوم، 
»ضعف گرمایی« اســت که همان سردرد 
و حالت تهوع و بیحالی و تشنگی است که 
خوشبختانه با رسیدگی فوری قابل حل است 
و منجر به بیهوشی و مرگ نمی شود. عوارض 
جزئی دیگری هم هست مثل جوش های 

قرمزرنگ روی بخش هایی از بدن.
به گفته وی، بیهوشی ناشــی از گرما، 
معموالً برای افرادی پیش می آید که تطابق 
با محیط پیدا نکرده اند. بــرای افراد باالی 
۴۰ ســال میزان تطابق با گرمــا به تدریج 
کم می شــود و افراد باالی ۶۰ سال، با گرما 
عدم تطابق کامل دارنــد بنابراین توجه به 
سن کارگر و میزان تطابق جسمی او بسیار 

اهمیت دارد.
اما چگونه می توان از گرمازدگی کارگران 
و مرگ ناشــی از گرمای شدید جلوگیری 
کرد؟ غریب به یک سری عوامل اصلی اشاره 
می کند و می گوید: فقدان تطابق بسیار مهم 
است. شخص به محیط کار بسیار گرم، بدون 
آموزش و به یک باره وارد می شود بدون اینکه 
شرایط پزشکی و وضعیت جسمانی او را در 
نظر بگیرند یا توانایی بدنــی او را معیار قرار 
دهند. طبیعی است که این فرد به سادگی 
دچــار گرمازدگی و عواقب آن می شــود، 
بنابراین پیشینه و سوابق پزشکی افراد باید 
به دقت کنترل شود. شرایط کار در گرما باید 
با توجه به سوابق و توانایی های فرد، تعدیل 
شود. مثالً مدت زمان بودن در معرض گرما 
با توجه به همین شرایط تعیین شود. مساله 
بعدی توجه به دستورات و آیین نامه های 
حفاظت فنی است. کارگری را فرض کنید 
که در جنوب زیر تابش مستقیم خورشید 
کار می کند، ابزار و ادوات کار هم به شــدت 
گرم شــده اند و حتی ممکن است گرمای 
ناشی از فرایند تولید هم داشته باشیم. خب 
این شخص به شدت در معرض گرمازدگی 

و آسیب است.

بایدهای قانونی البته بسیار است. غریب 
به بازدیدهای منظم بازرسان در حین کار، 
ممنوعیت تنها کار کردن در تابســتان و 
همچنین جلوگیری از شیفت های طوالنی 
کار زیر تابش آفتاب، به عنوان نمونه هایی از 
این الزامات اشاره می کند و تاکید می کند: 
گرمازدگی قابل اجتناب است. اگر تمهیدات 
کافی بیندیشند و به کار ببندند، اگر صرفاً به 
سود بیشتر و بیشتر فکر نکنند، گرمازدگی و 

مرگ کارگران حتماً به صفر می رسد.

امتناع از کار در شرایط پرخطر
بدون تردید کارگــران حقوق قانونی 
مشــخصی دارنــد؛ حقوقی که شــرط 
برخورداری از آنها، داشتن حداقلی از امنیت 
شغلی و قدرت چانه زنی است. در ماده ۹۴ 
قانون کار دیده شده که کارگر می تواند از کار 
پرخطر امتناع کند. کارگر اگر متوجه شرایط 
پرخطر شود باید به مسئول مستقیم خود 
اطالع دهد و از انجــام کار خودداری کند. 
کار کردن زیر هرم داغ آفتاب جنوب، وقتی 
حس می کنی آب بدنت خشــک شده و 
چشمانت تار می بیند، مصداق روشن کار 
کردن در شرایط پرخطر است و کارگر این 
حق را دارد که از ایستادن زیر تابش آفتاب 
و عرق ریختن خودداری کند. براســاس 
نص روشن قانون، کارگر این حق را دارد اما 
اگر یک کارگر پیمانکاری و قرارداد موقت 
باشی، این امتناع می تواند نقطه پایان کار 
کردن و ختم نان درآوردن باشد و فرقی هم 
نمی کند کجا باشی، بندر ماهشهر یا کنگان 
یا بوشهر. ابراهیم عرب زاده و موسی رضایی 
هم البد تمام شدن آب بدن و گرمای جانکاه 

را فهمیده بودند اما...

قوانین برای کسب چند ریال بیشتر کنار گذاشته می شوند 

نان درآوردن زیر هرم داغ خورشید
گرمازدگی قابل اجتناب 

است. اگر تمهیدات کافی 
بیندیشند و به کار ببندند، 

اگر صرفاً به سود بیشتر 
و بیشتر فکر نکنند، 

گرمازدگی و مرگ کارگران 
حتماً به صفر می رسد

در دهه های اخیر وقتی پای 
پیمانکاران به صنایع نفت و گاز 
باز شد و در تمام پاالیشگاه ها، 

پتروشیمی ها، حتی در 
حفاری ها و دکل های نفتی 

ریشه دواندند، وضع کارگران 
رو به وخامت گذاشت
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نسرین هزاره مقدم

٩۴٠ کارگر معدن کرومیت آسمینون 
به جرگه بیکاران پیوستند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: 
تاکنون ۹۴۰ کارگر معدن کرومیت آسمینون در سامانه 
جامع روابط کار به منظور دریافت بیمه بیکاری نام نویسی 
شده اند. به گزارش »توسعه ایرانی«، مجتبی مصباح افزود: 
وضعیت کاری و معیشتی کارگران خط قرمز دولت است و 
دستورات الزم برای برقراری بیمه بیکاری کارگران بدون 
فوت وقت صادر شده اســت. بنا بر این گزارش، از روز یکم 
خردادماه ســال ۱۴۰۱ و با پایان یافتن قراردادهای سال 
گذشته کارگران، انعقاد قراردادها با شرکت های پیمانکاری 
و نحوه تنظیم قراردادها سبب شده تا کارفرما با کارگران به 
توافق نرسد و به علت امضا نشدن قراردادها توسط کارگران، 
این معدن اعالم تعطیلی کند. اکنون بیش از ۴۰ روز است که 
خبرهایی مبنی بر تعطیلی کامل معدن آسمینون شرکت 
معادن فاریاب به گوش می رسد ولی کارگران مدعی هستند 
که اعالم ورشکســتگی معدن حربه ای برای نگهداشتن 

کارگران است.
    

بالتکلیفی کارگران تعدیل شده 
سبالن پارچه اردبیل

پس از گذشــت ۴۳ روز از آغاز فعالیت کارخانه سبالن 
پارچه اردبیل، هنوز وضعیت تعدادی از کارگران بیکار شده 
این واحد تولیدی نامعلوم اســت. به گزارش ایلنا، از ابتدای 
خرداد ماه ســال جاری و بعد از یک دوره اعتراض صنفی 
کارگران در کارخانه سبالن پارچه، هنوز وضعیت نزدیک به 
۲۸۰ کارگر بیکارشده به رغم وعده ادامه همکاری، مشخص 
نیست و آنها همچنان منتظر بازگشت به کار هستند. تعدادی 
از این کارگران در تشریح مشکالت خود گفتند: مجموعه 
سبالن پارچه با حدود هزار و ۲۰۰ کارگر از چند بخش تولیدی 
)پوشاک، تخت بافی، گردبافی...( تشکیل شده  است. چند 
سال است کارگران واحد پوشاک از روند پرداخت حقوق، 
بیمه و ســایر مطالبات صنفی خود رضایت ندارند تا اینکه 
خرداد ماه در نتیجه بی توجهی های کارفرما اعتراض صنفی 
شکل گرفت. کارگران تصریح کردند: کارفرما در واکنش به 
این اقدام کارگران، در ابتدا از ورود حدود ۵۰۰ کارگر واحد 
پوشاک به محل کار جلوگیری کرد. بعد از چند روز تعدادی 
از کارگران به کار بازگردانده شــدند و سپس با پادرمیانی 
مسئوالن تعدادی دیگر از کارگران به کار بازگردانده شدند اما 
کارگرانی که بیرون از کارخانه جا مانده اند، در انتظار بازگشت 

به کار و تامین امنیت شغلی خود هستند.

اخبار کارگری

جهان

پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شــوروی یکی از نگرانی هــای ممتد 
و ثابت ُحــکام روســیه و به خصوص 
والدیمیر پوتین، تهدید های محیطی 
بود کــه در نتیجه فــرو ریختن دیوار 
برلین در سال ۱۹۸۹ میالدی حادث 
شد. بر اســاس مســتندات و سوابق 
موجود، شوروی سابق چیزی در حدود 
۲۱ میلیون کیلومتر وســعت داشت 
اما پس از فروپاشــی، وســعت آن به 
حدود ۱۷ میلیون کیلومتر تقلیل پیدا 
کرد و بسیاری از اساتید علوم سیاسی 
و روابــط بین الملل، این جداســازِی 
محیطی را یک شکست برای روس ها 
تحلیل می کنند کــه به نوعی موجب 

به وجود آمــدن جمهوری های جدید 
در اطراف و اکناف روســیه شد. پدید 
آمدن ایــن جمهوری هــای کوچک 
که حاال هرکدام برای خودشــان یک 
صندلی در ســازمان ملــل متحد به 
خود اختصــاص داده انــد تاحدودی 
باعث شــد تا قدرِت روســیه تضعیف 
شــود. زمانی که این جمهوری های 
جدیدالتاسیس شکل گرفتند، روس ها 
به خوبی می دانستند که سرویس های 
اطالعاتی آمریکا و کشورهای اروپایی 
در کســری از ثانیه وارد این کشورها 
خواهند شــد و اقدام بــه جای گیری 
امنیتی، سیاســی، اقتصادی و نظامی 
می کنند. روس هــا دریافته بودند که 
زایش این کشورهای جدید با نام هایی 
که ریشــه آنها در قومیــت و مذاهب 
خالصه شده است، به راحتی می تواند 
به یک تهدید امنیت ملی تبدیل شود؛ 

چراکــه در آن هنگام جنگ ســرد به 
انتهای خود نزدیک می شــد و روسیه 
می دانست که آمریکایی ها و شرکای 
اروپایی آنها از پا نخواهند نشســت. بر 
همین اساس مسکو به این فکر افتاد که 
برای کاهش تهدیدات جانبی از ناحیه 
غرب در خارج نزدیکش، باید به فکر یک 
سناریوی جدید باشد که آن هم نفوذ 
علنی و تقویت حضور پنهان و آشکار در 
پایتخت این جمهوری های تازه تاسیس 
بود. روس ها به صــورت علنی از مولفه 
زبان روسی و اتصاالت فرهنگی برای 
ادامه حضور خود در کشورهایی مانند 
قزاقستان، تاجیکستان، مغولستان، 
ترکمنستان، ارمنســتان، ازبکستان 
قرقیزستان و حتی افغانستان )به کمی 
ارفاق( استفاده کردند که البته مساله 
کابل از ســایر پایتخت هــای مذکور 
)به دلیل بافت مذهبــی، فرهنگی و 

زبانی( جدا است. کمی بعد روسیه به 
هر ترتیب تالش کرد تــا پیمان های 
نظامی دو جانبه را با این کشورها منعقد 
کند تا از هرگونه مانــور ناتو و غرب در 
محیط اطرافش جلوگیــری به عمل 
آورد. در حوزه سیاســی و امنیتی هم 
پیمان های امنیت جمعی توسط مسکو 
پایه گذاری شد تا بتوانند نفوذ خود را در 
این کشورها به نفع خود حفظ کنند. در 
مقابل آمریکایی ها هم به صوت خزنده 
سناریوی خود را پیش می بردند تا در 
نهایت بتوانند از فرصــت پیش آمده 
پس از فروپاشــی به نفع خود و علیه 
کرملین استفاده کنند. چینی ها هم در 
این میان ساکت ننشستند و به نوعی 
اوضاع را به نفع خود راهبری کردند و 
این در حالیست که روس ها کشورهای 
جدیدالتاسیس را که پس از ۱۹۹۰ و 
۱۹۹۱ میالدی شکل گرفته بودند، به 

عنوان حیاط خلوت خود می دانستند 
و ســعی کردند به هر ترتیب که شده 
آنهــا را زیر چتر خود قــرار دهند. این 
روند هنوز هم ادامــه دارد اما آنچه در 
این میان به عنوان یک تهدید ضمنی 
باعث شــده تا روس ها کمی احساس 
خطر کنند، جنــگ اوکراین و تبعات 
 حاشــیه ای آن اســت که در حال رخ 

عیان کردن هستند. 

خیزش دوباره در نوکوس! 
هرازچندگاهــی مــا شــاهد 
خیزش های مردمی در جمهوری های 
جدا شده از شوروی ســابق هستیم. 
به عنوان مثال در قزاقســتان چندی 
پیش یک غوغای سیاسی- اجتماعی 
به وجود آمــد که جنگ قــدرت در 
داخل ترجمه شــد. در تاجیکستان 
هــم هرازچندگاهی علیــه امامعلی 
رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان 
که از ســال ۱۹۹۴ قدرت را در دست 
دارد قیام هایی صــورت می گیرد که 
به کمک روس ها ســرکوب می شود. 
چندی پیش هم در گرجستان، مردم 
علیه روسیه و برای پیوستن به اتحادیه 
اروپا و ناتو به خیابــان ریختند و حاال 
هم در اثنای تشــدید پیشروی های 
ارتــش روســیه در شــرق اوکراین، 
شــاهد خیزش در غرب ازبکســتان 
هســتیم. در غرب این کشور منطقه  
خودمختاری به نام »قره قالپاقستان« 
وجود دارد که حــاال مردمان آن برای 
چندمین بار بــه خیابان ها ریخته  اند 
و دولت مرکزی را مورد شــماتت قرار 
داده اند. بر اســاس اعالم رسانه های 
ازبکســتان، در ناآرامی های اخیر در 
پایتخت قالپاقســتان،  ۱۸ نفر جان 
باختند و  ۲۴۳ نفر از جمله ۳۸ افســر 
مجروح شدند. داورون جومانازاروف، 
ســخنگوی گارد ملــی و همچنین 
دفتر دادســتانی کل ازبکستان اعالم 
کرد کــه  ۵۱۶ نفر هــم در  تظاهرات 
۱-۲ جوالی )۱۰- ۱۱ تیر( بازداشت 
شدند. شــهر نوکوس ششمین شهر 

بزرگ ازبکستان با حدود ۳۵۰ هزار نفر 
جمعیت و مرکز منطقه قره قالپاقستان 
است که حاال درگیری ها در آنجا ادامه 
دارد. اسپوتنیک هم در اینباره گزارش 
داده که ساکنان منطقه قره قالپاقستان 
مدعی هســتند که برخــی بندهای 
مرتبط با اصالحیه قانون اساسی، حق 
و حقوق آنها را نادیده گرفته است. در 
قانون اساسی حال حاضر ازبکستان، 
منطقه قالپاقستان به عنوان قلمرویی 
درون ازبکستان توصیف می شود که 
می تواند با همه پرســی از خاک این 
کشور جدا شود، اما در قانون اساسی 
جدید ازبکستان که اخیرا به همه پرسی 
گذاشته شد و تا چند ماه آینده اجرایی 
می شود، به قالپاقســتان اجازه و حق 
جدایی و خودمختاری داده نمی شود. 
توجه داشته باشــید که در آغاز دهه 
۹۰، پس از فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شوروی، شورای عالی قره قالپاقستان 
اعالمیه استقالل را به تصویب رساند 
و در ســال ۱۹۹۳ یک توافقنامه بین 
ایالتی مبنی بر ورود قره قالپاقستان به 
خاک ازبکستان امضا شد اما در شرایط 
کنونی اگر توافق بین دولت و معترضان 
در قالپاقستان شکست بخورد، ممکن 
است این خیزش ها به سایر کشورهای 
آســیای مرکــزی نیز ســرایت کند 
که برای مسکو مشکل ســاز خواهد 
 شــد؛ چراکه تمرکز روس هــا فعاًل بر 

اوکراین است! 

همزمان با پیشروی روس ها در اوکراین، ازبکستان به صحنه اعتراض  تبدیل شد؛ 

قالپاقستان، تهدید جدید بیخ گوش مسکو
در شرایط کنونی اگر توافق 

بین دولت و معترضان 
در قالپاقستان شکست 

بخورد، ممکن است 
این خیزش ها به سایر 

کشورهای آسیای مرکزی 
نیز سرایت کند که برای 

مسکو مشکل ساز خواهد 
شد؛ چراکه تمرکز روس ها 

فعاًل بر اوکراین است!

کرملین واکنش نشان داد

 آغاز روند الحاق سوئد و فنالند
به ناتو

وزرای خارجه فنالند و ســوئد پروتکل های 
پیوستن به سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
را امضا کردند. به گزارش ایلنا به نقل از تاس، »ینس 
اســتولتنبرگ«، دبیرکل ناتو نیز اعالم کرد که 
درهای این ائتالف به روی دموکراسی های اروپایی 
که می خواهند به امنیت مشترک مان کمک کنند، 
باز خواهد ماند. قرار اســت نامه های عضویت دو 
کشور فنالند و سوئد برای اخذ موافقت های قانونی 
به پایتخت های عضو ائتالف ارسال شود و به رغم 
توافق بین کشورهای عضو ناتو، موافقت پارلمان 
ترکیه همچنان مشکلی بر سر راه عضویت نهایی 

دو کشور است.
»رجب طیــب اردوغــان«، رئیس جمهوری 
ترکیه هفته گذشته هشــدار داد که اگر فنالند و 
ســوئد به طور کامل به خواسته های ترکیه برای 
استرداد تروریســت های مظنون پاسخ ندهند، 
آنکارا همچنان می تواند مانع روند عضویت آن ها 
شود. ســخنگوی ریاســت جمهوری روسیه در 
واکنش به آغاز روند الحاق فنالند و سوئد به ناتو بر 

برنامه های امنیتی مسکو تاکید کرد.
»دیمیتری پسکوف«، در پاسخ به این پرسش 
که آیا کرملین موضوع استقرار پایگاه ناتو در مرز 
با روسیه را بررسی می کند و مسکو چه پاسخی در 
این زمینه می تواند داشــته باشد، گفت: »چنین 
گزینه هایــی در کرملین وجود نــدارد، بلکه در 
وزارت دفاع مطرح می شود. ما چندین بار گفته ایم 
که برنامه های مرتبطی در این زمینه وجود دارد. 
کار برای تضمین امنیت مان ادامه دارد«. وی تاکید 
کرد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
قبال ورود فنالند و سوئد به ناتو را ارزیابی کرده بود.

جهان نما


