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 مقدمه

 شود.کارگري زمانه است که هر دو ماه یک بار منتشر می   ۀخبرنام  دهمیناین 

  تمرکز خبرنامه کارگري بر روي این نکات عمده است: امنیت و سالمت در محل کار، تبعیض
زنان، کودکان کار، مسائل مربوط به قراردادها، بیکاري، تعویق و یا  در محل، قانون کار، 

 .هاي کارگرينپرداختن دستمزدها، و نیز موضوع تشکل

نظر دارند که   ها دوماهنامه کند. این زمانه به شکل پیگیر اخبار کارگري در ایران را گزارش می 
دانش و آگاهی در مورد   یک “تصویر بزرگ” از موضوع حقوق کارگران ایران ارائه کنند تا

  آذر  وضعیت کارگران در ایران افزایش یابد. گزارش پیشِ رو رخدادهایی را در محدوده تقریبی
دهد. خبرنامه مدعی کامل بودن و  پوشش می 2020 و ژانویه  2019دسامبر  /  1398 دي  و

 .پوشش همه رخدادها نیست 

هم منتشر کردیم که در آن موضوعات عمده   ساالنه یک خبرنامه  سال گذشتهما در اول ماه 
 اند.در حوزه کارگري در یک بازه یک ساله بررسی شده 

  

https://www.tribunezamaneh.com/labor
https://www.tribunezamaneh.com/labor
https://www.tribunezamaneh.com/labor
https://www.tribunezamaneh.com/download/195114/?version=pdf
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 مسائل عمده
حذف یارانه بنزین و آزادسازي این حامل انرژي مهم و تاثیرگذار در پایان آبان با اعتراضات گسترده در  

آبان نرخ بنزین آزاد را سه   24ي سوختی شامگاه هاسراسر ایران روبرو شد. شرکت ملی پخش فرآورده 
به اجرا  هاي قبل اجرا و متوقف شده بود بندي بنزین را که یکبار در سالو طرح سهمیه  کردبرابر 

 گذاشت. 

هاي خبري و  اي که برپایه گزارش رسانه حکومت معترضان را با خشونت سرکوب کرد به گونه 
کودك در جریان   17تن، از جمله  1500فر و حداکثر ن  366هاي حقوق بشري حداقل سازمان

اعتراضات کشته شدند. با گذشت بیش از دو ماه از آغاز اعتراضات، حکومت همچنان از بیان شمار  
هاي ارشد حکومتی، کارگران با  کشته شدگان، مجروحان و دستگیرشدگان که غالب آنها به گفته مقام 

 1کند.ان بودند، خودداري می نشیندستمزد پایین یا بیکاران و حاشیه

به نقل از  آذر  4کمیسیون امنیت ملی مجلس شوراي اسالمی ایران  سید حسین نقوي، سخنگوي
ند که  درآمد بودمشاغل کم  ي دارا ایو  کاریب هارشدهیاغلب دستگ نماینده وزارت اطالعات اعالم کرد: 

 یران و تهیدستان شهري است.بیانگر تاثیرگذاري مستقیم افزایش نرخ بنزین بر معیشت مزدبگ 

شد نرخ تورم را تحریک کرد. براساس اعالم مرکز آمار  بینی می افزایش نرخ بنزین همانطور که پیش
این شاخص براي گروه  افزایش یافت.  هشت دهم درصد  نرخ تورم در پایان آذر نسبت به یک ماه قبل

دهد اما  بودجه خانوار را به خود اختصاص می کاالیی خوراکی و آشامیدنی که نزدیک به یک چهارم 
 2. درصد برآورد شدکه به معناي هزینه بیشتر کارگران براي مواد غذایی است 55,7

دولت حسن روحانی وعده کرده است با پرداخت «کمک هزینه معیشتی» بخشی از افزایش قیمت کاال  
م سخنگوي دولت به خانوارهاي تک  و خدمات ناشی از افزایش نرخ بنزین را جبران کند. براساس اعال

هزار تومان کمک هزینه تعلق خواهد گرفت.   205نفره و بیشتر  5هزار تومان و به خانوارهاي  55نفره 
هاي مشمول  دولت مدعی است که تا به حال دو مرتبه کمک هزینه را به حساب سرپرستان خانواده 

ها و  تواند افزایش هزینه که کمک معیشتی نمی واریز کرده است. فعاالن کارگري و مزدبگیران معتقدند 
 

 http://bit.ly/39LL4yA: ۱۳۹۸آذر  ۴خبرگزاری آفتاب،  ۱
 http://bit.ly/2ZZAoYy :۱۳۹۸ دی  ۱ فارس، خبرگزاری  ۲

http://bit.ly/39LL4yA
http://bit.ly/2ZZAoYy
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شکاف درآمد و هزینه را جبران کند. براساس آخرین برآورد کمیته مزد کانون عالی شوراهاي اسالمی  
هزینه سبد معیشت که در برگیرنده کاالهاي اساسی و  − هاي کارگري وابسته به دولتاز تشکل − کار

الغ شده که شش میلیون تومان از حداقل دستمزد و مزایاي  میلیون تومان در ماه ب 8ضروري است به 
 3میلیون تومان) بیشتر است.  2جانبی (در بهترین حالت  

هاي خصوصی و نهادهاي عمومی دستمزد کارگران را با  این در شرایطی است که بسیاري از بنگاه 
شوند و با  ي می کنند و کارگران در برخی مناطق ناچار به دستفروشی یا کولبرمیخیر پرداخت أت

تجمع، اعتصاب و دیگر اشکال اعتراض عمومی خواستار دریافت مطالبات مزدي معوقه خود هستند.  
ها هایی که اعتراض هاي متفاوتی در نظر گرفته است. در بنگاه حکومت در مقابل اعتراضات شیوه 

کند و در داخل  شود، حکومت کارگران را سرکوب خشن می طوالنی و به بیرون از بنگاه منتقل می 
کند اعتراضات را به  ها با وعده، ایجاد تفرقه میان کارگران و اخراج کارگران معترض تالش می بنگاه

 هاي دولتی «کنترل» و «هدایت» کند. گفته مقام 

  با حمله یک پهپاد ژانویه قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس جمهوري اسالمی در عراق  2دي/  12
شرایط را در ایران و منطقه تغییر داد. در داخل ایران حکومت از این  رخداد  یی کشته شد. اینآمریکا

استفاده کرد و با برگزاري مراسم تشییع جنازه او در   شودترور براي آنچه که «وحدت ملی» عنوان می 
بود و تهران، فضاي   اخیر هايترده در سالچند شهر، از جمله اهواز که محل اعتراضات کارگري گس

  ، . عالوه بر این. خبرهاي مربوط به اعتراضات بیشتر از قبل سانسور شد ثیر قرار داردأتحت تاجتماعی را 
اي) هیچ محدودیتی براي  ایران اعالم کرد که با اجراي گام پنجم کاهش تعهدات برجام (توافق هسته 

یران  ا پذیرد. تصمیمی که احتمال درگیري نظامی و جنگ را افزایش داد. سازي اورانیوم را نمی غنی
شامگاه هشتم ژانویه به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق موشک شلیک کرد. آمریکا در واکنش به این  

دي با وجود فضاي امنیتی و سرکوب موج   21در ایران از  اي بر ایران وضع کرد. هاي تازه اقدام تحریم 
 اي از اعتراضات آغاز شد.  تازه 

 
 http://bit.ly/36EtomM :۱۳۹۸ مھر ۱۵ (ایلنا)، ایران کار خبرگزاری  ۳

http://bit.ly/36EtomM
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 سرکوب 
استان ایران   28شهر در   180بیش از  در هاي دولتی که به گفته مقام به دنبال اعتراض به گرانی بنزین 

هاي دولتی ایران  رخ داد، هزاران تن در نقاط مختلف ایران کشته، زخمی و یا بازداشت شدند. مقام 
کنند. تنها سعداهللا  شدگان و بازداشت شدگان خودداري می باره شمار کشته همچنان از بیان جزئیات در

شود، از کشته  ان روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوري اسالمی ایران منتشر میزارعی از نویسندگ
هاي حقوق بشري  و سازمان   »کلمه «تن خبر داده است. این آمار اما با گزارش سایت خبري    175شدن 

  4.نفر گزارش کرده است 631تفاوت دارد. سایت کلمه شمار کشته شدگان را به نقل از منابع آگاه 
در میان کشته شدگان   5. کشته در اعتراضات آبان خبر داده بود 1500تر از رویترز قبل  خبرگزاري

 تن کودك بودند.    18حداقل 

آذر حسن نقوي حسینی، سخنگوي کمیسیون امنیت ملی و مجلس شوراي اسالمی ایران گفت که   6
آذر  به نقل از وزیر اطالعات   4او  6.هزار نفر دستگیر شدند  7در جریان اعتراضات بنزینی حدود 

جمهوري اسالمی گفته بود که اکثر بازداشت شدگان بیکار یا شاغل با درآمد کم هستند که بیانگر  
 سرکوب گسترده کارگران و تهیدستان شهري در جریان اعتراضات به گرانی بنزین بود. 

 
 /https://www.kaleme.com/1398/10/12/klm-275274؛ ۱۳۹۸دی  ۱۲سایت کلمھ،  ٤
 ) https://reut.rs/2R07Eemخبرگزاری رویترز؛  ٥
 http://bit.ly/39VfE96آذر؛  ۶خبرگزاری آفتاب،  ٦

https://www.kaleme.com/1398/10/12/klm-275274/
https://www.kaleme.com/1398/10/12/klm-275274/
https://www.kaleme.com/1398/10/12/klm-275274/
https://reut.rs/2R07Eem
http://bit.ly/39VfE96
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 ه است.پلیس معترضان به گرانی بنزین در اورمیه را محاصره کرد

.  موران امنیتی فعاالن کارگري را احضار و یا دستگیر کردند أپس از پایان یافتن اعتراضات هم م
تن از اعضاي این سندیکا به   16آذر از احضار  20سندیکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ایران 

دوي که حسن  پلیس امنیت تهران خبر داد. دادگاه تجدید نظر تهران هم در دي ماه حکم دادگاه ب 
سال زندان و دو سال محرومیت از گوشی هوشمند، ممنوعیت   5سعیدي از اعضاي این سندیکا را به 

  7. یید کردأت اًهاي اجتماعی محکوم کرده بود، عینعضویت در احزاب و گروه سیاسی و فعالیت در شبکه 

برگزار شد،   اردیبهشت امسال در تجمعی که به مناسبت روز کارگر در تهران 11حسن سعیدي 
دستگیر شد. ندا ناجی، دانشجویی که در همان روز دستگیر شده بود، همچنان در زندان نگهداري  

و   ز یعاطفه رنگرسال و شش ماه زندان محکوم کرده است.  5شود. دادگاه انقالب تهران او را نیز به می 
استان   دنظریدادگاه تجد  36کارگر توسط شعبه  یدو تن از بازداشت شدگان روز جهان ي ریام ه یمرض

از   شیپ زیرنگر عاطفه  اند.احمد زرگر هر کدام به پنج سال حبس محکوم شده  یقاض استیتهران به ر
سال آن الزم االجرا   7که  حکوم شد مضربه شالق  74ندان و ماه ز 6سال و  11به  ي در دادگاه بدو  نیا

ضربه شالق محکوم شده   148ماه زندان و   6سال و  10به  ي در دادگاه بدو  ي ری ام هی مرض ن یهمچن .بود
 

 https://t.me/vahedsyndica/3385؛ ۱۳۹۸دی  ۸کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تھران،  ۷

https://t.me/vahedsyndica/3385
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آنیشا اسداللهی یکی دیگر از بازداشت شدگان روز کارگر هم که   اجرا داشت.  ت یسال آن قابل 6بود که 
  8به یکسال زندان محکوم شده بود، باردیگر دستگیر و به زندان منتقل شد.

تپه را  تجدیدنظر همچنین اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، دو کارگر اخراج شده نیشکر هفت دادگاه 
فرد و  هم هر کدام به پنج سال زندان محکوم کرد. سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدي 

  فرزانه زیالبی، وکیل علی نجاتی و سایر  9.سال زندان محکوم شدند  جساناز الهیاري هم هر یک به پن
کارگر بازنشسته این کارخانه  را به   تپه هم در میانه آذر خبر داد دادگاه نجاتی کارگران نیشکر هفت 

تپه نیز در دادگاه تجدیدنظر  کارگر نیشکر هفت  13عالوه بر این  10پنج سال زندان محکوم کرده است.
ان پیشتر به هشت  شوش محاکمه شدند. اتهام این کارگران اخالل در نظم اعالم شده بود. این کارگر

  11ماه زندان و شالق محکوم شده بودند.

دي در شهریار دستگیر و به زندان منتقل   5جعفر ابراهیمی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران 
عالوه بر او محمد حبیبی،    12.هاي قضایی مانع آزادي موقت این معلم زندانی با وثیقه شدند . مقام شد 

محمود بهشتی لنگرودي و اسماعیل عبدي سه عضو دیگر کانون صنفی معلمان همچنان زندانی  
معلم به مراجع   50به محمد تقی فالحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران، در یکسال گذشته  هستند.

 13قضایی احضار و براي آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

کرج بازداشت و   ک ی ه یناح ي در دادسرا رانی آزاد کارگران ا ه یاتحاد سیرئب ینا ،يمحمد  ن یپروآذر  16
اردیبهشت امسال بازداشت و   9او  شهر منتقل شد. ن یا یی سال حبس به زندان کچو  ک یتحمل  يبرا

گران هم از  زاده دبیر اتحادیه آزاد کار پس از محاکمه به یکسال زندان محکوم شده بود. جعفر عظیم 
همچنین دادگاه انقالب سنندج کامران ساختمانگر، فعال کارگري در   14ردیبهشت زندانی است.ا

خالد حسینی، یکی دیگر از فعاالن کارگري در   12کردستان را به شش سال زندان محکوم کرد. 
جلیل محمدي، فعال کارگري در  کردستان نیز بازداشت و پس از چند روز به قید وثیقه آزاد شد. 

 
 http://bit.ly/37PPD9f؛ ۱۳۹۸دی  ۱۴اتحادیھ آزاد کارگران،  ۸
 http://bit.ly/2T9ZTVY؛ ۱۳۹۸آذر  ۲۶پایگاه خبری آفتاب،  ۹

 https://t.me/syndica_7tape/2470؛ ۱۳۹۸آذر  ۱۸تپھ، کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر ھفت ۱۰
 https://t.me/syndica_7tape/2492؛ ۱۳۹۸دی  ۱۷تپھ، کانال تلگرام سندیکای کارگران نیشکر ھفت ۱۱
 https://t.me/kasenfi/7773؛ ۱۳۹۸دی  ۱۹کانون صنفی معلمان ایران،  کانال تلگرامی ۱۲
 https://t.me/kasenfi/7692؛ ۱۳۹۸دی  ۸کانال تلگرام کانون صنفی معلمان،  ۱۳
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-844542؛ ۱۳۹۸آذر  ۱۸خبرگزاری کار ایران،  ۱٤

http://bit.ly/37PPD9f
http://bit.ly/2T9ZTVY
https://t.me/syndica_7tape/2470
https://t.me/syndica_7tape/2492
https://t.me/kasenfi/7773
https://t.me/kasenfi/7692
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-844542
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پس از اعتراضات به گرانی بنزین   م در آذر بازداشت شد. علی اسحاق، فعال کارگري نیز سنندج ه
یون تومان وثیقه مشروط کرده  میل 200دستگیر شد. دستگاه قضایی آزادي موقت او را به سپردن 

تعیین   هاياو و بسیاري از بازداشت شدگان اعتراضات به گرانی بنزین توان مالی تامین وثیقه  15است.
 شده از سوي قضات را ندارند.

دي محمد تقی آبایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزي فاش کرد دو تن از   14
هویت این   16کارگران هپکو که تابستان بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بودند، دوباره دستگیر شدند.

   17دو کارگر بازداشت شده هنوز فاش نشده است. 

 عتراضات کارگريا
ترین دلیل اعتراض کارگران در نقاط مختلف ایران به شمار  مطالبات مزدي معوق همچنان اصلی 

هاي کارگري را نیز  آید. هرچند اعتراض عمومی به گرانی بنزین و فضاي امنیتی پس از آن اعتراض می 
در شهرهاي مختلف را   تحت تاثیر قرار داد و ماموران امنیتی شماري از کارگران و فعاالن کارگري 

 هاي کارگران، معلمان و پرستاران نشد.دستگیر کردند، اما این وضعیت مانع اعتراض 

شان مقابل ساختمان استانداري خراسان  دي پرستاران مشهد در اعتراض به مطالبات مزدي معوق 12
ستاران در  هاي صنفی پررضوي تجمع کردند. پیش از آن هم خانه پرستار به عنوان یکی از تشکل 

در مراسم نمایشی   ی، رئیس جمهوري ایران اعالم کرد، پرستاراناي سرگشاده به حسن روحاننامه 
پرستاران در ایران با فشار کاري (ساعت اضافه  کنند. تقدیر از پرستاران و جشن روز پرستار شرکت نمی 

اشت و درمان خدمات  دهند. وزارت بهد کاري)، دستمزد کم و مطالبات مزدي معوق به کار ادامه می 
هاي خدماتی تامین نیروي انسانی واگذار کرده و بخش خصوصی پرستاران را با  پرستاري را به شرکت 

ماه   14هاي دولتی به کند. مطالبات معوق پرستاران در بیمارستان حداقل دستمزد استخدام موقت می 
  ي معوقات مزد  زانیر مدر حال حاض ،رانیا ي سازمان نظام پرستار سی رئبه گفته  رسیده است.

 18ماه است.   22ماه و حداکثر   8داقل پرستاران ح

 
 https://www.radiozamaneh.com/478827؛ ۱۳۹۸آذر  ۱۹رادیو زمانھ،  ۱٥
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-856295؛ ۱۳۹۸دی  ۱۶خبرگزاری کار ایران،  ۱٦
 .https://www.radiozamaneh.com/481646؛ ۱۳۹۸دی  ۸رادیو زمانھ،  ۱۷
 https://www.radiozamaneh.com/481150؛ ۱۳۹۸دی  ۴و رادیو زمانھ  https://www.radiozamaneh.com/482143؛ ۱۳۹۸دی  ۱۲رادیو زمانھ،  ۱۸

https://www.radiozamaneh.com/478827
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-856295
https://www.radiozamaneh.com/481646
https://www.radiozamaneh.com/482143
https://www.radiozamaneh.com/481150
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آذر هم کارگران و کارکنان خدمات بیمارستان الزهرا اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن  18
  ی و درمان یکارمند و کارگر خدمات 500حدود سه هزار و دستمزدهایشان در محل کار تحصن کردند. 

ستاران  پر 19.اند ریافت نکرده کاري و کارانه خود را داضافه  ش یماه پ 9الزهراء اصفهان از  مارستانیب
اصفهان هم یک روز بعد در اعتراض به اجراي طرح قاصدك مقابل ساختمان استانداري این استان  

دي گفت که مخالف این طرح است و باید این طرح لغو شود.   8وزیر بهداشت ایران   20تجمع کردند. 
ن طرح یک  طرح قاصدك از آغاز نیز با مخالفت پرستاران همراه بود. وزارت بهداشت و درمان در ای

فرمول براي محاسبه کارانه و اضافه کار پرستاران در نظر گرفته است. به گفته پرستاران از زمان اجراي  
هاي اضافه کار کاهش یافته است.  خیر افتاده و دستمزد ساعتأاین طرح، پرداخت کارانه پرستاران به ت
 پرستاران خواهان لغو این طرح هستند. 

 بازنشستگان و معلمان 

 
 1398دي    2تجمع بازنشستگان مقابل ساختمان مجلس شوراي اسالمی،  

 
 https://www.radiozamaneh.com/478599، ۱۳۹۸آذر  ۱۸رادیو زمانھ؛  ۱۹
 http://bit.ly/2QYOhCtدی؛  ۱۹خبرگزاری کار ایران،  ۲۰

https://www.radiozamaneh.com/478599
http://bit.ly/2QYOhCt
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دي مقابل ساختمان مجلس شوراي اسالمی تجمع کردند. آنها  2 ،بازنشستگان در ادامه اعتراضات خود
) تنها دو  98سازي حقوق بازنشستگان هستند. دولت اما در سال جاري ( خواستار اجراي قانون همسان

مان اعتبار براي اجراي این قانون تخصیص داد و به گفته رئیس سازمان برنامه و  هزار میلیارد تو
هاي حکومتی  بودجه، حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت. براساس گزارش رسانه 

این در حالی است   21درصد بازنشستگان کمتر از دو میلیون تومان در ماه درآمد دارند.  75ایران حداقل 
که حداقل سبد معیشت به عنوان معیار زندگی متوسط در مناطق شهري بیش از هشت میلیون تومان  

سازي شود. برخورداري از بیمه درمانی و بیمه تکمیلی مناسب و متوقف کردن خصوصی برآورد می 
شود. دولت جمهوري  هاي بازنشستگان عنوان می مین اجتماعی از دیگر خواسته أ آموزش و بهداشت و ت

مین اجتماعی را که به کاهش خدمات اجتماعی أ سالمی در نظر دارد طرح اصالحات پارامتریک تا
یابد و در مقابل سن  انجامد، اجرایی کند. در این طرح حقوق دوره بازنشستگی کاهش می می 

   بازنشستگی افزایش خواهد یافت.

ات صنفی خود در نقاط  همزمان با تحصن بازنشستگان، معلمان هم در همبستگی با آنها و مطالب
هاي صنفی معلمان،  . براساس اعالم شوراي هماهنگی تشکل مختلف ایران در محل کار تحصن کردند 

هاي بوشهر، کردستان، فارس، خراسان رضوي، خراسان جنوبی، هرمزگان، مازنداران و  معلمان در استان
البرز را به دلیل آلودگی هوا   هاي تهران و دي آموزش و پرورش مدارس استان 2گیالن تحصن کردند. 

افزایش بودجه آموزش و پرورش،   هاي معلمان معترض عبارت است از تعطیل اعالم کرده بود. خواسته 
  22سازي آموزش.زش و پرورش و کاالیی سازي آمو افزایش دستمزد معلمان، توقف خصوصی 

 تپه؛ شروع دوباره اعتراضات هپکوپایان اعتصاب نیشکر هفت
روز به صورت مشروط به اعتصاب و اعتراض خود   12تپه پس از دو ماه و کارگران نیشکر هفت آذر  13

هاي کارگران معترض که بارها از سوي نهادهاي امنیتی احضار و تهدید شدند،  پایان دادند. خواسته 
ورت  بازگشت به کار کارگران اخراج شده، خلع ید از مالکان شرکت، بازگشت شرکت به ص عبارت بود از

موقت به دولت و سپس واگذاري سهام آن به کارگران، پرداخت دستمزد و حق بیمه معوقه و پایان  

 
 https://www.radiozamaneh.com/480906؛ ۱۳۹۸دی  ۲رادیو زمانھ،  ۲۱
 https://www.radiozamaneh.com/480906؛ ۱۳۹۸دی  ۲رادیو زمانھ،  ۲۲

https://www.radiozamaneh.com/480906
https://www.radiozamaneh.com/480906
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آبان   29تپه مالکان شرکت کشت و توسعه نیشکر هفت 23دادن به تشکیل پرونده قضایی براي کارگران. 
  24. ی کردند ها به گرانی بنزین شرکت را به صورت موقت تعطیل و دوباره بازگشایهمزمان با اعتراض 

  5آنها همچنین اعالم کردند با بازگشت به کار اسماعیل بخشی و محمد خنیفر، دو کارگري که به  
سال زندان محکوم شدند، مشکلی نخواهند داشت. خبرگزاري دولتی کار ایران، ایلنا حتی مدعی شد  

خص شود وعده  ا مش اسماعیل بخشی به کار بازگشته است. این خبر اما چند روز بعد تکذیب شد ت
آذر به کارگران وعده کرد که   29رئیس دادگستري شوش  25مدیران کارخانه محقق نشده است.

موضوع بازگشت به کار بخشی و خنیفر در شوراي تامین استان پیگیري شود و پرونده قضایی کارگران  
دي ماه محاکمه   تپه در و کارگران نیشکر هفت  لی نشد مخیر بیافتد. این وعده اما عأبراي شش ماه به ت

 شدند.

الن در اراك  ؤمس يهانشدن وعده  یهپکو در اعتراض به عمل يمانکاری کارگران شرکت پدوم دي 
  ن ییتع اعتراض دو هفته پس از جلسه  نی تجمع کردند. ا يمرکز  يو مقابل استاندار ،ییمایراهپ
 يریحضور اسحاق جهانگ هپکو و آذرآب، با  يهااراك، شرکت  ی صنعت يمانکاریدو ابرشرکت پ تیوضع

دو شرکت   نیبه مشکالت ا یدگ یجلسه وعده رس  نیالن در اؤ. مسدهد یرخ م  يجمهور  سیمعاون رئ
محمد   ،يریآذر با حضور اسحاق جهانگ  18هپکو و آذرآب دوشنبه  تیوضع ن ییجلسه تع را داده بودند.

  ی عل ،يسرپرست وزارت راه و شهرساز ، یمحمد اسالم ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع ر یوز ،يعتمداریشر
  برگزار شد.  يسازی سازمان خصوص سیو رئ ی کل بانک مل ر یمد  ز یو ن ،يآقازاده، استاندار استان مرکز 

سازي است اما این سازمان درنظر دارد باردیگر  این شرکت در حال حاضر در اختیار سازمان خصوصی 
آذر در اراك راهپیمایی   10کارگران هپکو یکبار نیز  26 .سهام آن را به بخش خصوصی واگذار کند 

پارس در  کارگران واگن  27کردند. در این روز کارگران آذرآب هم همراه کارگران هپکو به خیابان آمدند.
اراك هم براي دو روز متوالی دست از کار کشیدند. به دنبال این اعتراض دو تن از کارگران این  

 احضار شدند. کارخانه به مراجع قضایی

 
 https://www.radiozamaneh.com/477761آذر؛  ۱۳و زمانھ، رادی ۲۳
  http://bit.ly/2QDPCQc ۱۳۹۸آبان  ۲۹خبرگزاری جمھوری اسالمی ایران،  ۲٤
 http://bit.ly/2tL3e2Q ۱۳۹۸آذر  ۱۵خبرگزاری جمھوری اسالمی ایران،  ۲٥
 https://www.radiozamaneh.com/480935؛ ۱۳۹۸دی  ۲رادیو زمانھ،  ۲٦
 https://www.radiozamaneh.com/477416؛ ۱۳۹۸آذر  ۱۱رادیو زمانھ،  ۲۷

https://www.radiozamaneh.com/477761
http://bit.ly/2QDPCQc
http://bit.ly/2tL3e2Q
https://www.radiozamaneh.com/480935
https://www.radiozamaneh.com/477416
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 کارگران شهرداري مریوان به کولبري روي آوردند
ه در پرداخت  ماه  20خیرأاعتراض به تآذر در  19شنبه سه و  18دوشنبه ارگران مترو اهواز ک

. شرکت پیمانکاري کیسون و شهرداري اهواز هر یک طرف مقابل را  شان باردیگر تجمع کردند حقوق 
استان   نیمأ ت يشورا کنند. این در حالی است که معرفی می  ل پرداخت نشدن دستمزد کارگرانؤمس

  درصد)  50(هر یک  را موظف به پرداخت مطالبات کارگران  يو شهردار سون یشرکت کخوزستان 
  28کرده است.

فام دزفول هم نیز در اعتراض به پرداخت   در استان خوزستان کارگران شهرداري کوت عبداهللا و دوده
آذر   25دوشنبه عبداهللا نشدن دستمزدها و نداشتن امنیت شغلی تجمع کردند. کارگران شهرداري کوت 

ل  مقاب و دند یاز کار کشدر اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان از شهریور امسال دست  دست 
تن در ارتباط با   13مهر امسال شهردار کوت عبداهللا گفته بود که  29ساختمان شهرداري تجمع کردند.
  30شهر دستگیر شدند. اعتراضات کارگران شهرداري این

  ت یآذر در اعتراض به عدم امن 27مستضعفان روز چهارشنبه  اد یفام وابسته به بنکارگران کارخانه دوده 
و در   دند یکارگران دست از کار کش ندهیمشاغل و اخراج نما يطرح طبق بند  ي عدم اجرا ،یشغل

خبرگزاري رسمی جمهوري اسالمی ایران (ایرنا) اخراج نماینده کارگران   محوطه کارخانه تجمع کردند.
کارگر دیگر را علت اعتراض کارگران گزارش کرد. کارگران   70تا  40و برنامه ریزي براي اخراج 

نی بر اخراج نکردن  معترض خواستار بازگشت به کار کارگر اخراج شده و تعهد مدیران شرکت مب
  31کارگران شدند.

دي دست از کار   3ارگران شهرداري در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان از در مریوان هم ک
خبرگزاري دولتی کار ایران (ایلنا) از روي آوردن اجباري برخی از کارگران شهرداري   دي 14 کشیدند.

عالوه بر این کارگران شهرداري جهرم در استان فارس هم به گفته رئیس   32به کولبري خبر داد. 
  ي مجموعه شهردار  ي کارگر قرارداد 280شوراي اسالمی این شهر «چندین ماه» معوقه مزدي دارند. 

 
 .w.radiozamaneh.com/478810https://wwآذر؛  ۱۹و رادیو زمانھ  http://bit.ly/2sSOQWx؛ ۱۳۹۸آذر  ۱۸عصر ایران،  ۲۸
 http://bit.ly/36DZO0z؛ ۱۳۹۸آذر  ۲۵خبرگزاری کار ایران،  ۲۹
 https://www.radiozamaneh.com/470080؛ ۱۳۹۸مھر  ۲۸رادیو زمانھ،  ۳۰
 http://bit.ly/307GiXDآذر؛  ۲۷خبرگزاری جمھوری اسالمی ایران،  ۳۱
 http://bit.ly/2uz3T89؛ ۱۳۹۸دی  ۱۴خبرگزاری کار ایران،  ۳۲

http://bit.ly/2sSOQWx
https://www.radiozamaneh.com/478810
http://bit.ly/36DZO0z
https://www.radiozamaneh.com/470080
http://bit.ly/307GiXD
http://bit.ly/2uz3T89
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  ا یماه است حقوق و مزا 4از  شیب ، شودیعنوان م  » یآنچه «کمبود منابع مال  لیبه دل  نیز هید یام
 اند.نکرده  افتیدر

مین  أهاي پیمانکاري تها شرکتکارگران شهرداري دربیشتر نقاط ایران معوقه مزدي دارند. شهرداري
هاي پیمانکار هم  کنند و شرکت خیر در پرداخت دستمزدها معرفی می أل تؤنیروي انسانی را مس

کارگران معدن   33کنند. ران را به موقع پرداخت نمی مدیران شهرداري را که صورت وضعیت پیمانکا
تجمع  مشاغل، در محوطه محل کار  يبند طرح طبقه  يبه عدم اجراچادرملو از یکم دي در اعتراض 

یز با تجمع در نمازخانه  آنها در آذر ماه ن کردند. تجمع این کارگران حداقل تا سه روز ادامه داشت.
معدن به وضعیت کاري خود اعتراض کردند. این کارگران به واسطه شرکت پیمانکاري مشغول به کار  

  34هستند.

در   35ل ساختمان استانداري تجمع کردند. در اعتراض به ثابت ماندن نرخ نان مقاب در قزوین هم 
در اعتراض به استثمار و نداشتن   کوروش)  یی (صنعت غذا ال یکارخانه روغن اوتاکستان هم کارگران 

  200و  ونیلیم کی ساعت کار روزانه،  12در قبال  این کارگرانمزد ماهانه امنیت شغلی تجمع کردند. 
که کمتر از حدقل دستمزد تعیین شده از سوي شوراي عالی   هزار تومان است  500و  ون یلی م ک یتا 

کارخانه   دادن به قراردادهاي موقت و پیمانی و قرارداد مستقیم باکار است. کارگران خواستار پایان 
  36شدند.

 سازي کارگرانتداوم اخراج و بیکار
درصد اعالم کرد و مدعی شد در مقایسه با سه ماه   10,8 رکز آمار ایران نرخ بیکاري در پایان آذر رام

بل توجه در آمارگیري نیروي  گذشته دو دهم درصد افزایش و یکسال قبل کاهش یافته است. نکته قا
کار و محاسبه نرخ اشتغال و بیکاري در ایران این است که مرکز آمار کلیه کارآموزان، شاغالن در  
مشاغل خانوادگی بدون مزد، سربازان و افرادي را که در هفته آمارگیري حداقل یک ساعت کار کرده  

سال حداقل یک   25جوان کمتر از  4 برپایه همین محاسبات از هر  کند.باشند را شاغل محسوب می 

 
   http://bit.ly/2QEjH1Pدی؛  ۴خبرگزاری دولتی کار ایران،  ۳۳
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-851983؛ ۱۳۹۸دی  ۷خبرگزاری کار ایران،  ۳٤
  .ly/2QFotfqhttp://bit؛ ۹۸دی  ۱۰خبرگزاری جمھوری اسالمی ایران،  ۳٥

 http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=46846، ۱۳۹۸آذر  ۲۰کارگر نیوز،  ۳٦

http://bit.ly/2QEjH1P
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-851983
http://bit.ly/2QFotfq
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=46846


ران شمار                                     14                                                   10ة  حقوق کارگران در ای

درصد گزارش شده است که   17,4 التحصیالن دانشگاهی هم نفر در ایران بیکار است. نرخ بیکاري فارغ 
  37رسد.غیرواقعی به نظر می 

مرکز آمار در حالی این آمار را منتشر کرد که موج اخراج و بیکارسازي کارگران در ایران متوقف نشده  
هاي گذشته متوقف شد. از جمله در سیستان و بلوچستان  هاي عمرانی در ماه پروژه است. شماري از 

ان سیستان  پروژه آبرسانی دشت سیستان متوقف و کارگران اخراج شدند. دبیر اجرایی خانه کارگر است
  38اند.شت به قاچاق سوخت روي آورده مین معیأکارگران اخراج شده براي ت و بلوچستان گفت

کارگر   600 39کارگر فوالد قزوین تحت عنوان «تعدیل نیروي کار» اخراج شدند. 23نیز اول دي ماه 
سازان و  هاي گذشته تحت تاثیر بحران قطعه فوالدین آمل هم همچنان بیکار هستند. این کارگران ماه 

خودروسازان شغل خود را از دست دادند. صنایع خودروسازي ایران با یک بحران بزرگ روبرو است و  
هاي آینده چند هزار کارگر شغل خود را از دست بدهند. در کرمان با بیش از  شود در ماه بینی می شپی

کارگر ممکن است شغل خود را از   1600دو هزار کارگر قطع همکاري خواهد شد. در آمل حدود 
  دست دهند. بحران اصلی خودروسازان ایران که وابسته به دولت و رانتیر نیز هستند پس از خروج 

ها آغاز شد؛ خودروسازان خارجی که به ایران رفته بودند  اي و بازگشت تحریم ه آمریکا از توافق هست 
ي با شرکاي ایرانی  ها ایران را ترك کردند و یا قرارداد همکاربراي در امان ماندن از مجازات لغو تحریم 

  40را فسخ کردند. 

هزار تن از کارگران بخش پخش دارو را بیکار کرد.  حدود شش بحران مالی در بخش داروسازي هم 
ها از سوي  هاي دارویی و پخش دارو به دلیل پرداخت نکردن مطالبات این شرکتبحران مالی شرکت 

رکود صنعت ساختمان  ، عالوه بر این  41.روي داده استگر، به ویژه بیمه سالمت، مه هاي بیسازمان
رئیس انجمن صنفی کارگران  اغی، سبب بیکاري صدها کارگر در این بخش شد. پیروز چر

  ي هاپزخانهدر حال حاضر اکثر کوره ، آذر امسال به خبرگزاري کار ایران گفت: آبادهاي یافت پزخانهکوره 
پزخانه کوره  40تا  30در جاده ساوه  آباد، لیاند. در اسماعشده ل یآباد، چهاردانگه و گلشهر تعط شمس

 
 http://bit.ly/2s8sijU؛ ۱۳۹۸دی  ۱۴مرکز آمار ایران ،  ۳۷
 http://bit.ly/36DShyV؛ ۱۳۹۸دی  ۳خبرگزاری کار ایران،  ۳۸
   https://www.ilna.news/fa/tiny/news-849329؛ ۱۳۹۸آذر  ۳۰خبرگزاری کار ایران،  ۳۹
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-851954؛ ۱۳۹۸دی  ۹رگزاری کار ایران، خب ٤۰
   https://www.ilna.news/fa/tiny/news-850966؛ ۱۳۹۸دی  ۱۷خبرگزاری کار ایران،  ٤۱

http://bit.ly/2s8sijU
http://bit.ly/36DShyV
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-849329
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-851954
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-850966


ران شمار                                     15                                                   10ة  حقوق کارگران در ای

کوره وجود   50ست. در محمودآباد که حدود جاده خاوران است، کوره فعال ا 4فعال بود که االن فقط 
این وضعیت موجب بیکاري کارگران که اغلب آنها   مانده است. یکوره باق 5داشت که از آن فقط 
. آنها روزانه حدود  مین اجتماعی هستند أشده است. این کارگران فاقد بیمه ت  کارگران مهاجر هستند 

هاي کنند و بیشترشان در همان کوره داقل دستمزد مصوب کار می ساعت با دستمزد کمتر از ح 18
  42آجرپزي با حداقل امکانات سکونت دارند. 

جمشید عدالتیان، از اعضاي پیشین اتاق بازرگانی ایران بدون بیان آمار مشخصی از تملک واحدهاي  
ها را از تملک واحدهاي  بانک ها خبر داد. مجمع تشخیص مصلحت نظام تولیدي کوچک از سوي بانک

ها اما این مصوبه را نادیده گرفته و دستکم  خیر در بدهی منع کرده است. بانک أصنعتی به دلیل ت
   43اند.واحد تولیدي را تملک کرده  1400

 زنان: گسترش شکاف جنسیتی
  یتی شکاف جنسیتی در ایران گسترش یافت. جایگاه ایران در رتبه بندي شکاف جنس 2019در سال 

بر اساس گزارش مرکز آمار در پاییز امسال نرخ بیکاري زنان   44رسید.  148شش پله سقوط کرد و به 
  ي برا ي کارینرخ ب  دو برابر نرخ بیکاري مردان بود؛ حدود یک ششم مردان و نرخ بیکاري آنان حدود 

  ي کت اقتصاد درصد گزارش شده است. نرخ مشار 17,3زنان  يدرصد و برا   8,9سال  15مردان باالتر از 
 45است. دهیس مردان رگروه  درصد   71درصد در مقابل   17,5زنان به 

 
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-838508؛ ۱۳۹۸آذر  ۵خبرگزاری کار ایران،  ٤۲
   https://www.ilna.news/fa/tiny/news-847080؛ ۱۳۹۸دی  ۳خبرگزاری کار ایران،  ٤۳
 https://www.radiozamaneh.com/482343؛ ۱۳۹۸دی  ۱۳رادیو زمانھ،  ٤٤
 http://bit.ly/2s8sijU؛ ۱۳۹۸دی  ۱۴مرکز آمار ایران ،  ٤٥

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-838508
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-847080
https://www.radiozamaneh.com/482343
http://bit.ly/2s8sijU
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 ، دبیرستان آمنه مریوان 1398دي  2تحصن معلمان، 

هاي ایران در همین دوره نشان داد که زنان در محل کار بیشتر از مردان استثمار  گزارش رسانه 
هاي پوشاك در سواحل شمالی ایران فروشندگان که اغلبشان زن  فروشگاهشوند. به عنوان نمونه در می 

شوند. هستند، با دستمزد کم و شرایط دشوار مشغول به کار هستند و در صورت اعتراض اخراج می 
 46.با قراردادهاي موقت و یا بدون قرارداد و برخورداري از بیمه اشتغال دارند  هاغالب کارگران فروشگاه

  د یاز گذشته تهد  شیکارگران زن ب  یشغل ت یامن ،ي رکود اقتصاد د یزمان با تشد همعالوه بر این 
  س یرئ گلپور،  ه یاشتغال دارند. سم یررسمی از زنان با قرارداد موقت و در مشاغل غ ياریبس 47.شودی م

چک و سفته، ساعت  افت یدر مه، ینبود ب »،يکارگر ی صنف يانجمن ها ی«کانون عال نوان با تهیکم
اشتغال زنان گفت:   ت یزنان کارگر عنوان کرد. او درباره وضع ی کار و کار ارزان را مشکل اصل یطوالن

 
 http://bit.ly/2s8sijU؛ ۱۳۹۸دی  ۱۴مرکز آمار ایران ،  ٤٦

 6https://www.radiozamaneh.com/47623؛ ۱۳۹۸آذر  ۴رادیو زمانھ،  ٤۷

http://bit.ly/2s8sijU
https://www.radiozamaneh.com/476236
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  ي برا  متیقارزان ي روهاین نکه یبودند و عالوه بر ا ياقتصاد  يهابحران  ان یزنان کارگر همواره قربان
  48قرار دارند.  زین روهای ن لیدر صف نخست تعد  شوندی محسوب م  انیکارفرما

 : مرگ دو کودكکولبران
ساله در کوههاي کردستان ایران و اقلیم کردستان بر اثر سرما   14، فرهاد خسروي کولبر آذر ماه 26

اش براي تامین معیشت  خانواده به همراه برادر دیگرش، آزاد خسروي که  درگذشت. او به گفته خانواده 
ر به کولبري روي آورده بودند. پس از انتشار خبر فوت  سال سن داشت به اجبا 18او نیز کمتر از 

برادران خسروي نمایندگان مجلس در طرحی خواستار توقف شلیک مستقیم ماموران مرزبانی به  
  49کولبران شدند.

  165کولبر در مرزهاي ایران کشته و  79،  2019براساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان در سال 
  18نژاد کمتر از از آنان سه تن، فرهاد و آزاد خسروي و اسماعیل ساوجیکولبر هم مجروح شدند که 

تن از کولبران شلیک مستقیم ماموران مرزبانی    57در این گزارش علت جان باختن  سال سن داشتند.
  ، یهمچون سقوط از ارتفاع، سرمازدگ  ی حوادث براثر  گر ینفر د 22و   جمهوري اسالمی اعالم شده است

انفجار   نیو همچن ی انتظام ي روهایتوسط ن زی و گر بیتعق  جهیدر نت يابهمن، تصادفات جاده  زش یر
در همین دوره شلیک مستقیم ماموران مرزبانی   ند.نشده جان خود را از دست داد يپاکساز يهانیم

ولبر نیز در اثر سوانح طبیعی مجروح  ک 11کولبرشد.  154جمهوري اسالمی ایران موجب زخمی شدن
 50شدند.

 و کارگران مهاجر کودکان کار
کودك به ضرب گلوله نظامیان جمهوري اسالمی کشته شدند.  17در جریان اعتراضات آبان دستکم 

اش همزمان با درس  محسن محمدپور، کودك کار در خرمشهر یکی از آنان بود که به گفته خانواده 
   خانواده به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار بود.خواندن براي کمک به 

 
 http://bidarzani.com/29589؛ ۱۳۹۸آذر  ۱۷بیدار زنی،  ٤۸
 http://bit.ly/30fJctq؛ ۱۳۹۸دی  ۱، ۲۴رویداد  ٤۹
 http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=11305؛ ۱۳۹۸دی  ۱۵شبکھ حقوق بشر کردستان،  ٥۰

http://bidarzani.com/29589
http://bit.ly/30fJctq
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=11305
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 محسن محمدپور، کودك کار در جریان اعتراضات آبان در خرمشهر به ضرب گلوله پلیس کشته شد

خبر بازداشت او حدود   موران امنیتی زهره صیادي، فعال حقوق کودکان را بازداشت کردند. أآذر منیمه 
خانم صیادي در حوزه کودکان مهاجر بدون شناسنامه   اي شد.اش رسانه یک هفته پس از دستگیري 

به صورت موقت از زندان   او دوم دي با قرار وثیقه و کند. که در حاشیه تهران سکونت دارند، فعالیت می 
مدیرکل   ،روز پیش از بازداشت اوم صیادي از آن نظر اهمیت دارد که چند نبازداشت خا 51آزاد شد.

. فرزانه  ستند ین ی رانیا تختیدرصد کودکان کار پا 86امور اجتماعی استانداري تهران گفته بود: 
ریزي براي اجراي مرحله دوم طرح موسوم به ساماندهی کودکان کار و  مروستی همان زمان از برنامه 

خصوصی واگذار شده بود، کودکان کار   بخشخیابان خبر داده بود. در مرحله نخست این طرح که به 
   52دستگیر شده به مراکز نگهداري بخش خصوصی سپرده شدند.

  70مطابق با آمارها حدود  دي مدعی شد  14محمد شریعتمداري، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم 
 53هستند.  یرانیار یکودکان غ  کودکان کار،درصد   75تا 

 
 https://www.ilna.news/fa/tiny/news-847756 ۱۳۹۸آذر  ۲۶خبرگزاری کار ایران،  ٥۱
 http://bit.ly/2FGjAMT؛ ۱۳۹۸آذر  ۱۸روزنامھ ھمشھری،  ٥۲
 no.ir/newspaper/857/10/34608-http://sobhe؛ ۱۳۹۸دی  ۱۵روزنامھ صبح نو،  ٥۳

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-847756
http://bit.ly/2FGjAMT
http://sobhe-no.ir/newspaper/857/10/34608
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هاي دولتی و قضایی ایران مهاجران را «محور  مقام  ، پس از اعتراضات به گرانی بنزین در آبان ماه
کل اتباع و   ریمد  یمنصور حاجهاي خیابانی دانستند. کنندگان در اعتراض اصلی» و یا از مشارکت 

اعتراضات   آذر مهاجران و «اتباع افغانستانی» را «محور اصلی» 30، تهران ياستاندار یخارج نیمهاجر
  ریزي براي برخورد با تبدیل شدن کارگران افغانستانی به کارفرما برنامه  حاشیه تهران دانست و خواستار

  54شد.

دي اتباع   4 رانیا ی اسالم ي وزارت کشور جمهور  ن یاموراتباع و مهاجر رکل یمد  يمحمود  يمهد 
هاي نگهداري  در صورتی که قوانین ایران را رعایت نکنند دستگیر، به اردوگاه که  خارجی را تهدید کرد 

  55مهاجران منتقل و از آنجا به افغانستان بازگردانده خواهند شد.

دي بازداشت مهاجران افغانستانی در   18شهر در مجلس شوراي اسالمی جواد ابطحی، نماینده خمینی
  زی از اتباع افغانستان ن يشدگان تعدادبازداشت ان یدر من اعتراضات آبان را تایید کرد و گفت: جریا

دي بازداشت مهاجران افغانستانی در   11محمدجواد منتظري، دادستان کل ایران  56حضور دارند. 
  57جریان اعتراضات آبان را تکذیب کرده بود. 

سفارت افغانستان در تهران هم گفته است که در جریان  ل امور مهاجران ؤابراهیم حجازي، مس
اند. رد کرده هاي ایران این ادعا را مقام  58تن از اتباع افغانستان کشته شدند. 9اعتراضات آبان ماه 

یید موضوع خواستار تحویل اجساد کشته شدگان  أامور خارجه افغانستان اما با ت سخنگوي وزارت 
 59هایشان شده است.خانواده افغانستانی به 

 حوادث کار؛ معدنچیان زیر آوار
کارگر براثر   898براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در شش ماه نخست امسال 

بخش ساختمان همچنان باالترین نرخ حواث کار و فوت   60حوادث کار جان خود را از دست دادند.

 
 http://bit.ly/37V3zyI؛ ۱۳۹۸آذر  ۳۰ایران، ھای خبرگزاری  ٥٤
 http://bit.ly/380HkYw؛ ۱۳۹۸دی  ۴افکارنیوز،  ٥٥
  https://af.shafaqna.com/FA/251450؛ ۱۳۹۸دی  ۱۸شفقنا،  ٥٦

   http://bit.ly/2sjw7TF؛ ۱۳۹۸دی  ۱۱نیوز  جماران ٥۷
   http://bit.ly/2RcZZt0؛ ۱۳۹۸دی  ۴روزنامھ توسعھ ایرانی،  ٥۸
 https://meidaan.com/archive/66251؛ ۱۳۹۸دی  ۱میدان،  ٥۹
 http://www.pana.ir/news/967640؛ ۱۳۹۸آبان  ۲۰خبرگزاری پانا،  ٦۰

http://bit.ly/37V3zyI
http://bit.ly/380HkYw
https://af.shafaqna.com/FA/251450
http://bit.ly/2sjw7TF
http://bit.ly/2RcZZt0
https://meidaan.com/archive/66251
http://www.pana.ir/news/967640
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  354ختصاص داده است. برپایه این گزارش در دو فصل نخست امسال ناشی از حوادث کار را به خود ا
  78 ، یگرفتگ برق لینفر به دل 140اصابت جسم سخت،  لینفر به دل 232  ،يسقوط از بلند  لینفر به دل
جان خود را در   گر ید لیدال رینفر به سا 51و  ژنیکمبود اکس ل ینفر به دل 43 ،یسوختگ  ل ینفر به دل

  ند و  ده  یاز کار در حوزه ساخت و ساز رخ م یسوم حوادث ناش  کیاز  شیب دند.حوادث کار از دست دا
  61. درصد حواث منجر به مرگ به کارگران بخش ساختمان مربوط است  38

کارگر بر اثر حوادث کار را گزارش کردند. در   64دي فوت  20هاي خبري ایران از آغاز آذر تا رسانه
ارگران بخش ساختمان همچنان  کانجام کار دچار مصدومیت شدند. کارگر نیز حین  77همین دوره 

کارگر ساختمانی در اثر سوانح   28در رده نخست حوادث کار و فوت ناشی از حادثه کار قرار داشتند؛ 
تن هم مجروح شدند. در میان کشته شدگان حداقل دو تن کارگر افغانستانی   18کاري جان باختند و 

 و یک تن کودك کار بودند. 

کارگران ساختمانی معموال بدون قرارداد کار و برخورداري از بیمه به صورت روز مزد اشتغال دارند و  
ها تحت پوشش بیمه قرار ندارند، گزارش  بسیاري از حوادث کاري این بخش به دلیل اینکه کارگاه 

 شود.نمی

هم براثر حوادث کار   کارگر معدن 8کارگر معدن گزارش شده است.  9در این دوره زمانی فوت دستکم 
رعایت نکردن نکات ایمنی و   ، کار ط یو بهداشت مح یمنیکارشناس ا ،ياشرف منصور مجروح شدند. 

ل بر ایمنی معادن کوچک را دلیل اصلی بروز حوادث کاري عنوان کرده  ؤعدم نظارت نهادهاي مس
   62است.

  

 
 /https://www.isna.ir/news/98100302136؛ ۱۳۹۸دی  ۳خبرگزاری دانشجویان ایران،  ٦۱

 https://www.radiozamaneh.com/483607؛ ۱۳۹۸دی  ۲۰رادیو زمانھ،  ٦۲

https://www.isna.ir/news/98100302136/
https://www.isna.ir/news/98100302136/
https://www.isna.ir/news/98100302136/
https://www.radiozamaneh.com/483607
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 نظرات خود را با ما درمیان بگذارید. 

 هاي پیشین گزارش حقوق کارگران را دانلود کنید: شماره 
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