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 گذشته سال یک در  ایران کارگری عمده مسائل و اعتراضات
 های فارسی و انگلیسی منتشر می کند. تمرکز زبان  زمانه" هر دو ماه یک بار یک خبرنامه کارگری به"

  در محل کار، تبعیض در محل، قانون خبرنامه کارگری بر روی این نکات عمده است: امنیت و سالمت

 کار، زنان، کودکان کار، مسائل مربوط به قراردادها، بیکاری، تعویق و یا نپرداختن دستمزدها، و نیز 

 .های کارگریموضوع تشکل

در یک بازه زمانی نمایی از وضعیت کارگران ایران به سال گذشته تصمیم گرفتیم برای اینکه 

ی از رخدادها را در قالب یک سالنامه ارائه دهیم. امسال هم این برنامه را ا، فشرده تر برسیمطوالنی 

گیریم. به این ترتیب این دومین گزارش ساالنه زمانه است که به مناسبت اول ماه مه، روز  می  پی

خبرهای میان اردیبشهت   ا  شود. این گزارش حدودجهانی کارگر، به فارسی و انگلیسی منتشر می 

 گیرد. را دربرمی  ۲۰۲۰/ مه   ۱۳۹۹تا اوایل اردیبهشت  ۲۰۱۹/ مه  ۱۳۹۸

 :رجوع کنید  در این صفحههای زمانه برای کسب اطالع درباره جزئیات خبرها به خبرنامه  

https://www.tribunezamaneh.com/labor 
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 سالی که گذشت، سال بدی بود
برای ایرانیان با سیل آغاز شد و با شیوع ویروس جدید کرونا به پایان رسید. و همچنین   ۹۸ سال 

بند خبرهای  های زندگی ترجیعافزایش هزینه اقتصادی، توقف تولید، بیکاری و  های اخیر، بحرانسال

 روز بود.  

ها  کند، حاکمان ایران هزینه تیک، فرقی نمی یسیاسی یا تنش ژئوپل-فاجعه طبیعی یا بحران اقتصادی

  گریکارگران و د   ردهر گ ب  ی اقتصادیهام یتحر فشار کنند.را از جیب کارگران و فرودستان پرداخت می 

  ط،ی شرا  نیرو به گسترش است و در ا یکاری. فقر و بکند سنگینی میمحروم   یاجتماع یهاگروه 

 . شودی اعتراض کارگران سرکوب م نیترکوچک 

  پایان یمزایا  و معوق یدستمزدها  رفتند که ۹۸ بسیاری از کارگران ایران در شرایطی به استقبال سال 

 تکرار شد. ۹۹ همین ماجرا در شب آغاز سال سال خود را دریافت نکرده بودند. 

های  استان ایران خسارت  ۲۵، در  ۱۳۹۸اول فروردین  هفتهی شدن سیل در ورود سامانه بارشی و جار

  استان در قالآق  صنعتی  شهرکهزار کارگر را بیکار کرد.  ۳۰کم وجود آورد و دست  جانی و مالی به

 در لرستان و خوزستان شغل خود را از دست دادند.  رفت؛ و کشاورزان آب زیر گلستان

های کارگری پس از در سالی که رهبر ایران آن را سال «رونق تولید» نام نهاده بود، اولین خبر 

گاز  نفت، پتروشیمی و هایپروژه  کارگران تمدید قرارداد م سال نو به اخراج جمعی و عد  تتعطیال

 ترین میزانن با نزول فروش نفت ایران به پايي   ان رسید کهسال در شرایطی به پایاختصاص داشت. 

 قرار تعطیلی آستانه در  یا شده تعطیل  گاز  و نفت هایپروژه  ازگذشته، بسیاری  هده  خود در چهار

 . بودهای آمریکا به کما رفته سازی نیز به دلیل تحریم صنعت قطعه  .داشتند 

 بود.   ۹۸ سال  کارگری  خبرترین پرداخت دستمزد، اخراج و بیکاری تکراری  عدم 

 تبریز  سهند   یساز کمباین کارخانه و  ایوان شهرستان  کارخانه فوالد نوردآباد، های یافت پزخانه کوره  

  شرکتو بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر در یک سال گذشته تعطیل شدند و کارگران  تعطیل

قند شوش و بسیاری دیگر از  ، کارگران کارخانهبناب، کارمندان قراردادی دانشگاه کارون ماهی

های بزرگ و کوچک اقتصادی شغل خود را از دست دادند. بحران مالی باعث  کارگران در بنگاه 

 شد.  دارو پخش کارگران در بخش از نفر هزار شش بیکاری حدود

 تجاوز کرده است. ماه ۱۰ نهادها از ها و شرکت  در بسیاری از دستمزدها پرداخت  در تأخیرحاال 

ت یافت. دستفروشی ممنوع  ها شد ها و اخراجموج تعطیلی ،۹۸ با شیوع ویروس کرونا از نیمه بهمن 

شده نظام بهداشت و درمان تضعیف و  خود را از دست دادند کولبرها کار  مرزها بسته شد، اعالم شد،

 .  سازی به مرز فروپاشی رسید در سایه خصوصی 
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مسافرتی و توریستی،  های خدماتکارگر شرکت گیاه،   و گل بازار ساختمانی، کارگر  کارگرهزاران 

متعددی های . همزمان، گزارش شدند ... به مرخصی اجباری فرستاده و و هتل ستوران کارگران ر

های متراکم، بدون رعایت  ی و در محیط رو های غیرضروم کار کارگران در بخش از تدا منتشر شد 

 شتی. دانکات ایمنی و به

  درست در این وضعیت که به دلیل شیوع کرونا، سالمت نیروی کار و بازتولید اجتماعی آن در

گذاری  ا سال «جهش تولید» نام ر ۹۹ ، رهبر ایران سال داشتقرار  اولویت ویژه نتیجه در مخاطره و در

 .  کرد

روشنفکر و فعال اجتماعی و   ۱۵۰آمده در پی شیوع کرونا، بیش از در مقابل و نظر به شرایط به وجود

و مانند   پایه عمومی، بیمه همگانی رایگان کید بر مطالباتی همچون درآمد ای با تأیه سیاسی در بیان

نفر  ۹۰۰ بیش از ماعی عمومی شدند. مین اجترفاه و تأ تغییرات ساختاری به نفعآن خواستار ایجاد 

 اند. ه را امضا کرده یدیگر این بیان

نفر رسیده و تا کنون   هزار مرز صد ، به  ایرانمبتالیان به ویروس کرونا در به آمارهای رسمی، شمار  بنا

  .اند دست داده نفر در اثر ابتال به این ویروس، جان خود را از ۶۰۰۰نزدیک به  

 

  به نظرسنجی مرکز  بناران را مستقیم و غیرمستقیم نشانه رفته است. یگ دبکرونا جان کارگران و مز 

درصد افراد کاهش   ۵۰بیش از درآمد (ایسپا)، در پی شیوع کرونا   ایران  دانشجویان افکارسنجی

ران شده  یگ مزدب درصد  ۱۳,۵و بیکاری  کارها  و  درصد کسب ۴٢موجب تعطیلی حدود   ، کرونایافته

نفری در میان افراد   ۱۵۶۳و با حجم نمونه در سطح ملی  ، به صورت تلفنیاین نظرسنجی (است. 

 انجام شده است.) ۱۳۹۹فروردین  ۲۷تا   ۲۴در تاریخ   سال ۱۸باالی 

(که  را بدون جلب رضایت نمایندگان کارگری  ۹۹ سال شورای عالی کار حداقل دستمزد در این شرایط، 

و  در نظر گرفتن نرخ رسمی تورم بدون و هستند) همسو با دولت  های کارگری اسالمی و از تشکل

یک  ون کار هستند) قان ۴۱(که دو معیار تعیین حداقل دستمزد مطابق ماده   سبد معیشت خانوار

ای مشترک  در بیانیه تر پیش های مستقل کارگری تشکل تعیین کرد.  هزار ناموت  ۸۳۵ میلیون و 

 . میلیون ناموت شده بود ۹خواستار افزایش حداقل دستمزد به 

، که در  افزایش یافته ۹۸ به سال نسبت  درصد  ۲۱تنها  در حالی ۹۹ حداقل دستمزد کارگران در سال 

 است. حداقل یافته  بیشتری کاهش بسیار  نسبت به  کارگران خرید  قدرت و واقعی دستمزداین مدت 

   بود. یافته درصد افزایش ۳۶,۵ ،۹۷ سال به نسبت ۹۸  سال در کارگران دستمزد

افزایش رکود و تعمیق رکود تورمی، شدت  های اقتصادی، پژوهشگران با توجه به تشدید تحریم 

 ۴۰ حداقل تورم ه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا، های اجتماعی و البت نارضایتی 

 کنند.بینی میپیش  ۹۹ درصدی را برای سال 
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 ۹۸ ) نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ماه    نیفرورد   ۱۰(در  ران یا یبانک مرکز سی رئ ی،عبدالناصر همتبه گفته  

 درصد بود.  ۳۱,۲، رقمی معادل  ۹۷حالی که در سال  درصد رسید، در ۴۱,۲به 

از  در ایران  (ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم)  ، شاخص فالکت۱۳۹۹ نیفرورد  دربنا به مرکز آمار ایران 

  دردرصد  ۵۳,۱ معادل شاخص فالکت   رقم نی . باالترصعودی طی کرد ر یس ۱۳۹۸ ز ييتا پا  ۱۳۹۶ ز ييپا

  به ۱۳۹۸ ز يي در پا   و کرد دایکاهش پ ی. پس از آن شاخص فالکت اندکبه ثبت رسید  ۱۳۹۸تابستان 

 بود.  یدرصد  ۲۰در رده  ۹۷تا  ۹۶بهار درصد رسید. این شاخص در  ۵۰,۶

 ٢٢٦٢٣,١ کل کشور ینگ یحجم نقد  ۱۳۹۸ آذر انی در پا، رانی مرکز آمار ا یرسم  یبنا به آمارها همچنین،

  یهااقتصاددان داشت. یدرصد  ٢٠,٢رشد   ١٣٩٧سال  انیکه نسبت به پا بود  الیر  اردیلیهزار م

در اسفند  یبانک مرکز یهاگزارشکنند. یدرصد برآورد م  ۲۸تا  ۲۲ نیرا ب ینگ یمستقل نرخ رشد نقد 

  شیافزاهمراه با بحران کرونا،  هند.دی را نشان م  یعودص ریساین  نیز  ینگ یدر مورد نقد  ۱۳۹۸

بحران   ت یر یمد   صرفکه  رانیا یارز ر یذخاکم شدن دولت و  ینفت  یدرآمدها کاهش ،ینگ ینقد 

 .  د یخواهد انجام شتریبودجه ب ی به کسر ،کرونا شده

ی فرودستان، سرکوب این اعتراضات و احکام سنگین اضهای اعتردر عین حال، سال حرکت  ۹۸ سال 

 علیه فعاالن کارگری نیز بود.  

و پس از افزایش  ماه  ویژه در آبان نشینان شهری به ن، کارگران و حاشیه اخشم و بغض انبوه بیکار

 ور شد.  درنوردید، خشمی که البته در خون غوطه را شبه قیمت بنزین فوران کرد و ایران  ناگهانی و یک 

 
 گان آبانشدکشته
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 سابقهیآبان ب کی: یاعتراضات کارگر
  یهادر بخش  یکارگر یهااعتراضات و اعتصاب  ،یسال گذشته و با تداوم بحران اقتصاد کی  در

 . افتی کشور ادامه  و در نقاط مختلف یمختلف اقتصاد

کوثر ابرکوه، معدن چادرملو،  یجهان زنجان، کاش  ینبات روغن  رود،واند ینکاچوب م کارگران

  لوفرین یکرج، کاش ینیامام خم مارستانیآبادان، ب  یبیترک کلیس روگاهیقند فسا، ن ن،یقزو یکنتورساز

  مان،گلناز کر یتپه، روغن نباتپارس هفت   یکرمانشاه، کاغذساز یمیوشیب ،باختر یداروساز رجند،یب

فارس بندرعباس، جنگلبانان استان   جی چادگان، شرکت حمل و نقل خل رودنده یزا یحیدهکده تفر 

 گوناگون دست به تجمع و اعتصاب زدند. ل یبه دال کشاورزان اصفهان و خوزستان  و مازندران

است. عدم   رانیاعتراض کارگران در نقاط مختلف ا لیدل نیتری معوق همچنان اصل یمزد  مطالبات

 ،یشغل تیاخراج کارگران، عدم امن د،یتول تیتوقف ظرف  ا یکاهش  ،مهیپرداخت حق ب

از  ییکایو سرکوب فعاالن سند  یریمشاغل و دستگ  یبند طرح طبقه  یعدم اجرا ،یسازی خصوص

 است. ی رگراعتراضات کا لیدال  گرید

تپه، هپکو و آذرآب اراک  هفت   شکریگذشته، مجتمع کشت و صنعت ن یها سال ، همچون ۹۸ سال  در

سه شرکت   نیمشکالت کارگران در ا یاصل  شهیبودند. ر  یکارگر هایاعتراض  یاصل یهااز کانون

 است. یسازیکلمه خصوص کی و در  کسانی

 
 کارگران آذرآب در اراک

  یمانکاریپ یهاواسطه شرکت  موقت و به ی که با قراردادها های سال گذشته، کارگران شهردار کی  در

  یهااط مختلف کشور در اعتراض به دستمزدق بارها در ن شوند،ی با حداقل دستمزد به کار گرفته م

مسئول  را   یانسان یروی ن نیتأم یمانکاریپ یهاشرکت  های معوق تجمع و تحصن کردند. شهردار



٧ 
 

، با  را  یشهردار رانیهم مد  کارمانیپ یهاو شرکت  کنند ی م یمعرف کارگران در پرداخت دستمزد تأخیر

 .کنند ی را به موقع پرداخت نم  مانکارانیپ  تیوضع صورتها    شهرداری که   این استدالل

در   یآهن کشور در نقاط مختلف و کارگران قطار شهرراه   یفن هیخط و ابن یو کارکنان نگهدار کارگران

به دفعات تجمع   یشغل تیدر پرداخت دستمزدها و نداشتن امن تأخیرل یدل به ز یتهران و اهواز ن

 کردند. برپا یاعتراض

 لیو تبد  ی مانکاریپ یهااز شرکت   د یآهن خواستار خلع راه  یفن  هیخط و ابن ینگهدار کارگران

 .اند ی رسم یموقت به قراردادها  یقراردادها

نهضت  ارانیو سواد یدبستانش ی پ انیکه گذشت، معلمان شاغل و بازنشسته، مرب یسال در

موقت و    یتجمع کردند. قراردادها یمختلف بارها در مقابل ادارات دولت یدر شهرها یسوادآموز

 کار در بخش آموزش است.  یرویمحور مشترک اعتراضات ن  یشغل تیعدم امن

  ندگانیبه نما یاعتراض یاآموزش و پرورش، نامه  ۹۸ سال  یورود یمانیهزار معلم پ  ۱۶، ۹۸ آبان  در

 اند.شده  شانیشت یمع  تیبه وضع یدگیاند و خواستار رسمجلس نوشته 

  انیفرهنگ  رهیعرضه سهام صندوق ذخ ،یزندگ  یهانه یهز  ش یدستمزد متناسب با افزا شیافزا عدم 

حال خواستار    نیع  اعتراض معلمان است. معلمان در لیآموزش از جمله دال  یسازیی در بورس و کاال

  ۳۰مطابق با اصل  گانیهمگان از آموزش را یحق برخوردار ،یاز ساختار نظام آموزش ضیرفع تبع

آموزان در بودجه  و دانش  انیسهم فرهنگ  شیلغو طرح «معلم تمام وقت»، افزا ،یاساس ونقان

اعتصاب  و  یابیاز حق تشکل یمعلمان دربند، و برخوردار یکارآمد، آزاد یلیتکم مهیه، بنساال

 هستند.

 
 معلمان مریوان در تحصن
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  یینها بی تصو  دولت به ئتیها انتظار آنها در همعلمان پس از سال  یبند ، طرح رتبه ۹۸ ماه  آذر در

بر اساس فصل   – حقوق کارکنان دولت  یدرصد  ۵۰ ش ینامه افزااما با صدور و ابالغ بخش  .د یرس

، عمال معلمان از ۹۸ بهمن ماه  ۳۰به آموزش و پرورش در  – یخدمات کشور  تیری دهم قانون مد 

 محروم شدند. یبند رتبه  حطر یایمزا

معلمان، پرستاران و کارگران بخش بهداشت و درمان در چند نوبت و در چند نقطه کشور در    همچون

که پس از   یکار  یرویهمان ن – تجمع و تحصن کردند  شان یو مزد یشغل ت یاعتراض به وضع

بیماری  امکانات در صف اول مبارزه با  نی تربدون کم   هیفور  لیبهمن/اوا مهیکرونا از ن  سروی و وعیش

 قرار گرفت.  ۱۹-د یکوو

اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت  یالزهرا مارستانی، کارگران و کارکنان خدمات ب۹۸ آذر  ۸

تعویق  پرستاران مشهد در اعتراض به   ،۹۸ ی د ۱۲. در محل کار تحصن کردند  شانیدستمزدها

تر، پیش چند روز  تجمع کردند. یخراسان رضو  یشان مقابل ساختمان استانداریمطالبات مزد

  یجمهور  سیرئ ،یسرگشاده به حسن روحان یاپرستاران) در نامه  یک تشکل صنفی «خانه پرستار» (

ها و  در جشن نشای شتیو مع یشغل  تیاعالم کرده بود که پرستاران در اعتراض به وضع ران،یا

را به   یپرستار ی ریکارگخدمات به  د کرد. وزارت بهداشت و درماننشرکت نخواه  یشینما یهامراسم 

واگذار کرده و آنها پرستاران را با حداقل دستمزد  یانسان یروین  نیمأ ت یخصوص یهاشرکت 

  دهیماه رس ۱۴به  یدولت یهامارستان یب ی. مطالبات معوق پرستاران در برخ کنند ی استخدام موقت م

بر   ینمبت یطرح  – اند طرح اصالح نظام پرداخت «قاصدک»  یمخالف اجرا  نیاست. پرستاران همچن

  ران،یبهداشت ا ری لب اضافه کار و کارانه) که خود وزدر قا  رداخت پ ی(به جا   »ی «پرداخت عملکرد

 هم موافق لغو آن است. ،ینمک د یسع

 
 حقوق معوقه یبرا یاعتراض و تحصن کارکنان پزشک
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 ۱۹خرداد،  ۲۸در سال گذشته در چند نوبت دست به تجمع و تحصن زدند، از جمله  ز ین بازنشستگان

 .یاسالم  یمقابل ساختمان مجلس شورا ۹۸ ماه  ید  ۲آبان و 

 یسازقانون همسان  یاجرا یبرا یاعتراض بازنشستگان عدم اختصاص اعتبار کاف یاصل یمحورها

 است. »یاجتماع ن ی) قانون تامک ی حقوق بازنشستگان و طرح «اصالحات پراسنج (پارامتر

 از بلکه کند نمی  تأمین را  بازنشستگان حقوق یسازهمسان  قانون یاجرا اعتبار تنها نه دولت

  این پیامد . زند می  باز سر هم اجتماعی  مینأت  سازمان به  تومانی میلیاردهزار   ۲۵۰ پرداخت بدهی

  یبه آمارها  بنا است. بازنشستگان حقوق  پرداخت از اجتماعی مینأ ت سازمان وضعیت ناتوانی

 .کنند یم یخط فقر زندگ ر ی ز رانیا رانیبگ ی درصد بازنشستگان و مستمر ۷۰  ،یرسم

 خورد.  د یآبان کل ۲۴شب  مهیاما در ن ۹۸ فرودستان در سال  یحرکت اعتراض نیتربزرگ 

  ۱۳۹۸آبان  ۲۴ شب مه یدر ن ،یبدون اطالع و اعالم قبل ران،یا ینفت یهاپخش فراورده   یمل  شرکت

با  یاهیسهم ن یبنز  تریهر ل متیپس ق نیدوباره از سر گرفته شده و از ا  نیبنز  یبند ه یاعالم کرد سهم

ناموت خواهد   ۳۰۰۰ ش،یدرصد افزا ۳۰۰آزاد با  نیبنز  تریناموت، و نرخ هر ل  ۱۵۰۰  ش،یدرصد افزا ۵۰

ا و با  قوشورای عالی هماهنگی اقتصادی سران مصوبه این افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با   بود.

 ن و البته با دور زدن مجلس صورت پذیرفت. ت رهبر ایرا حمای 

به شدت کاهش   اشی نفت یداد که درآمدها شیرا افزا  نینرخ بنز  شبه ک ی  یطیدر شرا رانیا دولت

 رو بود. ه بودجه روب  ی و با کسر افتهی

  وان،ی مشهد، تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، جوانرود، مر یخبر، مردم در شهرها نی انتشار ا با

شهر کوچک و بزرگ   ۲۰۰آمدند و در ادامه اعتراضات تا   ابانیبه خ رازی و ش رجان ی بوکان، س ه،یاروم

 . افتیگسترش  

 تیامن یعال   یبا خشونت اعتراضات را سرکوب کردند. و به دستور شورا  رانیا یانتظام یروهاین

 آذر ادامه داشت.  سوم تا  یقطع نی قطع شد و ا یآبان به شکل سراسر ۲۵از  نترنتیا ،یمل

  کارانیمعترضان را ب یبدنه اصل ،یارشد حکومت یهاان مقام عاذ  و به لگران ینقل از ناظران و تحل به

  یسخنگو ،ینقو نیحس د ی. سدادند ی م لیتشک ی شهر نانینشهیو حاش  یو فرودستان اقتصاد

وزارت اطالعات   ندهیآذر به نقل از نما روز چهارم   رانیا یاسالم یمجلس شورا یمل  تیامن ونیسیکم

  د یکه مو یتیواقع – درآمد بودند مشاغل کم   یدارا ایو   کاریب رشدگانیکه اغلب دستگ  دعالم کرا

 است.  یشهر  دستانیو ته رانیمزدبگ  شتیمع  تیبر وضع نینرخ بنز  شیافزا میمستق   یرگذاریثأت
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  سندیکاییهای سرکوب فعالیت
پلیسی و  ، با نگاهکند نمی جمهوری اسالمی ایران فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری را تحمل 

باز   ، صراحتا از به رسمیت شناختن حق اعتصاب و اعتراض سریمسائل صنفی کارگر امنیتی به

 .کند را با خشونت سرکوب می  انهای کارگرزند، و اعتراض می

رسمیت نشناختن سندیکاهای مستقل در قوانین کار    چرخه سرکوب فعالیت سندیکایی که از به 

 در عمل با  ،شودمی ایران آغاز 

 انتظامی به تجمعات صنفی کارگری،حمله نیروهای  •
 ،تهدید و ارعاب فعاالن کارگری و کارگران معترض و اخراج آنها از محیط کار •
پرونده کیفری برای آنها با اتهاماتی  دستگیری فعاالن صنفی کارگری و تشکیل •

 ،«تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» ،نظم عمومی» همچون «اخالل در
شکنجه جسمی و روانی حین دستگیری و بازداشت فعاالن کارگری و حقوق کار و  •

 ،بعضا پخش اعترافات اجباری آنها
 ،یکایی کارگرانهای سندجلوگیری از گردش آزاد اخبار در مورد فعالیت •
 و تالش برای ایجاد سندیکاهای موازی غیرواقعی و همسو با دولت •

های نامناسب و عدم رسیدگی شود. به این فهرست، حبس فعاالن صنفی کارگری در مکان تکمیل می

 پزشکی به آنها را نیز باید افزود. 

بهشت) رفت که  اردی  ۱۱ /روز کارگر (اول ماه مه  استقبال، جمهوری اسالمی در شرایطی به ۹۸ در سال 

از جمله علیرضا ثقفی، هاله   یکارگر فعال ۱۲موران امنیتی حداقل دیبهشت مأار ۶پیش از آن در 

کرده  کرج دستگیر و روانه زندان در نما جهان  پارکو واله زمانی را در   یصفرزاده، پروین محمد 

 بودند.

نفر را در جریان تجمع کارگران و   ۴۰بیش از  نیز نیروهای امنیتی بهشت، مقارن با روز کارگراردی ۱۱

، از جمله ندا ناجی، عاطفه  بازداشت کردند مدافعان آنها مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی 

، آنیشا اسداللهی ی، ناهید خداجو، مرضیه امیری، فرهاد شیخی، نسرین جوادیرنگریز، حسن سعید 

اندند، از جمله ندا ناجی که  ها در حبس باقی متا مدت  یرشدگاندستگ و کیوان صمیمی. برخی از 

 سر برد.  روز در بازداشت موقت به  ۳۰۰به   نزدیک

موران زندان ندا ناجی و عاطفه رنگریز را مورد «ضرب و  أ، همسر ندا ناجی فاش کرد که م ۹۸ تیر  ۱۵

 اند.شتم» قرار داده 

لمان و فرهنگیان شاغل و انتظامی به تجمع اعتراضی معیک روز پس از روز کارگر، نیروهای 

مقابل ساختمان آموزش و پرورش در شهرهای مختلف حمله کردند و چند معلم از جمله    بازنشسته

 رسول بداقی و محمدتقی فالحی دو عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان را دستگیر کردند. 
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که محمد حبیبی،  حالی دوباره گشوده شد  در و با آغاز سال تحصیلی، درهای مدارس ۹۸ در مهر 

ها معلم و مدافع حقوق معلمان در  عبدالرضا قنبری و ده  ،محمود بهشتی لنگرودی  اسماعیل عبدی،

 بردند. ر می س حبس به 

مسئوالن امنیتی و قضایی، تنها در نیمه اول سال  (تهران)،  کانون صنفی معلمان ایرانبه نقل از 

 . اند ، بازجویی، محاکمه و زندانی کرده معلم را احضار، بازداشت ۶۰بیشتر از  ۱۳۹۸

در شرایطی که محمد حبیبی معلم و فعال صنفی  ، اداره آموزش و پرورش، ۹۹ دوم اردیبهشت 

 .  ابالغ کردبه او صادر و را  او بازخرید و اخراج  حکمفرهنگیان همچنان در زندان بود، 

 
 محمد حبیبی معلم و فعال صنفی

های اعتراضی کارگران شرکت  تجمع  دفعات خبر حمله نیروهای انتظامی به  به ، ۹۸ در طول سال 

گروهی کارگران این   ید و بازداشتتهد ، و تپه، هپکو و آذراب اراکفت کشت و صنعت نیشکر ه 

 ها منتشر شد.  شرکت 

از کارگران و مدافعان کارگران این  نفر  ۱۰۰ حدودمی تپه اساارگران نیشکر هفت ، ک۹۸ خرداد  ۲۷

 .بودند   تحت پیگرد قرار گرفته از این تاریخ یک سال گذشته طول  درکه منتشر کردند را شرکت  

از تشکیل «پلیس امنیت   برخ  ، ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران۹۸ در تیرماه 

که بسیاری آن را «سرکوب   یموریت، مأموریت ایجاد «امنیت فضای کسب و کار» دادبا مأ اقتصادی» 

اعتراضات کارگری» تعبیر کردند. سلیمانی هدف از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی را برخورد با  

کسانی دانست که «خواسته یا ناخواسته به عنوان پیاده نظام دشمن قصد دارند اقتصاد کشور را  

 .» دچار اختالل کنند 
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گاران نسال صدور احکام سنگین برای فعاالن کارگری، مدافعان حقوق کار و روزنامه  همچنین ۹۸ سال 

 حوزه کارگری بود. 

تاریخ  
صدور 

 حکم در
دادگاه 

 بدوی

نام زندانی 
 کارگری

مربوط به  
 پرونده

حکم 
 صادره

دادگاه 
 بدوی

تاریخ  
صدور 

حکم در 
دادگاه 
  تجدید

 نظر

حکم 
دادگاه 
  تجدید

 نظر

حکم قابل 
 اجرا

 دادگاه بدوی
 قاضی -

دادگاه تجدید  
 قاضی - نظر

۱۶ 
 شهریور 

اسماعیل  
 بخشی 

سال   ۱۴ هفت تپه 
حبس  
 تعزیری

پنج سال   آذر   ۲۳
حبس  

تعزیری و 
 شالق 

پنج سال و 
 شالق 

  ۲۸شعبه  
دادگاه  
 -  انقالب

محمدرضا  
 مقیسه 

  ۳۶شعبه 
دادگاه تجدید  

نظر استان  
احمد   - تهران

 زرگر 

۱۶ 
 شهریور 

سال  ۶ هفت تپه  محمد خنیفر 
حبس  
 تعزیری

پنج سال   آذر   ۲۳
حبس  

تعزیری و 
 شالق 

پنج سال و 
 شالق 

  ۲۸شعبه  
دادگاه  
 -  انقالب

محمدرضا  
 مقیسه 

  ۳۶شعبه 
دادگاه تجدید  

نظر استان  
احمد   - تهران

 زرگر 

سال  ۵ هفت تپه  علی نجاتی  آذر   ۲۱
حبس  
 تعزیری

     

۱۶ 
 شهریور 

سال   ۱۸ هفت تپه  سپیده قلیان 
حبس  
 تعزیری

سال  ۵ آذر   ۲۳
حبس  
 تعزیری

  ۲۸شعبه   پنج سال
دادگاه  
 -  انقالب

محمدرضا  
 مقیسه 

  ۳۶شعبه 
دادگاه تجدید  

نظر استان  
احمد   - تهران

 زرگر 

۱۶ 
 شهریور 

امیرحسین  
 فرد محمدی 

سال   ۱۸ نشریه گام 
حبس  
 تعزیری

سال  ۵ آذر   ۲۳
حبس  
 تعزیری

  ۲۸شعبه   پنج سال
دادگاه  
 -  انقالب

محمدرضا  
 مقیسه 

  ۳۶شعبه 
دادگاه تجدید  

نظر استان  
احمد   - تهران

 زرگر 

۱۶ 
 شهریور 

ساناز 
 الهیاری 

سال   ۱۸ نشریه گام 
حبس  
 تعزیری

سال  ۵ آذر   ۲۳
حبس  
 تعزیری

  ۲۸شعبه   پنج سال
دادگاه  
 -  انقالب

محمدرضا  
 مقیسه 

  ۳۶شعبه 
دادگاه تجدید  

نظر استان  
احمد   - تهران

 زرگر 

۱۶ 
 شهریور 

عسل  
 محمدی 

سال   ۱۸ نشریه گام 
حبس  
 تعزیری

سال  ۵ آذر   ۲۳
حبس  
 تعزیری

  ۲۸شعبه   پنج سال
دادگاه  
 -  انقالب

محمدرضا  
 مقیسه 

  ۳۶شعبه 
دادگاه تجدید  

نظر استان  
احمد   - تهران

 زرگر 

۱۶ 
 شهریور 

سال   ۱۸ نشریه گام  امیر امیرقلی 
حبس  
 تعزیری

سال  ۵ آذر   ۲۳
حبس  
 تعزیری

  ۲۸شعبه   پنج سال
دادگاه  
 -  انقالب

محمدرضا  
 مقیسه 

  ۳۶شعبه 
دادگاه تجدید  

نظر استان  
احمد   - تهران

 زرگر 
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را  سال گذشته   علیه فعاالن کارگری و مدافعان کارگران در تنها بخشی از احکام صادرشده جدول فوق

 تر است.این فهرست بسیار طوالنی . شودمی شامل  

به اتهام «اخالل ها کشاورز بلداجی را شهرستان بروجن ده  دادگاه کیفری در ۱۰۱در یک نمونه شعبه  

مجموعا به  و «تمرد نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه» و... در نظم و آسایش عمومی»  

صادر   ۱۳۹۸مرداد   ۹م کرد. بر اساس این حکم که ضربه شالق محکو ۲۵۸۰ماه حبس تعزیری و  ۳۴۴

 ۰۲ 
 شهریور  

مرضیه  
 امیری 

تظاهرات 
 روز کارگر 

سال و  ۱۱
شش ماه  

حبس  
تعزیری و 

ضربه   ۷۴
 شالق 

سال  ۵ آذر   ۲۳
حبس  
 تعزیری

  ۲۸شعبه   پنج سال
دادگاه  
 -  انقالب

محمدرضا  
 مقیسه 

  ۳۶شعبه 
دادگاه تجدید  

نظر استان  
احمد   -تهران 

 زرگر 

 ۰۲ 
 شهریور  

عاطفه  
 رنگریز 

تظاهرات 
 روز کارگر 

سال و   ۱۰
شش ماه  

حبس  
تعزیری و 

ضربه   ۱۴۸
 شالق 

سال  ۵ آذر   ۲۳
حبس  
 تعزیری

  ۲۸شعبه   پنج سال
دادگاه  
 -  انقالب

محمدرضا  
 مقیسه 

  ۳۶شعبه 
دادگاه تجدید  

نظر استان  
احمد   - تهران

 زرگر 

تظاهرات  ندا ناجی  آذر   ۱۳
 روز کارگر 

پنج سال و 
شش ماه  

حبس  
 تعزیزی

دو سال و  بهمن   ۲۹
  شش ماه 

حبس  
 تعزیری

دو سال و 
 شش ماه 

  ۲۸شعبه  
دادگاه  
 -  انقالب

محمدرضا  
 مقیسه 

  ۳۶شعبه 
دادگاه تجدید  

نظر استان  
احمد   - تهران

 زرگر 

حسن   شهریور  ۲
   –سعیدی  

عضو 
یکای  سند

کارگران  
شرکت واحد  

ی  ناتوبوسرا
 تهران 

تظاهرات 
روز کارگر و  

در رابطه  
با کارگران  

شرکت  
واحد  

اتوبوسران 
 ی تهران 

پنج سال  
حبس  

تعزیری و دو 
سال 

ممنوعیت  
استفاده از  

وسایل 
مخابراتی  

هوشمند و  
عضویت در  
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ضربه شالق محکوم   ۳۰یک به چهار ماه حبس تعزیری و   متهم این پرونده، هر ۱۰۳از  نفر ۸۶ ، شد 

به طرح انتقال آب چغاخور به سفیددشت   ۱۳۹۵تیر  ۲۹ کشاورزان ساکن روستای بلداجیشدند. 

ی به خشونت کشیده شد. یک تن  ای امنیتبا دخالت نیروه بروجن اعتراض کردند. این اعتراض 

 .تن دستگیر شدند  ۷۰ تن مجروح و بیش از  ۱۰۸، کشته

در  اما  های دهه شصتب تاریخ جمهوری اسالمی، پس از خشونت ترین سرکوشدیدترین و خشن 

 اتفاق افتاد.   ۹۸ آبان 

نفر از معترضان از   ۳۰۴کم الملل، دستماه، بنا به گزارش سازمان عفو بیندر جریان اعتراضات آبان 

کودک به دست نیروهای نظامی و انتظامی ایران کشته شدند. خبرگزاری رویترز اما به نقل  ۲۳جمله  

 ۷۰۰۰ شهر اعالم کرد. حدود  ۱۹۰تن در  ۱۵۰۰شدگان را حدود از منابعش در وزارت کشور تعداد کشته 

 آنها در سکوت خبری محاکمه شدند. از بسیاری و استان ایران بازداشت شدند.  ۲۲ر نفر نیز د ۸۶۰۰ تا 

، از کشتار معترضان در  ۹۸ ر ذای در اول آعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه  کمیسر

   .ایران اظهار «نگرانی عمیق» کرد

 

 زندان ض،یتبع ،یکاریو حقوق کار: ب زنان
بعد از  یتیشکاف جنس  یبند در رتبه ایران  ۲۰۱۹در سال اقتصاد،  یساالنه مجمع جهان گزارش بر بنا

قرار   ۱۴۸ گاهیدر جا  با شش پله سقوط نسبت به سال قبل ن،یمثل عربستان، توگو و بحر   ییهاکشور 

 گرفت. 

  تیدر جمع ی کاریپنجم مردان و نرخ ب کی به  کی نرخ اشتغال زنان نزد ،یرسم یآمارها براساس

با مردان  سهیدر مقا کرده لیزنان تحص یرقم برا نیمردان است. ابرابر   دو بای زنان فعال تقر

از دو برابر   شیب یزنان در مناطق شهر یکارینرخ ب ان،یم  نی. و در اابد ییم  شیکرده افزالیتحص

 است. ییزنان در نقاط روستا یکارینرخ ب

درصد   ۱۵,۳ شتریساله و ب ۱۵، نرخ مشارکت زنان ۹۸ در زمستان  رانیگزارش مرکز آمار ا  اساس بر

درصد از کل  ۶۹,۱ گزارش،  نیهم یمبنا درصد است. بر ۶۹,۴ مردان  یرقم برا  نی که ا یاست، در حال

اساس اطالعات مربوط به   آمار بر نی. ادهند ی ل میشکت یآموزش عال  الن یالتحصرا فارغ  کاریزنان ب

 محاسبه شده است. ) ۱۹-د یکووشیوع از  ش یو پ( ۱۳۹۸ماه بهمن   ۲۵تا  ۱۲افراد در  تیفعال تیوضع

  تیبه جمع نفر هزار  ۴۷۲، حدود ۹۷ ز يينسبت به پا ۹۸  ز ييدر پا  ،یدانشگاه مستقل قاتیبه تحق  بنا

از تعداد شاغالن زن  هزار نفر  ۵حدود فاصله   نیکه در هم یاضافه شده است در حالمرد شاغالن  

 کاسته شده است. 
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زنان   یکه نرخ مشارکت اقتصاد دهد ی نشان م رانی اشتغال زنان در ا تیوضع یرسم یآمارها یبررس

است. در سال   دهیدرصد رس ۱۴,۹درصد به  ۱۷، کاهش داشته است و از ۱۳۹۵تا  ۱۳۸۴ یهادر سال 

 فعال بودند.  یدرصد به لحاظ اقتصاد ۱۶,۱زن در سن کار، تنها  ونیلیم ۳۳,۳از  ، ۱۳۹۷

قرار گرفته، زنان در   رانیا رشی کار که مورد پذ یالمللن یازمان بس ۱۱۱و  ۱۰۰ یهانامه مقاوله  برخالف

نه فقط    ،با مردان  سهیدر مقا. اند  محروم با مردان  کار  یحقوق مساواز  رانیا یاسالم یجمهور

و   مهیدستمزد، بدر خصوص بلکه کمتر است،  اریزنان بس یبه کار برا یامکان اشتغال و دسترس

 وجود دارد.  یتیجنس ضیتبع ز ینی شغل یایمزا

از کارگران   ش یب یکل به طور کارگران زن ی شغل تی، امن۹۸ در سال  یرکود اقتصاد  د یبا تشد  زمانهم 

  با قرارداد موقتی و ررسمیغدر مشاغل از آنها  یاریو تعرض قرار گرفت، چرا که بس د یمرد مورد تهد 

 اشتغال دارند. 

  تهیکم  سیگلپور، رئ ه یگفته سم و به  یاجتماع نیمأ ت یسازمان پژوهش  یمال یهاآمار موسسه  به بنا

 ۸۰وابسته به دولت و خانه کارگر)  یها(از تشکل  »یکارگر یصنف یها انجمن  یبانوان «کانون عال

 ن بودند. ز ۱۳۹۶در سال   مهیدرصد شاغالن بدون ب

استار بازگشت زنان به خانه و اشتغال آنان در  مشخصا خو یمذهب یو نهادها یحکومت یهادستگاه 

اشتغال زنان غالبا مختص به آن  از  تیحما  یبرا یاسالم یجمهور یهاهستند. طرح  یمشاغل خانگ 

زنان ، ز یآمض یروند تبع  نیسو با اهم . دشو ی است که در خانه انجام م ییمشاغل و کارهااز دسته 

 ینینشخانه مجبور به و   خارجزودهنگام به طور از بازار کار در عمل شدن  پس از ازدواج و مادر

 شوند. می

در   ریگ یزنان ماه ژهی نمونه و کی رو هستند. در ه اشتغال روب  یبرانیز  کی دئولوژیبعضا با موانع ا زنان

 یریگ ی«ماه  نکهیهنگام، استان هرمزگان، سال گذشته اعالم کردند که مسئوالن به بهانه ا  رهیجز 

 .دهند ی نم د یبه آنان مجوز ص ست»یشغل زنان ن
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 ریز، فعاالن حقوق کارهی، مرضیه امیری، ندا ناجی، و عاطفه رنگآنیشا اسدالل

 گذاشته بود.  یهااز سال تریزن حقوق کار طوالن  انیفهرست زندان نیهمچن ۹۸ سال  در

از جمله   انیقل دهیو سپ یاریساناز اله ، یعسل محمد  ،یاسدالله شایآن ،یندا ناج ،یریام هیمرض

را در حبس    یطوالن یمدت زماندر سال گذشته  بودند که در رابطه با حقوق کارگران  یزن انیزندان

 آنها صادر شد.حبس برای مدت ی احکام طوالن ایگذراندند 

مردساالر حاکم    کیدئولوژ یا نظام که  یاگونه   بود، به ری، نقش زنان چشمگ ۹۸ ماه اعتراضات آبان   در

 کند. یکرد که زنان را رهبر اعتراضات معرف کی را تا آنجا تحر

آبان نوشت:   ۲۹  در تاریخ ،یاسالم یجمهور یو نظام یتیامن یبه نهادها کی نزد ،فارس  یخبرگزار

. در نقاط متعدد به  رسد ینظر مبه   ریچشمگ  ر،یزنان در اغتشاشات اخ ژهیو یداردانیو م یداران ی«م

 عهده دارند.»  اغتشاشات به  یدریدر ل یاژه یسال، نقش و ۳۵تا  ۳۰حومه تهران، زنان ظاهرا  ژهیو

ادعا که زنان، تحت   نی با ا ران،یا یاسالم  یجمهور  ونی ز یتلو ۲۰:۳۰ یبخش خبر ز یآبان ن ۲۹ شامگاه

به نام فاطمه   یاعتراضات را به دست داشتند، «اعترافات» زن یرهبر  گانگان»ی«ب تیو حما ریثأت

 اعتراضات در شهرستان بوکان پخش کرد.  یبر سازمانده یداوند را مبن

 

 ی: تبعیض و استثمار مضاعفکارگر افغانستان
مهاجر افغانستانی ایران   ۴۸۵۰۰، بیش از ۲۰۱۹سال  )، درIOMسازمان جهانی مهاجرت ( بنا به گزارش 

  کرده یا از کشور اخراج شدند.را ترک 
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شدت یافت.    خروج شهروندان افغانستانی ، موجبهمن/ اوایل فوریهبا شیوع کرونا در ایران از نیمه 

تا   ۸تاریخ تنها در دو هفته از ، ازمان ملل در افغانستانتونی بلنزر، معاون دفتر نمایندگی سبه نقل از 

  ند.از ایران به افغانستان بازگشت مهاجر  ۱۱۵۴۱۰ ، تعداد۲۰۲۰مارس  ۲۱

اران افغانستانی  ض در درمان بیمپذیرش و تبعی هایی در مورد عدم ، گزارش۹۹ ردین در فروهمزمان 

   های ایران منتشر شد.ر بیمارستاندمشکوک به کرونا 

  ۱۰تاریخ  افغانستان در تهران (به ازی، مسئول امور مهاجران در سفارت حجگفته ابراهیم  بنا به 

 د.اناثر ابتال به کرونا درگذشته  افغانستان در ایران برشهروند  ۵۰کم ) دست ۹۹ دین رفرو

درصد نسبت به سال گذشته   ۲۴کارگر خارجی  استخدام ، جریمه ۹۹ از آغاز سال  ودر این شرایط 

هر روز  بابت کنند، می از نیروی کار خارجی استفاده   ۹۹ در سال  کارفرمایانی کهافزایش یافت. 

معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه    ناموت  ۹۰۴ و هزار   ۳۰۵هر کارگر خارجی  »اشتغال غیرمجاز « 

 . شوند جریمه می 

 

در ایران   ستانیمیلیون مهاجر افغان ۲,۵تا بیش از  ۱,۵مختلف حدود بنا به آمارها و برآوردهای 

این مهاجران  از  ایعمده   بخشمدرک هستند.  آنها بدون  یک میلیون نفر کمدست  کنند کهزندگی می

در   بدون بیمه و و درآمد، غیررسمی و ناامن مشاغل کم غالبا در که  دهند تشکیل میکارگران فصلی  را

 کنند. کار می  ردشرایط غیراستاندا

توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه  قانون کار ایران، اتباع بیگانه نمی  ۱۲۰براساس ماده 

ار  پروانه ک  های مربوطنامه بق قوانین و آيين دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطا

غیر  آنان در کاری  کارگیریبه اتباع خارجی فاقد پروانه کار و یا  استخدام دریافت کرده باشند. هرگونه 

را در پی  روز حبس   ۱۸۰تا  ۹۱ مجازاتقانون کار  ۱۸۱از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده، بنا به ماده 

  دارد.

اعالم شده  استان غربی و مرکزی ایران ممنوع  ۱۶کارگران مهاجر افغانستانی در ، اشتغال عالوه بر این

رفا اجازه کار  ص  افغانستانیمهاجر ، کارگران هنوز مجاز استآنها استخدام که  یهایدر استان  است.

بری، بازیافت زباله، حفر چاه، قبرکنی، تولید کود  پزی، سنگساختمانی و کشاورزی، کوره  در مشاغل

ها و مانند  فروشی ها، میوه ها، رستوران سوپرمارکت  در  هاو اشتغال آن ،ایی و مانند آن را دارند یشیم

 ن ممنوع است. آ

و فاقد های کاری ناامن محیط را به پذیرش مشاغل سخت و   ، کارگران مهاجرمقررات این 

نرخ   دهد. و این دلیل اصلیمید ممکن سوق  ترین دستمز ، با کم ظتیاف استانداردهای بهداشتی و ح 

 باالی حوادث کار در میان کارگران مهاجر افغانستانی است. 

  با کارگران مهاجر، و مشخصا کارفرمایانو اغلب  برخورد مأموران و مسئوالن دولتی عالوه بر این، 

  است. آمیز تبعیض و  کارگران مهاجر افغانستانی، تحقیرآمیز 
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 و زند.باز می ند از صدور و تمدید مجوز اقامت مهاجران افغانستانی سرمدولت ایران به طور نظام 

 م اخراج قرار دارند. ئزیر فشار و تهدید دا آنها

وگوی  در یک گفت  ایران خارجه امور وزارت سیاسی معاون عراقچی،  عباس،  ۹۸ هشت اردیب ۱۹

جمهوری اسالمی   ها اثر کند و فروش نفت به صفر برسد،اگر تحریم تهدید کرد که  تلویزیونی 

 کند.مهاجران افغانستانی را اخراج می

مقامات جمهوری اسالمی انگشت اتهام را به سمت از برخی نیز   ۹۸ ماه پس از اعتراضات آبان 

 مهاجران افغان نشانه رفتند.  

اتباع « مهاجران و  تهران، یاستاندار ی خارج  نمهاجرا  کل اتباع و یرمد   یمنصور حاج،  آذرماه ۳۰

و ضمن هشدار در این مورد که   ،تهران دانست حاشیه اعتراضات »ی محور اصل« را   »یافغانستان

اند و در حال تبدیل «بسیاری از اتباع افغانستانی و یا دیگر اتباع خارجی از حالت کارگری خارج شده 

از «اداره کار و دیگر نهادهای مرتبط» خواست که برای مقابله با این موضوع   ند» به کارفرما هست

 د. شون » تر وارد میدان«جدی

 یاسالم یوزارت کشور جمهور یناتباع و مهاجر  امور یرکلمد   یمحمود ی مهد دی،  ۴در همین راستا، 

اردوگاه  « به  ،ورود غیرمجاز به خاک ایران کرد که در صورت ید را تهد   خارجیمهاجران  یرانا

 .  شوند » برگردانده میو بعد از چند روز به کشورشان» منتقل شده مهاجران 

  اعتراضات یاندر جر افغانستان در تهران مسئول امور مهاجران در سفارت ، یحجاز یمابراهبه نقل از 

 ند. اه افغانستان کشته شد  شهرونداناز  نفر ۹ کمدست ماه آبان 

 

 های مرگ کولبران در گردنه
آذربایجان   هایاستان  –  ایران غرب کردنشین مناطق  در »مرزی   باربر«  یا  کولبر صدها گذشته، سال در

  و یا توسطمین   انفجار بلندی، سرمازدگی، از سقوط دلیل به  – ایالم  و  کرمانشاه کردستان، غربی،

 . ند اه شد  زخمی یا  کشته مرزبانی  مورانمأ مستقیم شلیک

ولبرها که پیش از این  شدن مرزهای غربی ایران، ک ، و بسته بهمن/ اوایل فوریهاز نیمه  کرونا یوعشبا 

  ند.اه شد نشین و خانه محروم  هم پرخطر  شغلاند از همین قربانی سرما و گلوله بوده 

 )۱۳۹۸ماه  دی  ۹ – ۱۳۹۷ماه دی  ۱۱(  ۲۰۱۹  ههنگاو، در سالکرد بشری حقوق  به گزارش سازمان

نفر دیگر نیز  ۱۷۶و   هدر مناطق مرزی کردستان جان خود را از دست داد ان نفر از کولبر ۷۶کم دست

درصدی   ۸,۳ آمار افزایش هاو زخمی  شدگانتعداد کشته  ۲۰۱۸سال ا که در مقایسه ب زخمی شدەاند 

 دهد. را نشان می



١٩ 
 

 

 سوانح و مرگ کولبرانآمار 

و   ساله  ۱۷ جمله آزاد خسرویآن ند، از اه ، هفت نفر از جانباختگان کودک بود گزارشاین بر اساس 

در اثر سرمازدگی در   ۹۸  ، دو کودک مریوانی که در روزهای پایانی آذر ساله ۱۴فرهاد خسروی 

 جان خود را از دست دادند.  اوراماناتهای در کوهستان »تهته «  ارتفاعات

 
 مریوانی ساله ١٤کولبر فرهاد خسروی مرگ 

کولبر۲۵۲مجموع کشتھ و زخمی 

کولبر۱۹۴-شلیک نیروھای مرزبانی

کولبر۴۲-حوداث طبیعی

کولبر۱۲-انفجار مین

کولبر۴-سوانح رانندگی
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.  نیست دست در  کولبران  تعداد از دقیقی آمار

  حسن علوی، نماینده مردم سنندج در مجلس،

کولبران را تنها در استان   شمار ۹۸ ماه تیر در

 تخمین زد.هزار نفر  ۱۰۰کردستان بیش از 

های گذشته  مقامات جمهوری اسالمی در سال

هایی برای حل مشکل کولبران  بارها از ارائه طرح 

اند، از آن جمله طرح  ده داو یا کمک به آنان خبر 

در  کولبران   کردنو متمرکز  ساماندهی

عمل   کدام در هیچ   های رسمی مرزی که بازارچه 

 اند. محقق نشده 

مه در اعتراضات ججممحسن محمدپور که در اثر اصابت باتوم به 

 >> کشته شد یکارگر

 

مجلس   یندگاننما، برخی از دو کولبر نوجوان مریوانی آزاد و فرهاد خسروی، پس از مرگ دلخراش

دادند که هنوز به   کولبران به یموران مرزبانأم  یممستق   یکشل  مبنی بر ممنوعیت یطرح   خبر از ارائه

 نرسیده است. نتیجه 

این  نیافتگیتوسعه  نتیجه کلی  طور به  را ایران کردنشین مناطق در کولبریمستقل،   کارشناسان

  نرخ  رسمی، آمار براساس. دانند می این نقاط  در ایران حکومت آمیز تبعیض  هایسیاست و  مناطق

 .است کشوردر  بیکاری نرخ میانگین از باالتر مناطق این در بیکاری

 

 ، کرونا و گلولهکودکان کار: زباله
  ۱۷تا  ۱۰هزار کودک کار  ۴۹۹از وجود  ۱۳۹۸خرداد  درمرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار ایران، 

حقوق کودکان   فعاالن  .خبر داد ۱۳۹۶سال   هایمبنای داده  بر  میلیون کودک) ۹ جمیعت(از بین  ساله

 زنند. تخمین می  نفر میلیون ۷  تا ۳اما تعداد کودکان کار را 

  کار  کودکان شمار  که کرد اعالم  ۹۸  تیر ایران اجتماعی رفاه و کار  وزارت تعاون، اطالعات و آمار مرکز 

 است.   یافته درصد افزایش ۲۱ گذشته سال دو طی

 فرستد.می روز کودکان بیشتری را به جای مدرسه به بازار کار  به  زده ایران روزاقتصاد بحران 

  وزارت اجتماعی هایآسیب  مدیرکل پرنده، ایران، احمدرضا ۹۹ -۱۳۹۸ تحصیلی  سال آغاز با همزمان

.  کرد اعالم  نفر هزار ۱۴۱ را شدهشناسایی  تحصیل از بازمانده  شمار کودکان اجتماعی رفاه  و کار تعاون،
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  تنها در اسالمی یشورا  مجلسدر  زاهدان نماینده ،یگفته علیم یارمحمد   حالی است که به این در

 هزار نفر بوده است.  ۱۲۷ تحصیل از بازمانده کودکان آمار، بلوچستان  و سیستان استان

برای ساماندهی کودکان کار   گوناگونطرح   ۳۰نزدیک به  از سال گذشته ۳۵ایران طی   مقامات 

 .استانجامیده شکست  بهکه تقریبا تمام آنان  اند رونمایی کرده 

در تهران   و ساماندهی کودکان کار آوریاز اجرای طرح جمعهایی ، گزارشنیز  ۱۳۹۸ تابستان سالدر 

حل اصلی ئت وزیران است، راه یه ۱۳۸۴ سال این طرح که مصوب  .تشر شد من  و چند شهر دیگر

خبر  بارها ن و در سالهای گذشته مسئوال  است کار کودکان مشکل حل  برای دولتی  سازمان و نهادها

 اند. رای مراحل مختلف آن دادهاز اج

  عنوان  به شهرداری   مورانمأ و پلیس  ز نیروهایآمیخشونت   برخورد منتقد   کودک  حقوق فعاالن

ای هستند که اجرای این طرح اخیرا به آنها  طرح و البته نهادها و مراکز خصوصی  این اجرایی عامالن

 سپرده شده است.

 ۴۷۰۰ حدود تهران در تنها اعالم کرد انکودک  حقوق از حمایت  همزمان با اجرای این طرح، انجمن

طرف قرارداد کاری های پیمان د. بسیاری از این کودکان در شرکتدار وجود گردزباله  کودک

 هستند.   ها   و زباله  ها   ه پسماند   کیکتف وری وآمشغول به جمع هاشهرداری 

  کار انواع بدترین  ممنوعیت کنوانسیون آشکارنقض  زباله، بازیافت مراکز  در کودکان  کارگیریبه 

  ۱۶نامه که در مقاوله   این طبقبه آن پیوسته است.  ۲۰۰۲) است که ایران در سال ۱۸۲کودکان (شماره 

ييد شورای  أبه تصویب مجلس شورای اسالمی و ت ۱۳۸۰نامه مکمل آن در سال ماده به همراه توصیه 

توان به کار  غل ممنوع اعالم شده است که از آن جمله میش  ۳۶کودکان در  کارگیری به نگهبان رسید، 

 .آوری، حمل و دفن زباله اشاره کردجمعهای و محل ها، در گنداب 

همین  ۸۴ ده  و بنا به ما است کرده منع را  سال ۱۵ زیر کودکان کار ایران، کار قانون ۷۹  ماده هرچند،

  ممنوع است.سال  ۱۸برای کودکان زیر  آور سخت و زیان کارهای قانون، 

  که نفری ارهز  ۱۴ از مجموع درباره مافیای زباله در ایران،  ۹۸ به پژوهش منتشرشده در خردادماه  بنا

سال دارند. و بنا به همین   ۱۷درصد زیر  ۵۳  کنند،می   امرارمعاش زباله یآورطریق جمع از تهران در

 هستند.   — لب افغانستانی اغ –درصد این کودکان، مهاجر  ۸۹گزارش، 

شیوع ویروس کرونا، نگرانی فعاالن حقوق کودک را در مورد این کودکان که اکثرا بدون دستکش و  

 کنند، برانگیخته است. می  کار وغیراستاندارد ناسالم شرایط  ماسک و در

شیوع    با که یخطر  به نسبت یابیانیه  صدور  با خطر»  معرض در کودکان ییار «انجمناسفند،  ۲۳

 دولت از و داد هشدار کند،می تهدید  را  گردزباله  کودکان  ویژه  به کار کودکان  سالمت  ویروس کرونا 

  اختصاصگرد و جلوگیری از کار آنها زباله  کودکان از حمایت یبرا را یابودجه  وقت  اسرع در خواست

در این  اندازند و هنوز اقدام موثری می   یکدیگر دوش بر را  لیتمسئو دولتی یاما نهادهادهد. 

 صورت نپذیرفته است. خصوص 
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، به ند ا غیرایرانیان مهاجراز ز این کودکان ادولتی ایران غالبا با بیان اینکه درصد باالیی  هایمقام 

 کنند.نوعی از خود سلب مسئولیت می

 

 . را افزود  گلوله  مرگ بر اثراین فهرست باید  ... و به، خطر کروناگردیکار، محرومیت از تحصیل، زباله 

  جمهوری نیروهای نظامی گلوله ضرب به  کودک ۱۷ کمماه در ایران دست آبان  اعتراضات جریان  در

همزمان با  بود که   خرمشهر  ساکن از میان آنان، محسن محمدپور کودک کار .شدند  کشته اسالمی

 .  کردمی  کار ساختمانی تحصیل به عنوان کارگر

 

 گیردث کار همچنان قربانی میدحوا
 دست از را  خود جان  کارگر ۴۲۱ ،۱۳۹۸  سال نخست ماهه  سه در، به گزارش خبرگزاری دولتی مهر

به گزارش  بنا .دادمی   نشان را درصدی ۱۷,۹ رشد   قبلسال  مشابه  مدت  با مقایسه  در که دادند 

نفر رسید که حاکی از  ۸۹۸به ماه نخست سال   ایران، این رقم در شش قانونی پزشکی سازمان

  بود. بنا ۹۷سال  شش ماه اولمرگ در مقایسه با   به  منجر  کار حوادث  یدرصد  نیم و  هفت افزایش

 نفر رسید.  ۱۳۶۳به  ۹۸ ماه نخست سال   ۹ دربه آمار رسمی، این رقم 

 روندی ۹۴ سال از ایران در کار حوادث ساالنه  شماردهد که  های سازمان پزشکی نشان می گزارش

 . است داشته صعودی

  بیمه  پوشش  تحت و کار قانون مشمول کارگران  صرفا ایران  در کار حوادث به مربوط   رسمی آمارهای

 د و فاقد وزمز ر  کارگران کار، حوادث قربانیان بیشترین که آن حال. دگیردربرمی  را اجتماعی مینتأ

 .اند   اجتماعی هایبیمه 

مین  أت اند کارگران خود را بر اساس قانون ایران، کارفرمایان موظف انون کار  ق ۱۴۸ماده  مطابق با

مسئولیت اجرای قوانین و رعایت بهداشت و این قانون،   ۹۵و برحسب ماده  بیمه کنند.، اجتماعی

  به ملزم  همین سند قانونی،  ۹۱بنا به ماده   ا،رمکلی بر عهده کارفرماست. و کارف  طور  بهموازین فنی 

و   کارگران  آموزش کارگران، بهداشت و  سالمت و حفاظت  مینتأ برای الزم   امکانات و وسایلتهیه 

 .است بهداشتی و ایمنی مقررات  رعایت  بر نظارت 

کوتاهی   به اما ،کنند می  اعالم کار  ایمنی رعایترا عدم   کار حوادث اصلی دلیل ایران دولتی ینهادها

اجرای   وظیفه نظارت برکنند. نمی اشاره ساختمانی یهاکارگاه  ایمنی  بر نظارت متولی یهاسازمان 

اداره کل   به عهده قانون کار ۹۶، بنا به ماده و ایمنی صحیح قانون کار و رعایت ضوابط حفاظت فنی

  وزارت کار و امور اجتماعی است. بازرسی

  مقررات رعایت اجتماعی در نظارت بر رفاه   و کار  تعاون، وزارت عالوه بر کوتاهی کارفرمایان و بازرسان

  موضوع  در دولتی هایدستگاه  اجرایی وظایف تداخل ها، کارشناسانبهداشتی در کارگاه  و ایمنی
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ایمنی کارگران و فقدان یک سند جامع ملی در جهت ارتقا و تضمین ایمنی کارگران را از عوامل موثر  

 دانند. در نرخ باالی حوادث ناشی از کار می

  حادثه ترین عاملمهم  بلندی از شود و سقوطبه بخش ساختمان مربوط می   کار حواث نرخ  ینباالتر 

سوختگی و خفگی نیز از دیگر عوامل   گرفتگی، برق  سخت، جسم است. اصابت مرگ  به منجر  کار

، عامل دیگری نیز به این  بهمن/ اوایل فوریهاز نیمه  .ر ناشی از حادثه کار در ایران استاصلی مگ 

 فهرست اضافه شده است: ویروس کرونا.  

های غیرضروری متوقف نشده است. کارگران در  رغم شیوع کرونا در ایران، کار در بخش علی 

پیشگیری برخوردار نیستند. و حاال   لوازم  و های خدماتی و درمانی از امکانات بهداشتیبخش 

غیراستاندارد و متراکم، غالبا بدون  کار در محیط  اند:قرار گرفته بسیاری از کارگران بر سر یک دوراهی 

 بیمه و یا بیکاری و گرسنگی.  و بدونوسایل و امکانات محافظتی  

  بدون دادمی  نشان که  شد   منتشر تپههفت  نیشکر صنعت  و کشت شرکت برنی  کارگران از ویدئویی

 .قرار گرفتند  سمپاشیمورد  جمعی صورت به دستکش و ماسک مانند  حفاظتی امکانات

اما  اند؛ ارائه نکرده  کارگریهای محیط  در ۱۹-د یکوو اثر بر میزان ابتال و مرگ مقامات رسمی، آماری از

  کار محل در کرونا به ابتال دلیل به  پرستار  هفت کمدست  اسفند  ۲۵ تا  شدههای منتشربنا به گزارش 

 .ند اه کرد  فوت
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