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 مقدمه

 شود.این دوازدهمین خبرنامه کارگري زمانه است که هر دو ماه یک بار منتشر می 

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

 .هاي کارگرينیز موضوع تشکل 

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

  /   1399  اردیبهشت  و   فروردین  در ایران افزایش یابد. گزارش پیشِ رو رخدادهایی را در محدوده تقریبی
 .دهد. خبرنامه مدعی کامل بودن و پوشش همه رخدادها نیستمیپوشش  2020 آوریل و مه 

کنیم که در آن موضوعات عمده در حوزه  ما در اول ماه هر سال یک خبرنامه ساالنه هم منتشر می
منتشر   2خبرنامه ساالنه شماره شوند. در اول ماه مه امسال کارگري در یک بازه یک ساله بررسی می 

 .شد 
 
 

  

https://www.tribunezamaneh.com/labor
https://www.tribunezamaneh.com/labor
https://www.tribunezamaneh.com/labor
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 مسائل عمده
کارگران ایران در حالی به استقبال سال جدید رفتند که نه تکلیف حداقل دستمزد روشن بود و نه  

 شان پس از تعطیالت نوروز تضمین.  امنیت شغلی 

خیر  أگیري در باره حداقل دستمزد را به ت نمایندگان دولت و کارفرمایان به بهانه شیوع کرونا تصمیم
ها کارگر تحمیل  هاي قبل به میلیون سرکوب مزدي را همانند سال  انداختند تا در نهایت پس از تعطیالت 

هاي خرد و بزرگ شد. کارگران واحدهاي خدماتی که با  کنند. شیوع کرونا نیز موجب تعطیلی بنگاه 
قراردادهاي موقت و بدون پوشش بیمه اشتغال داشتند، کارشان را از دست دادند. رکود در بخش ساخت  

ی را بیکار کرد. دستفروشان که به فروش و درآمد پایان سال امید بسته بودند،  و ساز کارگران ساختمان
ها تعطیل شد و کارگرانی که اغلب روزمزد و بدون قرارداد و در شرایط  اجازه کسب نداشتند. رستوران

کردند اخراج و بیکار شدند. شاغالن در واحدهاي خدمات توریستی و گردشگري نیز  سخت کار می 
هاي پوشاك و باربران بازار که مشمول قانون کار و  به داشتند، همینطور کارگران فروشگاهوضعیتی مشا

در شرایطی که  از اخراج مصون نمادند، آنهم ها هم بیمه نیستند. پرستاران و کارگران خدماتی درمانگاه 
تر کرد  عیان  شیوع کرونا این مسئله را  .د برنرنج میکمبود پرستار  از هاي دولتی و خصوصی بیمارستان
 .افزایش فشار کاري بر پرستاران شد و موجب 

هاي تولیدي و صنعتی هم به همین بهانه خط تولید را متوقف کردند و کارگران را به  بخشی از بنگاه 
ط  مرخصی اجباري کوتاه مدت و بلندمدت فرستادند و شماري نیز قرارداد کارگران را تمدید نکردند. شرای

گذاري  موسوم به فاصله  ــ وضع مقررات محدودکننده آمد و شد  رغمعلی ز که کار براي کارگرانی نی
مین وسایل حفاظتی  أها از تدر محل کار حاضر شوند پرخطر بود. بنگاه  ناچار هستند   همچنان ــ    اجتماعی

پرمخاطره، درمعرض ابتال به    غیراستاندارد و  و بهسازي محیط کار خودداري کردند تا کارگران در فضاي
 .ه استنتیجه بودحدهاي تولیدي به این وضعیت بی هاي کارگران واکار کنند. اعتراض وس کرونا ویر
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«جهش  اي رهبر جمهوري اسالمی در پیام نوروزي از کارگران خواست براي در این شرایط علی خامنه 
بیشتر کار کنند. دولت و دستگاه قضایی نیز اعالم کردند براي تحقق افزایش تولید برنامه و   »، تولید 

 کنند.هاي حمایتی از کارفرمایان و واحدهاي تولیدي را تصویب و اجرایی می سیاست

 

 گرافیتی در تهران در اعتراض به اخراج پرستاران

هاي کارگري را ناممکن کرد. مراسم روز جهانی  تجمع   ،هاي اجتماعی ناشی از آن شیوع کرونا و محدودیت 
 کارگر به همین دلیل برگزار نشد اما احضار و محاکمه کارگران و فعاالن حقوق کارگران ادامه یافت.

 سرکوب مزدي 
اعضاي کارگري این   شوراي عالی کار حداقل دستمزد را با وجود مخالفت  ،پس از پایان تعطیالت نوروز 

دولتی و وابسته به خانه کارگر هستند، تصویب و ابالغ کرد. اعضاي کارگري شورا  هاي  شورا که از تشکل 
 کند، امضاء نکردند.میلیون کارگر تحمیل می   13که سرکوب مزدي بر حداقل  را،  این مصوبه
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هزار تومان تعیین کرد که در مقایسه با دستمزد   850شوراي عالی کار حداقل دستمزد را یک میلیون 
اعالم شده بود. براساس   %42درصد افزایش داشت، معادل نصف نرخ رسمی تورم که  21سال گذشته 

  سبد معیشت یعنی   قانون کار حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعالم شده بانک مرکزي و  41ماده  
  940میلیون و  4هزینه یک خانوار چهار نفره تعیین شود. کمیته مزد شوراي عالی کار سبد معیشت را  

 1. هزار تومان برآورد کرده بود

ها» و «از بین رفتن  نمایندگان دولت و کارفرمایان اما به بهانه «ناتوانی بخش تولید از افزایش هزینه 
هزار   800میلیون و  2که به افزایش حداقل دستمزد به را مشاغل موجود» خواسته حداقلی کارگران 

عالی کار بر سر دستمزد   ي ذیرفتند و با حذف سه عضو کارگري شوراهم رضایت داده بودند، نپ ی تومان
 توافق کردند. 

هاي کارگري مصوبه حداقل دستمزد را غیرقانونی دانستند و با شکایت به دیوان عدالت اداري  تشکل
خواستار بازنگري در آن شدند. دیوان عدالت اداري شوراي عالی کار را به بازنگري در حداقل دستمزد  

کنند و  کارفرمایان اما کارگران را به «اخراج» در صورت افزایش دستمزد تهدید می 2کرده است. موظف 
 3دانند.بازنگري در حداقل دستمزد را غیرممکن می 

 کند کرونا: فقر زندگی کارگران بیکار شده را تهدید می
نبال داشت  دلیدي را به هاي خدماتی و تو گیري آن در ایران موجی از تعطیلی بنگاهشیوع کرونا و همه 

کم  شود شمار بیشتري از کارگران بیکار و دست بینی می و موجب بیکاري صدها هزار کارگر شد. پیش 
هاي مجلس شوراي اسالمی برآورد کرده است  . مرکز پژوهش دو میلیون نفر شغل خود را از دست بدهند 

درصد   17,3تا  7,4بین  بنا به سناریوهاي مختلف ) 1399ستانده اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال (
  431و    ون یلیم   6هزار نفر تا    876و    ون یلی م  2درصد شاغالن، جمعیتی معادل    27تا    12کوچکتر شود و  

وزارت تعاون، کار و   4.بدهند  از دست دائم یابه صورت موقت و  هزار نفر از شاغالن کشور، شغل خود را
رفاه اجتماعی اعالم کرده  کارگران بیکار شده  مشمول بیمه بیکاري خواهند شد. بیمه بیکاري اما به آن  

 
 https://www.radiozamaneh.com/498344؛ 1399اردیبهشت  4رادیو زمانه،  1
 https://www.radiozamaneh.com/504095؛ 1399اردیبهشت  22رادیو زمانه،  2
 https://bit.ly/2SXfRSb؛ 1399فروردین  26خبرگزاري تسنیم،  3
 https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1510373؛ 1399اردیبهشت  8هاي مجلس شوراي اسالمی، مرکز پژوهش 4

https://www.radiozamaneh.com/498344
https://www.radiozamaneh.com/504095
https://bit.ly/2SXfRSb
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1510373


 6                                                        12ة  شمار       حقوق کارگران در ایران                              
 

گیرد. با این حال تا زمان تنظیم این گزارش  سابقه پرداخت بیمه دارند، تعلق می  که دسته از کارگران
 نام کنندگان در سامانه معرفی شده مبلغی پرداخت نشده است. هنوز به هیچ یک از ثبت 

 
 اند و مشمول دریافت بیمه بیکاري نیستند.بسیاري از کارگران ساختمانی بیکار شده

اي را که براي بیمه بیکاري  اردیبهشت شمار کارگران بیکار شده  21حسن روحانی، رئیس جمهوري، 
نام کنندگان تعلق  بیمه بیکاري اما به تمامی ثبت  5هزار نفر اعالم کرد.  800اند حدود نام کرده ثبت
شوند گیرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمار کارگرانی که مشمول دریافت بیمه بیکاري می نمی

گروه شغلی که بیشترین زیان را از شیوع   13بانک مرکزي فهرست  6ر نفر اعالم کرده است.هزا 650را 
 اند به شرح زیر اعالم کرده است: کرونا دیده 

 
 http://president.ir/fa/115252؛ 1399اردیبهشت  21پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوري ایران،  5
  https://bit.ly/2LlTCBu؛ 1399اردیبهشت  18همشهري آنالین،  6

http://president.ir/fa/115252
https://bit.ly/2LlTCBu
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ها، خانهقهوه ،ییرایپذ يتاالرها ،یها، طباخها، بوفهآماده اعم از رستوران  يغذاها عیو توز دیمراکز تول .1
 هایفروشهیاغذ

 ،يو گردشگر يجهانگرد يهاها، مجتمعآپارتمانها، هتلشامل هتل يمربوط به گردشگر. مراکز 2
 یخدمات ،یحیتفر ،ییرایپذ ،یمراکز اقامت ،يگردها، زائرسراها، مراکز بوممهمانسراها، مسافرخانه رها،یپذمهمان

 ها و موزه یراهنیب

  ییایو در یلیر ،ياجاده ،ییاعم از هوا يشهرمسافر برون یونقل عموم. حمل3

   يشهرمسافر درون یونقل عموم. حمل4

  یارتیو ز يگردشگر ،ی. دفاتر خدمات مسافرت5

 پوشاك  عیو توز دی. تول6

 و کفش  فیک عیو توز دی. تول7

  وهیو آبم یبستن ،يخشکبار، قناد ل،یآج عی. مراکز توز8

  یحیو تفر یورزش يهامجتمعها و . مراکز، باشگاه9

  ياو رسانه يهنر ،یآموزش ،یفرهنگ يها. مراکز و مجتمع10

  یدستعیو فروش صنا عیتوز د،ی. مراکز تول11

 يهاکه در حوزه  یاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يبردارپروانه بهره ي دارا یسسات خصوصو. م12
 فعال هستند یکینیو پاراکل یشگاهیاعم از آزما یصیو تشخ یدرمان

  و گرمابه ییبایز يهاسالن ها،شگاهیآرا ،یرانندگ يها. آموزشگاه13

مین اجتماعی و بیمه بیکاري نیستند، جایی در  أکارگران ساختمانی و مشاغلی که در شمول قوانین ت
ش بیمه بیکاري  ها هزار کارگر این بخ این فهرست ندارند. با وجود توقف ساخت و ساز و بیکار شدن ده 

  ی اسالم  يشوراها  ی کانون عال  ره یمد   ت أیه  سی ب رئینابه آنها پرداخت نخواهد شد. به گفته علی خدایی،  
به   يکاریب مهیباند اما نام کرده هزار کارگر ساختمانی براي دریافت بیمه بیکاري ثبت  150، کار کشور

وزارت   برپایه آمار 7افراد انجام نشده است. نی ا ي برا یاقدام چیتعلق نگرفته و ه صدای کارگران ب  نیا
هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه هستند. اکبر شوکت،   900تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 

 
  https://bit.ly/2Wp1Ejm؛ 1399اردیبهشت  18گسترش نیوز،  7

https://bit.ly/2Wp1Ejm
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ثابت و    ي کارفرمارئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفته است: کارگران این بخش به دلیل اینکه  
 8. ستند یهم ن ي کاریب مه یندارند، مشمول ب يامه یقرارداد ب

  ي صرفاً به افراد   يکار یب  مه یب  ي قررمسعود بابایی، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاري گفته است: م
  ریساشامل و  ردیگی هستند تعلق م يکاریب مه یو قانون ب یاجتماع نیمأکه مشمول قانون کار، قانون ت

  ، یکارگران ساختمان مه یب ، ییفرماش یخاص، مشاغل آزاد، خو يهامه یب از جمله شودنمی شدگانمه یب
شمار  9اند.شده ی ذکرشده مستثن ن یانو... را که از شمول قو يونقل شهررانندگان حمل  بافان،یقال

 شود. میلیون نفر برآورد می  4کارگرانی که تحت پوشش «بیمه خاص» و بدون کارفرما هستند حدود 

  یی رزایم  نیحس  دولت وعده کرده است به این گروه از بیکاران کمک بالعوض و وام بانکی پرداخت کند.
  2تا  1,5 مبلغ این وام را یکرونا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یتیحما الت یستاد تسه يسخنگو

  ی اجتماع نیمأکه ت  یکارگران ساختمان شود: پرداخت می  اعالم کرده که به سه گروه تومان  ونیلیم
اصناف  شاغل در و  کارگران  کند ی م  یکه وزارت کشور معرف یرانندگان و دستفروشان ،کند معرفی می 

میلیون خانوار   20عالوه بر این به  10. د کنی م ه ی اتاق اصناف تهکه فهرست آنها را از کرونا  ده ید بیآس 
ها قرار است از محل یارانه نقدي خانوارها برداشت  وام یک میلیونی پرداخت خواهد شد. اقساط این وام

 شود.

 کرونا: کار در شرایط ناامن
فروردین بازگشایی اصناف و بازگشت به کار شاغالن  ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا از نیمه دوم 

دانست را در دستور کار قرار داد. در همین راستا تا آغاز اردیبهشت بسیاري  خطر» می مشاغلی که «کم 
ها اغلب با  بازارها در سراسر ایران بازگشایی شدند و شاغالن این بخش برخی از مراکز ارائه خدمات و 

ومی به محل کار رفت و آمد کردند. حکومت بازگشایی این گروه از مشاغل استفاده از وسایل نقلیه عم
هاي بهداشتی مشروط کرد اما کمبود وسایل نقلیه عمومی و عدم دسترسی همگان را به رعایت پروتکل 

 
  https://bit.ly/2yQ5hFL؛ 1399اردیبهشت  4روزنامه جوان،  8
  https://bit.ly/3cpIqQ5؛ 1399فروردین  23خبرگزاري تسنیم،  9

 https://bit.ly/2YV2sOz؛ 1399اردیبهشت  22تابناك،  10

https://bit.ly/2yQ5hFL
https://bit.ly/3cpIqQ5
https://bit.ly/2YV2sOz
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به وسایل حفاظتی موجب هشدار پزشکان و مدیران شهري نسبت به شتاب گرفتن گسترش کرونا و  
 11افزایش بیماران شد. 

  هایی منتشر شد از ابتالي گزارش  خواند،خطر» میپیش از بازگشایی مشاغلی که دولت آنها را «کم 
ها، حمل و نقل عمومی و واحدهاي تولیدي و مشاغل «غیررسمی»  کارگران در مراکز درمانی، شهرداري 

 به ویروس کرونا.  

  17یید و اعالم شد: أسمی تتن از کارگران به این ویروس به صورت ر 44در شهرداري تهران ابتالي 
درصد کارگران مشکوك به بیماري کرونا هستند. یک عضو شوراي اسالمی شهر تهران در فروردین ماه  

 12کارگر شهرداري بر اثر ابتال به بیماري کرونا خبر داد.  10از فوت 

کرونا از   وزارت بهداشت و درمان جمهوري اسالمی به عنوان متولی اعالم آمار بیماران و فوت شدگان
کند و تا به حال آمار کشته شدگان و بیماران را به تفکیک اعالم  ی خودداري می جزئ هاي ارائه گزارش 

کرونا  زاده، عضو شوراي اسالمی شهر بندرعباس در استان هرمزگان گفت: نکرده است. مجید عسکري 
نفر از فروشندگان بازار ماهی به    110در همین شهر ابتالي    .پاکبانان را مورد خطر جدي قرار داده است

کارمندان شهرداري به  تن از کارگران و  24در بروجرد نیز ابتالي  13یید شده است.أکرونا تویروس 
 14یید شد. أتویروس کرونا 

شد. به گفته رئیس این سازمان   اعالم احمر نیز به صورت رسمی تن از کارکنان جمعیت هالل  4فوت 
 15اند.بان این نهاد به بیماري کرونا مبتال شده تن از کارکنان و داوطل 51

  ویروس  بر اثر  را  راننده تاکسی در این شهر  31مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران هم فوت حداقل 
 16راننده تاکسی را مبتال کرده است.  450اردیبهشت تایید کرد و گفت این ویروس دستکم    13کرونا در  

تن از   181این ویروس همچنین جان دو تن از رانندگان شرکت اتوبوسرانی واحد تهران را گرفت. 

 
  https://bit.ly/3dGZb9B؛ 1399فروردین  31ي آنالین، همشهر 11
 https://www.radiozamaneh.com/502625؛ 1399اردیبهشت  17رادیو زمانه،  12
  https://bit.ly/2WS4lc9؛ 1399اردیبهشت  7صبح ساحل،  13
  https://bit.ly/3bxAcE2؛ 1399اردیبهشت  4روزهاي بروجرد،  14
  https://bit.ly/2WtbKPW؛ 1399اردیبهشت  24خبرگزاري ایمنا،  15
 https://www.radiozamaneh.com/501896؛ 1399اردیبهشت  13رادیو زمانه،  16

https://bit.ly/3dGZb9B
https://www.radiozamaneh.com/502625
https://bit.ly/2WS4lc9
https://bit.ly/3bxAcE2
https://bit.ly/2WtbKPW
https://www.radiozamaneh.com/501896
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در فروردین ماه نیز یک نماینده   17اند.هکرونا مبتال شد  ویروس کارمندان و کارگران این شرکت هم به 
  ي ماریانک به بهزار نفر کارمند ب 3حدود مجلس در تذکر به وزیر امور اقتصادي و دارایی فاش کرد: 

 18فوت کردند.  يماریب ن ینفر از آنها بر اثر ا 42مبتال شدند و  19کووید 

، فضا به لحاظ جمعیتی  بیشتردر آنها  هاي تولیدي، به ویژه واحدهایی که شمار کارگران  وضعیت در محیط 
کاري نهادهاي دولتی  تر گزارش شد. با وجود پنهان ، اسفناك استتر و شرایط کار سخت ترمتراکم 

اند. نخستین مورد  مبتال شده  19کووید کارگر در پتروشیمی ارومیه به بیماري  40سرانجام فاش شد 
ابتال به این بیماري در این واحد اسفند سال قبل گزارش شده بود اما مدیرعامل شرکت گفته بود که  

وزارت نفت جمهوري اسالمی ایران اسفند سال قبل در پاسخ به اعتراض    19ف کند. تواند تولید را متوقنمی
 20هاي نفت و گاز با توقف موقت فعالیت این مراکز مخالفت کرده بود. ها و پروژه کارگران پاالیشگاه

کرونا مبتال و به بیمارستان   ویروس  گهر سیرجان بهکارگر معدن گل  11در فروردین ماه نیز حداقل 
مدیران این معدن اما نه تنها تولید را متوقف نکردند بلکه ساعت کار کارگران را افزایش  منتقل شدند. 

اردیبهشت گفت که کارگران معدن در شمار   2، رانیانجمن زغال سنگ ا ر یدب يصمد  د یسع 21دادند.
در  متراکم ( و دربسته و  ک یتار يهاط یدر مح معادن مجبورند کارگران  .اند مشاغل پرخطر قرار نگرفته 

 تیرا رعا یتوان فاصله اجتماعینم اصالً ط یشرا نیکار کنند که با ا )باهم نفر  600حدود بعضی معادن 
 22. کرد

 شوندکرونا: پرستاران اگر زنده بمانند، اخراج می
پرستار و کادر پزشکی در   130از آغاز اعالم رسمی شیوع کرونا تا دهه نخست اردیبهشت مرگ 

ري وزارت بهداشت و درمان  معاون پرستا  23به ثبت رسید.  19بیماري کووید هاي ایران به دلیل  بیمارستان

 
 /https://www.shoraonline.ir/news/10137947؛ 1399اردیبهشت  23شورا آنالین،  17
  https://bit.ly/2T6dMn0؛ 1399فروردین  24همشهري آنالین،  18
 https://www.radiozamaneh.com/500103؛ 1399اردیبهشت  2رادیو زمانه،  19
  https://www.radiozamaneh.com/493666؛ 1398اسفند  22رادیو زمانه،  20
  amaneh.com/497071https://www.radioz؛ 1399فروردین  13رادیو زمانه  21
  https://bit.ly/3cuprE4؛ 1399اردیبهشت  2پایگاه خبري و تحلیلی معادن و صنایع معدنی،  22
  https://bit.ly/2zDRuSG؛ 1399اردیبهشت  9ایرنا،  23

https://www.shoraonline.ir/news/10137947/
https://bit.ly/2T6dMn0
https://www.radiozamaneh.com/500103
https://www.radiozamaneh.com/493666
https://www.radiozamaneh.com/497071
https://bit.ly/3cuprE4
https://bit.ly/2zDRuSG
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  24شود.شدگان کادر درمانی پس از بازرسی وزارت بهداشت و درمان اعالم می آمار کشته   اما گفته است که 
امنیتی هستند و   آمارها کامالً  م، دبیر کل خانه پرستار گفته بود کهمقد پیش از این محمد شریفی 

 تواند رقمی اعالم کند. نمی

هاي تحت پوشش  پرستاران بیمارستان %65براساس اظهارات معاون پرستاري وزارت بهداشت و درمان 
نفر) در بخش مراقبت و درمان بیماران کرونا مشغول هستند.   856هزار و  80این وزارتخانه (معادل 

مین نیروي انسانی  أهاي تبا قراردادهاي موقت و به واسطه شرکت با حداقل دستمزد و  اغلب این پرستاران  
از شیوع کرونا با کمبود پرستاران مواجه بود، شیوع این    به کار هستند. نظام سالمت ایران پیشمشغول  

تر کرد و وزارت بهداشت و درمان براي تامین پرستار، متقاضیان را با  بیماري این کاستی را عیان
 25قراردادهاي موقت و کوتاه مدت به کار گرفت. 

 
 کردندپرستاران شرکتی در اعتراض به نابرابري در پرداخت دستمزدها تجمع 

 
  https://bit.ly/2LshOSC؛ 9139اردیبهشت  1تابناك،  24
  https://bit.ly/2WuDbsB؛ 1399فروردین  28خبرآنالین،  25

https://bit.ly/2LshOSC
https://bit.ly/2WuDbsB
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، گروهی  داشتکننده  صعودي و نگران   روندي  فروردین در شرایطی که شیوع کرونا در ایران همچنان   27
معاونت  فرشید االزمنی نوده،  26از پرستاران یک بیمارستان خصوصی در مشهد از کار اخراج شدند.

اعالم   نفر  500حداقل  ین استان رادر ا  اخراج شده يروهایتعداد ن  تهران يسازمان نظام پرستار  ییاجرا
پرستار   500تنها در بیمارستان آتیه تهران  27. سال دارند  20 ي افراد سابقه باال نیاز ا ی برخ که  کرد

پرداخت   ییچون توانایید کرده و گفته است: «أاخراج شدند. رئیس این بیمارستان اخراج پرستاران را ت
  20معادل  روهای به همه ن ای م یکن لیرا تعد  روهایاز ن ی مین ای م یمجبور بود میحقوق کارکنان را نداشت
طور داوطلبانه قبول کردند  به   مارستانیب  يروهاینفر از ن  100.  میحقوق بده  ي کارروز بدون کارانه و اضافه 

  1200از  نیامرارمعاش کنند. بنابرا ي گرید  منابع از  توانند ی بدون حقوق بروند چون م ی که به مرخص
 28.» میرا هم فسخ کن گرینفر د 500قرارداد   میمجبور شد  مارستانینفر پرسنل ب

در استان گیالن که در اسفند و فروردین وضعیت شیوع کرونا در آن بحرانی گزارش شده بود، پس از  
پرستار که با   600فروکش کردن میزان مراجعه به مراکز درمانی و کاهش بیماران بستري شده، 

 29ادهاي موقت جذب شده بودند، اخراج شدند.قرارد

هاي پیمانکاري و با قرارداد  هاي دولتی و خصوصی ایران به واسطه شرکت اغلب پرستاران در بیمارستان
شوند. ما در خبرنامه پیشین در این باره به تفصیل  موقت اشتغال دارند و مشمول افزایش حقوق نمی 

 ایم.نوشته 

 فقربازنشستگان: تحمیل  

  800میلیون و    2در قانون بودجه سال جاري دولت به افزایش حقوق و مستمري بازنشستگان به حداقل  
شود. در روزهاي  هزار تومان مکلف شد. این افزایش اما بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را شامل نمی
به   زایش حقوق پایانی فروردین با پرداخت نخستین حقوق بازنشستگان در سال جدید مشخص شد اف

 
 https://www.radiozamaneh.com/499081؛ 1399فروردین  27رادیو زمانه،  26
  https://bit.ly/2LrGUkz؛ 1399فروردین  30برنا نیوز،  27
  s://bit.ly/3cuBzF6http؛ 1399اردیبهشت  25خبرگزاري رسا،  28
  https://bit.ly/2yYJCeL؛ 1399اردیبهشت  25خبرآنالین،  29

https://www.radiozamaneh.com/499081
https://bit.ly/2LrGUkz
https://bit.ly/3cuBzF6
https://bit.ly/2yYJCeL
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خیر در اعمال افزایش حداقلی حقوق بازنشستگان أتعویق افتاده است. دولت کسري بودجه را علت اصلی ت
 30صندوق کشوري و تامین اجتماعی اعالم کرده است.

براساس اظهارات اکبر افتخاري، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوري، حداقل حقوق بازنشستگان باید 
میانگین دریافتی بازنشستگان تحت پوشش این صندوق    31هزار تومان افزایش یابد.   800میلیون و    2به  

میلیون   3درصد بازنشستگان دریافتی کمتر از  90هزار تومان بود و  800میلیون و  2در سال گذشته 
هزار تومان کمتر از رقم سید معیشت   440هزار تومان در ماه داشتند که حداقل یک میلیون و  500و 

 32شده در شوراي عالی کار است. تعیین

تري دارند. مستمري آنها بر اساس حداقل مین اجتماعی شرایط سختأبازنشستگان صندوق بازنشستگی ت
هزار تومان تعیین کرد   850شود. شوراي عالی کار حداقل دستمزد را یک میلیون و دستمزد تعیین می 

   برابر کمتر از رقم سبد معیشت تعیین شده است. 2,5که 

ند پس از  هست مین معیشت ناچار أبازنشستگان در ایران حداقل بگیر هستند و براي ت % 75نزدیک به 
 بازنشستگی دوباره با دستمزد کمتر و گاهی نیز در مشاغل غیررسمی کار کنند. 

که نرخ تورم به   است  مین اجتماعی در شرایطی أهاي بازنشستگی و تعدم تخصیص اعتبار به صندوق 
شود، و سرکوب  بشود با اثرپذیري از پیامدهاي کرونا بیشتر هم بینی می رسیده و پیش  %40بیش از 

مزدي بازنشستگان در کنار کارگران شمار بیشتري از آنان را در آستانه فقیر شدن یا فقر شدید قرار داده  
 است.

برابر   4کند که نزدیک به میلیون تومان برآورد می  9برآوردهاي غیررسمی خط فقر در سال جاري را 
برابر بزرگتر از میانگین دریافتی بازنشستگان    2,5مین اجتماعی و  أبازنشستگان تحقوق  بزرگتر از حداقل  

 33صندوق بازنشستگی کشوري است.

 
 https://www.radiozamaneh.com/503399؛ 1399اردیبهشت  20رادیو زمانه،  30
  https://bit.ly/3cylSfQ؛ 1399اردیبهشت  24و، فرار 31
 https://www.radiozamaneh.com/503007؛ 1399اردیبهشت  19رادیو زمانه،  32
  https://bit.ly/2WVOgSD؛ 1399اردیبهشت  20آزاد کارگران ایران،  اتحادیه 33

https://www.radiozamaneh.com/503399
https://bit.ly/3cylSfQ
https://www.radiozamaneh.com/503007
https://bit.ly/2WVOgSD
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 اعتراضات
، خیر انداخت. با این حالأرا به ت ها کارگري شد و موج اعتراض هاي تجمع  ، مانع برگزاريشیوع کرونا

خیر در پرداخت دستمزدها، اخراج تحت عنوان پایان قرارداد کار،  أت شد،بینی می طور که پیش همان
کرونا در نهایت موجب از  ویروس سازي و عدم تامین وسایل حفاظتی به منظور پیشگیري از خصوصی 

 سرگیري اعتراضات شد.  

 دارند چند مرتبه مقابل ساختمان  خیر افتاده أ تزوین که بیش از سه سال حقوق به کارگران کنتورسازي ق
عبداهللا در استان خوزستان هم در اعتراض به  کارگران شهرداري کوت   34استانداري قزوین تجمع کردند.

  خیر در پرداخت دستمزدها چند مرتبه دست از کار کشیدند. کارگران شهرداري در کردستان، لوشان، أت
هاي  یدئو در شبکه نیز با تجمع، انتشار و 35آباد، روانسر، تبریز و منجیل خرمشهر، جزیره هرمز، خرم 

خیر در پرداخت دستمزدهایشان اعتراض أها به تنگاري با مسئوالن دولتی و شهرداري اجتماعی یا نامه
 هاي پیمانکاري اشتغال دارند.شرکت شهرداري با قراردادهاي موقت و از طریق کردند. بیشتر کارگران 

ی که تحت عنوان مرخصی اجباري  ها و عدم پرداخت دستمزد کارگرانتعطیلی موقت کارگاه همچنین، 
بیکار شدند، با اعتراض کارگران در چند واحد تولیدي روبرو شد. از جمله کارگران کارخانه بازیافت زباله  

خیر در پرداخت دستمزد و تعطیلی موقت کارگاه تجمع  أاردیبهشت در اعتراض به دو ماه ت  16اهواز 
بیکار    ، در استان کرمان هم پس از شیوع کرونا  جوپارکردند. کارگران شرکت قطارهاي مسافربري و باري  

 36و بالتکلیف رها شدند و در اعتراض به این وضعیت تجمع کردند. 

و بویراحمد، قم، تهران، ایالم و چند استان  کهگیلویه هاي کارگران حمل و نقل درون شهري در استان  
حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا تجمع   مبنی برتحقق وعده دولت عدم دیگر هم در اعتراض به 

 کردند. 

. کارگران  ، آنهم در دو مرتبهترین اعتصاب کارگري اما در استان کرمان رخ داد بزرگترین و گسترده 
در کوهبنان، راور و زرند دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان    شرکت معادن کرمان به صورت همزمان

 
 https://www.radiozamaneh.com/500292؛ 1399اردیبهشت  3رادیو زمانه،  34
  https://bit.ly/3czRB0c؛ 1399اردیبهشت  23اتحادیه آزاد کارگران ایران،  35
  https://bit.ly/35Z0DRU؛ 1399اردیبهشت  23اتحادیه آزاد کارگران،  36

https://www.radiozamaneh.com/500292
https://bit.ly/3czRB0c
https://bit.ly/35Z0DRU
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دیبهشت به مدت  یکم ار  ازفرمانداري و دفتر نماینده ولی فقیه تجمع کردند. تحصن و اعتراض کارگران 
پس از آنکه وعده مسئوالن استانی و مدیران شرکت براي برطرف کردن نگرانی   سه روز ادامه داشت.
که   این بوداعتراضات دلیل شد.  ازسرگرفتهاردیبهشت  15از  عتراضات بار دیگر، اکارگران محقق نشد 

سهام شرکت به یک   ان مالک معادن کرمان اعالم کردند که مدیران صندوق بازنشستگی فوالد به عنو
شود. این شرکت قرار است سهام معادن را در بورس به  شرکت تجاري به نام تجارت داالهو واگذار می 

بندي مشاغل، افزایش دستمزد،  د. کارگران عالوه بر توقف این روند خواستار اجراي رتبه فروش برسان
اردیبهشت پس از هفت روز تحصن    23تضمین امنیت شغلی و تبدیل قراردادها از موقت به ثابت شدند.  

د  خو   مطالباتبخشی از    رسیدن به سنگ کرمان با توافق با مالک شرکت و  سرانجام کارگران معادن زغال
 38. کردند اعتصاب  دوباره کارگران  یک روز بعد اما 37به محل کار بازگشتند. 

 

 سازي و وضعیت شغلی خود در دو مرحله به خیابان آمدند.سنگ کرمان در اعتراض به خصوصیکارگران شرکت معادن زغال

 
 https://www.radiozamaneh.com/504225؛ 1399اردیبهشت  23رادیو زمانه،  37
 https://www.radiozamaneh.com/504816؛ 1399اردیبهشت  25رادیو زمانه،  38

https://www.radiozamaneh.com/504225
https://www.radiozamaneh.com/504816


 16                                                        12ة  شمار       حقوق کارگران در ایران                              
 

آهن فکورصنعت  کارخانه کنسانتره کارگران شرکت حفاري شمال، چدن کویر خاوران،  ،در همین دوره 
گهر سیرجان و معدن  ، روغن نباتی جهان، آب و فاضالب روستایی استان خوزستان، معدن گل زرند 

 یار فاریاب نیز تجمع یا اعتصاب کردند.کرومیت امین 

پس از کاهش آمار رسمی ابتال،   و شده بود،تر پرستاران هم که با شیوع کرونا شرایط کارشان سخت
قراردادهایشان تمدید نشد و بسیاري از آن مشمول افزایش حقوق نشدند، در اعتراض به این وضعیت در  

 39مناطق مختلف، از جمله تهران، گیالن و شیراز تجمع کردند.

 سرکوب: احضار و محاکمه کارگران متوقف نشد
کرونا متوقف و ساعت کاري کمتر شده   شیوع ویروس  با ام اداري ایران بخشی از نظ روند کار در نکه با ای

المللی خواستار آزادي زندانیان شده بودند، نهادهاي  هاي حقوق بشري و نهادهاي بینو سازمان بود 
سازي و صدور حکم براي کارگران و فعاالن کارگري ادامه  امنیتی و دستگاه قضایی به احضار، پرونده 

 .ند داد

زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران در حالی که دوره محکومیت خود را در زندان  یم جعفر عظ 
 40اي نوشت که در دادگاه حاضر نخواهد شد.گذراند باردیگر به دادگاه احضار شد. او در نامه می 

عبداهللا استان خوزستان که در اعتراض به معوقات مزدي  اردیبهشت کارگران معترض شهرداري کوت   23
 41.تجمع کرده بودند با شکایت مسئوالن شهرداري بازداشت شدند 

در آستانه یک مه، روز جهانی کارگر نیز فعاالن کارگري در چند شهر به صورت تلفنی احضار و یا تهدید  
عدنان فتحی، از فعاالن کارگري    42اسماعیلی و محمود صالحی به دادگاه سقز احضار شدند.شدند. عثمان  

 
و  https://www.radiozamaneh.com/502676؛ 1399اردیبهشت  17رادیو زمانه،  39

https://www.radiozamaneh.com/502930 
 https://www.radiozamaneh.com/502057؛ 1399اردیبهشت  14رادیو زمانه،  40
 https://www.radiozamaneh.com/504172؛ 1399اردیبهشت  23رادیو زمانه،  41
  y/35XNE37https://bit.l؛ 1399اردیبهشت  15اتحادیه آزاد کارگران،  42

https://www.radiozamaneh.com/502676
https://www.radiozamaneh.com/502930
https://www.radiozamaneh.com/502057
https://www.radiozamaneh.com/504172
https://bit.ly/35XNE37
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،  پروری گرام وسفی، یمیکر نیراماردیبهشت با تماس تلفنی احضار و بازجویی شد.  9در سنندج نیز 
 43نیز از دیگر فعاالن کارگري احضار شده در سنندج بودند.  ساعدپناه فیشر ی و امان ثیش 

اردیبهشت از احضار و بازداشت حسین کیارثی، کارگر شرکت    10تپه نیز  کارگران نیشکر هفتسندیکاي  
اعضاي هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران نیز به   44تپه خبر داد. کاغذپارس هفت

  شت یمع ن یبدون تام نهیقرنطعیت کارگران ساختمانی تحت عنوان «دنبال ایجاد کمپین اعتراض به وض
 45به مراجع امنیتی احضار، بازجویی و بازداشت شدند. »یگرسنگ  یعنی

همراه با شمار دیگري از   1398در تجمع روز کارگر سال فردا که  کیوان صمیمی، سردبیر مجله ایران 
سال   5فعاالن کارگري و دانشجویان بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود، از سوي دادگاه انقالب به 

ناهید خداجو، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران هم فروردین امسال به زندان    46زندان محکوم شد. 
برگزار   1398اردیبهشت  9کارگران در کرج که  احضار شد. دادگاه خداجو را به دلیل شرکت در تجمع

 47شد به شش سال زندان محکوم کرده است. 

فعاالن صنفی معلمان نیز از گزند سرکوب دستگاه قضایی در امان نماندند. محمد حبیبی، معلم و عضو  
شت  کانون صنفی معلمان تهران که دو سال قبل در تجمع مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه بازدا

 48، در زندان حکم اخراج از کار خود را دریافت کرد. ه بود و به هفت سال و نیم زندان محکوم شد 

اسماعیل عبدي، دیگر عضو کانون صنفی معلمان هم که براساس بخشنامه قوه قضاییه به مرخصی آمده  
، بازداشت  اردیبهشت در حالی که براي تمدید مرخصی خود به دادسراي اوین مراجعه کرده بود 1بود، 

ساله عبدي    10اردیبهشت گفت که دادگاه محکومیت    15و به زندان منتقل شد. وکیل این معلم زندانی  

 
 https://www.radiozamaneh.com/501746؛ 1399اردیبهشت  12رادیو زمانه،  43
  https://humanrightsinir.org/?p=74124؛ 1399اردیبهشت  10حقوق بشر در ایران،  44
  https://bit.ly/2AsZLcO؛ 1399فروردین  23ئاسو،  45
 https://www.radiozamaneh.com/499903؛ 1399اردیبهشت  1رادیو زمانه،  46
  news.org/?p=238028-https://www.hra؛ 1399فروردین  28هرانا،  47
 amaneh.com/500301https://www.radioz؛ 1399اردیبهشت  3رادیو زمانه،  48

https://www.radiozamaneh.com/501746
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https://www.hra-news.org/?p=238028
https://www.radiozamaneh.com/500301


 18                                                        12ة  شمار       حقوق کارگران در ایران                              
 

. محمود بهشتی لنگرودي دیگر عضو کانون  49که پیش از این تعلیقی بود به تعزیري تبدیل کرده استرا  
 .50شد صنفی معلمان که به مرخصی اعزام شده بود، دوباره به زندان بازگردانده 

  ی فالح  ی محمد تقاردیبهشت در یک بیانیه اعتراضی از احضار و بازجویی    25کانون صنفی معلمان ایران  
، اسکندر لطفی در مریوان و همچنین بازداشت  در تهران ی میمعلمان، جعفر ابراه ی کانون صنف ر یدب

ناهید فتحعلیان از معلمان بازنشسته در تهران و اجراي حکم محمدعلی زحمتکش که پیش از این در  
محکومیت را سپري کرده بود، اعتراض کرد و این احکام را   دورهدادگاه به هشت ماه زندان محکوم و 

 51.خواند  ی»مستقل و قانون يهاشکلو ت  یصنف تیسرکوب فعال وب یمع از چرخه  یبخش«

 ودکارگران مهاجر: فاجعه هریر
هاي کوچک، توقف ساخت و ساز و ممنوعیت آن دسته از  شیوع کرونا و تعطیلی بخش زیادي از کارگاه 

شود، شرایط زندگی را براي کارگران افغانستانی مهاجر در ایران  مشاغلی که «غیررسمی» خوانده می 
 .ه استتر کردسخت

ها هزار افغانستانی داوطلبانه به کشورشان بازگشتند یا از ایران اخراج  ده  1398تا پیش از پایان سال  
هزار افغانستانی ایران را ترك کردند. مراکز   240، 1399تا پایان فروردین  1398شدند. از آغاز اسفند 

هاي درمانی ایران در آغاز شیوع کرونا از پذیرش رایگان بیماران افغانستانی سرباز زدند، اما به گفته مقام 
با مسئوالن جمهوري اسالمی ایران، بیماران افغانستانی هم رایگان در   افغانستان پس از رایزنی یدولت 

ه شدند. مشکل دیگر کارگران افغانستانی که اغلب بدون برخورداري از بیمه و در  مراکز درمانی پذیرفت 
هاي حمایتی هرچند کم ارزش دولت ایران  مشاغل روزمزد اشتغال دارند، عدم امکان استفاده از بسته 

مین  أبود. دولت ایران اعالم کرد به کارگران مشاغل غیررسمی و کارگرانی که تحت پوشش بیمه ت 
کند. این  بودند و به دلیل شیوع کرونا شغل و درآمدشان را از دست دادند، کمک مالی می اجتماعی ن

 
 https://bit.ly/35Ylntb؛ 1399اردیبهشت  15ایران آنالین،  49
  https://t.me/kasenfi/9404؛ 1399اردیبهشت  22کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان،  50
  https://t.me/kasenfi/9441؛ 1399اردیبهشت  25کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان،  51
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  500شان از یک میلیون و  که جمعیت شود، گروهی  نمی   را شامل  هاي ساکن ایران ها اما افغانستانی کمک
 52.شودسه میلیون نفر تخمین زده می  هزار تا

گروهی از مهاجران جویاي کار   د: مرزبانان ایرانهاي افغانستان گزارش کردناردیبهشت رسانه  13
افغانستانی را که قصد ورود به ایران داشتند، دستگیر کرده،  پس از ضرب و شتم، آنها را با ارعاب و  

هاي ایران  . مقام شدن شماري از آنها شده استکه این امر منجر به غرق   راندند ه رودخانه هریرود  تهدید ب
هاي دولت  د مهاجران از افغانستان به ایران را انکار کردند اما پیگیري و یب و ورابتدا این موضوع را تکذ 

اردیبهشت    24افغانستان به تشکیل یک هیئت تحقیق براي بررسی ابعاد این ماجرا انجامید. این هیئت از  
  گفته  به  که  شد  پیدا شدگانغرق  از  نفر  18 اردیبهشت، جسد  19تا  53فعالیتش را آغاز کرده است.

 شود.می  دیده  نیز  شکنجه  آثار آنها  بدن روي  هرات، والیت  در  گُلران ولسوال   نوري، عبدالغنی

هاي محدودکننده بسیاري براي اشتغال و اقامت مهاجران افغانستانی  دولت ایران که پیش از این سیاست
بر دستمزد روزانه افزایش  وضع کرده بود، جریمه به کارگیري کارگران مهاجر بدون اجازه کار را تا پنج برا

:  ه استگفت  یوزارت تعاون کار و رفاه اجتماع  یکل اشتغال اتباع خارج  رید . محسن ابراهیمی، مه استداد
استفاده    یکار خارج  ي رویکه از ن  یانیکرونا کارفرما  روس یو  وعیش   لی کارگاهها به دل  ی لیبا توجه به تعط«

شمار  54»شوند. یم مهیهزار تومان جر 305 ،یمجاز هر کارگر خارج ریکنند، بابت هر روز اشتغال غ
هزار نفر و شمار دارندگان گذرنامه    951هاي ساکن ایران که داراي کارت آمایش هستند حدود  افغانستانی

 . 55هزار نفر اعالم شده است 450افغانستانی اقامت کاري یا تحصیلی دارند 

هاي دولتی ایران آبان سال گذشته همزمان با اعتراضات به گرانی بنزین که به سراسر کشور گسترش  مقام 
هایی که با عنوان  تري علیه مهاجران افغانستانی به کار گرفتند و در طرح هاي سختگیرانه یافت، سیاست

اي خارج از شهر منتقل و از آنجا  هشود، مهاجران افغانستانی را به اردوگاه ساماندهی اتباع بیگانه اجرا می

 
 https://www.radiozamaneh.com/500900؛ 1399اردیبهشت  7رادیو زمانه،  52
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خواستار امضاء   افغانستان  نیامور مهاجر ریوز ی، بلخ یعالم نیحس د یس گردانند. به افغانستان باز می 
شده است.  تفاهمنامه کارگري میان ایران و افغانستان



 

 نظرات خود را با ما درمیان بگذارید. 
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