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3 قمدقم

مقدمه

اینچهاردهمینخبرناقمکارگریزقانماستکمهردوقاهیکبارقنتشرقیشود.

تمرکزخبرناقمکارگریبررویایننکاتعمدهاست:اقنیتوسالقتدرقحلکار،انواعتبعیضدر
حوزهکارگری،قسائلقربوطبمکارزنان،کودکانکار،بیکاری،تعویقویاعدمپرداختدستمزدها،و

نیزقوضوعسازقاندهیواعتراضاتکارگری.

کمیک دارند نظر ایندوقاهناقمها گزارشقیکند. را ایران در کارگری اخبار پیگیر بمشکل زقانم
»تصویربزرگ«ازقوضوعحموقکارگرانایرانارائمکنند.گزارشپیشرورخدادهاوروندهاییرادر
قحدودهتمریبیقردادوشهریور۱۳۹۹/اوتوسپتاقبر۲۰۲۰دربرقیگیرد.خبرناقمقدعیپوشش

کاقلهممرخدادهانیست.

قادراولقاهقمهرسالیکخبرناقمساالنمهمقنتشرقیکنیمکمدرآنقوضوعاتعمدهدرحوزه
کارگریدریکبازهیکسالمبررسیقیشوند.دراولقاهقماقسالخبرناقمساالنمشماره۲ قنتشر
شد.خبرناقمویژهقربوطبمقسائلوقبارزاتصنفیقعلمانرانیزقیتوانیدازصفحمحموقکارگران

زقانمدریافتکنید.

https://www.tribunezamaneh.com/labor
https://www.tribunezamaneh.com/labor
https://www.tribunezamaneh.com/labor
https://www.tribunezamaneh.com/labor


4 اوتوسپتاقبر۲۰۲۰:آنسمگتشت

اوت و سپتامبر ۲۰۲۰: آنچه گذشت

دردوقاهیکمگتشت،فمروبیکاریگسترشیافت،اعتراضاتکارگریهم.

اعتصابفراگیرکارگرانپیمانیبخشنفتوانرژیرادرنوردید،وکارگرانهفتتپموهپکوهمسون
قاههایگتشتمدراعتراضبمخصوصیسازیدستازکارکشیدند.

ترکید، بود،سرانجام گرفتم رونق دولت ودخالت باحمایت اخیرًا کم نیز تهران بورس بازار حباب
تاقاه بازاربورس راتجربمکرد.۱سموط تاریخی باریزش۸۹هزارواحدی،سموطی ودر۱۶اوت
سپتاقبراداقمیافت،تادرجریاناینطلوعناپایداروافولزودرس،اندوختمهاواقیدهایبسیاری

ازخانوادههادرایرانبمتاراجبرود.

ایاالتقتحدهآقریکاپسازناکاقیدرتصویبپیشنویستمدیدتحریمهایتسلیحاتیایران،در
تبوتابفعالکردنقکانیسمقاشمیابازگشتخودبمخودیتحریمها،قندرجدرتوافمناقمبرجام،

است،آنهمدرحالیکمپیشترازاینتوافمناقمخارجشدهاست.

همزقاندرداروخانمهایایرانبمدلیلتحریمهایآقریکا،انسولینقلمیکمیابشدهاست.

دردوقاهیکمگتشت،قعلمانبارهاجلویقجلسشورایاسالقیتجمعکردند.نمایندگانقجلس
اقادررویایتغییرنظامریاستیبمپارلمانیاند،وهمزقانباطرحبازتعریفقعنای»رجلسیاسی«

قیکوشندقسیرنظاقیانرابمسمتخیابانپاستوربگشایندوهموارکنند.

قصطفیصالحیونویدافکاریهمسرانجامبیاعتنابمخواستوارادهعموقیاعدامشدند.قأقوران
اقنیتیجعفرعظیمزادهراپسازقثبتشدنتستکرونایاودرفرایندیکمشبیمبم»آدمربایی«بود

اززنداناوینبمسلولیانفرادیدرزندانرجاییشهربردند.

کروناهمسنانپابمپایگسترشفمرقیتازدوجانقیگیرد.ایرجحریرچی،قعاونکلوزارتبهداشت
نداریم،کلکشوردر زرد ندارد:»نارنجیو رنگیکروناییقعنایی ایرانگفتمکمدیگرتفکیکبندی

وضعیتقرقزقراردارد.«۲
  

درابتدایقاهسپتاقبر،قیمتکرهوتخمقرغسربمفلککشیدتانیمروبمیکغتاییاشرافیبدل
شود.بازنشستگانبیممتاقیناجتماعیقیگویندکمحموققانرابمدالرحسابکنید.طعنمایدرکار

نیست.ایناحتماالًخواستقلبیاغلبقزدبگیراندرایراناست.

برنا،۱۶اوت۲۰۲۰  ۱
انتخاب،۱۸سپتاقبر۲۰۲۰  ۲

https://www.borna.news/بخش-اقتصادی-45/1044876-بورس-امروز-مرداد-رکورد-سقوط-بازار-شکست
https://www.entekhab.ir/fa/news/575238/حریرچی-دیگر-نارنجی-و-زرد-نداریم-کل-کشور-در-وضعیت-قرمز-قرار-دارد-با-ادامه-این-روند-آمار-کشته%E2%80%8Cها-به-۴۵-هزار-نفر-هم-خواهد-رسید-در-برخی-شهرها-مانند-تبریز-و-قم-انفجار-کرونایی-اتفاق-افتاده-درصورت-استفاده-۹۵


5 سفرهکارگرانآبرفتماست

سفره کارگران آب رفته است
سموطارزشپولقلی،تورم،تحریم،قوجبیکاریدراثرشیوعویروسکروناوقشکالتریشمایو
ساختاریاقتصادیدستبمدستهمدادهاندوخانوادههایایرانیرادرگردابیکبحرانقعیشتی

فروبردهاند.

درنیممنخستقاهسپتاقبر،کرهدرظرفدوروز۹۰درصدگرانشد.قیمتتخمقرغدرعرضیک
هفتم،باافزایشبیسابمم۸۵درصدیازشانمای۲۰هزارناموتبمشانمای۳۸هزارناموترسیده
است.۳برایقهارافزایشقیمت،دولتواردعملشدوقیمتهرشانمتخمقرغرا۲۶هزارناموت

اعالمکرد،بمعبارتدیگر،رسمًا۶هزارناموتتخمقرغرادرقمایسمباقاهاوتگرانکرد.4

افزایشقیمتاقالمخوراکیبراساسدادههایقرکزآقاردریکبازهدوسالم:

قیمتدرقرداد۱۳۹۹قیمتدرقرداد۱۳۹۷

4۰۰۰ناموت۱۶۷۰ناموتسیبزقینی)یککیلو(

۱۰۷۱۹ناموت4۶۰۶ناموتقند)یککیلو(

۱۸۱۳۳ناموت۸۰۷۲ناموتبرنجوارداتی)یککیلو(

۱۷۹۵۳ناموت۹۸۹4ناموتقرغ)یککیلو(

۲۶۸۲۷ناموت۱۳۲۳4ناموتپنیر)یککیلو(

۸۷۲۲4ناموت4۶۷۰۵ناموتگوشتگوسالم)یککیلو(

رادیوزقانم،۱۵سپتاقبر۲۰۲۰  ۳
رادیوزقانم،۱۸سپتاقبر۲۰۲۰  4

بازنشستگانتاقیناجتماعیدرکرقانشاهدراعتراضبموضعیتقعیشتیشاندرخیابانسفرهخالیپهنکردند.۱۵ژوئیم۲۰۲۰

https://www.radiozamaneh.com/537538
https://www.radiozamaneh.com/538683


6 سفرهکارگرانآبرفتماست

بمگفتمتیرنگنیستانی،قدیرگروهتحمیماتتغتیمایانستیتوتحمیماتتغتیمایوصنایعغتایی
کشور،۲۲هزارخانوارایرانیقصرفقنابعپروتئینیجانوریشاقلگوشتهایقرقزوسفیدرابمدلیل

هزینمباال،بسیارقحدودکردهویابمطورکلیازسفرهخودحتفکردهاند.۵ 

براساسنظرسنجیایکمقرکزافکارسنجیدانشجویانایران)ایسپا(درقردادقاهدرقوردسبدغتایی
قصرف قرقز« »گوشت گتشتم سال یک طی ایرانی خانوارهای از درصد ۸ داده، انجام ایرانیها

نکردهاند.۶ 

بمهمینترتیب،براساسگزارشبانکقرکزیایراندرقردادقاهسالجارینرخاجارهبهادرتهران
نسبتبمقاهقشابمسالگتشتم۲۷,4درصدافزایشیافتماست.اینآقاردرقوردکلقناطقشهری
اینرقمدرگزارشهایغیررسمیبمطرزقعناداریبیشتر  رانشانقیدهد.۷ افزایش ۳۰,۶درصد

است.

کمیتمقزدشورایعالیکار،درتازهترینقحاسباتخودش)درقاهسپتاقبر(قبلغسبدقعیشترا
بدوندرنظرگرفتنقسکنوبهداشتودرقان۶قیلیونو۲4۹هزارناموتبرآوردکردهاست؛۲,4 
برابرحداقلدستمزدباتمامقزایایجانبیآن.درصورتافزودنهزینمبهداشتودرقانکمبماذعان
وزارتبهداشتودرقانسهمآندرسبدخانوارافزایشیافتم،سبدقعیشتبم۶قیلیونو4۳4هزار

ناموتافزایشپیداقیکندوشکافشبادستمزدبم۳قیلیونو۸۲۳هزارناموتقیرسد.۸ 

قرکز گزارش پایم بر اقا قیکنند خودداری فمر خط زیر جمعیت دقیق اعالم از حکوقتی نهادهای
پژوهشهایقجلسشورایاسالقیتادهکهشتمدرآقدیبرایتأقینهزینمزندگیباقشکلروبرو
هستند.قسعودخوانساری،رئیساتاقبازرگانیتهران،دراواخرقاهژوئیمگفتکم۶دهکدرآقدی

پایینجاقعمزیرخطفمرقراردارند،یعنیجمعیتیدرحدود۵۶قیلیوننفر.۹ 

برایتأقینقعاشقردم،دولتوعدهتوزیعبستمهایحمایتیوکاهشتورمرادادهاست،وعدههایی
کمیاعملینمیشوندیادرقیانماجراقتوقفقیشوند.

زقانم،۶سپتاقبر۲۰۲۰  ۵
ایسپا،۲اوت۲۰۲۰  ۶

رادیوزقانم،4سپتاقبر۲۰۲۰  ۷
ایلنا،۸سپتاقبر۲۰۲۰  ۸
زقانم،۳اوت۲۰۲۰  ۹

https://www.radiozamaneh.com/534405
http://ispa.ir/Default/Details/fa/2228/سبد-غذایی-خانوارهای-ایرانی
https://www.radiozamaneh.com/533686
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/964926-سبد-معاش-حداقلی-از-میلیون-هزار-تومان-گذشت-با-در-نظر-گرفتن-سهم-مسکن-هزینه-های-زندگی-حداقل-میلیون-هزار-تومان-است-محاسبات
https://www.radiozamaneh.com/524192


7 داروپیدانمیشود

دارو پیدا نمی شود
 

درکنارکمبوداقکاناتپزشکیبرایبیمارانکووید۱۹،نظامدرقانیایرانباکمبوداقالمداروییدیگر
همدستبمگریباناست.تحریمهایآقریکاتأقینوانتمالارزبرایوارداتدارورادشواروحتی
ناقمکنکردهاست.قسئوالنوزارتبهداشتودرقانکمبودبرخیاقالمداروییراتأییدقیکنند.
حیدرقحمدی،قدیرکلدارویسازقانغتاودارو۱۳سپتاقبرگفتکمکمبودداروبمخاطرنبودنارز
است.۱۰نرخدالردردوقاهگتشتمپیوستمافزایشیافتموبمنزدیکی۲۸هزارناموترسیدهاست.
برخالفوعدهقسئوالندولتیقبنیبرتأقینارزبمنرخ4۲۰۰ناموتبرایوارداتدارو،تاجراندارو

قیگویندکمهنوزارزقوردنیازآنهابرایوارداتتأقیننشدهاست.

بمصورتقشخصبیماراندیابتی۱۱،بیمارانپیوندکلیموامپیاسبیشازدیگرانباکمبوددارو
روبروهستند.انسولینقلمیدرداروخانمهایایرانکمیاباستوپزشکاننسخمقشابمداخلیآنرا
توصیمقیکنند.بیمارانپیوندکلیمکمباکمیابیقرص»سلسپت«روبروهستند۱۲،قجبورندداروهای
قشابمتولیدداخلرااستفادهکنند.بیمارانخاصازجملمبیمارانامپیاسهمهمینوضعیترا

دارند.گروهیازاینبیماران۱۶سپتاقبرقمابلساختمانسازقانغتاوداروتجمعکردند.۱۳  

درچنینشرایطی،ودرآستانمفصلسرقاکمباشیوعآنفوالنزاهمراهخواهدشد،وزارتبهداشتو
درقانهنوزنتوانستم»بماندازهکافی«واکسنآنفوالنزاواردکند.۱4قمامهایارشدحکوقتیایران

تحریمهایآقریکاراعاقلاصلیکمبودداروقیدانند.

 

همشهریآنالین،۱۳سپتاقبر۲۰۲۰  ۱۰
رادیوزقانم،۲۵ژوئیم۲۰۲۰  ۱۱
رادیوزقانم،۲اوت۲۰۲۰  ۱۲

انجمنبیماریهاینادرایران،۱۶سپتاقبر۲۰۲۰  ۱۳
رادیوزقانم،۶سپتاقبر۲۰۲۰  ۱4

اعتصابکارگرانشرکتفوالدجهانآراارونددرخرقشهر،۱۳اوت

https://www.hamshahrionline.ir/news/548921/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2
https://www.radiozamaneh.com/522282
https://www.radiozamaneh.com/524099
https://radoir.org/fa/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-mps-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%A8/
https://www.radiozamaneh.com/534358


8 قوجبیکاریاداقمدارد

موج بیکاری ادامه دارد

قوجبیکاریپسازشیوعویروسکروناهنوزفروننشستماست.روندورشکستگیوتعطیلیکسبو
کارها-درسالیکمرهبرایرانآنراسال»رونقتولید«نامنهاده-اداقمداردودرکارگاههایکوچک،

کارفرقایانکرونارابهانماخراجکارگرانقراردادهاند.

بنابمدادههایقرکزآقار،ازجمعیتشاغلکشوردربهاراقسالنسبتبمبهارسالگتشتم۳,۷درصد
کاستمشدهودراینقدتچیزیدرحدودیکقیلیونونیمشغلازدسترفتماست.۱۵آقاردقیمی
ازنرخبیکاریازبهارتاابتدایپاییزوجودندارد.اقابمگفتمیزدانسیف،قعاونوزیرصنعت،قعدن
وتجارت)۱۷سپتاقبر(،یکقیلیونو۷۰۰هزارنفرازکسانیکمکارخودراازدستدادهاندبرای
دریافتبیممبیکاریثبتنامکردهاند.۱۶تنهادراستانفارس،تعدادقشموالنقمرریبیممبیکاری
پسازشیوعکرونا،۵برابرافزایشیافتماست.بمگفتمعباسقاسمیرئیسکانونشوراهایاسالقی
کاراستانبوشهر،ازاسفند۹۸تاشهریور۹۹،درایناستان۹هزارنفرشغلخودراازدستدادهو

قشمولدریافتحقبیممبیکاریشدهاند.۱۷
 

براساسپیشبینیقرکزپژوهشهایقجلس،دراثرشیوعکرونا،۲,۹تا۶,4قیلیوننفرازجمعیت
شاغالنکشورکاستمخواهدشد.وقبنایبرآوردقعاونتاقتصادیوزارترفاه،چیزیدرحدود4,۸ 
شغلازبحرانکروناآسیبخواهنددیدکماینرقمقعادل۲۰,۳درصدازاشتغالکلکشوراست.۱۸

 
آقارواقعیبیکاراناقابزرگترازارقامرسمِیاعالمشدهاست.چراکمبسیاریازکسانیکمدرایران
شاغلشمردهقیشونددرقشاغلپارهوقتویادورههایکارورزیبادستمزدبسیارکمترازحداقل
دستمزدقصوبقشغولبمکارهستند.دستفروشانوکارگرانروزقردنیزکمبیشازهمموضعیتکار

وقعیشتشانقتأثرازشرایطکرونابوده،دراینآقارهابمحسابنمیآیند.
 

براساسآقارهایرسمی،نرخاشتغالزناننزدیکبمیکپنجمقردانونرخبیکاریدرجمعیتزنان
فعالتمریبادوبرابرقرداناست.اینرقمبرایزنانتحصیلکردهدرقمایسمباقردانتحصیلکرده
افزایشقییابد.ودراینقیان،نرخبیکاریزناندرقناطقشهریبیشازدوبرابرنرخبیکاریزنان

درنماطروستاییاست.

برخیازتجمعهایکارگریدراعتراضبماخراجوبیکاریدرقاهّهایاوتوسپتاقبر۲۰۲۰:
تجمعکارگرانسیمانلوشان •

تجمعکارگرانکارخانمکنتورسازیایرانواقعدرقزوین •
تجمعکارکناندفاترسهامعدالت •

تجمعکارگراناخراجیراهداریوحملونملجادهایقزوین •
تجمعکارگرانصابونسازیخرقشهر •

تجمعکارگراناخراجیشهرداریاقیدیم •
تجمعکارگراناخراجیکارخانمبرفاتاستانچهارقحالوبختیاری •

ایلنا،۱۳ژوئیم۲۰۲۰  ۱۵
تسنیم،۱۷سپتاقبر۲۰۲۰  ۱۶
ایلنا،۱۷سپتاقبر۲۰۲۰  ۱۷

خبرگزاریقهر،۱۶اوت۲۰۲۰  ۱۸

https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/939334-میلیون-نفر-از-جمعیت-فعال-کشور-کاسته-شد
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/27/2350827/معاون-وزیر-صمت-در-بوشهر-یک-میلیون-و-700-هزار-نفر-برای-دریافت-بیمه-بیکاری-ثبت-نام-کرده-اند
https://www.ilna.news/بخش-استان-ها-15/969556-تعدیل-کارگران-در-بوشهر-به-بهانه-شرایط-کرونایی-انتقاد-از-اجرا-نشدن-مصوبه-جذب-نیروی-بومی-در-منطقه
https://www.mehrnews.com/news/4999718/آسیب-۴-۸-میلیون-شغل-در-بحران-کرونا-۶-میلیون-نفر-بیکار-شدند
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تداوم اعتراضات کارگری

قوجاعتراضاتکارگریکمازنیممدوماردیبهشتآغازشدودرنیممتابستاناوجگرفت،همسنان
اداقمدارد.دردوقاهگتشتم،قربیاننهضتسوادآقوزی،قعلمانپیشدبستانی،قعلمانقراردادی،
قهمترین کردند. تجمع قجلس قمابل جداگانم طور بم نوبت چند در غیرانتفاعی قدارس قعلمان
خواستمآنهااقنیتشغلیاست.قعلمانخریدخدقتبرایاعتراضقمابلاداراتآقوزشوپرورش
رفتند،وقعلمانقأقوردرقدارسخارجازکشورنیزدراعتراضبمحموقپرداختنشدهقمابلدیوان

عدالتاداریتجمعکردند.

اعتراضاتپرستارانقشهداداقمداردوکارگرانپیمانیراهآهندرکرجوتهرانوخراساننیزدرچند
نوبتدستازکارکشیدندواعتصابکردند.

کرونا، ویروس شیوع با همزقان و است. نفر هزار هر ازای بم نفر ۱,۵ ایران در پرستار سرانم
بیمارستانهاازکمبودپرستاررنجقیبرند.راهحلوزارتبهداشتودرقانبرایجبرانکمبودنیروی
انسانیازسال۱۳۹۲بمبعد،استخدامقراردادیپرستارانبمواسطمشرکتهایپیمانکاریبوده
نااقنیشغلی، پرستاران،قوجب کاری قرارداد قوقتیسازی و درقانی برونسپاریخدقات است.
بیثباتیقعیشتیوروانینیروهایکاردربخشبهداشتودرقانشدهودرعینحال،سالقت
شهروندانراتابعحسابوکتابوسودجوییشرکتهایپیمانکاریکردهاست.بمگفتمقحمد
شریفیقمدم،دبیرکلخانمپرستارایران،درحالحاضرحدود۳۰درصدکادردرقانوبهداشتکشور

رانیروهایشرکتیتشکیلقیدهند.۱۹

ایلنا،۱۶اوت۲۰۲۰  ۱۹

اعتراضپرستارانقشهددربرابراستانداریخراسانرضوی،۱۳اوت۲۰۲۰

https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/954297-استثمار-پرستاران-فقط-با-هدف-سودجویی-شرکتی-سازی-پرستاران-بلای-جان-سلامت-مردم
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درکوتعبداهلل،اللی،سریشآباد،بناب،سراوان،قیرجاوه،بروجرد،لوشان،لوداب،ایرانشهر،قاهشهر،
جمع فرقانداریها و ساختمانشهرداریها قمابل شهرداری کارگران و... آبادان خرقشهر، یاسوج،
رابمگوش تااعتراضخودنسبتبمعدمپرداختحموقعمبافتادهوعدماقنیتشغلی شدند

قسئولینبرسانند.

نانوایاناستانیزدوگوجمدارانکرقانشاهدراعتراضبمعدمافزایشقیمتنانوگوجمقتناسببا
نرختورم،قمابلاستانداریهاییزدوکرقانشاهتجمعکردند.

رانندگاناتوبوسشهریکرقانشاه،کارگرانشرکتفوالدجهانآراارونددرخرقشهر،پرسنلحملو
نملشرکتهواپیماییهماوکارگرانشرکتکشتوصنعتکارونازجملمکارگرانیبودندکماخبار

اعتصابواعتراضآنهادردوقاهاخیرقنتشرشد.



11 بازنشستگان:حموققارابمدالرحسابکنید

بازنشستگان: حقوق ما را به دالر حساب کنید
تجمع فارس استانداری قمابل شیراز دور راه قخابراتی صنایع شرکت بازنشستم کارگران اوت، ۲۳
راهدورشیرازپرداخت بازشستمقخابرات از۱۳سال،هنوزقطالباتقزدی۱۳۰۰کارگر کردند.پس

نشدهاست.۲۰

۷سپتاقبر،شماریازبازنشستگانشرکتنفتقمابلساختمانشرکتنفتدرتهرانتجمعاعتراضی
بمپاکردند.۲۱

  
۱۵اوت،۵و۱۵سپتاقبرنیزبازنشتگانتاقیناجتماعیدرشهرهایقختلف)تهران،اصفهان،اروقیم،
نیشابور،اراک،کرج،رشت،ساریوقشهد(دراعتراضبموضعیتقعیشتیخودقمابلساختمانهای

اینسازقانتجمعکردند.

قانون اجرای برای کافی اعتبار اختصاص عدم اخیر سالهای در بازنشستگان اعتراض اصلی قحور
همسانسازیحموقبازنشستگانبودهاست.

بازنشستگان قستمری افزایش بم قکلف سازقان این اجتماعی، تاقین قانون ۹۶ قاده اساس بر
قتناسبباافزایشهایهزینمزندگیاست.برناقمهایپنجموششمتوسعمنیزدولتراقوظفبم

همسانسازیحموقبازنشستگانباشاغالنکردهاند.

ایلنا،4سپتاقبر۲۰۲۰  ۲۰
زقانم،۷سپتاقبر۲۰۲۰  ۲۱

اعتصابکارگرانقجتمعصنعتینیشکرهفتتپم

https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/962310-تکذیب-پرداخت-مطالبات-کارگران-بازنشسته-مخابرات-راه-دور-شیراز-نفر-با-گذشت-سال-به-طلب-خود-دست-نیافته-اند
https://www.radiozamaneh.com/534662
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درقاهژوئیموباتأخیریچهارقاهم،دریافتیبازنشستگانکارگریبراساسحداقلدستمزدقصوب
شورایعالیکار،۲۶درصدافزایشیافت.وقماقاتسازقانتاقیناجتماعیپسازتسویم۳۲هزار
قیلیاردناموتبدهیدولتبمسازقاناجتماعیازطریقواگتاریسهام،ازاجرایطرحهمسانسازی

خبردادند.

افزایش۲۶درصدیقستمریاقانمطمپایاناعتراضاتبازنشستگاننبود،چراکماینافزایشهیچ
تناسبیبانرختورموسبدقعیشتخانوارکارگریندارد.

 
بازنشستگاناهوازدرتجمع۱۵سپتاقبرخودنوشتمایدرستداشتندبااینقضمونکمحموققا
رابمدالرحسابکنید.بمگفتمعلیراستگو،رئیسهیئتقدیرهکانونبازنشستگانتاقیناجتماعی

استانفارس،۷۰درصدبازنشستگانایرانزیرخطفمرزندگیقیکنند.۲۲

ایلنا،۳سپتاقبر۲۰۲۰  ۲۲

https://www.ilna.news/بخش-استان-ها-15/962459-کاهش-درصدی-قدرت-خرید-کارگران-نسبت-به-سال-های-گذشته-در-شان-بازنشستگان-نیست-برای-دریافت-وام-میلیونی-ساعت-ها-در-صف-بمانند
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اعتصاب کارگران هفت  تپه و هپکو

اکارگرانقجتمعصنعتینیشکرهفتتپماز۱۵ژوئن۲۰۲۰دستبماعتصابزدند،وحاالایناعتصاب
درآستانم۱۰۰روزگیاست.

قهمترینخواستمهایکارگرانقعترضازاینقراراست:
پرداختفوریحموقهایقعوقموتمدیددفترچمبیمم •

بازگشتبمکارفوریکارگراناخراجشده •
بازداشتفوریاقیداسدبیگی،قدیرعاقلقتهمبمفسادارزی •

لغوخصوصیسازیوخلعیدقدیرانکنونی •
بازگرداندنثروتهایاختالسشدهبمکارگران •

۸اوت،عبدالنبیقوسویفرد،اقامجمعماهوازبمقحلتحمعکارگرانرفتوبمصراحتگفتکم
قدیریتهفتتپمبایدبم»نهادهایتوانمندینظیربنیادقستضعفان،ستاداجراییفرقانحضرت

اقامیاسپاه«سپردهشود.۲۳ 

نمایندگان کردند. دیدار ۹۰ اصل نمایندگانعضوکمیسیون با کارگرانقعترض نمایندگان اوت، ۱۲
قجلسبمکارگرانوعدهدادهاندکمظرفیکهفتمبرخیازقطالباتآنهاهمسونتمدیددفترچمبیمم
کارگران،پرداختحموققعوق،بازگشتبمکارکارگراناخراجیوخلعیدبخشخصوصیراپیگیری

کنندونتیجمآنرابماطالعکارگرانبرسانند.

ایرنا،۸اوت۲۰۲۰  ۲۳

-

https://www.irna.ir/news/83900445/امام-جمعه-اهواز-مدیریت-هفت-تپه-به-نهادهای-توانمند-واگذار-شود
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روابطعموقیقجتمعنیشکرهفتتپمدربیانیمای،ضمندعوتازکارگرانبمبازگشتبمکار،اعالم
کردکمدوقاهحموققعوقکارگراندر۱۷اوتپرداختشدهاست.۲4کارگرانعالوهبرپافشاریبر
دیگرخواستمهایخودهمسونلغوخصوصیسازیوبرکناریقدیرانکنونی،درقوردنحوهقحاسبم
ایلنا،درگزارشیبمتاریخ۱4  حموقنیزدرزقاناعتراضباکارفرقااختالفدارند.خبرگزاریرسمی

سپتاقبرنوشتکمدولتقخالفخلعیدازقالکانکنونیاینقجتمعاست.۲۵ 

قجتمعنیشکرهفتتپمازقدیمیترینکارخانمهایتولیدشکردرایراناست.اینقجتمعدرآذرقاه
۱۳4۰بابیشاز۲۰۰هکتارسطحزیرکشتوتولید۱۲هزارو۶۰۰تنشکرآغازبمکارکرد.درسال۱۳۹4،
هفتتپمبمبخشخصوصیواگتارشد.همسناناعتصاببخشیازکارگراناینشرکتاداقمدارد.

درحالیکملغوخصوصیسازیقحوراصلیاعتراضاتکارگریدربسیاریازواحدهایتولیددرایران
است،قماقاتایرانهمسنانبرپیگیریوشتابروندواگتاریهاتأکیددارند.۲سپتاقبر،علیرضا
آوایی،وزیردادگستریایران،باتأکیدبراینکم»خصوصیسازیازضرورتهایاجتنابناپتیرنظام
واقتصادقااست«،گفتکم»قسیرخصوصیسازیخوبپیشقیرود«،وباید»شتاب«بیشتری
بگیرد.۲۶دردوقاهگتشتم،عالوهبرکارگرانقجتمعنیشکرهفتتپم،کارگرانکارخانمپارسآقپول
ساوه،کارگراننیروگاهراقیناهوازوکارگرانکارخانمهپکواراکنیزدراعتراضبمخصوصیسازی

اعتصابکردند.

ایلنا،۲۱اوت۲۰۲۰  ۲4
ایلنا،۱4سپتاقبر۲۰۲۰  ۲۵
ایرنا،۲سپتاقبر۲۰۲۰  ۲۶

-

https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/957036-اطلاعیه-روابط-عمومی-هفت-تپه-برای-شروع-به-کار-همه-تجهیزات-فراهم-می-شود
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/967863-مخالفت-دولت-با-خلع-ید-از-مالک-هفت-تپه-عزل-اسدبیگی-مخالفان-موافقانی-دارد
https://www.irna.ir/news/84017353/وزیر-دادگستری-مسیر-خصوصی-سازی-خوب-پیش-می-رود
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کارگرانشرکتهپکواراکدستکمبمقدتدوهفتمدرقاهاوتدراعتراضبمعدمپرداختقطالبات
قعوق،خصوصیسازیوکاهشتولیددراعتصاببودند.

و تولید بحران درپی بعد واگتارشد.سمسال بمبخشخصوصی بارسال۲۰۰۶ هپکونخستین
اعتراضواعتصابکارگرانازقالکانخصوصیخلعیدشد.برایباردوم،اینشرکتدرابتدایسال
۲۰۱۷بمبخشخصوصیواگتارشد.بحراناقاباخصوصیسازیقجددتشدیدشد.تولیدهپکودر
حالحاضربمکمتر۱۰درصدرسیدهاست؛ونیمیازکارگراندرقرخصیودرانتظاررونقتولیدو

بازگشتبمکارهستند.



16 اعتصابفراگیرکارگرانقراردادیصنعتنفت

 اعتصاب فراگیر کارگران قراردادی صنعت نفت 

فراگیرتریناعتصابکارگریدردوقاهگتشتمدربخشانرژیرخداد،اعتصاباتیکمروزاولقاهاوت
باکارگرانیپیمانینفتوپتروشیمی،اکثرًادرجنوبکشور،شروعشدودراداقمکارگراننیروگاههای

برقنیزبمآنپیوستند.

داقنمایناعتصاباتتا۵۰پاالیشگاهونیروگاهدر۱۰استانکشورگسترشیافت.وبیشازدههزار
کارگرپیمانیبخشانرژیدراعتراضبمعدماقنیتشغلی،دستمزدپایین،تعویقپرداختحموق،

نبودشرایطایمنوسالمکار،خوابگاههایناقناسبدستازکارکشیدند.

درهفدهمینروزاعتصاب)۱۷اوت(،بیژنناقدارزنگنم،وزیرنفت،بابیاناینکماعتراضاتدربرخی
نماطبم»پیمانکاراندستمدوم«قربوطبودندو»ربطیبمنفتنداشتند«،سعیکردازدولترفع

قسئولیتکند.۲۷
 

باتداوماعتصابات،دربرخیازپاالیشگاههاحموققعوقکارگرانپرداختشدودربرخیدیگر،قیزان
حموقکارگرانافزایشیافت.هنوزاعتراضاتدربرخیازقراکزانرژیاداقمدارد.

نفت وزارت اقتصاد، تعدیلساختاری اجرایسیاستهای راستای در دهمهفتادشمسی قیانم از
برخیازفعالیتهاوپروژههاینفتیخودرادرچهارشرکتزیرقجموعماینوزراتیعنیشرکتقلی
نفت،شرکتقلیگاز،شرکتقلیصنایعپتروشیمیوشرکتقلیپاالیشوپخشفراوردههاینفتی
کارگرانصنعتنفتطرف برآوردقیشوددرحالحاضر۷۰درصد پیمانکارانخصوصیسپرد. بم

قراردادهایشرکتهایپیمانیهستند.۲۸ 

ایلنا،۱۷اوت۲۰۲۰  ۲۷
رادیوزقانم،۵اوت۲۰۲۰  ۲۸

https://www.ilna.news/بخش-اقتصادی-4/955133-من-طرف-کارگر-هستم-هنوز-طرحی-در-مورد-تخصیص-سوخت-به-خانوار-به-ما-ندادند
https://www.radiozamaneh.com/525017
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سرکوب فعالیت های کارگری

جمهوریاسالقیایرانفعالیتسندیکاهایقستملکارگریراتحملنمیکند،ازبمرسمیتشناختن
حقاعتصابواعتراضسربازقیزند،واعتراضهایکارگرانراباخشونتسرکوبقیکند.

نیروهایانتظاقیدردوقاهگتشتمدرچندنوبتبمتجمعاتصنفیکارگریحملمکردند،ازآنجملم
بمتجمع۲۵اوتکارگراناعتصابیقجتمعصنعتینیشکرهفتتپمقمابلفرقانداریشوش۲۹وتجمع

۷سپتاقبرکارگزارانقخابراتروستاییدرجلویقجلس.۳۰ 

احضارشد. زندان بم برایتحملسمسالحبس وقدنی، فعالسیاسی کیوانصمیمی، اوت، ۲۱
نیروهایاقنیتیاورادرجریانتجمعاعتراضیروزکارگرقمابلقجلسدر۱قم۲۰۱۹دستگیرکردند.
۱۷ژوئن۲۰۱۹،صمیمیباقیدوثیمماززندانآزادشد،اقاحدودیکسال،شعبم۲۶دادگاهانمالباو
راغیابیبمششسالحبستعزیریقحکومکرد.پسازاعتراضبمرایدادگاه،در۱۸قم۲۰۲۰ ۲۹ 
جلسمدادگاهباحضورخوداوبرگزارشد،ودراینجلسم،اوبماتهام»اجتماعوتبانی«بمسمسال

حبسقحکومشد.

۱۲سپتاقبر،نیروهایاقنیتیدوکارگرقعترضکنتورسازیایرانواقعدرقزوینرادرجریانتجمع
اعتراضیکارگراناینکارخانمتعطیلشدهدستگیرکردند.۳۱ایندوکارگرباسپردنتعهدآزادشدند.
درقاهسپتاقبرهمسنین،دادگاهانمالبتهرانسجادشکری،فعالکارگری،رابماتهام»اجتماعوتبانی
علیماقنیتقلی«و»تبلیغعلیمنظام«بمچهارسالحبستعزیریقحکومکرد.بهانمصدوراینحکم

قشارکتاودرتجمعاعتراضیروزجهانیکارگرقمابلقجلس)سال۹۸(بودهاست.۳۲

رادیوزقانم،۲۵اوت۲۰۲۰  ۲۹
رادیوزقانم،۷سپتاقبر۲۰۲۰  ۳۰

زقانم،۱۳سپتاقبر۲۰۲۰  ۳۱
هرانا،۱4سپتاقبر۲۰۲۰  ۳۲

۱۳سپتاقبرپنجمینسالقرگشاهرخزقانی،فعالصنفیکارگریبودکمجانخودراپشتقیلمهایزندانرجاییشهر

کرجدستداد.قسئوالنزندانعلتقرگاورا»سکتمقغزی«اعالمکردند.

https://www.radiozamaneh.com/530367
https://www.radiozamaneh.com/534712
https://www.radiozamaneh.com/537119
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26620/
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پیشتر،در۶اوت،نیروهایاقنیتیاطالعاتسپاهسجادشکریرابازداشتکردهبودند.اودرحال

حاضردربندعموقیزنداناوینقحبوساست.
 

همزقانباآغازسالتحصیلی۱۳۹۹-۱4۰۰،قحمدحبیبی)ازاعضایهیئتقدیرهوقسئولتشکیالت
کانونصنفیقعلمانایران(،اسماعیلعبدی)دبیرکانونصنفیقعلمانایران(،یاسراقینیآذر)از
اعضایکانونصنفیقعلمانقهاباد(،قحمدعلیزحمتکش،)فعالصنفیقعلماندرشیراز(وهاشم
از دفاع در فعالیتهایصنفی دلیل بم کانونصنفیقعلمانقشهد( خواستار)عضوهیئتقدیره
حموققعلمانویکنظامآقوزشیعادالنموبرابردرزندانبمسرقیبرند.ناهیدفتحعلیانوزینب

همرنگسیدبیگلودوقعلمبازنشستمنیزدرزندانقحبوساند.



19 جانجعفرعظیمزادهدرخطراست

جان جعفر عظیم زاده در خطر است

جعفرعظیمزاده،فعالکارگری،دبیرهیئتقدیرهاتحادیمآزادکارگرانایرانوازهماهنگکنندگان
طوقار4۰هزارنفریکارگرانبرایافزایشحداقلقزداست.اوبمدلیلفعالیتهایصنفیکارگری
درآوریل۲۰۱۵درشعبم۱۵دادگاهانمالبدرتهرانبماتهام»اجتماعوتبانیعلیماقنیتکشور«و
»تبلیغعلیمنظام«بمششسالزندانودوسالقحروقیتازعضویتدراحزاب،گروههایسیاسی
وفعالیتقجازی،رسانمهاوقطبوعاتقحکومشد.عظیمزادهاز۲۹ژانویم۲۰۱۹برایاجرایحکم
ششسالحبسخودبازداشتوروانمزنداناوینشد.درقاهژوئن۲۰۲۰،ودرشرایطیکمقطابق
بخشناقم۱۸قارس۲۰۲۰قوهقضائیمعظیمزادهقشمول»عفورهبری«وآزادیقیشد،بمخاطرپرونده
دیگریبماتهام»تبلیغعلیمنظام«بم۱۳قاهزندانقحکومشد.۳۳شعبم۳۶دادگاهتجدیدنظراستان

تهراندرقاهاوت،اینحکمجدیدراعینًاتأییدکرد.

۲۶ژوئیم۲۰۲۰:دوزندانییکیصبحودیگریبعدازظهربمجعفرعظیمزادهحملمکردندواورا •
قوردضربوشتمقراردارند.بعدتر،یکیازضاربان،عظیمزادهرادرحضورقأقورزندانبمقتلتهدید
کرد.۳4دراوین،زندانیانسیاسیدرکنارزندانیانجرایمخطرناکبدونرعایتاصلتفکیکزندانیان
برقبنایجرمنگهداریقیشوند.فعاالنصنفیکارگریازاحتمالسازقانیافتمبودناینحمالتابراز

نگرانیکردندوهشداردادندکمجانجعفرعظیمزادهدرخطراست.

۹اوت۲۰۲۰:تستکرونایجعفرعظیمزادهبمهمراه۱۱زندانیقحبوسدرزنداناوینقثبت •
اعالمشد.تستبیماریکووید۱۹بمشکلتصادفیاز۱۷زندانیگرفتمشدهبود.۳۵ 

و داد تشخیص اورژانسی را عظیمزاده جعفر حالجسمانی زندان، پزشک :۲۰۲۰ اوت ۱۶ •

هرانا،۸ژوئن۲۰۲۰  ۳۳
اتحادیمآزادکارگران،۲۶ژوئیم۲۰۲۰  ۳4

هرانا،۹اوت۲۰۲۰  ۳۵

جعفرعظیمزاده

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-25102/
http://www.etehad-e.com/حمله-به-جعفر-عظیم-زاده-در-داخل-زندان/
https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-26084/
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دستوراعزامفوریاورابمبیمارستانصادرکرد.قأقوراناقنیتیاقاعظیمزادهرابمجایبیمارستان
طالمانیبمزندانرجاییشهرکرجوبمسلولانفرادیقنتملکردند.۳۶اتحادیمآزادکارگرانایرانبا
انتشاربیانیمایانتمالپنهانیوغیرقانونیاینزندانیسیاسیبمزندانرجاییشهرکرجرا»آدمربایی«
اتفاق،جعفر این قتعاقب  کرد.۳۷ توصیف اقنیتی نهادهای ازسوی برناقمریزیشده« »پروژهای و

عظیمزادهدستبماعتصابغتازد.

و زندانیان خانوادههای اعضای و صنفی و اجتماعی قدنی، فعال ۵۰۰ :۲۰۲۰ سپتاقبر ۳ •
کارگری برایجعفرعظیمزاده،فعال بمخطرجانی بیانیمایقشترکنسبت در ایرانی جانباختگان
زندانیهشداردادندوخواهانانتمالهرچمسریعتردبیرزندانیهیئتقدیرهاتحادیمآزادکارگران

بمبیمارستانبرایدرقانوآزادیاوشدند.۳۸ 

۵سپتاقبر۲۰۲۰:جعفرعظیمزادهپسازانتمالبمبندعموقیزندانرجاییشهر،پساز۲۱  •
روزبماعتصابغتایخودپایانداد.۳۹ 

 

زقانم،۱۹اوت۲۰۲۰  ۳۶
اتحادکارگرانآزاد،۱۹اوت۲۰۲۰  ۳۷

زقانم،۳سپتاقبر۲۰۲۰  ۳۸
اتحادیمآزادکارگران،۶سپتاقبر۲۰۲۰  ۳۹

https://www.radiozamaneh.com/528613
http://www.etehad-e.com/جعفر-عظیم-زاده-در%E2%80%8C-اعتراض-به-انتقالش-و/
https://www.radiozamaneh.com/533516
http://www.etehad-e.com/جعفر-عظیم-زاده-پس-از-انتقال-به-بند-عمومی/


21 بیشاز4قیلیوندانشخقوزدرخطرقحروقیتازتحصیل

بیش از ۴ میلیون دانش آموز در خطر محرومیت از تحصیل 

ایران، ۱۵شهریورقاه۱۳۹۹،علیرغمنگرانیهاوهشدارهایکرونایی،حسنروحانی،رئیسجمهور
زنگآغازسالتحصیلی۱۳۹۹-۱4۰۰رابمصدادرآورد،البتماینباربمصورتویدئوییوغیرحضوری.
تراکمباالیکالسهایدرسیکمتهویمقناسبندارند،کمبودلوازمبهداشتیبرایپیشگیری،آشفتگی
عدم و اینترنت، پایین سرعت و باال هزینم قتناقض، بعضًا و ناقص قبهم، پروتکلهای قدیریتی،
برگزار بمشکلقجازی نماطیکمکالسها در نرمافزاری و اقکاناتسختافزاری بم برابر دسترسی

قیشودازجملمچالشهایاصلینظامآقوزشیدرآستانمسالتحصیلیجدیداست.

را قدارس بازگشایی بم تصمیم بیانیمای در تهران قعلمان صنفی کانون قشکالت، همین بم نظر
»زودهنگاموعجوالنم«دانستوضمنانتماداز»ساختارآشفتم«وزارتآقوزشوپرورشنسبتبم
فمدانزیرساختهاواقکاناتالزمبرایرعایتاستانداردهایسالقتیوبهداشتیدرقدارسابراز

نگرانیکرد.4۰
 

وزیر نمکی، سعید بم خطاب ناقمای در نیز ایران کودکان پزشکان انجمن رئیس بهراقی، قنصور
بهداشتهشداردادهکم»درصورتهممگیریکودکانبابازگشاییقدارس)...(تختهایقراقبت

ویژهکودکانبماندازهکافیدرکشورقوجودنیست«.4۱ 

زنگآغازقدارسدرشرایطیبمصدادرآقدهاستکمبمگفتمرضوانحکیمزاده،قعاونآقوزش
ابتداییوزارتآقوزشوپرورش،4قیلیونو۷۱۸هزارنفرازدانشآقوزانبمدلیلعدمدسترسیبم
تبلتوگوشینتوانستماندعضو»شاد«،شبکمقجازیآقوزشدانشآقوزیبشوندوبیمآنقیرود

کمازتحصیلبازبمانند.4۲ 

اخبارروز،  ۵سپتاقبر۲۰۲۰  4۰
همشهریآنالین،۱۵سپتاقبر۲۰۲۰  4۱

ایلنا،4اوت۲۰۲۰  4۲

طرححمیدنیکخواهبمقناسباتبازگشاییقدارسدرسایمکرونا

https://www.akhbar-rooz.com/بیانیه-کانون-صنفی-معلمان-تهران-پیرامو/
https://www.hamshahrionline.ir/news/549385/اعتراض-انجمن-پزشکان-کودکان-به-بازگشایی-مدارس-نامه-به-وزیر-بهداشت
https://www.ilna.news/بخش-اجتماعی-5/949241-عدم-دسترسی-به-تبلت-گوشی-علت-عدم-عضویت-میلیون-هزار-دانش-آموز-در-شبکه-شاد-نگرانی-از-پیوستن-دانش-آموزان-به-زمره-بازماندگان-از-تحصیل
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بنابمآقارهایرسمی،۱4۱هزارکودکدرسالتحصیلی۱۳۹۸-۹۹ایران،ازتحصیلبازقاندهبودند.نظر
بمشیوعکروناوتشدیدبحرانقعیشتی،پیشبینیقیشوداینرقمدرسالتحصیلیجدیدجهش

بزرگیداشتمباشد.
 .



23 کودکانکار:روایتهایهولناکازشاهینشهر

کودکان کار: روایت های هولناک از شاهین شهر

خبرهولناکبود،خبریکمدرروزهایابتداییقاهاوتدررسانمهایاجتماعیقنتشرشد:قسئوالن
ادارهحبس این زیرزقین در و »جمعآوری« خیابان از را کار کودک ۱۰ بهزیستیشاهینشهر اداره
استان بهزیستی قدیرکل کردند، تکتیب را خبر این بهزیستیشاهینشهر اداره کردهاند.قسئوالن

اصفهاناقاخیلیزودخبربرخوردوبرکناریقتخلفانراداد.4۳ 

۱۱سپتاقبر،جسد4کودککاردریککانالآبکشاورزیپیداشد.هر4کودکازقهاجرانافغانستانی
درایرانهستند.44بنابمگفتمقرضیمفرشاد،قدیرکلبهزیستیاستاناصفهان،کودکانغرقشده
همانکودکانینیستندکمدرزیرزقینبهزیستیحبسشدهبودند.دراینقورداطالعاتکافیازسوی

قماقاتبهزیستیقنتشرنشدهاست.

بمنملازحبیباهللقسعودیفرید،قعاوناقوراجتماعیسازقانبهزیستی،باشیوعکروناپتیرش
کودکانکاردرقراکزاینسازقانکاهشپیداکردهاست.بمگفتماودرسال۱۲،۹۸هزارکودکدر

اینقراکزحضورداشتند.4۵ 

زبالمگردی(،سوءتغتیم،عدم ایندرحالیاستکمکودکانکاربمدلیلنوعکارتحمیلی)ازجملم
دسترسیبماقکاناتبهداشتیوسرپناهقناسببیشازدیگراندرقعرضابتالبمکروناهستند.

تعطیل بعضًا و دارند قرار اقنیتی فشار تحت کودکان از حمایت قردمنهاد سازقانهای همزقان،
ازسوی اردیبهشتقاه۱۳۹۶ اوایل ازکودکانکاروخیابان«درتهراندر شدهاند.»جمعیتدفاع
»پلیساطالعاتواقنیتناجا«تعطیلشد.دراواخرقاهژوئناقسالنیزدفترجمعیتاقامعلی،کم
یکسازقانخیریمغیردولتیبابیشازدههزارعضواست،پلمپشدوقوسسودوقدیرجمعیت

اقامعلیبازداشتشدند.

درحالیکمآقارهایغیررسمیحکایتازوجودپنجتاهفتقیلیونکودککاردرایراندارد،قرکز
آقارواطالعاتراهبردیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیدراواخرخردادقاه۱۳۹۸تعدادکودکانکار
درایرانرادرحدود۵۰۰هزارنفراعالمکردهاست.بیشتراینکودکانقهاجرانافغانستانیهستند.
قماقاتایرانطی۳۵سالگتشتمازنزدیکبم۳۰طرحگوناگونبرایساقاندهیکودکانکاررونمایی

کردهاندکمتمریبًاتمامآنانبمشکستانجاقیدهاست.

قاده۷۹قانونکارایران،کارکودکانزیر۱۵سالراقنعکردهاستوبنابمقاده۸4همینقانون،
کارهایسختوزیانآوربرایکودکانزیر۱۸سالقمنوعاست.

 .

ایلنا،۵سپتاقبر۲۰۲۰  4۳
اخبارروز،۱4سپتاقبر۲۰۲۰  44

ایلنا،۷ژوئیم۲۰۲۰  4۵

https://www.isna.ir/news/99061510979/خاطیان-ماجرای-اداره-بهزیستی-شاهین-شهر-برکنار-شدند
https://www.akhbar-rooz.com/پیدا-شدن-جسد-۴-کودک-کار-در-شاهین-شهر/
https://www.ilna.news/بخش-اجتماعی-5/936763-فقط-درصد-سود-ناشی-از-زباله-گردی-به-کودکان-می-رسد-مقابله-با-کار-کودک-در-کارگاه-ها


24 »برایطنابدارشاندنبالگردنقیگردند«

»برای طناب دارشان دنبال گردن می گردند«۴6

سحرگاه۵اوت۲۰۲۰،قصطفیصالحیازبازداشتشدگاناعتراضاتقعیشتیدیقاه۹۶دراصفهان
اعدامشد،درحالیکمچندروزپیشازآندراعتراضبمتأییدحکماعدامسمنفرازبازداشتشدگان
اعتراضاتآبان۹۸،اقیرحسینقرادی،سعیدتمجیدیوقحمدرجبی،کارزاریکمعلیمقجازاتاعدام
شکلگرفت#اعدام_نکنیدبمطرزیگستردهفضایقجازیفارسیرادرنوردیدهوبازتابجهانیپیدا

کردهبود.

سازقانعفوبینالمللضمنقحکومکردناجرایحکماعدامقصطفیصالحیاعالمکردنگرانیهایی
جدیدرخصوصدادرسیناعادالنمازجملمشکنجموسایربدرفتاریهاوقحروقیتازدسترسیبم

وکیلانتخابیدرقرحلمتحمیماتوجودداشتماست.

۳۸روزپسازاعدامقصطفیصالحی،قاشیناعدامجمهوریاسالقیباردیگربمکارافتادودر۱۲ 
سپتاقبر۲۰۲۰،جاننویدافکاری،کشتیگیرجوانوازقعترضانتظاهراتاقتصادیوقعیشتیقرداد
۹۷درشیرازراگرفت،بیاعتنابمکارزارگستردهوجهانیایکمدرقخالفتبااعداماوشکلگرفتمبود.
از شماری و اروپا اتحادیم قلل، سازقان بشر حموق ارشد کارشناسان بینالملل، عفو سازقان
ریاست انتخابات دقوکرات کاندیدای آقریکا، جمهور رئیس جملم از جهان سیاسی شخصیتهای
جمهوریآقریکاووزرایخارجمچندکشوراروپاییبماعدامنویدافکاریواکنشنشاندادهوآنرا

قحکومکردند.

 

برگرفتمازیکیازپیامهایصوتینویدافکاریقبلازاعدامازدرونزندانعادلآبادشیراز 4۶

نویدافکاری
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کولبران:  آنان که بار مرگ خود را به دوش می کشند

۳۰ژوئیم۲۰۲۰یککولبرجوانبمناموزیرقحمدیدرقناطققرزینوسوددراستانکرقانشاه،هدف
شلیکقستمیمنیروهاینظاقیجمهوریاسالقیقرارگرفت.قتعاقبآنکارزاریدرفضایقجازیبا
هشتگ#کولبر_نکشیدشکلگرفت.درشاقگاه۲اوت،اینهشتگبارهاتوئیتوبمترنداولایران

بدلشد.

روندشلیکنیروهایانتظاقیبمکولبراناقاقتوقفنشد.

بمگزارشسازقانحموقبشریهمنگاو،تنهادرقاهاوت۵کولبردرقرزکردنشینایرانکشتمو۲۶ 
کولبرزخمیشدندکم۲۲قوردآن)4کشتمو۱۸زخمی(دراثرشلیکقستمیمنیروهایانتظاقیبوده

است.4۷ 

در۳۱اوت،سمکولبرجوانبمنامهایزانکواحمدی۲۷سالم،زانستحسننژاد۲۵سالموسروش
قکاری۲۰سالمدرقنطمم»باژار«نزیکبمشهرستانسردشتباتیراندازینیروهایقرزبانیکشتم

شدند.4۸
 

در۶سپتاقبرنیز،یککولبر۱4سالمبمنامقانیهاشمیاهلپاوهدراستانکرقانشاهازترسبازداشت
توسطقأقورانازارتفاعاتقرزینوسودسموطکردودچارجراحتهایعمیقشد.4۹

 
عالوهبرشلیکقستمیمقأقورانقرزبانی،سموطازبلندی،سرقازدگیوانفجارقینساالنمجانصدها
ایالم، و کرقانشاه کردستان، غربی، آذربایجان استانهای ایران، کردنشینغرب قناطق در را کولبر

قیگیرد.

اقنیتیدرحالیبمکولبرانشلیکقیکنندکمطبققاده۳۵قانون انتظاقیو نیروهای قرزبانانو
گترناقم،هرایرانیایکمازنماطغیرقجازواردکشورشدهیاازکشورخارجشود،بمیکتاسمقاه
حبستأدیبیقحکومخواهدشدودرصورتیکمبدونداشتنگترناقمیااسناددرحکمگترناقماز
نماطغیرقجازواردیاخارجشدهباشد،بمحداکثرقجازاتقندرجدرقاده۳4اینقانون،یعنیدوتا
ششقاهیاپرداختغراقتازیکهزارریالتادههزارریالیابمهردوقجازات،قحکومقیشود.
قجازات»قاچاق«کاالنیزقطابققاده۱۸قانونقبارزهباقاچاقکاالوارزنیزصرفًاجریممنمدیاست.

قماقاتجمهوریاسالقیدرسالهایگتشتمبارهاازارائمطرحهاییبرایحلقشکلکولبرانویا
کمکبمآنانخبردادهاند،ازآنجملمطرحساقاندهیوقتمرکزکردنکولبراندربازارچمهایرسمی

قرزیوایجادقعابرقانونیکمهیچکدامدرعملقحمقنشدهاند.

آقاردقیمیازتعدادکولبراندردستنیست.حسنعلوی،نمایندهقردمسنندجدرقجلس،درتابستان
کارشناسانقستمل، زد. نفرتخمین ۱۰۰هزار از بیش کردستان استان در تنها را کولبران ۹۸شمار
اینقناطقوسیاستهای رابمطورکلینتیجمتوسعمنیافتگی ایران کولبریدرقناطقکردنشین
از باالتر قناطق این در بیکاری نرخ رسمی آقار قیدانند. نماط این در ایران تبعیضآقیزحکوقت

قیانگیننرخبیکاریدرکشوراست.

همنگاو،۳۱اوت۲۰۲۰  4۷
رادیوزقانم،۶سپتاقبر۲۰۲۰  4۸
همنگاو،۹سپتاقبر۲۰۲۰  4۹

https://hengaw.net/fa/news/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%95-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-2
https://www.radiozamaneh.com/537948
C:\Abdee-PHP\Radio-Zamaneh\Abdee\translations\labor-rights\2020\06-august-september\زخمی شدن کولبر ١٤ سالە در ارتفاعات نوسود
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بنابمگزارشسازقانپزشکیقانونی،درپنجقاهمنخستسالجاری۷۵۹نفردرحوادثکارجان
خودراازدستدادند،اینرقمدرقمایسمباقدتقشابمسالقبلکمآقارقتوفیاتحوادثناشیاز
کار۷۲۹نفربود،حاکیازافزایش4,۱درصدیاست.۵۰  4۰درصدتلفاتحوادثکاربمدلیلسموطاز

بلندیاست.

۶سپتاقبر،ریزشقعدنزغالسنگدرهجدککرقانجانچهارکارگرراگرفت.۵۱ 

۷سپتاقبر،برقجانکارگر۱۹سالمرادرایالمگرفت.۵۲ 

۹سپتاقبر،یککارگر۱۸سالمدریکتعمیرگاهخودرودرروستاینیسانمبخشنوسودشهرستانجان
خودراازدستداد.۵۳ 

۱۱سپتاقبر،یککارگر4۸سالمدررشتبراثربرقگرفتنیجانباختویککارگر۲۸سالمحینکاردر
یککارخانمشهرکصنعتیفوالدلنجانبمدرونکورهذوبریختمگریسموطکردوجانداد.۵4 

۱۶سپتاقبر،دوکارگرجانخودرادرجریانانجامیکعملیاتساختمانیدرقجتمعبرفآبعلیاز
دستدادندودوکارگردیگرنیزقصدومشدند.۵۵  

اینهاتنهابخشیازحوادثکارقنجربمقرگ،قندرجدررسانمهایدولتیایراندریکبازه۱۰روزهدر
سپتاقبر۲۰۲۰است.

درقاهاوت،خبرتکراریحادثمبرایاتوبوسکارگرانبود.

۳اوت،قینیبوسحاقلکارگرانفصلیدرقحورفرعیروستایتاتارسفلیشهرستانراقیاندراستان
گلستان۵۶و۱۰اوت،اتوبوسحاقلکارگرانقعدنشرکتگهرزقیندرقحورسیرجانبمشیرازواژگون

شد.۵۷ 

پیشتردرقاهژوئن،تصادفاتوبوسحاقلکارگرانشرکتایرانخودرودرجادهنیشابور-قشهدقنجر
بمقرگیکنفروقصدوقیت۳4نفردیگرشدهبود.۵۸ 

براساسآقارسازقانپزشکیقانونیقازندران،طیسمقاهنخستسال۳۲،۱۳۹۹نفردرحوادث
ناشیازکارجانخودرادرایناستانازدستدادندکمدرقمایسمباقدتقشابمسالگتشتم۲۸ 
درصدافزایشقرگناشیازحوادثکاررانشانقیدهد.۵۹دراستانآذربایجانشرقینیز،بمگفتم
علیصفائیفردقدیرکلپزشکیقانونیایناستان،۳4نفرطیچهارقاهاولسالبراثرحوادثناشی

سازقانپزشکیقانونیکشور،۲۰سپتاقبر۲۰۲۰  ۵۰
زقانم،۶سپتاقبر۲۰۲۰  ۵۱

خبرگزاریقهر،۷سپتاقبر۲۰۲۰  ۵۲
ایلنا،۹سپتاقبر۲۰۲۰  ۵۳
ایلنا،۱۱سپتاقبر۲۰۲۰  ۵4
فارس،۱۶سپتاقبر۲۰۰  ۵۵

ایلنا،۳اوت۲۰۲۰  ۵۶
ایسنا،۱۱اوت۲۰۲۰  ۵۷
ایلنا،۲4ژوئن۲۰۲۰  ۵۸
ایسنا،۳اوت۲۰۲۰  ۵۹

https://www.lmo.ir/news/101047-افزایش-تلفات-حوادث-کار-در-پنج-ماه-امسال.html?t=اخبار
https://www.radiozamaneh.com/534389
https://www.mehrnews.com/news/5017545/برق-جان-کارگر-۱۹-ساله-را-در-ایلام-گرفت
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/965687-درگذشت-شاگرد-مکانیک-حین-کار
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/966833-فوت-کارگر-ساله-در-لنجان
https://www.farsnews.ir/tehran/news/13990626000750/حادثه-آوار-۲-کشته-و-۲-مصدوم-در-آبعلی-برجای-گذاشت
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/948934-واژگونی-مینی-بوس-حامل-کارگران-فصلی-در-رامیان-نفر-مجروح-شدند
https://www.isna.ir/news/99052115118/واژگونی-اتوبوس-در-محور-سیرجان-به-شیراز
https://www.ilna.news/بخش-استان-ها-15/930895-واژگونی-اتوبوس-کارکنان-ایران-خودرو-کشته-مصدوم-برجای-گذاشت
https://www.isna.ir/news/99051309261/آماری-که-پشت-کرونا-مخفی-شده-اند-رشد-روزافزون-حوادث-کار-در-مازندران
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ازکاردراستانجانخودراازدستدادند.اینآقاردرقدتقشابمسالگتشتم۲۱نفربود.۶۰
 

آقارهایرسمیقربوطبمحوادثکاردرایرانصرفاکارگرانقشمولقانونکاروتحتپوششبیمم
روزقزدوفاقد کارگران کار، قربانیانحوادث رادربرقیگیرند.حالآنکمبیشترین تأقیناجتماعی

بیممهایاجتماعیاند.

تأقین قانون اساس بر را خود کارگران قوظفاند کارفرقایان ایران، کار قانون ۱4۸ قاده با قطابق
اجتماعیبیممکنند.وبرحسبقاده۹۵اینقانون،قسئولیتاجرایقوانینورعایتبهداشتو
قوازینفنیبمطورکلیبرعهدهکارفرقاست.کارفرقابنابمقاده۹۱همینسندقانونی،قلزمبمتهیم
وسایلواقکاناتالزمبرایتأقینحفاظتوسالقتوبهداشتکارگران،آقوزشبمکارگرانونظارت
رعایت و کار قانون اجرایصحیح برای نظارت وظیفم است. بهداشتی و ایمنی قمررات رعایت بر
ضوابطحفاظتفنیوایمنی،بنابمقاده۹۶قانونکارِبمعهدهادارهکلبازرسیوزارتکارواقور

اجتماعیاست.

 ۶۰
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به صفحه ویژه حقوق کارگران در ایران سر بزنید:

نظراتخودراباقادرقیانبگتارید.برایگزارشهایآیندهچمپیشنهاداتیدارید؟

فارسی

https://www.tribunezamaneh.com/labor 

English

https://en.radiozamaneh.com/labor/

 لینک سایر گزارش ها

گزارش۱۱

گزارش۱۰

گزارش۹

 گزارش پیشین

گزارش۱۳
گزارش۱۲

https://www.tribunezamaneh.com/labor
https://en.radiozamaneh.com/labor/
https://www.tribunezamaneh.com/download/190042/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/186000/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/180595/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/235603/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/235603/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/235603/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/190042/?version=pdf
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