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حقوق کارگران در ایران

شماره ۱۸
تابستان  ۱۴۰۰ /  ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۱

بنیاد رسانه ای زمانه
.



4 ممدمه

مقدمه

این هجدهمین خبرنامه کارگری زمانه است. خبرنامه از شماره ۱۵ به صورت فصل نامه منتشر می شود.
تمرکز خبرنامه کارگری بر روی این نکات عمده است: امنیت و سالمت در محل کار، انواع تبعیض در 
پرداخت دستمزدها،  یا عدم  بیکاری، تعویق  کار،  زنان، کودکان  کار  به  کارگری، مسائل مربوط  حوزه 

موضوع سازماندهی و اعتراضات کارگری.

زمانه به شکل پیگیر اخبار کارگری در ایران را گزارش می کند. خبرنامه های زمانه می کوشند یک »تصویر 
بزرگ« از موضوع حموق کارگران ایران ارائه کنند. گزارش پیِش  رو رخدادها و روندهایی را در محدوده 
تمریبی تابستان ۱۴۰۰/ ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۱ در برمی گیرد. خبرنامه مدعی پوشش کامل همه رخدادها 

نیست.

ما در اول ماه مه هر سال یک خبرنامه ساالنه هم منتشر می کنیم که در آن موضوعات عمده در حوزه 
کارگری در یک بازه یک ساله بررسی می شوند. در اول ماه مه ۲۰۲۱/۱۴۰۰ خبرنامه ساالنه شماره ۳ منتشر 
شد. دو خبرنامه ویژه هم به تازگی منتشر کرده ایم که یکی به وضعیت پرستاران اختصاص داشته و 

دیگری به سرکوب مزدی در ایران.

همه خبرنامه ها را می توانید از صفحه حموق کارگران زمانه دریافت کنید. 

https://www.tribunezamaneh.com/download/263441/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/263441/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/264815/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/261929/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/labor
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مسائل عمده

انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد. ابراهیم رئیسی )عضو هیئت مرگ در جریان 
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷( و رئیس پیشین قوه قضاییه در انتخاباتی برنامه ریزی شده 
و بدون رقیب به عنوان فرد پیروز معرفی شد. او در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده کرد 
ساالنه یک میلیون شغل جدید ایجاد کند، نرخ تورم را تا یک سال بعد به نصف رقم کنونی و تا دو سال 
آینده به کمتر از ۱۰ درصد کاهش دهد، برای حل بحران مسکن ساالنه یک میلیون واحد مسکونی تازه 

احداث کند و شرایط را برای رشد اقتصادی شش درصدی فراهم نماید.

نرخ رسمی تورم ساالنه در مرداد ماه، زمان تحویل رسمی دولت به ابراهیم رئیسی، ۴۵,۲ درصد و نرخ 
تورم نمطه به نمطه ۴۳,۲ درصد اعالم شد. شاخص تورم برای گروه کاالهای خوراکی همانند فصل های 
گذشته بزرگ تر از شاخص کل تورم بود. نرخ تورم نمطه به نمطه کاالهای خوراکی در مرداد ماه به ۵۸,۴ 
درصد رسید که به معنای افزایش هزینه خانوار به همین میزان برای کاالهای خوراکی در نسبت با 

مرداد یک سال قبل است.۱ 

در بازار مصرف تورم برای مردم خشن تر از آمارهای دولتی قابل لمس بود. قیمت شیر و فرآورده های 
لبنی دوباره افزایش یافت.۲  گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز هم همانند ماه های گذشته دوباره 
گران شدند.۳  بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت متوسط ۷۱ درصد از اقالم خوراکی در تابستان امسال 

از مرحله بحرانی ــ یعنی افزایش بیشتر از ۲۴ درصد در یک سال ــ عبور کرد.۴
 

نرخ اجاره بها نیز در تابستان همانند سال های قبل افزایش یافت. دولت به مالکان اجازه داد تا سمف 
۲۵ درصد نرخ اجاره را افزایش دهند. نهادهای رسمی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
تهران نرخ تورم اجاره بها را ۳۶ درصد گزارش کردند.۵  مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران 

امالک تهران اما از افزایش ۶۰ درصدی نرخ اجاره بهاء در تهران و شهرهای بزرگ خبر داد.۶
 

همزمان با افزایش نرخ تورم، و پس از آنکه مذاکرات »بازگشت به برجام« به نتیجه نرسید، ارزش ریال 
نیز در نسبت با دالر و یورو کاهش یافت. دالر در یک ممطع به نزدیکی ۳۰ هزار ناموت رسید و یورو 

نیز از ۳۲ هزار ناموت فراتر رفت.۷ 

مرکز آمار ایران، گزارش ماهانه نرخ تورم  ۱
رادیو زمانه، ۵ شهریور ۱۴۰۰  ۲

تجارت نیوز، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰  ۳
رادیو زمانه، ۱۳ مرداد ۱۴۰۰  ۴

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ۹ شهریور ۱۴۰۰  ۵
رکنا، ۹ شهریور ۱۴۰۰  ۶

رادیو زمانه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰  ۷

https://www.amar.org.ir/news/ID/15786/شاخص-قیمت-مصرف-کننده-به-تفکیک-استان-مرداد-1400
https://www.radiozamaneh.com/682735
https://tejaratnews.com/افزیش-نرخ-کالاهای-اساسی
https://www.radiozamaneh.com/680071
https://tccim.ir/economic/fulldoc.aspx?nid=1560
https://www.rokna.net/fa/tiny/news-716413
https://www.radiozamaneh.com/682430
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افزایش جمعیت زیر خط فقر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در گزارشی از افزایش ۱۰ درصدی خط فمر در فاصله سال های 
این گزارش رشد پیوسته قیمت مواد غذایی و مسکن دو عامل مهم در  تا ۱۳۹۹ خبر داد. در   ۱۳۹۸
افزایش جمعیت زیر خط فمر اعالم شده و جمعیت زیر خط فمر در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ میلیون نفر 
برآورد شده است.۸  در این گزارش خط فمر برای یک خانواده سه نفره در سال ۹۸، درآمد ماهانه دو 
میلیون و ۷۸۵ هزار ناموت در نظر گرفته شده است که با داده های رسمی و رقم هایی که دیگر مسئوالن 

دولتی  برای خط فمر بیان کرده اند، نمی خواند.

رئیس کمیته امداد، یک نهاد خیریه حکومتی که دو میلیون و ۲۷۶ خانوار )۵ میلیون نفر( را تحت 
کرد.۹   اعالم  ناموت  میلیون   ۱۰ معادل  رقمی  را   ۱۳۹۹ سال  در  فمر  خط  ماهانه  درآمد  دارد،  پوشش 
کار  عالی  شورای  در  مزدی«  »مذاکرات  با  همزمان  گذشته  سال  اسفند  مستمل  کارگری  تشکل های 

خواستار تعیین حداقل دستمزد بر مبنای خط فمر ۱۲ میلیون تومانی شده بودند.

کارگران پیمانی نفت و گاز، بازنشستگان تأمین اجتماعی و معلمان نیز در جریان اعتراض های صنفی 
خود در تابستان امسال خط فمر را ۱۲ میلیون ناموت برآورد کردند و خواستار افزایش حداقل دستمزدها 

متناسبت با خط فمر شدند.

گرانی به هم پیوسته که در دو سال گذشته به بخش جدایی ناپذیر زندگی کارگران در ایران بدل شده 
است، شرایط زندگی را برای بسیاری از آنان سخت و ناممکن کرده است. تأخیر در پرداخت دستمزد 
را  به خودکشی  اقدام  نرخ  کار  از  اخراج  و  دولت  معیشتی  وعده حمایت های  نشدن  اندک، محمق 
افزایش داده است. تنها در سه ماه گذشته اقدام به خودکشی حداقل سه کارگر در رسانه های ایران به 
ثبت رسید. در ۱۹ شهریور یک معلم در استان فارس به دلیل مشکالت مالی خود را به دار آویخت.۱۰  
۲۴ خرداد یک کارگر در معدن سیرجان خودکشی کرد.۱۱  دوازدهم تیر هم یک کارگر ساختمانی در تهران 

به دلیل خودداری کارفرما از پرداخت معوقات مزدی اش اقدام به خودکشی کرد.۱۲ 

گزارش پایش فمر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرداد ۱۴۰۰  ۸
رادیو زمانه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۰  ۹

رادیو زمانه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۰  ۱۰
خبرگزاری کار ایران، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰  ۱۱

برنا، ۱۲ تیر ۱۴۰۰  ۱۲

https://saman.mcls.gov.ir/fa/filepool/15045/گزارش-شماره-89-مجموعه-گزارشهای-پایش-فقر-1-پایش-فقر-در-سال-۱۳۹۹?redirectpage=%2Ffa%2Fhome%2Farticle
https://www.radiozamaneh.com/681664
https://www.radiozamaneh.com/news/10-09-2021/#rz-684982
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1089662
https://www.borna.news/بخش-اجتماعی-4/725305-خودکشی-یک-کارگر-ساختمانی-در-تهران
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لشکر بیکاران در راه است

مرکز آمار ایران در گزارش های رسمی از سرشماری نیروی کار و جمعیت شاغل، کاهش نرخ بیکاری در 
پایان بهار امسال نسبت به یک سال قبل را اعالم کرده است.۱۳  در این گزارش نرخ بیکاری فصل بهار 
۸,۸ درصد اعالم شده است. کاهش نرخ بیکاری در سال های اخیر بیشتر از آنکه نتیجه اشتغال زایی 
باشد محصول خروج جمعیت جویای کار از بازار و کاهش جمعیت فعال اقتصادی است. نرخ مشارکت 
اقتصادی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۸، نخستین ماه های همه گیری کووید-۱۹ نزدیک به ۴ درصد 
کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۱۳۹۸، ۴۴,۷ درصد اعالم شده بود. در بهار امسال 
هرچند که به روایت مرکز آمار بخش اندکی از افرادی که شغل شان را در فاصله بهار ۱۳۹۸ تا زمستان 
۱۳۹۹ از دست داده بودند، دوباره به کار بازگشتند اما نرخ مشارکت اقتصادی هنوز ۴۱,۴ درصد است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان که تا پیش از همه گیری کرونا نیز یک ششم جمعیت مردان )در بهترین 
حالت( بود به ۱۳,۷ درصد تنزل یافته است. بر اساس اعالم مرکز آمار در فاصله بهار ۱۳۹۸ تا بهار ۱۳۹۹ 
بیش از یک میلیون نفر از بازار کار خارج شده اند.۱۴  از این جمعیت ۵۰۰ هزار نفر در بهار امسال به کار 
بازگشتند که تمامی آنان مرد بودند و در ممابل ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت زنان شاغل کاسته شد. کاهش 
از همه گیری  جمعیت زنان شاغل و نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آسیب پذیری بیشتر زنان شاغل 

کرونا است.۱۵ 

ممام های مسئول در ایران تا به حال آمار متفاوتی از مشاغل از بین رفته یا آسیب دیده در دوره همه 
گیری کرونا منتشر کرده اند، با این حال، گزارش های رسمی حاکی از خروج حداقل یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر از بازار کار است. تنها بخش محدودی از بیکار شدگان مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته 
میلیون  میلیون  دو  از  بیش  گفت  ماه  در شهریور  اسالمی  در مجلس شورای  ساری  نماینده  شدند. 
کارگر فصلی از آغاز همه گیری کرونا بیکار شده اند و بیمه ای ندارند. مرکز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی هم در یک گزارش اعالم کرد ۶۰ درصد کارگران فاقد بیمه اجتماعی هستند.

نظر به تداوم همه گیری کرونا در ایران ــ که موج پنجم آن همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری شروع شد و تا نیمه شهریور همچنان مهار نشده پیش می رفت ــ و رکود اقتصادی، کاهش 

شمار بیکاران در آینده نزدیک ناممکن به نظر می رسد.

حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه ای که به مجلس ارائه کرده جمعیت بیکار 
و شبه بیکار )شاغالن فاقد بیمه و مشاغل »غیررسمی«( را ۵,۸ میلیون نفر اعالم کرده است.۱۶  سازمان 
برنامه و بودجه نیز برآورد کرده است در سال آینده حداقل یک میلیون نفر به جویندگان کار افزوده 

شود.

 

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، بهار ۱۴۰۰، مرکز آمار  ۱۳
گزارش بررسی آمارگیری نیروی کار، بهار ۱۴۰۰  ۱۴

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، بهار ۱۴۰۰، مرکز آمار  ۱۵
برنامه راهبردی و عملیاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم  ۱۶

https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1400/neroo kar-1-1400.pdf
https://www.amar.org.ir/news/ID/15732/گزارش-بررسی-نتایج-طرح-امارگيري-نيروي-كار-_-بهار-1400
https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1400/neroo kar-1-1400.pdf
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/1400/05/24/140005241102006872339029.pdf
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تداوم اعتراضات

در سه ماه گذشته ده ها تجمع اعتراضی در نماط مختلف ایران برپا شد. کارگران نفت، گاز، پاالیشگاه و 
صنایع پتروشیمی فراگیرترین اعتصاب را سازمان دادند. کشاورزان و دامداران در استان های مختلف 
بازنشستگان همچون  کردند.  تجمع  بارها  دام  گرانی خوراک  و  نشدن حمابه  تأمین  به  اعتراض  در 
کارگران  کردند.  تحصن  تهران  در  شبانه روز  سبز  کارنامه  معلمان  آمدند.  خیابان  به  گذشته  ماه های 
شهرداری ها در نماط مختلف هم همانند ماه های قبل بیشترین سهم در فراوانی اعتراضات را داشتند.

تداوم اعتراضات
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خروش خوزستان

همه گیری کرونا، رکود اقتصادی، تورم فزاینده در کنار بحران کم آبی و خشکسالی اصلی ترین عامل 
اعتراض های تابستان امسال بودند. خوزستان، ثروتمندترین استان ایران به لحاظ منابع نفت و گاز، 
البته محرومیت تحمیل شده در تیرماه به خروش درآمد. ساکنان مناطق  از بحران کم آبی و  متأثر 
»حاشیه«ای و محروم حداقل برای ده شب متوالی در اهواز، حمیدیه، ایذه و دیگر شهرهای استان 
خوزستان به خیابان آمدند. حکومت در ابتدا تالش کرد نشان دهد با معترضان همدل است و به 
خواسته آنان رسیدگی می کند. برخالف این نمایش اما حداقل هشت تن از معترضان به ضرب گلوله 

کشته شدند و صدها تن بازداشت شدند.۱۷ در ادامه شبکه اینترنت در خوزستان مختل شد.

و  کهیگیلویه  آباد،  خرم  در  کرد.  سرایت  نیز  ایران  شهرهای  دیگر  به  خوزستان  استان  در  اعتراضات 
در  نیز  دیگر  شهر  چند  و  کرج  کرمانشاه،  تبریز،  رشت،  گرگان،  تهران،  مشهد،  اصفهان،  بویراحمد، 
همبستگی با معترضان در خوزستان و اعتراض به قطع برق تجمعات اعتراضی شکل گرفت.۱۸  در تبریز 

و تهران شماری از معترضان بازداشت شدند.۱۹ 

رادیو زمانه، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰  ۱۷
رادیو زمانه، ۶ مرداد ۱۴۰۰  ۱۸
رادیو زمانه، ۲۹ تیر ۱۴۰۰  ۱۹

https://www.radiozamaneh.com/680294
https://www.radiozamaneh.com/679064
https://www.radiozamaneh.com/678010
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بحران کسری بودجه و دستمزدهای معوقه: تهاجم دوباره به 
معیشت بازنشستگان

 ۴۰۰ تا  است  ممکن  مجلس  نمایندگان  گفته  به  که  دولت  بودجه  کسری  و  اقتصادی  رکود  تداوم 
پوشش  تحت  بازنشستگان  و  دولت  کارکنان  حموق  و  دستمزد  پرداخت  برسد،  میلیارد ناموت  هزار 
انداخته است. در روزهای نخست  را به تأخیر  بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی  صندوق های 

شهریور ماه رسانه های داخلی از پرداخت نشدن دستمزد بازنشستگان خبر دادند.۲۰ 

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت 
را تأیید کرد و گفت که به دلیل مشخص نبودن منبع تأمین مالی افزایش حموق معلمان، اجرای رتبه 

بندی حموق معلمان متوقف می شود.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در اظهارنظری مشابه گفت که دولت برای 
پرداخت حموق کارمندان هر سال باید از بانک مرکزی استمراض کند.۲۱

 
دولت و مجلس به همین بهانه تصمیم گرفته اند الیحه دائمی شدن متناسب سازی حموق بازنشستگان 
از  نادران،  الیاس  کنند.  کار خارج  از دستور  ارائه شد  به مجلس  امسال  ماه  تیر  در  که  را  با شاغالن 

نمایندگان همسو با دولت این الیحه را تورم زا دانسته است.

رادیو زمانه، ۱ شهریور ۱۴۰۰  ۲۰
تحریریه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۰  ۲۱

بازنشستگان تأمین اجتماعی

https://www.radiozamaneh.com/682522
https://www.tahririeh.com/news/11973/۳-برابر-فروش-نفت-حقوق-می-دهیم-دولت-لایحه-اصلاح-دستمزد-را-ارائه
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همسان سازی حموق بازنشستگان یکی از خواسته های اصلی بازنشستگان معترض در سال های اخیر 
بوده است. در تابستان امسال نیز بازنشستگان تأمین اجتماعی دستکم چهار مرتبه در تهران۲۲ ، خرم 
آباد، اهواز، مشهد۲۳ ، رشت۲۴  و شوش تجمع کردند. افزایش حموق دوره بازنشستگی، واکسیناسیون 
بازنشستگان  از دیگر خواسته های اصلی  رایگان  بیمه درمانی کامل  از  برخورداری  رایگان،  و  عمومی 
کارکنان صدا و سیما،   ، بازنشستگان صندوق فوالد۲۵  اجتماعی،  تأمین  بازنشستگان  بر  است. عالوه 
هواپیمایی جمهوری اسالمی۲۶  و اتوبوسرانی تهران هم در اعتراض به حموق ناکافی، پرداخت نشدن 

مزد و سنوات و تأخیر در پرداخت حموق تجمع کردند. 

توضیحاتمطالبهگروه

همسان سازی حموق؛  بازنشستگان تأمین اجتماعی

افزایش حموق بازنشستگی متناسب 

با خط فمر؛  

برخورداری از بیمه درمانی رایگان؛  

اصالح کانون های بازنشستگی؛  

مشارکت بازنشستگان در مدیریت 

تأمین اجتماعی؛  تسویه بدهی دولت 

به صندوق بازنشستگی

سه مرتبه در شهرهای تهران، خرم 

آباد، شوش، اهواز، مشهد، رشت و 

شیراز تجمع کردند

همسان سازی حموق؛  افزایش حموق بازنشستگان فوالد۲۷ 

دوره بازنشستگی

حداقل چهار مرتبه در البرز، اصفهان و 

اهواز تجمع کردند

 در تهران تجمع کردندپرداخت مطالبات مزدی معوقبازنشستگان هواپیمایی

۳۱ خرداد در تهران تجمع کردندهمسان سازی حموقبازنشستگان صدا و سیما۲۸ 

در تهران تجمع کردندپرداخت نشدن سنواتبازنشستگان اتوبوسرانی تهران

.

اتحادیه آزاد کارگران، ۶ تیر ۱۴۰۰  ۲۲
کانال تلگرام شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی، ۲۷ تیر  ۲۳

کانال تلگرام شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین اینجا  ۲۴
شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی، ۱۳ تیر  ۲۵

اتحادیه آزاد کارگران، ۶ تیر ۱۴۰۰  ۲۶
کانال تلگرام شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی، ۳ مرداد ۱۴۰۰  ۲۷

اتحادیه آزاد کارگران، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰  ۲۸

https://t.me/ettehad/91335
https://t.me/basta1397/4249
https://t.me/basta1397/4129
https://t.me/basta1397/4249
https://t.me/basta1397/4069
https://t.me/ettehad/91347
https://t.me/basta1397/4341
https://t.me/ettehad/91191
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تأخیر در پرداخت دستمزدها کارگران بسیاری از بخش های تولیدی و خدماتی را با فشار مضاعف روبرو 
کرده است. کارگران شهرداری در چند شهر، کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، کارگران آب و 
فاضالب استان خوزستان، پرستاران و کادر درمان بیمارستان خمینی کرج و بیمارستان تأمین اجتماعی 
تهران، کارگران سد شفا رود، کارگران شرکت تولیدی پاژن، کارکنان اورژانس اجتماعی تهران، کارگران 
مترو هشگرد و خط پنج مترو تهران، آتش نشانان ساوه و کارگزاران مخابرات روستایی استان همدان 

از جمله کارگرانی هستند که از یک تا ۱۴ ماه دستمزد طلب دارند. 

حقوق معوقه کارگران شهرداری و فضای سبز : 
توضیحاتاقدام اعتراضیحقوق معوقهشهر

مسئوالن شهرداری سکوت کرده اند.گفت و گو با رسانه ها۴ ماهپیرانشهر ۲۹ 

۴ ماه حموق، عیدی و سالند۳۰ 

سنوات، حق لباس، اضافه 

کاری سال قبل

کارفرما مدعی شده برای پرداخت گفت و گو با رسانه ها

دستمزد پول کافی ندارد.

مرکز دموکراسی و حموق بشر کردستان، ۱۸ مرداد ۱۴۰۰  ۲۹
خبرگزاری کار ایران، ۲۰ مرداد ۱۴۰۰  ۳۰

کارگران شهرداری بستان

https://www.mafnews.de/عدم-پرداخت-حقوق-کارگران-شهرداری-پیران/
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1116599
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عضو شورای اسالمی شهر کرج نامشخصکرج۳۱ 

خبر از تعویق در پرداخت حموق 

رفتگران و کارگران فضای سبز داد.

بیش از سه هفته تحصن، ۱۰ ماهکوت عبداهلل۳۲  

جلسه با مسئوالن استان

شهردار اعالم کرده است توان 

پرداخت مطالبات مزدی معوق 

کارگران را ندارد.

تجمع و تحصن در ممابل ۵ ماهرودبار۳۳ 

ساختمان شهرداری

۵ تا ۱۲ ماه عیدی و سنوات سی سخت۳۴  

سال ۹۸ و ۹۹

تجمع در ممابل ساختمان 

شهرداری، گفت و گو با 

رسانه ها

کارگران معترض به اخراج تهدید 

شدند. در سال جدید با رفتگران 

قرارداد امضاء نشده است.

تجمع در ممابل ساختمان یک تا پنج ماهاهواز۳۵ 

شهرداری، اعتراض به 

قراردادهای پیمانی

۹۶ کارگر اخراج شدند.

۶ ماه حموق + ۱۰ ماه حق خرمشهر۳۶ 

بیمه

راهپیمایی در سطح شهر

۲ ماه حموق + ۱۰ ماه اضافه بیجار۳۷ 

کار

تجمع و امتناع از جمع 

آوری زباله ها

سرپرست شهرداری مدعی شد که تجمع در محل کار۲ ماهسده۳۸ 

شش ماه از مطالبات مزدی معوق 

کارگران تسویه شده و تنها یک ماه 

باقی مانده است.

تجمع ممابل شهرداری ۴ ماهامیدیه۳۹ 

امیدیه، تجمع قابل 

استانداری خوزستان 

شهرداری برای پرداخت دستمزد 

پول ندارد.

تجمع در ممابل ساختمان ۶ ماهمیاندواب۴۰ 

نهادهای دولتی، حضور 

اعتراضی در نمازجمعه

تهدید کارگران معترض

تجمع در ممابل ساختمان بیش از یک سالبستان۴۱ 

شهرداری، گفت و گو با 

رسانه ها

مسئوالن شهرداری می گویند 

به دلیل مسدود بودن حساب 

شهرداری امکان پرداخت دستمزد 

کارگران را ندارند.

ایرنا، ۱۹ مرداد ۱۴۰۰  ۳۱
خبرگزاری کار ایران، ۲ مرداد ۱۴۰۰  ۳۲

رادیو زمانه، ۹ مرداد ۱۴۰۰  ۳۳
صبح زاگرس، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰  ۳۴

خبرگزاری کار ایران، ۲۲ تیر ۱۴۰۰  ۳۵
خبرگزاری صدا و سیما ایران، ۳ تیر ۱۴۰۰  ۳۶

خبرگزاری کار ایران، ۸ تیر ۱۴۰۰  ۳۷
خبرگزاری کار ایران، ۲ شهریور ۱۴۰۰  ۳۸
خبرگزاری کار ایران، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰  ۳۹
خبرگزاری کار ایران، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰  ۴۰

باشگاه خبرنگاران جوان، ۷ شهریور ۱۴۰۰  ۴۱

http://www.irna.ir/news/84433338/
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1108327
https://www.radiozamaneh.com/news/31-07-2021/#rz-679522
http://www.sobhezagros.ir/News/190507.html
https://www.ilna.news/بخش-خوزستان-94/1103564-تجمع-کارگران-خدمات-شهرداری-اهواز-مقابل-استانداری-خوزستان-شهرداری-شدن-خیابان-های-اهواز-از-کیسه-های-زباله-تصاویر
https://www.iribnews.ir/fa/news/3155020/اعتراض-کارگران-شهرداری-خرمشهر-امروز-برای-دریافت-حقوق
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1096444
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1121754
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1125137-مراجعه-کارگران-شهرداری-امیدیه-به-استانداری-اهواز
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1125043-معوقات-کارگران-شهرداری-میاندوآب-به-ماه-رسید
https://www.yjc.news/fa/news/7872700/تجمع-کارگران-شهرداری-بستان-در-اعتراض-به-حقوق-معوقه-ها-و-بیمه
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تجمع ممابل شهرداری، ۲ ماهآبادان۴۲ 

گفت و گو با رسانه ها

شهردار جدید هنوز منصوب نشده 

است.

گفت و گو با رسانه ها۴ ماهشهر قاضی۴۳ 

۵ ماه حموق، عیدی و یاسوج۴۴ 

سنوات ۹۸ و ۹۹

تجمع اعتراضی ممابل 

استانداری

پیمانکار توان پرداخت مطالبات 

مزدی کارگران را ندارد.

اطالع رسانی در شبکه های ۷ ماهنودشه۴۵ 

اجتماعی

اغلب کارگران شهرداری به واسطه شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و با قراردادهای موقت 
مشغول به کار هستند. عالوه بر این، در سه ماه گذشته، خبرهایی از اعتراض کارگران شهرداری زنجان، 

ایالم، بندرعباس، بوکان، مهاباد و لوشان نیز منتشر شد.

را دارند، کارگران چند واحد تولیدی، کارگران  در کنار کارگران شهرداری که بیشترین دستمزد معوقه 
پرداخت  در  تأخیر  با  نیز  ارتباطی  و  عمومی  خدمات  بخش  و  آهن  راه  فنی  ابنیه  و  خط  نگهداری 
دستمزدها، عملی نشدن وعده های حمایتی دولت مبنی بر پرداخت یارانه و یا تحمیل شرایط کاری 

سخت مواجهه هستند. 

نمونه هایی از اعتراضات کارگران دیگر بخش ها:
۲ تیر- کارگران نیروگاه حرارتی رامین اهواز  •

۶ تیر- کارگران شستشو و ضوعفونی کامیون ها در پایانه بندر خمینی  •
۱۰ تیر- رانندگان ماشین های حمل جسد تبریز  •

۱۲ تیر- کارگران اخراجی لوله سازی اهواز  •
۱۲ تیر- کارگران کاوه فلوت ساوه  •

۱۵ تیر- کارگران شرکتی مخابرات فارس  •
۱۹ تیر- کارگزاران مخابرات روستایی خراسان رضوی  •

۲۶ تیر- کارگران شرکت پاژن  •
۲۷ تیر- کارگران معدن مس سونگون ورزقان  •

۵ مرداد- کارگران آذرکام ارومیه  •

ارومیه،  و  شیراز  قزوین،  در  شهری  درون  اتوبوس های  رانندگان  نیز  عمومی  نمل  و  حمل  بخش  در 
رانندگان تاکسی در سمز و زنجان، رانندگان اسنپ فود در تهران، رانندگان کامیون در رشت، زرند کرمان 
و اردکان و همچنین کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن آذربایجان شرقی، ورامین و خراسان 

تحصن کردند.

خبرگزاری کار ایران، ۹ شهریور ۱۴۰۰  ۴۲
عصر اترک، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰  ۴۳

خبرگزاری کار ایران، ۱۴ شهریور ۱۴۰۰  ۴۴
مرصاد نیوز، ۱۱ شهریور ۱۴۰۰  ۴۵

https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1124634-کارگران-شهرداری-آبادان-دو-ماه-معوقات-مزدی-پرداخت-نشده-دارند
http://www.atraknews.com/new.aspx?id=2844434
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1126875
http://www.mersadnews.ir/news/413096/در-شهرداری-نودشه-چه-می-گذرد
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اعتصاب فراگیر کارگران نفت، گاز و پتروشیمی: خشم و اعتراض 
از میان کوره  های سوزان 

»برون سپاری« پروژه های میادین نفت و گاز و خصوصی سازی پاالیشگاه ها و صنایع پتروشیمی در 
طی چند دهه  گذشته شرایط کار و زندگی را برای کارگران غیرقابل تحمل کرده است. تابستان امسال 
کارگران رسمی، ارکان ثالث و پیمانی وزارت نفت بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع و 
اعتصاب کردند. فراگیر ترین اعتصاب کارگری در آخرین روزهای خرداد از پاالیشگاه بیدخون در منطمه 
ویژه انرژی عسلویه آغاز شد و به سرعت به بیش از ۱۰۰ پروژه نفت و گاز، پاالیشگاه و پتروشیمی در 
سراسر ایران تسری یافت.۴۶ مطالبات کارگران پیمانی که تابستان سال ۱۳۹۹ نیز اعتصاب کرده بودند، 

عبارت است از:

حذف شرکت های پیمانکاری  •
کاهش ساعت کار  •

کاهش روزهای کاری به ۲۰ روز و افزایش روزهای استراحت به ۱۰ روز  •
افزایش حداقل دستمزد به ۱۲ میلیون ناموت   •

بهبود وضعیت اقامتگاه و کیفیت غذا و خدمات بهداشتی  •
حق ایجاد تشکل کارگری  •

لغو قوانین مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی  •
ممنوعیت اخراج کارگران  •

در نخستین روزهای اعتصاب، کارفرمایان و شرکت های پیمانکاری کارگران معترض را به اخراج تهدید 
از  بیش  که  گفتند  معترض  کارگران  تأیید شد.  کارگر   ۳۴ اخراج  دستکم  تهران  پاالیشگاه  در  کردند. 
۷۰۰ نفر به اخراج تهدید شده اند.۴۷  ده ها تن از کارگران پتروشیمی گچساران هم به دلیل شرکت در 

اعتصاب از کار اخراج شدند.۴۸ 

دستاوردهای اعتصاب فراگیر کارگران نفت چه بود؟ 
تا روزهای پایانی شهریور گروهی از کارگران پس از برآورده شدن بخشی از مطالباتشان به محل کار 
بازگشتند. بر اساس اطالعاتی که شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز منتشر کرد،

وضعیت اقامتگاه کارگرانی که به محل کار بازگشتند بهبود یافته است؛  •
با خواسته افزایش حموق بخشی از کارگران اعتصابی موافمت شده است؛  •

کارفرمایان در بخشی از پروژه های مطالبه کاهش روزهای کاری و افزایش روزهای استراحت   •
یا همان طرح بیست/ده را پذیرفته اند؛

قراردادهای کارگرانی که به محل کار بازگشته اند اصالح شده است.  •

عالوه بر این تحمق این بخش از مطالبات معیشتی و صنفی، کارگران توانستند در جریان این اعتراضات 
شکل تازه ای از سازمان یابی را تجربه کنند. تشکیل شورای سازماندهی اعتراضات که هماهنگ کننده 
مجامع عمومی کارگران در مناطق مختلف است، یکی از دستاوردهای این اعتصاب فراگیر است که 

رادیو زمانه، ۱ تیر ۱۴۰۰  ۴۶
رادیو زمانه، ۲ تیر ۱۴۰۰  ۴۷

اتحادیه آزاد کارگران، ۱۴ تیر ۱۴۰۰  ۴۸

https://www.radiozamaneh.com/673879
https://www.radiozamaneh.com/674095/
https://t.me/ettehad/91556
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نزدیک به سه ماه ادامه یافت.۴۹ 

همزمان با اعتصاب کارگران پیمانی که مسئوالن ارشد وزارت نفت در برابر آن ها از خود سلب مسئولیت 
کردند، کارکنان رسمی و ارکان ثالث وزارت نفت نیز چند مرتبه تجمع و تحصن کردند.

کارگران ارکان ثالث چه می خواهند؟ 
کارگران ارکان ثالث همان کارگران پیمانی اما »متخصص« هستند و شرایط کاری با ثبات تری دارند. 
اگرچه آنها شرایط کاری و دستمزد بهتری در نسبت با کارگران پیمانکاری پروژه ای دارند اما در ممایسه 
با کارکنان رسمی و حتی قرارداد مستمیم با وزارت نفت، در شرایط کار و تخصص برابر، دستمزد به 
مراتب کمتری دریافت می کنند و از امکانات و خدمات رفاهی و درمانی وزارت نفت برخوردار نیستند.

میانگین دستمزد کارکنان رسمی وزارت نفت و شرکت های تابع آن در سال ۱۳۹۹، ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار 
ناموت اعالم شده است. دستمزد کارگران ارکان ثالث اما نه بر اساس بخشنامه های وزارت نفت که بر 
مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعیین می شود و میانگین آن در سال ۱۳۹۹ در بهترین 

حالت رقمی معادل ۶ میلیون ناموت بوده است.

کارگران ارکان ثالث خواستار رفع این نابرابری، دریافت دستمزد برابر با کارکنان رسمی، حذف شرکت های 
پیمانکاری و کاهش روزهای کاری )طرح ۱۴/۱۴( هستند.۵۰

 

رادیو زمانه، ۷ شهریور ۱۴۰۰  ۴۹
ایسنا، ۱۰ تیر ۱۴۰۰  ۵۰

کارگران پروژه ای نفت

https://www.radiozamaneh.com/683388
https://www.isna.ir/news/1400041007038/حرف-های-کارکنان-متخصص-پیمانکاری-نفت-و-گاز-که-باید-شنیده-شود
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چرا کارگران رسمی معترض هستند؟ 
نیز در تابستانی که گذشت  کارگران رسمی که در بخش دولتی وزارت نفت به استخدام درآمده  اند 
معترض بودند. دلیل اعتراض آن ها مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ بود. بر اساس قانون بودجه 
سمف دریافتی کارکنان دولت نباید بیشتر از ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ناموت باشد. اجرای این قانون به 
معنای کاهش حموق کارکنان رسمی وزارت نفت است. آن ها چند مرتبه با تجمع در محل کار یا حضور 

جمعی در تهران و تجمع ممابل ساختمان وزارت نفت و مجلس خواستار لغو این مصوبه شدند.

وزیر نفت و نمایندگان مجلس در تیر ماه همزمان با اعتصاب فراگیر کارگران پیمانی به کارکنان رسمی 
وعده کردند حموق و دستمزدشان را اصالح کنند. در مرداد ماه سرانجام سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی گفت که با مصوبه جدید دولت مشکل کارکنان رسمی وزارت نفت حل شده 
سمف  مشمول  پایه«  »حموق  تنها  که  است  کرده  مصوب  اسالمی  جمهوری  دولت  هیئت  است.۵۱  
افزایش ۱۵ برابری باشد. در واقع، بنابر این مصوبه، حموق پایه در نهادهای دولتی نباید بیشتر از ۱۵ 
برابر حداقل حموق مصوب شورای حموق و دستمزد باشد. و این به گفته  سخنگوی کمیسیون انرژی 

مجلس شورای اسالمی بر وضعیت حموق و در آمد بسیاری از کارکنان تاثیری نخواهد گذاشت.

خبرگزاری مهر، ۱۸ مرداد  ۵۱

https://www.mehrnews.com/news/5277181/مشکل-کاهش-حقوق-کارکنان-عملیاتی-وزارت-نفت-حل-شده-است
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هفت تپه: »خلع ید« رسمی شد 

اردی بهشت ماه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از صدور رأی خلع ید از امید اسدبیگی و مهرداد 
رستمی دو مالک مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خبر داد. ابالغ رسمی خلع ید از مالکان این 
شرکت اما تا شهریور ماه به تأخیر افتاد. در فاصله صدور رأی دادگاه تا ابالغ رسمی آن مالکان پیشین 

نیشکر هفت تپه تالش کردند با خبرسازی و روابط سیاسی مانع تحمق خواسته کارگران شوند.

در همین مدت، حمابه مزارع نیشکر به نصف کاهش پیدا کرد،۵۲ قرارداد کارگران غیرنیشکری و دفع 
آفات تمدید نشد، کارگران حراست و نگهبانی اخراج شدند و دستمزد کارگران پرداخت نشد.

در ابتدا کارگران دفع آفات که قراردادهایشان تمدید نشده بود، اقدام به تحصن در محل کار کردند.۵۳  
اعتراض و تحصن کارگران دفع آفات در بیستمین روز به بخش های دیگر تسری یافت.۵۴  مطالبات 

اصلی کارگران در این دور از اعتراضات که تا پایان مرداد ماه نیز ادامه داشت عبارت بودند از:

تعیین تکلیف شرکت  •
خروج مالکان پیشین شرکت و مدیران وابسته به آنها  •

پرداخت دستمزدهای معوقه  •

رادیو زمانه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۰  ۵۲
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،۲۳ تیر ۱۴۰۰  ۵۳
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، ۲۵ تیر ۱۴۰۰  ۵۴

کارگران هفت تپه

https://www.radiozamaneh.com/671313
https://t.me/syndica_7tape/4189
https://t.me/syndica_7tape/4213
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بازگشت به کار تمامی کارگران اخراجی  •
تمدید قراردادها  •

واکسیناسیون عمومی  •
توقف پرونده سازی برای فرزانه زیالبی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه  •

سی مرداد سرانجام قوه قضاییه از ابالغ رسمی رأی دادگاه مبنی بر خلع ید به مالکان نیشکر هفت تپه 
و دولت خبر داد.۵۵ 

رادیو زمانه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰  ۵۵

https://www.radiozamaneh.com/682348/index.html
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معلمان: تعلیق رتبه  بندی  

خصوصی سازی و »برون سپاری« موجب شده است معلمان شاغل در نظام آموزشی ایران در قالب 
گروه های  صنفی- حرفه ای مختلف تمسیم شوند: معلمان رسمی، معلمان خرید خدمات، معلمان حق 
تدریس، معلمان کارنامه سبز، معلمان مدرسه های غیرانتفاعی. به رغم توقف آموزش حضوری از اسفند 
۱۳۹۸ در ایران طی ماه های گذشته هر یک از گروه های معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی و 
شغلی خود اقدام به اعتراض کرده اند. گسترده ترین اعتراض را »کارنامه سبزها« انجام دادند. آن ها 
در تیرماه برای چند روز متوالی در تهران ممابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تحصن کردند. در 

شهریور ماه نیز باردیگر به خیابان بازگشتند.

در کنار آن ها، معلمان مدرسه های غیرانتفاعی نیز چند مرتبه با تجمع در ممابل ساختمان نهادهای 
حکومتی خواستار بهبود وضعیت معیشتی و شغلی خود شدند.

معلمان رسمی نیز در شهریور ماه دو مرتبه در اعتراض به »کاهش حموق« و »تعلیق رتبه بندی« ممابل 
ساختمان دیوان عدالت اداری،۵۶ مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.۵۷  رئیس سازمان 
برنامه و بودجه گفته است که »رتبه بندی حرفه  معلمان« که در ماه های پایانی دولت حسن روحانی 

تصویب شد به دلیل کسری بودجه و تأمین نشدن منابع مالی اجرا نخواهد شد.  

اتحادیه آزاد کارگران، ۶ شهریور  ۵۶
رادیو زمانه، ۱۴ شهریور  ۵۷

معلمان

https://t.me/ettehad/92733
https://www.radiozamaneh.com/684226
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شکل اعتراضمطالباتگروه معترض

افزایش دستمزد،  معلمان رسمی

توقف کاالیی سازی آموزش،  

اجرای رتبه بندی حموق معلمان،  

واکسیناسیون عمومی رایگان

دو مرتبه تجمع در ممابل ساختمان 

مجلس،  شورای اسالمی و سازمان 

برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری،  

بیانیه و گفت و گو با رسانه ها

استخدام رسمی در آموزش و پرورش،  )این معلمان کارنامه سبز

گروه از معلمان فارغ التحصیالن دانشگاه ها 

هستند که به صورت موقت جذب آموزش 

و پرورش شده اند. استخدام آن ها به قبولی 

در آزمون استخدامی مشروط شده است. 

آن ها در آزمون استخدامی نمره الزم را کسب 

کرده اند اما آموزش و پرورش از استخدام 

آن ها سر باز می زند.(

تحصن شبانه روزی ممابل ساختمان 

آموزش و پرورش،۵۸  

تجمع ممابل ساختمان مجلس شورای 

اسالمی

پرداخت حموق معوقه،  معلمان مدرسه های غیرانتفاعی

تبدیل قراردادها،  

)آموزش و پرورش موسسان و مالکان 

مدرسه ها غیرانتفاعی را مسئول حموق و 

قرارداد کاری معلمان این مدرسه ها می داند.(

تجمع در ممابل ساختمان مجلس۵۹ 

استخدام در آموزش و پرورش،  آموزشیاران نهضت سوادآموزی

معلمان قرآن نهضت سوادآموزی که از آزمون 

استخدامی کنار گذاشته شده اند خواستار 

استخدام رسمی هستند

تجمع در ممابل مجلس

اجرای طرح رتبه بندی مشاغل،  سرایدارن مدارس

افزایش دستمزد،  تبدیل قراردادها

تجمع در ممابل ساختمان مجلس 

شورای اسالمی۶۰ 

رادیو زمانه، ۲۱ تیر ۱۴۰۰  ۵۸
ایسکانیوز، ۸ تیر ۱۴۰۰  ۵۹

رادیو زمانه، ۱۳ تیر ۱۴۰۰  ۶۰

https://www.radiozamaneh.com/676717/
https://www.iscanews.ir/news/1101181/ماجرای-تجمع-های-معلمان-غیرانتفاعی-پولهای-سنگین-ثبت-نام-در-مدارس
https://www.radiozamaneh.com/675689
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بهداشت و درمان: کادر درمان »فرسوده« است 

تر کرده  کارکنان بخش درمان سخت  برای  را  انتمال کرونا شرایط  ناتوانی حکومت در کنترل چرخه 
است. در تابستان امسال شمار بیماران بدحالی که نیازمند بستری در مراکز درمانی بودند نسبت به 
فصل های گذشته ــ متأثر از شتاب گرفتن شیوع کرونا ــ افزایش یافت. افزایش بیماران و پر شدن 
ظرفیت تخت های بیمارستانی در بسیاری از بیمارستان ها موجب افزایش ساعت کار و فشار روانی 
کادر درمان و به ویژه پرستاران شد. مسئوالن دانشگاه های علوم پزشکی در استان های مختلف بارها 
خانه  دبیرکل  ممدم،  شریفی  محمد  کردند.  گالیه  پرستاران  ویژه  به  و  درمان  کادر  شدن  فرسوده  از 
پرستار کمبود پرستار و سرانه پرستار در بیمارستان های ایران را »فاجعه« خواند.۶۱  معاون توسعه نظام 
پرستاری ایران هم گفت: »در پیک پنجم کرونا در برخی استان ها یک پرستار ۲۵ بیمار را مدیریت کرده 
است.«۶۲  فشار کار و دستمزد اندک در دو سال گذشته آمار تماضا برای مهاجرت و مهاجرت پرستاران 
از ایران را افزایش داده است. فروردین امسال رئیس هیئت مدیره خانه پرستار تهران گفته بود از زمان 

آغاز همه گیری کرونا ماهانه ۵۰۰ پرستار از ایران مهاجرت کرده اند.

مرگ پرستاران و کادر درمان به دلیل واکسیناسیون آن ها کاهش یافت اما به طور کامل متوقف نشد. 
محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری ایران در مرداد ماه از ابتال حداقل ۱۲۵ هزار پرستار 

به کووید-۱۹ و مرگ دست کم ۱۲۰ پرستار بر اثر کرونا از زمان آغاز همه گیری تا مرداد ۱۴۰۰ خبر داد.۶۳
 

به رغم افزایش فشار کاری بر پرستاران و کادر درمان دولت ایران همچنان بر خصوصی سازی بخش 
سالمت تأکید دارد و مانع از رسمی شدن قرارداد پرستاران شرکتی می شود.

فشار کار و دستمزد اندک، وضعیت روانی و سالمت اجتماعی پرستاران را تهدید می کند. بر اساس 
نتایج یک بررسی در میان پرستاران بیمارستان های مالیر در استان همدان ۲۷,۵۶ درصد پرستاران 
برای  »آمادگی  درصد   ۹,۹ و  بوده اند  افکار خودکشی«  »دارای  کرونا  گیری  از شروع همه  ایران پس 

خودکشی« داشته اند.۶۴
 

پرستاران و دیگر کارکنان بخش درمان نیز مانند کارگران سایر بخش ها در تابستان امسال چند مرتبه 
با تجمع ممابل ساختمان نهادهای دولتی و محل کار خواسته های خود را فریاد زدند. چند نمونه از 

اعتراضات شاغالن این بخش که در رسانه ها انعکاس یافت عبارتند از:

تجمع کارکنان بیمارستان خمینی کرج به دلیل تأخیر در پرداخت حموق و نامشخص بودن   •
مالکیت و مدیریت بیمارستان۶۵ 

تجمع پرستاران بیمارستان روحانی باِبل به دلیل تأخیر در پرداخت دستمزد۶۶   •
تجمع پرستاران بیمارستان تأمین اجتماعی در اعتراض به اصالح احکام بازنشستگی و کاهش   •

حموق۶۷ 
تجمع کارکنان طرح تحول سالمت استان خوزستان با خواست تبدیل قراردادها از موقت به   •

آفتاب یزد، ۱۱ شهریور ۱۴۰۰  ۶۱
سازمان نظام پرستاری ایران، ۱۶ شهریور ۱۴۰۰  ۶۲

رادیو زمانه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۰  ۶۳
ایسنا، ۱۹ شهریور ۱۴۰۰  ۶۴

رادیو زمانه، ۷ مرداد ۱۴۰۰  ۶۵
اتحادیه آزاد کارگران، ۱ شهریور  ۶۶
خبرگزاری کار ایران،۱۵ تیر ۱۴۰۰  ۶۷

http://aftabeyazd.ir/index.php?newsid=194729
http://www.ino.ir/صفحه-اصلی/اخبار/فاجعه-کمبود-پرستار-در-پیک-پنجم-کرونا-مدیریت-۲۵-بیمار-با-یک-پرستار
https://www.radiozamaneh.com/680898/
https://www.isna.ir/news/1400061712808/کرونا-و-زخم-خودکشی-بر-پیکر-کادر-درمان-افزایش-روند-خودکشی
https://www.radiozamaneh.com/679267/
https://t.me/ettehad/92658
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1100058
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رسمی۶۸ 
تجمع کارکنان شرکتی مرکز بهداشت قم به دلیل اخراج از کار و قراردادهای موقت۶۹   •

و  پرداخت دستمزد  در  تأخیر  به  اعتراض  در  کردستان  پزشکی  علوم  کارکنان شرکتی  تجمع   •
حموق ناکافی۷۰ 

کارکنان مرکز بهداشت شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی معوق۷۱   •
سودجویی  پزشکی،  کارورزی  طرح  به  اعتراض  در  شهر  چند  در  )رزیدنت(  پزشکان  تجمع   •

شرکت های بیمه و استثمار پزشکان۷۲ 

 

اتحادیه آزاد کارگران، ۷ شهریور ۱۴۰۰  ۶۸
خبرگزاری کار ایران، ۱۳ تیر ۱۴۰۰  ۶۹

خبرگزاری فارس، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰  ۷۰
ایسنا، ۹ شهریور ۱۴۰۰  ۷۱

رادیو زمانه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰  ۷۲

https://t.me/ettehad/92780
https://www.ilna.news/بخش-کارگری-9/1099248-کارکنان-شرکتی-مراکز-خدمات-جامع-سلامت-قم-به-تهران-آمدند-خواستار-اجرای-طرح-تبدیل-وضعیت-استخدامی-خود-هستیم
https://www.farsnews.ir/kordestan/news/14000610000240/تجمع-اعتراضی-کارکنان-دانشگاه-علوم-پزشکی-کردستان-مقابل-استانداری
https://www.isna.ir/news/1400060906962/اعتراض-شماری-از-پرسنل-مرکز-بهداشت-شیراز-در-خصوص-مطالبات-مالی
https://www.radiozamaneh.com/679597/
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سرکوب: بازداشت معلمان و بازنشستگان 

پس از آنکه اعالم شد ابراهیم رئیسی )عضو هیئت مرگ( در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده 
است، غالمحسین محسنی اژه ای، سخنگوی پیشین قوه قضاییه به عنوان رئیس جدید این دستگاه 
معرفی شد. تغییر رئیس قوه قضاییه و قوه مجریه اما روند برخورد با کارگران و فعاالن صنفی را تغییر 
بازنشستگان و مدافعان حموق  کارگران، معلمان،  برای  زندان  بازداشت و صدور حکم  نداد. احضار، 

آن ها ادامه دارد.

بازنشستگان در کرج، مشهد و شیراز به دادگاه یا زندان احضار شدند. برای سه تن از اعضای کانون 
مدافع  روزنامه نگار  آزرم وند،  امیرعباس  پرونده قضایی تشکیل شد.  گیالن  استان  در  معلمان  صنفی 
حموق کارگران در تهران بازداشت شد. پیمان فرهنگیان برای اجرای حکم حبس به زندان احضار شد و 
کامیار فکور که در جریان تجمع روز کارگر در سال ۹۸ بازداشت شده بود بار دیگر به دادگاه فراخوانده 

شد.

فرزانه زیالبی، وکیل گروهی از کارگران نیشکر هفت تپه نیز محاکمه شد. مصطفی نیلی، وکیل شماری 
از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸، فعاالن دانشجویی و کارگری به همراه چهار تن از همکارانش 

بازداشت شد.

در محل کار نیز کارفرمایان کارگران معترض را اخراج کردند. مهران رئوف، فعال کارگری دو تابعیتی که 
بیش از هشت ماه است بازداشت شده نیز همراه با سمیه کارگر، نازنین رئوف نژاد، ناهید تموی، بهاره 

سلیمانی به هشت سال زندان محکوم شد.

جدول زیر بخشی از اقدام ها سرکوبگرانه در تابستان علیه کارگران را نشان می دهد.  

نامشکل سرکوب

امیرعباس آزرم وند- روزنامه نگار،73  بازداشت

نصرت بهشتی- معلم بازنشسته،74 

اصغر امیرزادگان- معلم بازنشسته،75 

غالمرضا غالمی کندازی- فعال صنفی معلمان76  

رادیو زمانه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۰  ۷۳
کانال صنفی معلمان، ۱۵ مرداد  ۷۴

هرانا، ۶ مرداد ۱۴۰۰  ۷۵
هرانا، ۱۷ شهریور ۱۴۰۰  ۷۶

https://www.radiozamaneh.com/684344
https://t.me/kasenfi/14114
https://www.hra-news.org/2021/hranews/a-31120/
https://www.hra-news.org/2021/hranews/a-31645/
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محبوبه فرحزادی- معلم بازنشسته، 77 احضار

پیمان فرهنگیان- نویسنده و فعال کارگری،78  

کامیار فکور- مدافع حقوق کارگران،79  

جعفر ابراهیمی- معلمان عدالتخواه،80  

تیمور باقری کودکانی- کانون صنفی معلمان گیالن،81  

محمود صدیقی پور- کانون صنفی معلمان گیالن،82  

عزیز قاسم زاده- کانون صنفی معلمان گیالن83 

حسین حسین خانی- در مهاباد به سه ماه حبس محکوم شد.84 صدور حکم حبس

مهران رئوف- به 10 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. 

ناهید تقوی- به 10 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. 

نفیسه ملک جو- به  6 سال و 9 ماه حبس محکوم شد. 

محمد حاجتی نیا- به 8 سال و 8 ماه حبس محکوم شد.

35 کارگر پاالیشگاه تهران به دلیل شرکت در اعتصاب،   اخراج از محل کار

ابوالفضل صدیقی و حامد جانشکار هرزندی کارگر نگهداری خط و ابنیه 

فنی راه آهن ناحیه آذربایجان شرقی،85  

اخراج چند تن از کارگران سیمان سپاهان اصفهان به دلیل شرکت در 

اعتراضات صنفی86 

اقدام برای تشکیل انجمن صنفی کارگری با دخالت وزارت کار در عسلویهتشکل سازی موازی دولتی

رادیو زمانه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰  ۷۷
هرانا، ۱۲ شهریور ۱۴۰۰  ۷۸
هرانا، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰  ۷۹

کانال صنفی معلمان، ۱۷ شهریور۱۴۰۰  ۸۰
کانال صنفی معلمان، ۱۸ مرداد ۱۴۰۰  ۸۱
کانال صنفی معلمان، ۱۸ مرداد ۱۴۰۰  ۸۲
کانال صنفی معلمان، ۱۸ مرداد ۱۴۰۰  ۸۳

هه نگاو، ۱۹ تیر ۱۴۰۰  ۸۴
اتحادیه آزاد کارگران، ۷ تیر ۱۴۰۰  ۸۵
اتحادیه آزاد کارگران، ۹ تیر ۱۴۰۰  ۸۶

https://www.radiozamaneh.com/news/01-09-2021/#rz-683796
https://www.hra-news.org/2021/hranews/a-31573/
https://www.hra-news.org/2021/hranews/a-31583/
https://t.me/kasenfi/14646
https://t.me/kasenfi/14170
https://t.me/kasenfi/14170
https://t.me/kasenfi/14170
https://hengaw.net/fa/news/حسین-حسنخانی-جهت-اجرای-حکم-حبس-بازداشت-شد
https://t.me/ettehad/91363
https://t.me/ettehad/91404
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مهاجران: اجبار افغانستانی ها به خروج از ایران 

تسلط طالبان بر افغانستان شمار آوارگان افغانستانی به ممصد ایران را افزایش داد. ممام های نظامی 
و دولتی ایران اما به صراحت اعالم کردند مانع ورود یا اقامت بلندمدت مهاجران تازه به ایران می شوند 
و آن ها را در اردوگاه های موقت در سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی 
ِاسکان می دهند.۸۷ همزمان ممام های دولتی در استان های مختلف از ممنوعیت ورود و بازگرداندن 

مهاجران افغانستانی به »مرزهای شرقی« خبر دادند.

اتباع  ۲۱ تیر- معاون سیاسی استانداری آذربایجان غربی: »مرز های این استان برای خروج   •
و  بوده  بسته  اند،  استان شده  وارد  غیرقانونی  به صورت  و شرق کشور  از جنوب شرق  که  غیرمجاز 
ممنوعیت ها در مرز با قدرت اعمال می شود. از مردم خوی، چالدران، ماکو و شوط می خواهیم که به 

آنان سکونت ندهند.«۸۸
 

۲۶ مرداد- مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان: »با تدابیر در نظر گرفته   •
شده مهاجران افغانستانی از مرزهای شرقی به اصفهان و نماط مرکزی کشور وارد نخواهند شد.«۸۹

 
۳۱ مرداد- مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس: »تحوالت کشور افغانستان   •
سبب شد که بسیاری از مردم این کشور به شکل گروهی و خانوادگی از طریق مرز های کشور وارد 
افراد در نماط مختلف استان در گروه های ۲۰۰، ۳۰۰ و حتی ۵۰۰ نفری  این  استان فارس شوند که 
شناسایی و به کمپ ها و محل های پیش بینی شده در مرز های شرقی کشور منتمل شدند. با توجه به 
اینکه این افراد به شکل غیر قانونی وارد کشور می شوند، هرگونه پناه دادن به این افراد توسط اتباع 
افغانستان که به شکل قانونی در استان حضور دارند تخلف است و برخورد های قانونی الزم با متخلفان 

انجام خواهد شد.«۹۰ 

۹ شهریور- فرمانده نیروی انتظامی نوشهر: »دستگیری و بازگرداندن اتباع خارجی غیر مجاز به   •
کشورشان یکی از برنامه های اصلی ما بوده و با توجه به حساسیت موضوع و تبعات منفی که برخی 
از این اتباع خارجی دارند نیاز است فرماندار و اعضای شورای تامین به این موضوع نگاه جدی تری 

داشته باشند.۹۱ 

۱۰ شهریور- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان: »مجازات   •
ورود مهاجران باید افزایش یابد. مردم باید از پیامدهای ازدواج با اتباع خارجی، به کارگیری اتباع و 
در اختیار گذاشتن منازل، اماکن، برخی ارتباطات مالی و معامالتی بدون ضابطه با آنها و سایر موارد 

آگاه شوند.«۹۲ 

۱۳ شهریور- فرماندار تبریز: »به محض اطالع از حضور تعدادی از اتباع کشور افغانستان در   •
تبریز، با هماهنگی نیروی انتظامی به کشورشان برگردانده شدند.«۹۳  

همشهری آنالین، ۲۷ مرداد ۱۴۰۰  ۸۷
باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۱ تیر ۱۴۰۰  ۸۸

باشگاه خبرنگاران جوان، ۲۶ مرداد ۱۴۰۰  ۸۹
باشگاه خبرنگاران جوان، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰  ۹۰

ایسنا، ۹ شهریور ۱۴۰۰  ۹۱
ایسنا، ۱۰ شهریور ۱۴۰۰  ۹۲

باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰  ۹۳

https://www.hamshahrionline.ir/news/621368/آخرین-وضعیت-اسکان-مهاجران-افغان-در-سه-استان-شرقی
https://www.yjc.news/fa/news/7818562/مرز-های-آذربایجان-غربی-برای-خروج-اتباع-غیرمجاز-بسته-است
https://www.yjc.news/fa/news/7858697/مهاجران-کشور-افغانستان-وارد-اصفهان-نمی-شوند
https://www.yjc.news/fa/news/7864159/انتقال-یک-هزار-و-۵۰۰-تبعه-افغانستان-از-فارس-به-مرز-های-شرقی-کشور
https://www.isna.ir/news/1400060906243/به-کارگیری-اتباع-خارجی-غیرمجاز-از-سوی-کارفرمایان-جرم-است
https://www.isna.ir/news/1400061007568/تناسب-مجازات-درباره-ورود-و-اقامت-غیرمجاز-اتباع-خارجی-به-کشور
https://www.yjc.news/fa/news/7880809/اتباع-افغانی-به-کشورشان-برگردانده-شدند
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حوادث کار: 104 کارگر جان باختند 

در فاصله ۲۰ خرداد تا ۲۰ شهریور دست کم مرگ ۱۰۴ و مصدومیت ۱۴۵ کارگر در محل کار یا مسیر رفت 
و آمد به محل کار در رسانه های خبری ایران گزارش شد. همانند فصل های قبل، کارگران ساختمانی 
و چاه کن که اغلب بدون قرارداد و بیمه و به صورت روزمزد مشغول به کارند، بیشترین صدمه را از 
حوادث کار دیدند. ۴۶ کارگر ساختمانی و چاه کن در این بازه زمانی بر اثر حوادث جان باختند که 

حداقل دو تن از آن ها کودک کار بودند و چهار تن نیز کارگر مهاجر.

همچنین در فاصله سه ماه گذشته، مرگ حداقل ۵ کودک کار در کارگاه های ساختمانی، تولیدی کوچک 
و خدمات فنی به ثبت رسید. پنج کارگر مهاجر نیز جان باختند و چهار تن مصدوم شدند.

با ۱۵ مورد  کار هستند،  به  پیمانکاری مشغول  به واسطه شرکت های  نیز که  برق  اداره  سیمبان های 
حادثه منجر به مرگ سهم زیادی از حوادث کار داشتند. سیمبانان بارها خواستار به رسمیت شناخته 
شدن این شغل به عنوان »مشاغل سخت و زیان آور« شده اند. مسئوالن شرکت توانیر و اداره کار اما 

تا به حال نسبت به این خواسته بی اعتنا بوده اند.۹۴ 

جدول زیر آمار مرگ و مصدومان حوادث کار در فاصله ۲۰ خرداد تا ۲۰ شهریور را نشان می دهد. رقم 
واقعی مرگ و حوادث کار بیشتر از آن چیزی است که در گزارش های رسمی اعالم می شود. 

مصدوممرگگروه شغلی

۴۶۱۷ساختمانی

۸۸معدن

۸۸کارگاه تولیدی

۲۱۲۷خدمات عمومی

۴۸۲کارگاه صنعتی بزرگ

۱۷۳متفرقه

۱۰۴۱۴۵جمع

 

رادیو زمانه، ۲۲ تیر ۱۴۰۰  ۹۴

https://www.radiozamaneh.com/676978
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کولبران 

سایه مرگ بر سر کولبران همچنان گسترده است. هیچ یک از وعده های حکومت مبنی بر بیمه بیکاری 
ورود  از  بهانه »ممانعت  به  ایران  مرزبانی  نیروهای  کولبران عملی نشد.  برای  و بسته های معیشتی 
گروه های مخالف« کولبران را هدف شلیک گلوله قرار می دهند. در فاصله آغاز تابستان تا ۲۰ شهریور 
قتل ۹ کولبر به دست ماموران مرزبانی به ثبت رسید و ۳۱ کولبر نیز بر اثر شکنجه یا تیراندازی ماموران 
نظامی ایران مصدوم شدند. در همین دوره ۳ کولبر بر اثر حوادث طبیعی جان باختند و ۱۳ تن دیگر 

نیز به دلیل سموط از ارتفاع یا تصادف کشته شدند.

در خرداد ماه نیز قتل ۶ کولبر به دست ماموران نظامی ایران، ترکیه و عراق گزارش شد. در این ماه یک 
کولبر بر اثر ایست قلبی جان باخت و ۱۰ کولبر هم با شلیک نظامیان مرزی مصدوم شدند.۹۵

 
کولبران و ساکنان بانه ۵ مرداد در اعتراض به شلیک به کولبران در بیمارستان صالح الدین ایوبی تجمع 

کردند.

بانه در شورای عالی  نماینده  برانگیخت.  نیز  را  اعتراض ممام های حکومتی  کولبران حتی  به  شلیک 
کشته  اخیر  سال   ۱۰ در  که  هم  کولبرانی  »بیشتر  گفت:  و  کرد  انتماد  کولبران  به  شلیک  از  استان ها 
شده اند در داخل مرز ایران این اتفاق برایشان افتاده است.«۹۶  کمال حسین پور، نماینده پیرانشهر 
در مجلس هم وعده کرد طرح ساماندهی کولبران به زودی در مجلس اعالم وصول شود.۹۷  بر اساس 
گفته مسئوالن حکومتی حدود ۸۰ هزار نفر از ساکنان استان های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی 

و ایالم به کولبری اشتغال دارند. 

گزارش ماهانه نمض حموق بشر در کردستان )تیر، مرداد( شبکه حموق بشر کردستان  ۹۵
ایمنا، ۶ مرداد ۱۴۰۰  ۹۶
برنا، ۴ مرداد ۱۴۰۰  ۹۷

https://kurdistanhumanrights.org/fa/?p=16372
https://www.imna.ir/news/510449/یک-کولبر-دیگر-در-بانه-کشته-شد
https://www.borna.news/بخش-اجتماعی-4/1211251-طرح-ساماندهی-کولبران-در-نوبت-اعلام-وصول-قرار-دارد-هدف-ما-ایجاد-بازارچه-مرزی-تعیین-معابر-خاص-برای-کولبران-است-دولت-سهم-سوخت-کولبران-را-پرداخت-کرده-است
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به صفحه ویژه حقوق کارگران در ایران سر بزنید:

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید. برای گزارش های  آینده چه پیشنهاداتی دارید؟

فارسی

https://www.tribunezamaneh.com/labor 

English

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

 گزارش های پیشین

گزارش ۱۷
گزارش ۱۶
گزارش ۱۵
گزارش ۱۴
گزارش ۱۳
گزارش ۱۲
گزارش ۱۱
گزارش ۱۰
گزارش ۹

https://www.tribunezamaneh.com/labor
https://en.radiozamaneh.com/labor/
https://www.tribunezamaneh.com/download/248428/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/268835?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/268835?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/259277?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/259277?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/249689/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/249689/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/241618/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/241618/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/235603/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/235603/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/229342/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/229342/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/224297/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/218688/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/214712/?version=pdf
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