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مقدمه
ما در پی پوشش خبرهای اعتراضات به ویژه از دیماه  ۱۳۹۶به این سو ،آن هم به شکل روزانه ،برآن شدیم که
خبرهای کارگری را به صورت جمعبندی شده در قالب این خبرنامه عرضه کنیم.
تمرکز خبرنامه کارگری بر روی این نکات عمده است :امنیت و سالمت در محل کار ،تبعیض در محل ،قانون
کار ،زنان ،کودکان کار ،مسائل مربوط به قراردادها ،بیکاری ،تعویق و یا نپرداختن دستمزدها ،و نیز موضوع
تشکلهای کارگری.
زمانه به شکل پیگیر اخبار کارگری در ایران را گزارش میکند .این دوماهنامهها نظر دارند که یک «تصویر
بزرگ» از موضوع حقوق کارگران ایران ارائه کنند تا دانش و آگاهی را در مورد وضعیت کارگران در ایران افزایش
یابد .گزارش پیش رو رخدادهایی را در محدوده تقریبی مهر و آبان  / ۱۳۹۶ماههای اکتبر و نوامبر ۲۰۱۸
پوشش میدهد .خبرنامه مدعی کامل بودن و پوشش همه رخدادها نیست.

درآمدی بر مسائل کارگری هفتههای اخیر
در دو ماه گذشته ،موج اعتصابات و اعتراضات کارگری در ایران ادامه یافت :فرونشستن سومین دور اعتصاب
رانندگان کامیون با آغاز اولین دور اعتصاب معلمان در  ۲۲و  ۲۳مهر ماه مقارن شد .معلمان یک بار دیگر در
 ۲۲و  ۲۳آبان اعتصاب کردند.
در فاصله این دو اعتصاب ،کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و گروه ملی صنعتی فوالد ایران در
خوزستان دست به اعتصاب زدند؛ و در هر دو مورد ،اعتصاب به تظاهرات خیابانی انجامید.
عالوه بر اینها ،هر هفته دهها تجمع و اعتصاب کارگری در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدها ،عدم امنیت
شغلی ،خصوصیسازی و کاهش و توقف ظرفیت تولید در بخشهای مختلف اقتصادی برگزار شد.
با شدت گرفتن اعتراضات کارگری به ویژه در استان خوزستان ۵ ،آذرماه ،صادق آملی الریجانی ،رئیس قوه
قضائیه ضمن تهدید کارگران گفت که «دشمن» درصدد استفاده ابزاری از «مطالبات کارگری» است.
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در جریان اعتصابهای دو ماه اخیر ،صدها راننده کامیون و معلم و برخی نمایندگان کارگران شرکت نیشکر
هفتتپه دستگیر شدند.
درست یک ماه پیش از تهدید کارگران توسط باالترین مقام قضایی ایران ،محمد شریعتمداری به جای علی
ربیعی بر صندلی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نشست ،و بدین ترتیب یک چهره امنیتی دیگر جایگزین
چهره امنیتی پیشین شد.
مهر و آبان گذشت ،اما نمایندگان کارفرماها و دولت در شورای عالی کار ایران همچنان زیر بار افزایش حداقل
دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران پس از شوک ارزی نمیرود .به گفته یکی از اعضای کارگری
شورای عالی کار« ،حداقل دستمزد مصوب امسال تنها  ۲۸درصد از هزینههای یک خانوار را تامین میکند».
در شرایطی که کارشناسان مستقل اقتصادی معتقدند بار بحران اقتصادی باید بر دوش موسسات مالی و نهادهای
موازی دولت باشد که در ایجاد آن نقش داشتهاند ،اقدامات و سیاستگذاریهای مسئولین و مقامات ایرانی
همچنان حاکی از نوشتن هزینههای بحران به حساب کارگران است.
 ۲آذر ،معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج کارگری تهران از طرح این سازمان برای برگزاری مجدد
«شیفت ایثار» خبر داد .مطابق این طرح ،که همزمان با رزمایش نظامی سپاه پاسداران یک بار در  ۲۰شهریور
انجام شد ،کارگران باید یک یا دو شیفت کاری برای «کمک به حل مشکالت اقتصادی کشور» بدون دریافت
دستمزد کار کنند .بسیج کارگری در حالی اجرای این طرح را در دستور کار قرار داده که دستمزد اغلب کارگران
کمتر از یک سوم هزینههایشان را پوشش میدهد و حقوق آنها غالباً با تاخیر چند ماهه پرداخت میشود.

کارگران خوزستان علیه خصوصیسازی
از  ۱۴آبان ماه ،کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه دور جدیدی از اعتصاب را آغاز کردند؛ اعتصابی
که با حضور خانواده کارگران و با پشتیبانی مردم شوش به تجمع و تظاهرات خیاباتی منجر شد.
چهار ماه است حقوق کارگران پرداخت نشده و کارگران خواستار «خلع ید بخش خصوصی» از هفتتپهاند.
شرکت نیشکر هفتتپه که در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال در استان خوزستان قرار دارد ،در سال ۱۳۴۰
تأسیس شد و تا سالها یکی از تأمینکنندههای اصلی قند و شکر در ایران بود.
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از سال  ۱۳۸۵-۱۳۸۴و با کاهش شدید و ناگهانی تعرفه واردات شکر به دست دولت تازه روی کار آمده محمود
احمدینژاد شکر خارجی جای شکر تولید داخل را در بازار پر کرد ،و این شرکت وارد بحران شد .نیشکر هفتتپه
پس از قرار گرفتن در فهرست شرکتهای زیانده و با بدهی باال ،در سال  ۱۳۹۴به بخش خصوصی واگذار شد.
در تابستان امسال اخباری مبنی بر اقدام سهامداران این شرکت به تفکیک و تغییر کاربری  ۲۴۰۰۰هکتار
اراضی منتشر شد .گفته میشود ،دو کارفرمای خصوصی این شرکت در فهرست متخلفان ارزی بانک مرکزی و
به مدت  ۶ماه است که متواریاند.

کارگران شرکت نیشکر هفتتپه با تابوتهای نمادین حقوق و نان
از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی –که باعث افزایش فشار بر نیروی کار شد— هفتتپه یکی از
کانونهای اصلی فعالیت صنفی کارگری در ایران بوده است .کارگران شاغل و بازنشستگان نیشکر هفتتپه طی
سه سال گذشته بیش از  ۳۰۰بار در اعتراض به وضعیت معیشتی ،اخراج کارگران ،قراردادهای کاری موقت و
شرایط سخت کاری تجمع و تحصن کردهاند .اعتصاب اخیر هفدمین اعتراض آنها از اسفند  ۹۶تا امروز بود که
موجی از اعالم همبستگی را میان کارگران ایران از اراک تا کرمانشاه برانگیخت .دانشجویان دانشگاههای تهران
و عالمه نیز تجمعاتی را در حمایت از کارگران هفتتپه و در اعتراض به برخوردهای امنیتی و پلیسی با آنها
برپا کردند.
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 ۱۷آبان ماه ،در جریان اعتراضات ،اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران ،خواستار «خودگردانی» این
شرکت و اداره آن تحت نظر «شوراهای کارگری» شد .ده روز بعد ،او به همراه تعداد دیگری از نمایندگان
کارگران بازداشت شد.
نیشکر هفتتپه نزدیک به  ۲هزار و  ۹۰۰کارگر ثابت دارد ،اما در فصل برداشت محصول ،شمار کارگران آن به
شش هزار نفر میرسد.
همزمان با کارگران نیشکر هفتتپه ،کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران در اهواز نیز از آبان دور جدید
اعتراضات را آغاز کردند .دستمزد سه ماه تابستان کارگران هنوز پرداخت نشده و به رغم وعدهها خط تولید این
مجتمع فعال نیست .وضعیت مالکیت آن نیز همچون نیشکر هفتتپه مبهم است.
گروه ملی صنعتی فوالد ایران ،با  ۳۵۰۰نفر نیروی کار در سال  ۱۳۸۸به بخش خصوصی واگذار شد .پس از
آنکه مالک جدید آن ،امیرمنصور آریا (مهآفرید خسروی) به اتهام اختالس سه هزار میلیارد تومانی ،دستگیر و
اعدام شد ،این واحد بزرگ تولیدی مدتی زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب آن اداره ،و سپس به بانک ملی
واگذار شد .سال گذشته بانک ملی ،مجتمع صنعتی فوالد اهواز را به بخش خصوصی واگذار کرد ،اما دوباره
مالکیت آن از بخش خصوصی به بانک ملی واگذار شد.
کارگران این مجتمع در جریان تجمع و تظاهرات اخیرشان مقابل استانداری خوزستان در اهواز ،شعارهایی نیز
در همبستگی با کارگران نیشکر هفتتپه و اعتراض به دستگیری نمایندگان آنها سر دادند.
اعتراضات همزمان کارگران نیشکر هفتتپه و گروه ملی صنعتی فوالد ،استان خوزستان را در ماه گذشته به
صحنه اعتراضات کارگری علیه «خصوصیسازی» بدل کرد .در اوج این اعتراضات اما ،اسحاق جهانگیری ،معاون
اول رئیس جمهوری ،که برای افتتاح چند پروژه عمرانی به استان خوزستان سفر کرده بود ،بار دیگر بر ضرورت
«میدانداری بخش خصوصی در اقتصاد کشور» تأکید کرد .او پیشتر نیز گفته بود که خصوصیسازی« ،سیاست
قطعی نظام» و «راه قطعی درمان اقتصاد ایران» است.
خوزستان ،اگرچه یکی از منابع اصلی نفت و گاز ایران است ،سومین استان ایران به لحاظ نرخ بیکاری است .بنا
بر آمارهای رسمی ،نرخ بیکاری استان خوزستان ( ۱۴/۲چهارده و دو دهم) درصد و باالتر از نرخ میانگین
بیکاری است .عالوه بر بیکاری ،نابودی زیرساختها در اثر هشت سال جنگ با عراق ،بحران خشکسالی و آب،
بحران گرد و غبار و تبعیض قومیتی از دیگر مسائل عمدهای است که ساکنان خوزستان به طور روزمره با آنها
درگیراند.
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داستان خصوصیسازی یک بیمارستان ورشکسته
داستان بیمارستان امام خمینی کرج ،داستان اصرار سیاستگذاران و مسئوالن اقتصادی ایران بر خصوصیسازی
مؤسسات و بنگاههای ورشکسته است؛ راهحلی که در عمل به معنای انتقال بار و بهای بحران به دوش کارگران
و مزدبگیران است.
بیمارستان امام خمینی کرج با  ۲۵۰تختخواب و حدود  ۶۰۰پرسنل یکی مجهزترین بیمارستانهای کشور در
بخش آنژیوگرافی است ،اما امروز با حدود  ۱۰۰تا  ۱۳۰میلیارد تومان بدهی عمالً تعطیل شده و پرداخت حقوق
کارگران و کارمندان آن به مدت شش ماه تا یک سال به تأخیر افتاده است.
در طول دو سال گذشته ،حدود  ۳۰۰کارگر و کارمند بیمارستان خمینی کرج  ۲۹مرتبه در محل کار و مقابل
بیمارستان تحصن و تجمع کردند؛ در دو ماه گذشته در روزهای  ۷تا ۱۴مهر ۲۲ ،مهر ۱۹ ،و  ۲۰آبان ۲۷ ،تا
 ۳۰آبان ۵ ،تا  ۸آذر و  ۱۰آذر.
پرسنل این بیمارستان مشخصاً خواستار پاسخگویی مسئوالن دولتی در قبال وضعیت مالکیت بیمارستان و
همچنین توقف واگذاری آن به بخش خصوصیاند.
سهامداران اصلی بیمارستان سازمان همیاریهای شهرداری البرز ،استانداری البرز و بنیاد شهیداند ۳۰.مهر
امسال اما مدیر بیمارستان و مدیرعامل سازمان همیاریهای شهرداری البرز خبر از واگذاری آن به بخش
خصوصی به قیمت  ۲۱۷میلیارد تومان دادند و اعالم کردند که دستمزد معوق کارگران و کارکنان به زودی
پرداخت خواهد شد .بنا بر گزارشها خریدار یک «گروه پزشکی» است که باید بدهیهای بیمارستان را تقبل
کند.
با گذشت بیش از یک ماه از انتشار این خبر اما هنوز عمالً تغییری در وضعیت بیمارستان رخ نداده و دستمزد
کارگران و کارکنان پرداخت نشده است.

اعتصاب سراسری معلمان
در روزهای  ۲۲و  ۲۳مهر ،و سپس در روزهای ۲۲و  ۲۳آبان ،معلمان ایران با فراخوان شورای هماهنگی
تشکلهای صنفی معلمان در دو نوبت دست به اعتصاب سراسری زدند.
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مشارکت معلمان در هر دو مرتبه ،گسترده و از سراسر کشور بود .در برخی از مدارس روستایی و مناطق محروم
معلمان به صورت تکنفره اعتصاب کردند.
عدم تأمین و تضمین بودجه عادالنه برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ،عدم اجرای طرح رتبهبندی
معلمان ،عدم افزایش دستمزد معلمان ،تاراج صندوق ذخیره فرهنگیان ،و کاالییسازی آموزش از انگیزههای
اصلی اعتصاب معلمان بود .معلمان در عین حال خواستار رفع تبعیض از ساختار نظام آموزشی ،حق برخورداری
همگان از آموزش رایگان مطابق با اصل  ۳۰قانون اساسی ،آزادی معلمان در بند ،و برخورداری از حق تشکلیابی
و اعتصاب هستند.

اعتصاب معلمان مهراه ،هنرستان جسن مکتبی ،اصفهان
در جریان این دو اعتصاب و متعاقب آن ،بیش از صد معلم در شهرهای مختلف ایران احضار و بازجویی یا
بازداشت شدند و شمار زیادی نیز پیامهای تهدیدآمیز دریافت کردند.
اعتراضات معلمان در دو ماه گذشته اما محدود به این دو اعتصاب سراسری نبود؛  ۹مهر ،ویدئویی از معلمی
معترض در شهرستان قم منتشر شد که قصد داشت خودکشی کند .یک روز بعد ،در  ۱۰مهر ماه ،شماری از
معلمان شهر بجنورد در خراسان شمالی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند و با نشستن در
خیابان مانع حرکت خودروها شدند ۱۸ .مهر نیز ۴۰ ،مربی پیشدبستانی ایذه در اعتراض به وضعیت استخدامی
خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.
حقوق کارگران در ایران
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آموزش و پرورش از استخدام معلمهای قراردادی سر باز میزند ،در حالی که بر اساس اعالم وزیر آموزش و
پرورش ،نظام آموزشی ایران با کمبود نزدیک به  ۷۰هزار معلم روبهرو است ۲۴ .مهر ،ساکنان روستای چشمیدر
در نزدیکی سروآباد کردستان در اعتراض به کمبود معلم ،دانشآموزان خود را به مدرسه نفرستادند .راهحل
دولت برای این مشکل ،طرح «معلم تماموقت» و افزایش ساعت کار معلمان استخدام شده است؛ طرحی که
معلمان در دور دوم اعتصاب خود خواستار توقف آن شدند.
پیش از این دو اعتصاب سراسری ،معلمان در تابستان امسال در اعتراض به عدم اعمال افزایش  ۲۰درصدی
حقوق و دستمزد کارکنان دولت (به رغم تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان) و کاهش قدرت خرید ،در یک
کارزار مجازی فیلم آتش زدن فیشهای حقوقی خود را منتشر کردند.
 ۲۰اردیبهشت امسال نیز معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی و کاالییسازی آموزش و پرورش مقابل
ساختمان سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند ،که در جریان این تجمع شماری از معلمان بازداشت شدند.

اعتراضات کارگران شهرداری و اداره آب و فاضالب (اکتبر و نوامبر )2018
تاریخ

معترضان

 ۱۴و  ۱۵مهر۲۸ ،
مهر ۱۹ ،و ۲۰آبان

کارگران
شادگان

 ۱۴مهر

کارگران اداره آب و
روستایی
فاضالب
استان خوزستان

 ۷تا  ۱۲ماه عدم
پرداخت حقوق و مزایا

 ۱۷و  ۱۸مهر

کارگران اداره آب و
روستایی
فاضالب
آبادان

 ۱۱ماه عدم پرداخت
حقوق و مزایا

تجمع مقابل فرمانداری و
اداره آب و فاضالب روستایی
آبادان و اعتراض نمادین با
پهن کردن سفره خالی

 ۲۰تا  ۲۸مهر

کارگران شهرداری
مسجدسلیمان

 ۴ماه حقوق معوق

اعتصاب

 ۷۰تا  ۱۰۰نفر

 ۲۳تا  ۲۵مهر

کارگران
شوشتر

شهرداری

 ۶ماه حقوق معوق و
عدم پرداخت حق
بیمه

تجمع در مقابل شهرداری و
عدم جمعآوری زبالهها در
برخی مناطق

 ۳۰۰تا  ۴۰۰نفر

خوزستان

 ۲۳تا  ۲۵مهر

کارگران اداره آب و
فاضالب اللی

 ۷ماه حقوق معوق

اعتصاب

نامعلوم

خوزستان

شهرداری

موضوع اعتراض

شکل اعتراض

تعداد معترضان

استان

 ۹ماه حقوق معوق

تجمع مقابل شهرداری و
مسدود کردن در ورودی
ساختمان ،تجمع مقابل
استانداری

 ۵۰نفر

خوزستان

تجمع مقابل ساختمان اداره
آب و فاضالب

نامعلوم

خوزستان

نامعلوم

خوزستان

خوزستان

حقوق کارگران در ایران
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شهرداری

 ۷ماه حقوق معوق

انعکاس در رسانهها

 ۸۰نفر

گیالن

 ۱آبان

کارگران
لوشان

اعتصاب

نامعلوم

خوزستان

 ۱آبان

سازمان
کارگران
فضای سبز شهرداری
منطقه یک اهواز

دستمزد معوق

نامعلوم

قزوین

شهرداری

دستمزد معوق

تجمع مقابل شهرداری

کردستان

تجمع مقابل شهرداری

نامعلوم

نامعلوم

اصفهان

خوزستان

 ۱۹آبان

کارگران
الوند

 ۲۰آّبان

سازمان
کارگران
فضای سبز شهرداری
سنندج

 ۵ماه حقوق معوق

 ۲۰تا  ۲۳آبان

سازمان
کارگران
فضای سبز شهرداری
کاشان

پیمانکار
تغییر
طرف
خصوصی
قرارداد شهرداری

مقابل ساختمان شورای
شهر

 ۲۱و  ۳۰آبان

کارگران
خنافره

شهرداری

 ۶ماه حقوق معوق

تجمع مقابل شهرداری

نامعلوم

 ۲۶آبان

کارگران
بروجرد

شهرداری

 ۸ماه حقوق معوق

تجمع مقابل شهرداری

 ۷۰نفر

لرستان

 ۳۰آبان و  ۱آذر

کارگران شهرداری
منطقه  ۷کرمانشاه

 ۴ماه حقوق معوق

تجمع مقابل شهرداری

نامعلوم

کرمانشاه

 ۱۱ماه دستمزد معوق

 ۴روز اعتصاب و تجمع
خیابانی در یکی از
میدانهای شهر و تظاهرات
ساختمان
سمت
به
دادگستری

 ۳۰نفر

خوزستان

 ۲تا  ۶آذر

کارگران
اللی

شهرداری

در بخش خدمات عالوه بر کارگران شهرداری ،گروهی از کارکنان دفترهای سهام عدالت به نمایندگی از ۱۵۰۰
کارمند این نهاد در سراسر کشور از  ۱۴تا  ۱۸مهر و در اعتراض به عدم اجرای بخشنامه هیئت وزیران از سوی
سازمان خصوصیسازی و  ۴۲ماه حقوق معوق به طور شبانهروزی مقابل وزارت اقتصاد و دارایی در تهران تجمع
کردند .معترضان به نشانه اعتراض تابوت «سهام عدالت» را به نمایش گذاشتند .بخشی از کارکنان این نهاد
تعاونی را که در زمان ریاست جمهوری احمدینژاد تأسیس شد ،افراد کمتوان جسمی و زنان سرپرست خانوار
تشکیل میدهند.

اعتراضات کارگری در بخش حمل و نقل
دور سوم اعتصاب رانندگان کامیون که از اول ماه مهر آغاز شده بود ،به سرعت به  ۳۸۱شهر گسترش یافت و
موجب اختالل در توزیع سوخت و برخی اقالم کاالیی در بعضی از مناطق ایران شد .در جریان این اعتراضات
حقوق کارگران در ایران

شماره 3

11

حدود  ۲۷۰راننده از سوی نیروهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند؛ و مقامهای قضایی رانندگان بازداشتشده
را به «اشد مجازات» و «اعدام» تهدید کردند.

اعتصاب رانندگان کامیون
 ۲۲مهر ماه ،و پس از آنکه اعالم شد در آخرین نشست «شورای عالی هماهنگی ترابری» با یکی از خواستهای
رانندگان مبنی بر محاسبه کرایه حمل بار بر اساس وزن و مسافت موافق شده ،تشکلهای کامیونداران و
رانندگان ناوگان حمل و نقل جادهای با صدور اطالعیه از «توقف موقت» اعتصاب خبر دادند .با این حال به
تناوب گزارشهایی از تدوام اعتصاب تا آبان ماه منتشر شد.
«افزایش حقوق بازنشستگی و در نظر گرفتن سختی کار»« ،کاهش قیمت الستیک و لوازم یدکی»« ،افزایش
 ۷۰درصدی نرخ کرایه»« ،حذف دالالن و واسطهها از پایانههای باربری» و «نظارت بر برخوردهای غلط و
سلیقهای مأمورین راهنمایی» از جمله خواستههای رانندگان کامیون در این دور از اعتراضات بود.
از  ۵آبان نیز با دعوت شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط ابنیه فنی راهآهن ایران ،سومین دور
اعتراضات کارگران راهآهن آغاز شد و کارگران خطوط ابنیه فنی به طور پراکنده در نقاط ریلی از جمله در
اندیمشک شاهرود ،دامغان ،سمنان ،اسالمشهر ،رباط کریم و کرج در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان،
حقوق کارگران در ایران
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نامشخص بودن قراردادهای کاری ،عدم امنیت شغلی و شرایط سخت کاری مجموعاً به مدت  ۵روز دست از
کار کشیده و تجمعات اعتراضی برپا کردند .شمار کارگران ابنیه فنی راهآهن ایران به  ۶هزار و  ۵۰۰کارگر
میرسد.

دیگر اعتراضات کارگری در بخش حمل و نقل (اکتبر و نوامبر )2018
تاریخ

معترضان

موضوع اعتراض

نوع

استان

 ۱۴مهر

کارگران خط آهن حوزه
سرخس

حقوق معوق

تجمع مقابل فرمانداری

خراسان رضوی

 ۲۴مهر

رانندگان تاکسی شهری و
آژانس

در اعتراض به فعالیت شرکتهای تاکسی آنالین
 -اوبریزاسیون

تجمع مقابل استانداری
زنجان

زنجان

 ۲۹مهر

رانندگان وانتبار شهری
تهران

در اعتراض به مصوبه شورای اسالمی تهران مبنی
بر واگذاری حمل و نقل بار درون شهری به
شرکتهای خصوصی

تجمع در مصالی
تهران محل برگزاری
اتحادیه
«انتخابات
کارفرمایی صنف حمل
و نقل بار سبک
شهری» و نوشتن
دادخواست

تهران

 ۲۹مهر

رانندگان مینیبوسهای
درون شهری تهران

در اعتراض به طرح ترافیک

تجمع مقابل شورای
شهر تهران

تهران

 ۱آبان

رانندگان تاکسی مریوان

در اعتراض به پایین بودن نرح کرایه

تجمع مقابل شهرداری

کردستان

 ۱۳و  ۱۴آبان

کارگران خط  ۶متروی
تهران

 ۶ماه حقوق معوق و عدم امنیت شغلی

تجمع مقابل
پیمانکار خصوصی

دفتر

تهران

 ۲۰و  ۲۱آبان

کارگران پروژه قطار شهری
اهواز

تا  ۱۷ماه حقوق معوق و عدم امنیت شغلی

تجمع مقابل
پیمانکار خصوصی

دفتر

خوزستان

اعتراضات کارگری در بخش تولید صنعتی
توقف یا کاهش ظرفیت تولید ،اخراج و تعدیل کارگران ،عدم پرداخت دستمزدها ،داستان تکراری کارگران
ایران ،به ویژه پس از انتقال واحدهای تولیدی به بخش خصوصی است .شوک ارزی اخیر و بازگشت تحریمهای
آمریکا این روند را تسریع کرده است.
امروز افزایش نرخ برابری دالر و خروج شرکتهای خودروسازی خارجی مثل رنو از ایران ،برای مثال صنعت
قطعهسازی را با بحران روبرو کرده است.
حقوق کارگران در ایران
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به گفته رئیس انجمن قطعهسازان کشور در هفت ماهه نخست امسال ۱۰۰ ،هزار کارگر قطعهساز تعدیل و
تعلیق شدهاند و اگر تغییر اساسی صورت نگیرد ،این رقم میتواند تا  ۴۰۰هزار نفر هم افزایش یابد.
شرکت صنایع ریختهگری ایران و شرکت تولیدی مهندسی و تأمین قطعات آرمکو (دو شرکت قطعهسازی واقع
در شهرک صنعتی کاوه در شهرستان ساوه) اکنون با  ۲۰درصد ظرفیت تولیدشان کار میکنند؛ و سه ماه است
که پرداخت دستمزد اخیر کارگران آرمکو به تعویق افتاده است.
بنا بر گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت ایران ،تولید خودرو در مهر امسال نسبت به ماه قبل  ۴۶درصد
کاهش یافته است.
 ۲۶آبان ،کارخانه الستیکسازی آرتاویل تایر (گلدستون سابق) در استان اردبیل با بیش از  ۱۵۰۰کارگر تا
اطالع ثانوی تعطیل شد ۲۸ .آبان نیز شرکت خودروسازی بم از مجموعه شرکتهای خودروسازان کرمان ۸۵
کارگر را اخراج کرد .به گفته هادی شهسوارپور فرماندار بم طی دو ماه گذشته حدود  ۲۰۰کارگر این شرکت
«تعدیل» شدهاند.

اعتراضات کارگری در بخش تولید صنعتی (اکتبر و نوامبر )2018
تاریخ

معترضان

موضوع اعتراض

نوع اعتراض

استان

 ۱۰و  ۱۱مهر

کارگران واحد «احیا صنعت»
شرکت واگن پارس

خصوصیسازی

تجمع مقابل استانداری

اراک

 ۱۹مهر

کارگران کاشی میبد

 ۴ماه حقوق معوق و مرخصی اجباری

تجمع مقابل فرمانداری

یزد

 ۲۳مهر

کارگران شرکت کنتورسازی
ایران

بیش از  ۱۷ماه حقوق معوق

تجمع در کارخانه و
مقابل استانداری

قزوین

 ۲۴مهر

کارگران شرکت صنعت فوالد
شادگان

 ۴ماه حقوق معوق

اعتصاب

خوزستان

 ۲آبان

کارگران سهامدار کارخانه
ایران پوپلین رشت

در اعتراض به عدم دریافت حق سهام

تجمع در
اداری کارخانه

محوطه

گیالن

 ۳آبان

کارگران رنگین نخ سمنان

در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات از زمان
انحالل شرکت در سال ۱۳۹۲

تجمع مقابل استانداری

سمنان

 ۵و  ۱۵آبان

کارگران کارخانه رینگسازی
مشهد

حقوق معوق ،امنیت شغلی و عدم واگذاری پنج
درصد از سهام کارخانه مطابق قانون به کارگران

تجمع
کارخانه

محوطه

 ۷آبان

کارگران شرکت تولید رنگ
پارس پامچال

اخراج  ۱۵کارگر و  ۶ماه حقوق معوق

انعکاس در رسانه

حقوق کارگران در ایران
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در

خراسان رضوی

قزوین

 ۱۳آبان

کارگران کارخانه صنعتی اسوه
ایران

 ۱۸ماه حقوق معوق

انکعاس در رسانهها

قزوین

 ۱۹آبان  -ادامه
دارد

کارگران گروه ملی صنعتی
فوالد ایران

 ۳ماه حقوق معوق ،خصوصیسازی و توقف خط
تولید

اعتصاب و تظاهرات
خیابانی

خوزستان

 ۶ماه حقوق معوق

اعتصاب

قزوین

 ۲۷و  ۲۸آبان

کارگران
تاکستان

پارس

میللنگ

اعتراضات کارگری در بخش معدن و انرژی ،نفت و گاز
در بخش انرژی ،کارگران معدن زغال سنگ آقدربند سرخس واقع در استان خراسان رضوی ،دستکم  ۱۴ماه
و کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان در استان اصفهان  ۸ماه است که حقوق نگرفتهاند.
 ۹آبان کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان در اعتراض به وضعیت شغلی و عدم پرداخت دستمزدهایشان
اعتصاب کردند.

حمایت کارگران معدن تراورتن عباس آباد محالت از اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه

اعتراضات کارگری در بخش نفت ،گاز و پتروشیمی (اکتبر و نوامبر )2018
تاریخ

معترضان

موضوع اعتراض

حقوق کارگران در ایران

نوع اعتراض
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استان

 ۲۵مهر

کارگران پاالیشگاه
سنگین قشم

 ۲۹مهر

کارگران شرکت حفاری ول
سرویسز ایران

 ۷ماه حقوق معوق

 ۲۸مهر تا ۹
آبان

کارگران پتروشیمی فارابی
ماهشهر

حقوق معوق و عدم اجرای طرح طبقهبندی
مشاغل

اعتصاب

 ۷آبان

کارگران بخش حمل و نقل
پاالیشگاه آبادان

یک ماه حقوق معوق و عدم افزایش حداقل
دستمزد

اعتصاب

خوزستان

پیمانکاری

دستمزد پایین ،عدم پرداخت پاداش بهرهوری و
شرایط ناعادالنه شغل

تجمع در محوطه کار و
اعتصاب غذا

کرمانشاه

 ۱۸آبان

کارگران
پتروشیمی بیستون

نفت

 ۵ماه حقوق معوق و قرار نگرفتن زیر چتر حمایتی
قانون کار (شرکتها و واحدهای تولیدی در
مناطق آزاد مقید به مقررات قانون کار نیستند)

اعتصاب

هرمزگان

تجمع مقابل شرکت

خوزستان
خوزستان

اعتراضات کارگری در بخش صنایع غذایی
 ۲۵مهر گزارش شد که  ۳۵نفر از کارگران شرکت لبنیاتی «پاک آرا» در سنندج به مرخصی اجباری فرستاده
شدند؛ امری که البته مدیران این شرکت آن را انکار کردند.
برجستهترین اعتراض کارگری دو ماه گذشته در بخش صنایع غذایی ،پس از اعتصاب و تظاهرات کارگران
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه ،اما مربوط به بیش از  ۱۰۰کارگر شرکت تولیدی روغن نباتی جهان در
زنجان بود که دراعتراض به  ۸ماه حقوق معوق و  ۲۸ماه بیمه پرداختنشده ،از  ۲۰آبان به مدت  ۱۰روز مقابل
ساختمان استانداری زنجان تجمع کردند .مدیران کارخانه روغن نباتی جهان سال گذشته در دو مقطع زمانی
مختلف خط تولید را تعطیل و شماری از کارگران را اخراج کرندد .گفته میشود شمار کارگران روغن نباتی
جهان از  ۶۰۰نفر در سال  ۱۳۹۲به حدود  ۱۳۰نفر در سال  ۱۳۹۶کاهش یافته است.
همچنین ،از  ۱آذر ماه کارخانه تولید نوشیدنی و آبمعدنی «تسنیم نوش» اردبیل با  ۵۶کارگر تعطیل شد.

اعتراضات کارگری در بخش ساخت و ساز و توسعه زیربنایی (اکتبر و نوامبر )2018
تاریخ

معترضان

موضوع اعتراض

نوع اعتراض

استان

 ۲۶مهر

کارگران شرکت عمران و
تولیدی نیرو (وابسته به نیروی
انتظامی) و مجری بخشی از
پروژه آزادراه تبریز-ارومیه

 ۶ماه حقوق معوق

اعتصاب و تجمع مقابل
استانداری

آذربایجانغربی

 ۱آبان

کارگر ساخت
شیرگچساران

سد

چم

 ۱۰ماه حقوق معوق
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تجمع
کارگاه
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در

محوطه

کهکیلویه و بویر
احمد

 ۲۰آبان

کارگران پروژه اتوبان سقز–
بوکان

 ۸ماه حقوق معوق

اعتصاب

کردستان

 ۵تا  ۷آذر

کارگران قراردادی شرکت
تالون (وابسته به بنیاد
مستضعفان) و مجری بخشی
از پروژه آزادراه تهران-شمال

۴ماه حقوق معوق و مشکل غذا و محل خواب

اعتصاب

مازندران-تهران

کشاورزان شرق اصفهان آب ندارند
بحران اقلیمی ،فاجعه مدیریتی و واکنش امنیتی-نظامی سه ضلع مثلثی است که کشاورزان اصفهان در آن
گرفتار شدهاند ،در حالی که سفرهشان روز به روز خالیتر میشود.
در دو ماه گذشته ،استان اصفهان شاهد اعتراض دامنهدار و پیوسته کشاورزان بود .دور تازه اعتراضات کشاورزان
اصفهانی از  ۳۱شهریور امسال آغاز شد.

تجمع کشاورزان شرق اصفهان
کشاورزان شرق اصفهان در خوراسگان ،قهدریجان ،فوالدشهر ،زرینشهر ،ورزنه ،کوشک ،نجفآباد و...غالباً با
پارک کردن تراکتور و ماشینآالت کشاورزی در میادین ورودی شهرها و با برپایی چادر اعتراض خود را بیان
میکنند .در روزهای  ۱و  ۲آذر ،کشاورزان خوراسگان و زیار در حالی تجمع کردند که کفن پوشیده بودند.
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 ۴آذر ،پس از آن که کشاورزان زیار خط آب لوله اصلی انتقال آب به شهر یزد را شکستند ،با برخورد شدید
نیروهای انتظامی مواجه شدند.
ماجرا عدم تحقق وعده مسئوالن مبنی بر تأمین آب برای کشت پاییزه است .کشاورزان نسبت به شیوه مدیریت
برداشت و توزیع آب زایندهرود ،به ویژه نسبت به انتقال آب به مناطق دیگر ،معترض اند؛ آنها مشخصاً خواستار
اجرای مصوبه  ۱۳۹۳شورای عالی آب در مورد احیای حوضه آبریز زایندهرود اند؛ در این مصوبه  ۹مادهای که
اجرای آن مغفول مانده ،به مسئله «تعیین میزان حقآبهها» و «ساماندهی برداشت آب در استانهای اصفهان،
یزد و چهارمحال و بختیاری و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز» پرداخته شده است؛ این مصوبه همچنین
هرگونه «بارگذاری جدید بر منابع آب زایندهرود» را ممنوع کرده است.
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برخورد نیروی انتظامی با کشاورزان زیار در شرق اصفهان
 ۳۰مهر ،حمیدرضا طباطبایی معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان شرط تأمین آب برای کشت کشاورزان
را «بارش به اندازه کافی در اصفهان و چهارمحال و بختیاری» و «رسیدن حجم سد به  ۳۵۰میلیون متر مکعب»
اعالم کرد؛ درست مثل رضا اردکانیان ،وزیر نیرو که یک روز پیشتر در مجلس گفته بود« :امیدواریم برای سال
جاری با شرایط بهتری که توسط سازمان هواشناسی پیشبینی شده است در وضعیتی قرار بگیریم که بتوانیم
برای کشت پاییزه دوم آب تأمین کنیم و حقآبهها را به نتیجه برسانیم».
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حسن کامران نماینده اصفهان وزارت نیرو را به فروش حقآبه کشاورزان شرق اصفهان به بخشهای صنعتی و
نظامی متهم کرده است.
بنا به ماده  ۴۴قانون توزیع عادالنه آب (مصوب  )۱۳۶۱دولت موظف به جبران خسارتهای ناشی از عدم تأمین
حقآبه کشاورزان است .دولت وعده کرده بود که وام بانکی کشاورزان با تأیید سازمان برنامه و بودجه برای یک
دوره سه ساله استمهال شود و بخشی از خسارت وارده به کشاورزان از طریق کمکهای بالعوض جبران شود.
کشاورزان اما گفتهاند که تنها برخی از آنان که دارای دفترچه کشاورزی بودند ۵۰۰ ،هزار تومان کمک بالعوض
دریافت کردهاند.
گفته میشود  ۳۰۰هزار تن از ساکنان شرق اصفهان به دلیل عدم تأمین حقآبه بیکار شده و برخی از آنان به
اجبار تحت پوشش نهادهای حمایتی چون کمیته امداد قرار گرفتهاند .گزارشها همچنین حاکی از موج
مهاجرت کشاورزان شرق اصفهان به دلیل بیکاری است.
در دو ماه گذشته عالوه بر کشاورزان شرق اصفهان ،چغندرکاران شوش در استان خوزستان و چغندرکاران
پیرانشهر در استان آذربایجان غربی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان مقابل شرکتهای قند این دو
شهر تجمع کردند؛ کشاورزان بخش عقیلی از توابع شهرستان گتوند در استان خوزستان نیز در اعتراض به
کمبود گازوئیل به همراه تراکتورهایشان تجمع کردند.

اعتراضات بازنشستگان
 ۲۴مهر ماه ،گروهی از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران تجمع اعتراضی برپا کردند؛ همزمان
در اصفهان و چند شهر دیگر نیز تجمعاتی در اعتراض به فاصله مستمریها با خط فقر ،نابسامانی بیمههای
درمانی و عدم اجرای قانون همسانسازی حقوق برگزار شد.
 ۶آذر ماه نیز صدها تن از بازنشستگان در تهران تجمع مقابل ساختمان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خواستار توجه مسئوالن دولتی به مطالباتشان و همچنین آزادی معلمان زندانی شدند.
بر طبق آمارهای رسمی ،اختالف بین حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان در ایران به  ۲۰برابر میرسد.
همچنین ،درآمد ماهیانه دستکم  ۷۰درصد بازنشستگان و مستمریبگیران ایران کمتر از خط فقر است .به
گفته رحمتاهلل پورموسی فعال کارگری ۶۰ ،درصد بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی تنها با
حداقل درآمد زندگی میکنند.
حقوق کارگران در ایران
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 ۲۲مرداد ماه سال جاری ،بیش از  ۱۳هزار بازنشسته در نامهای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسالمی
از بیتوجهی آنها و دولت حسن روحانی به مشکالت معیشتی بازنشستگان انتقاد کرده بودند.

تجمعات پراکنده در اعتراض به بیکاری (اکتبر و نوامبر )2018
تاریخ

معترضان

موضوع اعتراض

نوع اعتراض

استان

 ۱۸و  ۱۹مهر

کارگران فصلی مزارع توتون و
شرکت دخانیات در علیآباد
کتول

بیکاری به دلیل ورود بخش خصوصی

تجمع مقابل شرکت
دخانیات

گلستان

 ۲۰مهر

گروهی از مردم بهبهان

بیکاری و عدم استخدام جوانان بومی

تجمع در محل
برگزاری نماز جمعه

خوزستان

 ۱۴آبان

گروهی از جوانان هویزه

بیکاری و عدم استخدام جوانان بومی

تجمع مقابل شرکت
توسعه نفت آزادگان
جنوبی

خوزستان

 ۲۶آبان

گروهی از جوانان دهلران

بیکاری و عدم استخدام نیروهای بومی در
شرکتهای نفت و گاز دهلران

تجمع در شهر

ایالم

 ۲۶آبان

کارگران شهر یاسوج

فقر و بیکاری

تجمع مقابل استانداری

کهگیلویه
بویراحمد

و

سرکوب فعالیتهای صنفی و سندیکایی کارگران
به رغم مقاولهنامههای الزامآور  ۸۷و  ۹۸سازمان جهانی کار ،و برخالف ماده  ۲۲میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاسی ( (ICCPRو ماده  ۸میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی )(ICESCR
جمهوری اسالمی ایران ،فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری را تحمل نمیکند ،صراحتاً از به رسمیت شناختن
حق اعتصاب و اعتراض کارگران سر باز میزند ،و در عمل اعتراضهای کارگری را با خشونت سرکوب میکند.
 ۲۷آبان ،در چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه ،نیروهای امنیتی  ۱۸نفر از کارگران و یک فعال
مدنی را بازداشت کردند که از آن میان ،اسماعیل بخشی ،از نمایندگان کارگران ،و سپیده قلیان ،فعال مدنی،
همچنان در بازداشت به سر میبرند .برای  ۱۷نفر دیگر که به قید کفالت آزاد شدند ،پرونده قضایی تشکیل
شده است.
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سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت شده در هفت تپه
همچنین دو روز پس از آن که فرماندهی نیروی انتظامی شوش با انتشار بیانیهای هر گونه تجمع در سطح این
شهر را ممنوع اعالم کند ،نیروهای امنیتی در  ۸آذر ،علی نجاتی ،رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر
هفتتپه ،را بازداشت کردند .گفته میشود اتهام نجاتی همچون بخشی «امنیتی» است .در  ۱۱آذر نیز ۲۰
کارگر معترض نیشکر هفتتپه به اداره اطالعات شوش احضار شدند.
گزارشهایی نیز در مورد آزار و شکنجه و در نتیجه انتقال اسماعیل بخشی به بیمارستان منتشر شده است،
مسئلهای که  ۲۵وکیل دادگستری در نامهای سرگشاده نسبت به آن ابراز نگرانی کردهاند.
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اعتصاب معلمان
به گفته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ،نهادهای امنیتی در دور دوم اعتصاب معلمان
دستکم  ۱۲معلم را بازداشت کردند ،از جمله محمدرضا رمضانزاده دبیر انجمن صنفی معلمان در خراسان
شمالی که بیشتر در جریان اعتصاب معلمان در مهر ماه نیز بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شده بود؛
دستکم  ۳۰معلم دیگر نیز احضار و شمار زیادی به دفاتر حراست آموزش و پرورش احضار و به اخراج و یا
تبعید تهدید شدهاند .این در شرایطی است که برخی معلمان از زمان دور نخست اعتصاب در مهر ماه هنوز در
بازداشت به سر میبرند.
 ۲۱مهر ماه و در آستانه اعتصاب نخست معلمان ،عبدالرضا قنبری ،معلم و زندانی سیاسی سابق در کرج بازداشت
و به زندان اوین منتقل شد .او از دستگیرشدگان تظاهرات جنبش سبز در سال  ۱۳۸۸است که از سوی شعبه
 ۱۵دادگاه انقالب اسالمی تهران نخست به اعدام محکوم شد ،اما در نهایت حکم او پس از چند بار دادرسی به
 ۱۰سال کاهش یافت؛ در اسفندماه  ،۹۴او پس از تحمل بیش از  ۶سال از حکم  ۱۰ساله خود به دلیل تغییر
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قانون مجازات اسالمی آزاد شد ،اما اکنون پس از دستگیری اخیر مشخص شده حکم او در رسیدگی مجدد
توسط شعبه  ۲۸دادگاه انقالب از  ۱۰سال به  ۱۵سال حبس تعزیری افزایش پیدا کرده است.
عباس واحدیان ،نویسنده و فعال صنفی معلمان نیز در مشهد از  ۱۹مهر ماه به دلیلی نامعلوم در بازداشت به
سر میبرد.
همچنین پس از اعتصاب معلمان در مهر ماه ،در  ۱آبان نیروهای امنیتی هاشم خواستار از اعضای هیئت مدیره
کانون صنفی معلمان مشهد را بازداشت و به مدت  ۱۹روز در یک بیمارستان روانی حبس کردند .اسماعیل
عبدی و محمود بهشتی لنگرودی و محمد حبیبی و روحاهلل مردانی از جمله فعاالن صنفی معلمان هستند که
هماکنون در زندان به سر میبرند.
در مهر ماه ،منوچهر سراج ،فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران به اتهام شرکت در
اعتراضات دی ماه سال گذشته به یک سال زندان محکوم شد .در همین ماه ،نیروهای امنیتی زانیار دباغیان
فعال کارگری ساکن سنندج را بازداشت کردند.
 ۹آبان ،شعبه  ۲۶دادگاه تجدیدنظر انقالب حکم محکومیت ابراهیم مددی ،نایب رئیس سندیکای کارگران
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را عیناً تأیید کرد .مددی در مرداد ماه سال  ۱۳۹۵به  ۵سال و سه ماه
حبس تعزیری محکوم شده بود؛ این فعال کارگری بیش از  ۶۰سال سن دارد و به بیماری دیابت ،چربی خون
و فشار خون دچار است.
همچنین ،بهنام ابراهیمزاده ،فعال کارگری که هنگام کمک به زلزلهزدگان کرمانشاه در  ۲۶مرداد بازداشت و در
تاریخ  ۲۰شهریور با تودیع وثیقه موقتاً تا زمان پایان دادرسی آزاد شده بود ،به صورت تلفنی برای روز دوشنبه
 ۵آذر به دادگاه انقالب داالهو احضار شده است تا به اتهامهای مطرحشده پاسخ دهد .احضار تلفنی متهمان اما
خالف قانون است و متهم باید برای مراجعه به دادگاه احضاریه رسمی کتبی دریافت کند .در آذر ماه ،عزت
نصری ،فعال کارگری اهل سقز نیز جهت تحمل دوران محکومیت سه ماهه خود راهی زندان سقز شد .همچنین
در اواخر آبان ماه ،خبری مبنی بر بازداشت هفت کارگر شرکت مس «میدوک» واقع در شهر بابک استان
کرمان به دلیل شرکت در یک تجمع اعتراضی منتشر شد.
در سومین دور اعتصاب رانندگان کامیون نیز که از اول مهر ماه آغاز شد ،دستکم  ۲۷۰راننده از نیروهای
امنیتی و قضایی بازداشت شدند .رانندگان پیامکهای تهدیدآمیز مبنی بر «قطع سهمیه سوخت» دریافت
کردند .و در همین رابطه ،متن دستور سازمان راهداری اصفهان مبنی بر قطع سهمیه سوخت و غیرفعال شدن
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کارت کامیونهایی که بارگیری نکردند در شبکههای اجتماعی منتشر شد .مقامات قضایی ایران نیز با لحن تند
رانندگان اعتصابی را به اشد مجازات تهدید کردند.

تهدیدات مقامات بلندپایه قضایی ایران نسبت به رانندگان کامیون معترض
 ۳مهر

علی صالحی

 ۴مهر

دادستان عمومی و

او اعتصابکنندگان را به «اخالل در نظم و امنیت عمومی ،راهبندان ،تخریب عمدی

انقالب شیراز

اموال مردم و ایجاد ناامنی در جادهها و راههای مواصالتی» متهم کرد و گفت ممکن
است عملشان مصداق «محاربه» باشد.

عباس جعفری

دادستان عمومی و

او گفت« :برخی از مصادیق بستن جادهها ،مصداق ماده  ۶۵۳قانون تعزیرات ،قطاع

دولتآبادی

انقالب تهران

الطریق [راهزنی] است که مجازات بسیار سنگینی برای مرتکبان پیشبینی شده است».

 ۵مهر

محمدجعفر منتظری

دادستان کل کشور

 ۶مهر

احمد خسروی وفا

رئیس کل دادگستری

اخاللگران در تردد کامیونهای سوخت و بار «با برخورد شدید دستگاه قضایی روبهرو

استان اصفهان

شده و بی شک اشد مجازات قانونی برای این گونه افراد اعمال خواهد شد».

 ۶مهر

علی القاصی مهر

رئیس کل دادگستری

برهمزنندگان امنیت جادههای فارس که از تردد کامیونها جلوگیری میکنند ،قابلیت

استان فارس

تعقیب کیفری به اتهام قطاع الطریق و افساد فی االرض دارند.

 ۷مهر

غالمحسین محسنی

معاون اول قوه قضاییه

او گفت :آنهایی که «به تحریک دشمن» در بخش حمل و نقل خلل ایجاد میکنند

در قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲قطاع الطریق «محارب» قلمداد شده که
مجازات آن بنا بر اختیار قاضی «اعدام»« ،صلب»« ،قطع دست راست و پای چپ» یا
«نفی بلد» تعیین شده است.
او افرادی را که رانندگان را «تحریک» به اعتصاب کرده یا با «ایجاد رعب و وحشت»
مانع حرکت کامیونها میشوند ،مشمول اتهام «قطاع الطریق» دانست که میتواند
حتی مجازات «اعدام» داشته باشد.

اژهای
 ۷مهر

دادخدا ساالری

«بدانند که مجازات سختی» در انتظارشان است.
دادستان عمومی و

او با اشاره به رانندگان کامیون گفت« :قانونگذار در ماده  ۲۸۶قانون مجازات اسالمی

انقالب مرکز استان

هرگونه اقدامی که موجب اخالل در نظم عمومی کشور گردد را به عنوان محاربه و

کرمان

افساد فی االرض جرمانگاری کرده است ».و اضافه کرد« :در صورتی که اقدامات این
فریبخوردگان در شمول محاربه قرار نگیرد ،طبق ماده  ۶۱۰قانون مجازات اسالمی
باب تعزیرات ،از جهت اقدام علیه امنیت داخلی کشور به  ۲تا  ۵سال حبس و از باب
اخالل در نظم طبق ماده  ۶۱۸به  ۳ماه تا یک سال و  ۷۴ضربه شالق و من باب
تخریب اموال طبق ماده  ۶۷۷به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند گردید».
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رئیس کل دادگستری

او ضمن تکرار اتهام «محاربه» و «راهزنی» گفت :به پرونده اخاللگران ناوگان حمل و

 ۸مهر

یداهلل موحد

استان کرمان

نقل جادهای خارج از نوبت رسیدگی میشود.

دادستان عمومی و

او با «سودجو و فرصتطلب» خواندن رانندگان اعتصابی گفت« :تخریبکنندگان

 ۸مهر

مهدی قویدل

انقالب زرند

کامیونهای سوخترسان» در جادهها ممکن است مشمول عنوان «قطاع الطریق» و

 ۹مهر

محمد صادق اکبری

 ۹مهر

صادق آملی الریجانی

رئیس قوه قضائیه

 ۱۶مهر

محسن کرمی

سرپرست دادستانی

او با اشاره به  ۱۷راننده بازداشتشده گفت دادسرای استانی در این استان «اشد

قزوین

مجازات را برای این افراد تقاضا کرده و اگر جرم محاربه آنها محرز شود احکام سنگینی

«محارب» شوند و «مجازات اعدام داشته باشند».
رئیس دادگستری

اتهام برهمزنندگان امنیت جادهها؛ قطاع الطریق و محاربه و افساد فی االرض است

هرمزگان
او گفت که افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات کامیونداران اقدام به برهم زدن امنیت
جادهها و تخریب خودروی اشخاص میکنند به اشد مجازات خواهند رسید.

همچون اعدام برای آنها صادر خواهد شد».

تعقیب قضایی و امنیتی فعاالن کارگری ،وضعیت نامناسب کارگران زندانی ،و عدم توجه به معاهدات بینالمللی
درباره آزادی تشکیل نهادهای مستقل کارگری ،تنها موانع پیشِ روی کارگران ایران برای دفاع از حقوق صنفی
خویش نیست .در آبان ماه ،اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ،پس از تالش
نهادهای امنیتی و تشکلهای کارگری وابسته به دولت برای برگزاری یک مجمع عمومی موازی ،در بیانیهای
نسبت به «پروژه امنیتی سندیکاسازی دولتی» هشدار دادند.

وزیر کار :یک منصب امنیتی
علی ربیعی که با آغاز به کار دولت روحانی به مدت پنج سال وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بود ،در  ۱۷مرداد
 ۱۳۹۷در مجلس شورای اسالمی استیضاح و متعاقباً برکنار شد .جانشین او ،محمد شریعتمداری وزیر پیشین
صنعت ،معدن و تجارت در دولت دوازدهم است که توانست  ۵آبان از مجلس شورای اسالمی به عنوان وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد بگیرد.
شریعتمداری در شهریور ماه سال جاری پس از شدت گرفتن بحران ارزی و افشای بخشی از فساد گسترده
دریافتکنندگان دالر  ۴۲۰۰تومانی در آستانه استیضاح قرار گرفت .اما پیش از آنکه مجلس تصمیمی در این
باره بگیرد ،او  ۲۸مهر  ۱۳۹۷به طور ناگهانی از مقام خود در وزارت صنعت ،معدن و تجارت کناره گرفت ،و
حاال در فاصلهای کوتاه بر صندلی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نشسته است.
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مهمترین شباهت ربیعی و شریعتمداری« ،امنیتی» بودن آنها و سابقه کارشان در نهادهای اطالعاتی-امنیتی
است .علی ربیعی ،مشهور به «برادر عباد» ،پیش از تصدی وزارت کار ،عضو سپاه پاسداران ،معاون وزارت
اطالعات و رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است .و محمد شریعتمداری نیز از افراد نزدیک به
محمد ریشهری ،وزیر سابق اطالعات و در کنار او ،از اعضای هسته تشکیلدهنده وزارت اطالعات در جمهوری
اسالمی است .انتصاب چهرههای امنیتی-اطالعاتی به عنوان وزیر کار در دولت روحانی ،بیش از هر چیز نشانگر
نگاه امنیتی و اطالعاتی این دولت به مسائل کارگران است.

کولبران :قربانیان تبعیض و توسعهنیافتگی
بیکاری و عدم دسترسی به خدمات اجتماعی و بیمه« ،کولبری» یا باربری مرزی را به شغل و منبع درآمد دهها
هزار خانوار در مناطق کردنشین ایران —استانهای آذربایجان غربی ،کردستان ،کرمانشاه و ایالم— تبدیل
کرده است .کارشناسان حقوق کار ،کولبری در مناطق کردنشین ایران را به طور کلی نتیجه توسعهنیافتگی و
سیاستهای تبعیضآمیز حکومت ایران در این مناطق میدانند.

کولبران
جالل محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسالمی ۶ ،خرداد  ،۱۳۹۷تعداد کولبران را حدود  ۸۰هزار
نفر اعالم کرده و گفته «کولبرها از معابر رسمی در سرما و گرما کاال جابهجا میکنند و برای هر جابهجایی
حدود  ۸۰هزار تومان دریافت میکنند و این در حالی است که با این اوصاف کولبران تنها میتوانند در مجموع
در حدود  ۳۰۰الی  ۳۵۰هزار تومان درآمد کسب کنند».
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دولت جمهوری اسالمی ایران در یک سال گذشته ،پس از برگزاری همهپرسی استقالل در اقلیم کردستان عراق
شمار نیروهای نظامی را در مناطق تردد کولبران در مرز مشترک ایران با اقلیم کردستان عراق افزایش داده
است .نوع برخورد حکومت ایران با کولبران غالباً نظامی و امنیتی است.
در حالی که دولت برای پایان دادن به اعتراض کولبران در آغاز سال جاری طرح ساماندهی کولبری و تخصیص
اعتبار برای بیمه کولبران را وعده کرده بود ۲۳ ،مهر حسینعلی ذوالفقاری معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور
جمهوری اسالمی کولبری را «غیرقانونی» و مصداق «قاچاق» و «ورود غیرقانونی کاال» دانست و گفت که
کولبران در صورت تردد از مرزهای غیرمجاز ممکن است هدف شلیک قرار بگیرند.

کولبران در برف
پس از اعالم این موضع ،نیروهای مرزبانی ایران در برخورد با کولبران خشونت بیشتری به کار گرفته و میزان
شلیک به کولبران و دستگیری آنها افزایش یافته است.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که براساس آمار نهادهای حکومتی نرخ بیکاری در این مناطق بیشتر از
میانگین نرخ بیکاری کشور است و کولبران به ناچار و از سر اجبار به این شغل روی میآورند .ساالنه شماری از
کولبران با شلیک مأموران مرزبانی و یا به دلیل سقوط از بلندی و انفجار مین کشته یا زخمی میشوند.
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براساس گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان تنها در سه ماه گذشته (شهریور ،مهر و آبان )۱۳۹۷
 ۶۳کولبر به دست مأموران مرزبانی و یا سقوط از بلندی و انفجار مینهای به جای مانده از جنگ ایران و عراق
کشته یا مجروح شدند.
در آبان ماه ،مأموران مرزبانی ایران  ۵کولبر را کشتند و  ۱۳تن دیگر را زخمی کردند ۲ .کولبر نیز در پی سقوط
از کوه و سرمازدگی کشته شدند؛ مجموعاً  ۲۰کشته و زخمی.
در مهر ماه نیز مأموران انتظامی ایران جان  ۶کولبر را گرفتند و  ۱۳تن را هم مجروح کردند ۴ .کولبر هم بر
اثر حوادث طبیعی و انفجار مین زخمی و کشته شدند .در این ماه کشته یا مجروح شدن حداقل  ۱۹کولبر به
ثبت رسیده است.
شمار کولبرانی که در شهریور ماه کشته یا مجروح شدند ۲۴ ،تن گزارش شده که  ۱۵نفر از آنها با شلیک
مرزبانان و نظامیان جان سپردند یا مجروح شدند ۹ .تن دیگر هم بر اثر سقوط از بلندی ،انفجار مین و یا دیگر
حوادث طبیعی کشته یا زخمی شدند.
بنا بر گزارش سالیانه منتشرشده مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران در طول سال  ۴۶ ،۱۳۹۶کولبر در مناطق
کردنشین ایران به دست نیروهای مرزبانی و انتظامی کشته و  ۵۸نفر زخمی شدند.
محسن بیگلری نماینده بانه و سقز در مجلس شورای اسالمی از مسئوالن دولتی جمهوری اسالمی خواسته،
حاال که برای اشتغالزایی در مناطق کردنشین اقدامی نمیکنند« ،حداقل به این کولبران ،اجازه حمل و نقل
کاال را بدهند و با آنها برخورد قهری نکنند .اینها شدیداً مشکل معیشتی دارند؛ در شرایطی که دالر باال رفته و
اجناس فروش نمیرود ،درآمد کولبران خیلی پایین است؛ الاقل اجازه بدهند همین درآمد پایین را داشته
باشند».
میکائیل صدیقی ،رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد هم از افزایش شمار کولبران در
ماههای آینده خبر داده و گفته« :در فصول سرد سال که برای کارگران فصلی و ساختمانی "فصول بیکاری"
است[ ،تعداد کولبران] بیشتر هم میشود؛ چند ماه بیکاریِ یک کارگر ساختمانیِ عائلهمند که از خدمات
حمایتیِ بیمه بیکاری نیز بیبهره است ،راهی به جز پناه بردن به کوهستانهای سرد و سخت برای کولبری
باقی نمیگذارد».
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وضعیت زنان کارگر
در اعتراضات اخیر کارگران شرکت کشت و نیشکر هفتتپه زنان حضور چشمگیری داشتند :زنان کارگر،
همسران کارگران مرد و خانوادههای کارگران نیشکر هفتتپه از روز  ۲۳آبان در اعتصابهای کارگری این
شرکت مقابل فرمانداری شوش جمع شدند .و از آن روز ،در صف اول اعتراضات صنفی کارگران هفتتپه بودهاند.
تصاویر یکی از این زنان کارگر که در هفتتپه به نمایندگی از کارگران در مقابل فرمانداری شهرستان شوش
سخنرانی کرد ،در ماه آبان و آذر در شبکههای اجتماعی پربیننده شد .این زن مقابل دوربین کارگران ایران را
به اتحاد با کارگران خوزستان دعوت کرد و گفت« :از تمامی اتحادیه کارگری کشور و همه کارگرانی که این
روزها مثل ما سفرهشان خالی از نان است و شرمنده زن و بچهشان هستند ،میخواهم که به این اعتصاب
بپیوندند».

شکاف جنسیتی در دستمزد کارگران حوزه کشاورزی
مرکز آمار ایران روز هشتم آبان نتیجه پژوهشهای این مرکز را در مورد متوسط دستمزد نیروی کار در بخش
کشاورزی در تابستان  ۱۳۹۷منتشر کرد.
در تابستان  ،۱۳۹۷متوسط دستمزد روزانه کارگر میوهچین مرد  ۵۷هزارتومان و متوسط دستمزد کارگر
میوهچین زن  ۴۲هزار تومان بوده که حکایت از تفاوت  ۱۵هزار تومانی دستمزدها دارد .متوسط دستمزد کارگر
تنککار مرد  ۵۴هزار تومان و متوسط دستمزد کارگر تنککار زن  ۴۱هزارتومان است.
مرکز آمار ایران نشان میدهد که بیشترین دستمزدهای مشاغل کشاورزی ،مربوط به کارهایی است که نیازمند
قدرت بدنی است و بیشتر شغلهای «مردانه» در حوزه کشاورزی را در برمیگیرد؛ به عنوان مثال ،کارگران
نهرکش و مرزبند بیشترین دستمزدهای روزانه را دارند .کمترین دستمزدها نیز متعلق به کارگران میوهچین و
یا دروگر غالت است که بیشتر زنان هستند و به ترتیب متوسط  ۴۲هزار تومان و  ۳۵هزار تومان دستمزد روزانه
دارند.
نشاکاری در حوزه کشاورزی درآمدش به نسبت باالست ،اما با اینکه به طور تاریخی شغلی زنانه محسوب
میشود ،کارگران نشاکار زن از همتاهای مردشان دستمزد کمتری دریافت میکنند .در استان گیالن ،دستمزد
نشاکار مرد  ۱۱۷هزار تومان است .نشاکار زن در همین استان برای کار برابر به طور متوسط  ۹۳هزار تومان
دستمزد دریافت میکند.
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شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد به کارگران زن روزمزدی با بیعدالتیها و تبعیضهایی دیگر همچون
نداشتن قرارداد و حق بیمه همراه است.

بیکاری زنان
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،جمعیت زنان بیکار در ایران
طی سالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۶از  ۸۳۰هزار و  ۹۹۶نفر به بیش از یک میلیون و  ۳۷هزار نفر افزایش یافته است.
بنا به این گزارش ،در سال ( ۳۲/۳ ،۱۳۹۶سی و دو و سه دهم) درصد جمعیت بیکار کشور را زنان تشکیل
میدادند.
به گفته کارشناسان مستقل حقوق کار ،آمار واقعی زنان بیکار بیشتر از این است؛ و این آمار حقیقت افزایش
میزان بیکاری زنان را به تمامی منعکس نمیکند ،چراکه بنا بر تعریف خاص نهادهای دولتی جمهوری اسالمی
از بیکاری تنظیم شده است .مرکز آمار ایران و همچنین وزارت کار در پژوهشهای آماری خود هر فردی که
در بخشهای مختلف اقتصادی در هفته حتی یک ساعت هم فعالیت داشته باشد و برای این فعالیت دستمزد
دریافت کند ،شاغل محسوب میکنند .کودکان کار هم در آمار شاغالن حساب میشوند .عالوه بر این شاغالن
در مشاغل – بنگاههای خانوادگی و کارآموزان هم از نظر مرکز آمار و وزارت کار ایران شاغل محسوب میشوند.
بر اساس آمارهای وزارت کار ،میزان بیکاری زنان در طول سالهای  ۹۰تا  ۹۶همهساله به جز سال  ۹۳روند
صعودی داشته است .در این هفت سال فعالیتهای اقتصادی زنان افزایش یافته ،اما نرخ بیکاری آنها هم افزایش
یافته است.
جمعیت بیکارها (زن و مرد) در ایران در هفت سال گذشته به طور متوسط ساالنه ( ۱/۸یک و هشتدهم)
درصد افزایش است .این افزایش برای زنان ساالنه به طور متوسط ( ۳/۸سه و هشتدهم) درصد بوده است.

زنانه خانهدار :کارگران جدید
وضعیت بد اقتصادی و اُفت قدرت خرید خانوادهها ،باعث شده بسیاری از زنانی که پیش از این خانهدار بودهاند،
با مزدهای پایینتر از حداقل دستمزد وارد بازار کار شوند .در شهرها ،زنان بیشتر در واحدهای کوچک تولیدی
کار میکنند و در روستاها در بخش کشاورزی و صنایع دستی ،در هر دو بخش هم موضوع امنیت شغلی زنان
مطرح است و بیشتر زنان بدون قراردادهای کاری و به صورت روزمزدی کار میکنند.
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 ۱۴آبان ماه ،میکائیل صدیقی ،مسئول انجمن کارگران و استادکاران مریوان و سروآباد در استان کردستان اعالم
کرد که در این استان ،تعداد زنان کارگر ساختمان و زنان کولبر با توجه به شرایط سخت اقتصادی و معیشتی
افزایش یافته است.
بنا بر گفتههای میکائیل صدیقی در مناطق کردنشین ،حدود  ۸۰درصد کارها در کشاورزی و دامپروری و آبیاری
زمین بر عهده کارگران زن است اما اکنون بحران آب ،تعطیل و تعدیل شدن واحدهای تولیدی کشاورزی و
کارخانجات ،فقر و محرومیت را در کردستان افزایش داده و با توجه به بحران اقتصادی ،زنان نیز به مشاغل
دشوار همچون کارگری ساختمان و کولبری روی آوردهاند.
در بخش ساختمانی ،تولیدیهای کوچک و کشاورزی ،قراردادها به گونهای است که کارفرما به زنان حتی
حداقلهای مصوب حقوق کارگر را هم پرداخت نمیکند.

سیاست دولت ایران :افزایش دستمزد ،نه  -بستههای حمایتی ،آری
فروردین امسال ،شورای عالی کار در روندی طوالنی و فرسایشی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری
( )۱۳۹۷را یک میلیون و  ۱۱۴هزار و  ۱۴۰تومان تعیین کرد که البته این رقم با مزایای شغلی و اضافه کاری
تا یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومان افزایش مییابد.
تعیین یک میلیون و  ۱۱۴هزار و  ۱۴۰تومان به عنوان حداقل دستمزد در حالی بود که میانگین هزینه خانوار
شهری در سال گذشته ( )۱۳۹۶بنا بر گزارش مرکز آمار جمهوری اسالمی ایران ،دستکم سه برابر حداقل
دستمزد و رقمی معادل  ۳میلیون و  ۵۱۰هزار تومان بوده است .همزمان با تشکیل جلسه شورای کار در اسفند
ماه گذشته ،تشکلهای کارگری مستقل خواستار تعیین حداقل دستمزد  ۵میلیون تومان بودند.
نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار در تیر ماه از طرحی برای بازنگری حداقل دستمزد و جبران
کاهش قدرت خرید کارگران در واکنش به شوک ارزی ،تورم و بحران اقتصادی خبر دادند.
در شهریور ماه ،اعالم شد که نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و دولت در شورای کار بر سر افزایش
 ۸۰۰هزار تومانی حداقل دستمزد به توافق رسیدهاند؛ هرچند ،خیلی بعدتر معلوم شد موافقت نمایندگان
کارفرمایان و دولت مشروط به این بوده است که این مبلغ به صورت غیرنقدی و در قالب بنکارت برای دریافت
کاالهای اساسی در اختیار کارگران قرار بگیرد.
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علیرغم وعدهها اما تا امروز این طرح در شورای عالی کار به تصویب نرسیده است .برای مدتها جلسه شورای
عالی کار تشکیل نشد و به تعویق افتاد .سرانجام ۲۲ ،آبان نمایندگان کارگری ،کارفرمایی و دولت در کمیته
مزد گرد هم آمدند ،اما این جلسه نیز نتیجه مشخصی نداشت.
فرامرز توفیقی ،رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار ،از تشکلهای کارگری زرد و دولتی -پیش
از تشکیل این جلسه گفته بود ،بر اساس آخرین محاسبات انجامشده  ۸۰۰هزار تومان عقبافتادگی دستمزد
که به تصویب گروههای سه جانبه در کارگروه مزد شورای عالی کار رسیده بود ،االن تبدیل به یک میلیون و
 ۲۶۰هزار تومان شده است.
به تازگی علی خدایی ،از اعضای کارگری شورای عالی کار نیز گفته است« :دستمزدی که امسال تعیین شد،
تنها  ۲۸درصد از هزینههای یک خانوار را تأمین میکند».
بر اساس ماده  ۴۱قانون کار ایران ،نرخ تورم و سبد معیشت خانوار (میزان سرانه مصرف مواد غذایی و ضروری
خانوار کارگری) دو مبنای محاسبات مزدی هستند .محاسبات مزدی نمایندگان کارگری شورای عالی کار از
روند افزایش هزینه سبد معیشت ماهیانه خانوار طی  ۱۰ماه گذشته ،حکایت از جهش  ۸۷/۲۳درصدی (هشتاد
و هفت درصد و بیستوسه صدم) هزینه سبد خانوار در این بازه زمانی دارد .همچنین این محاسبات مزدی
نشان میدهد ،فاصله حداقل دستمزد و مزایا با احتساب حق اوالد ،مسکن و بن کارگری تا سبد معیشت که در
سال گذشته یک میلیون و  ۳۴۴هزار و  ۲۶۰تومان بود ،در آبان ماه به  ۳میلیون و  ۵۵۵هزار و  ۸۷۰تومان
افزایش یافته است.
نرخ تورم در ایران نیز در دو ماه گذشته نه تنها روند افزایشی خود را حفظ کرده ،بلکه شتاب افزایش نرخ تورم،
در مقایسه با ماههای گذشته حتی بیشتر نیز شده است .همزمان با ادعای حسن روحانی در صحن مجلس
مبنی بر «دروغ بودن ابرتورم» در اقتصاد ایران (در تاریخ  ۵آبان) ،بانک مرکزی اعالم کرد که تورم در مهر ماه
به ۱۵/۹درصد (پانزده درصد و نُهدهم) و تورم نقطه به نقطه به  ۳۶/۹درصد (سی و شش درصد و نُهدهم)
رسیده است .بر اساس محاسبات بانک مرکزی ،نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان  ۱۳۹۷نسبت به دوازده
ماه منتهی به آبان  ۱۳۹۶معادل ۱۸/۴درصد (هجده درصد و چهار دهم) و تورم نقطه به نقطه  ۳۹/۹درصد
(سی و نُه درصد و نُه دهم) بوده است.
بنا بر گزارش صندوق بینالمللی پول ) ۲۲آبان) ،در اثر تحریمهای آمریکا نرخ تورم در ایران تا پایان سال
 ۲۰۱۸ممکن است از  ۴۰درصد (چهل درصد) هم فراتر رود .برخی از اقتصاددانان مستقل نگران فروغلطیدن
ایران در یک «ابرتورم» هستند .استیو هانکه ،اقتصاددان آمریکایی دانشگاه جان هاپکینز ،نرخ فعلی تورم در
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اقتصاد ایران را تا  ۱۱۷درصد (صد و هفده درصد) تخمین زده است .به گفته حمیدرضا امام قلی تبار ،بازرس
مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور—که از میان نمایندگان تشکلهای کارگری وابسته به حکومت تشکیل
میشود— نرخ واقعی تورم در تیر ماه حدود  ۳۰۰درصد (سیصد درصد) بوده است.
افزایش نرخ تورم و مقاومت دولت و کارفرمایان در برابر افزایش دستمزدها ،سفره کارگران و مزدبگیران را بیش
از هر زمان دیگری تهی کرده است .بر اساس اعالم مرکز آمار ایران ،قیمت برخی مواد غذایی همچون رب گوجه
فرنگی و موز در مهر ماه امسال نسبت به سال گذشته به ترتیب

۲۲۷/۸درصد (دویستوبیستوهفت درصد

و هشت دهم) و (۱۶۸/۲صدوشصتوهشت درصد و دو دهم) درصد افزایش یافته است .آخرین گزارش بانک
مرکزی نشان میدهد که میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در آبان امسال به نسبت
یک سال گذشته ( ۹۱/۵نود و یک درصد و نیم) درصد افزایش یافته است .میانگین نرخ اجارهبها نیز در تهران
هم به نسبت آبان سال گذشته ( ۱۷هفده) درصد گرانتر شده است .به گفته سخنگوی انجمن صنفی
تولیدکنندگان لوازم خانگی ،از ابتدای سال جاری قیمت لوازم خانگی تولید داخل حداقل ( ۸۰هشتاد) درصد
و قیمت لوازم خانگی خارجی بیش از ( ۱۵۰صدو پنجاه) درصد افزایش یافه است.
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جدول روند یکساله افزایش هزینه سبد غذایی در  10ماه گذشته منتشرشده در رسانههای دولتی ایران

علیرغم افزایش شدید قیمتها و کاهش بیسابقه قدرت خرید کارگران ،نمایندگان کارفرمایان و دولت با ترمیم
حداقل دستمزد مخالفاند ۲۹ .آبان ،حسین سالحورزی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت« :جبران قدرت خرید
کارگران با افزایش دستمزد در این شرایط اقتصادی ،در نهایت به ضرر کارگران و بیکار شدن آنان میشود».
پیشتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به صورت تلویحی با افزایش دستمزدها مخالفت
کرده بود.
راه حل دولت روحانی برای جبران کاهش قدرت خرید مزدبگیران نه افزایش دستمزدها که توزیع بستههای
حمایتی معیشتی برای خانوادههای کمدرآمد است .این طرح اوایل آبان در هیأت دولت تصویب و اجرای اولین
مرحله آن با عاملیت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از  ۲۱آبان آغاز شد .مطابق با این طرح ،دولت در نظر
دارد در سه مرحله  ۱۰۰تا  ۳۰۰هزار تومان کمک برای خرید کاالهای اساسی از فروشگاههایی از پیش
تعیینشده ،به خانوارهایی که درآمد ماهیانهای کمتر از  ۳میلیون تومان دارند ،پرداخت کند .گروههای هدف
این طرح سه مرحلهای به ترتیب ،مددجویان و مشمولین کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور ،کارکنان
دولت ،و نهایتاً کارگران و مزدبگیران تحت شمول بیمه تأمین اجتماعیاند.
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حوادث کار
بنا بر آمارهای رسمی ،تعداد تلفات ناشی از حوداث کار در  ۶ماه نخست سال جاری نسبت به  ۶ماه نخست
سال گذشته در استان همدان رشد ( ۳۸سیوهشت) درصدی و در استان تبریز رشد ( ۲۰بیست) درصدی
داشته است.
به گفته مدیر کل پزشک قانونی استان مازندران ۱۲ ،کارگر در مهر ماه در این استان در اثر حوادث کار جان
سپردند .نظر به پراکندگی جغرافیایی ،بیشترین آمار تلفات حوادث کار به ترتیب مربوط به استانهای تهران،
اصفهان و خراسان رضوی است.
 ۷مرداد ،اداره کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور اعالم کرد :طی ۱۰سال گذشته (از  ۱۳۸۷تا ،)۱۳۹۶
 ۱۵هزار و  ۹۹۷نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادهاند که از این تعداد ۱۵هزار و  ۷۶۷نفر
مرد و بقیه زن بودهاند .پیشتر در بهمن  ،۱۳۹۶حسن هاشمی وزیر بهداشت اعالم کرده بود که ساالنه ۲۰۰۰
نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند ،یعنی بیش از شش نفر در روز.
آمارهای رسمی مربوط به حوداث کار در ایران نه فقط باهم متناقض اند ،بلکه صرفاً کارگران مشمول قانون کار
و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی را دربرمیگیرند .حال آن که بیشترین قربانیان حوادث کار ،کارگران فاقد
بیمههای اجتماعیاند.
سقوط از بلندی ،اصابت جسم سخت ،سوختگی و کمبود اکسیژن از مهمترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار
در ایراناند .به گفته علی مظفری ،مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفته ( ۹۸نود و
هشت) درصد حوادث کاری منجر به فوت قابل پیشگیریاند.
صرفاً بخش کوچکی از حوادث کار در ایران در رسانهها انعکاس پیدا میکند.
جدول زیر بر مبنای حوادث منتشرشده در رسانههای ایران در یک بازه  ۵۰روزه (از  ۱مهر تا  ۲۰آبان) تنظیم
شده است.
توضیح

کشته یا مجروح

مکان

زمان

آتشسوزی در مجتمع تجاری کرج به مرگ یک کارگر نگهبان انجامید.
یک کارگر مقنی حین چاه کندن بر اثر ریزش چاه جان سپرد.

 ۲کشته

گلشهر /کرج
پیشوا /ورامین

 ۱مهر

یک کارگر ساختمانی هنگام کار از طبقه چهارم سقوط کرد.

 ۱کشته

تهران /امیرآباد شمالی

 ۲مهر

یک مقنی هنگام کار دچار گازگرفتگی شد و جان باخت.

 ۱کشته

سنقر /کرمانشاه

 ۳مهر
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یک کارگر به دلیل سقوط از ارتفاع حین جمعآوری گردو کشته شد.
دو کارگر راهآهن در نقده در اثر برخورد با قطار باری جان باختند.

 ۳کشته

جوانرود /کرمانشاه
نقده /آذربایجان غربی

 ۴مهر

پاکسازی چاه فاضالب سیمان سپاهان اصفهان منجر به مرگ یک کارگر و مسمومیت
شدید سه کارگر شد.
یک مقنی حین کندن چاه در یک منزل شخصی به دلیل ریزش چاه کشته شد.

 ۲کشته و ۳
مجروح

مبارکه /اصفهان
کاشان /اصفهان

 ۸مهر

یک محیطبان به دلیل سقوط از ارتفاع در منطقه حفاظتشده خرم بید مصدوم شد

 ۱مجروح

خرم بید /فارس

 ۱۰مهر

سقوط کارگر کارخانه خوراک دام به داخل قیف موجب خفگی و مرگ او شد.
 ۱۱کارگر به دلیل استشاق گاز منوکسیدکربن در تصفیهخانهای در شهر سنگر
استان گیالن مسموم شدند.
راننده یک تاکسی بر اثر سقوط ماشین در دریچه تخلیه آب یک زیر گذر در چالوس
جان سپرد.

 ۳کشته و ۱۱
مجروح

بندر ترکمن /گلستان
سنگر /گیالن
چالوس /مازندران

 ۱۴مهر

یک کارگر در روستای نامیله مالیر در پی تخریب ساختمان قدیمی خشتی زیر آوار
ماند و کشته شد.

 ۱کشته

روستای نامیله /مالیر/
همدان

 ۱۵مهر

کارگر معدن پروده طبس در اثر ریزش زغال سنگ کشته شد.
یک محیطبان به دلیل سقوط از ارتفاعات کبیرکوه در منطقه حفاظتشده آبدانان
مصدوم شد.

 ۱کشته و ۱
مجروح

طبس /خراسان جنوبی
آبدانان /ایالم

 ۱۶مهر

کارگر آبفای آبادان به علت خفگی و مسمومیت با گاز متان در کانال آب در کما به
سر میبرد.

 ۱مجروح

آبادان

 ۱۷مهر

سقوط از طبقه نهم مجتمع در حال ساخت موجب مرگ یک کارگر ساختمانی شد.
ریزش آوار یک ساختمان نیمهکاره جان یک کارگر را گرفت.

 ۲کشته

همدان
روستای
کرمانشاه

۱۸مهر

یک کارگر معدن کرومیت بخش صوغان شهرستان ارزوئیه در استان کرمان در اثر
ریزش معدن جان باخت.

 ۱کشته

صوغان /ارزوئیه /کرمان

 ۲۰مهر

در اثر ریزش آوار ساختمانی در خیابان کارگر جنوبی تهران ،دو کارگر ساختمانی
مجروح شدند.

 ۲مجروح

تهران

 ۲۱مهر

یک کولبر در مرز سردشت از ناحیه کمر مصدوم شد.

 ۱مجروح

سردشت/
غربی

یک کارگر پیمانکاری فضای سبز شهرداری بوکان در اتاق نگهبانی بوستان ساحلی
این شهر جان سپرد.
یک کارگر بند خاکی روستای سده از توابع شهرستان خواف به دلیل ریزش دیوار
استخر ذخیره آب کشته شد.

 ۲کشته

بوکان /آذربایجان غربی
خواف /خراسان رضوی

 ۲۳مهر

در اثر انفجار در کارخانه صباباتری در استان سمنان  ۲۳نفر مجروح شدند.

 ۲۳مجروح

آرادان /سمنان

 ۲۴مهر

یک کارگر ساختمانی در اثر سقوط از طبقه چهارم ساختمان نیمهکاره در همدان
جان سپرد.

 ۱کشته

همدان

 ۲۸مهر

برخورد قطار با یکی از کارکنان ایستگاه قطار کرمانشاه ،منجر به مرگ او شد.

 ۱کشته

کرمانشاه

 ۲آبان

دو کارگر مقنی در عمق چاهی در منطقه امیرآباد تهران جان خود را از دست دادند.
یک ماهیگیر در آبهای حوالی سکوی سلمان در اطراف جزیره الوان غرق شد.

 ۳کشته

تهران
جزیره الوان /خلیج فارس

 ۳آبان

 ۵کارگر در اثر ریزش دیوار یک بیمارستان در حال ساخت در کهریزک جان سپردند
و  ۷کارگر مصدوم شدند.

 ۵کشته و ۷
مصدوم

کهریزک /تهران

 ۵آبان

در اثر انفجار تانکر قیر در شهرک صنعتی گنبد کاووس ،یک کارگر کشته و دو کارگر
به ترتیب دچار سوختگی  ۷۵درصد و  ۱۰درصد شدند.

 ۱کشته و دو
مجروح

گنبدکاووس /گلستان

 ۶آبان
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پلماهیت/

آذربایجان

 ۲۲مهر

آتشسوزی در آشیانه یکی از شرکت های هواپیمایی در فرودگاه امام خمینی منجر
به مصدومیت  ۴نفر شد.

 ۴مجروح

تهران

 ۹آبان

 ۱۱کارگر کشتارگاه صنعتی بابل در اثر انفجار مخزن آمونیاک مجروح شدند.

 ۱۱مجروح

بابل /مازندران

 ۱۰آبان

سه کارگر در اثر آتشسوزی در یک برج  ۱۹طبقه تجاری-مسکونی در حال ساخت
در خیابان کوه سنگی مشهد مجروح شدند.

 ۳مجروح

مشهد

 ۱۳آّبان

آتشسوزی در یک مرغداری در جاده جویبار-حاجی آباد باعث مرگ یک کارگر و
آسیبدیدگی سه کارگر شد.

 ۱کشته و ۳
مجروح

مازندران

 ۱۴آبان

یک کارگر شاغل در تأسیسات نفتی نرگسی در حادثه رانندگی جان خود را از دست
داد.

 ۱کشته

بوشهر

 ۱۵آبان

دو کارگر پیمانی مدیریت توزیع برق شرق گرگان ،حین کار جان خود را از دست
دادند.
یک کولبر جوان سردشتی در اثر سقوط از کوه جان باخت.
در اثر آتشسوزی یک لنج صیادی در آبهای دریای عمان ،دو ماهیگیر کشته و دو
ماهیگیر مجروح شدند.

 ۵کشته و ۲
مجروم

گرگان
سردشت/
غربی
دریای عمان

حین انجام تعمیرات لوله انتقال گاز در بخش جره و باالده شهرستان کازرون ،یک
کارگر شرکت گاز کشته و دو کارگر دیگر مصدوم شدند.

 ۱کشته و ۲
مجروح

کازرون /فارس
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 ۱۸آبان
آذربایجان

 ۱۹آبان

