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اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺪه ﮐﺎرﮔﺮی اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
"زﻣﺎﻧﻪ" ﻫﺮ دو ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻋﻤﺪه اﺳﺖ :اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ 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.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﻓﺸﺮدهای از رﺧﺪادﻫﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .اﻣﺴﺎل ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را
ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ دوﻣﯿﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اول ﻣﺎه ﻣﻪ ،روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺪودا ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎن اردﯾﺒﺸﻬﺖ
 / ۱۳۹۸ﻣﻪ  ۲۰۱۹ﺗﺎ اواﯾﻞ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  / ۱۳۹۹ﻣﻪ  ۲۰۲۰را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼع درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ:
https://www.tribunezamaneh.com/labor
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ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺳﺎل ﺑﺪی ﺑﻮد
ﺳﺎل  ۹۸ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﯿﮑﺎری و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ ﺧﺒﺮﻫﺎی
روز ﺑﻮد.
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﺶ ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
را از ﺟﯿﺐ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﮔﺮده ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ
ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺮوم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ،
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﺎل  ۹۸رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﻣﻌﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮا در ﺷﺐ آﻏﺎز ﺳﺎل  ۹۹ﺗﮑﺮار ﺷﺪ.
ورود ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺷﯽ و ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻞ در ﻫﻔﺘﻪ اول ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۹۸در  ۲۵اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺧﺴﺎرتﻫﺎی
ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و دﺳﺖﮐﻢ  ۳۰ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮد .ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ آقﻗﻼ در اﺳﺘﺎن
ﮔﻠﺴﺘﺎن زﯾﺮ آب رﻓﺖ؛ و ﮐﺸﺎورزان در ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان آن را ﺳﺎل »روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﺲ از
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻪ اﺧﺮاج ﺟﻤﻌﯽ و ﻋﺪم ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﻔﺖ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﮔﺎز
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ﺳﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺰول ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﻴﻳﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺧﻮد در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ،اﺧﺮاج و ﺑﯿﮑﺎری ﺗﮑﺮاریﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻮد.
ﮐﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖآﺑﺎد ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﻧﻮرد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻮان و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺳﺎزی ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﺴﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺎرون ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻗﺮاردادی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻨﺎب ،ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺷﻮش و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﯿﮑﺎری ﺣﺪود ﺷﺶ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺨﺶ ﭘﺨﺶ دارو ﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ از  ۱۰ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻬﻤﻦ  ،۹۸ﻣﻮج ﺗﻌﻄﯿﻠﯽﻫﺎ و اﺧﺮاجﻫﺎ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ .دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ ﻣﻤﻨﻮع
اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻮﻟﺒﺮﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺗﻀﻌﯿﻒﺷﺪه
در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮز ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رﺳﯿﺪ.

٣

ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎزار ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه ،ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ،
ﮐﺎرﮔﺮان رﺳﺘﻮران و ﻫﺘﻞ و ...ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺟﺒﺎری ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ از ﺗﺪاوم ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮو ری و در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ ،ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ.
درﺳﺖ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن در
ﻣﺨﺎﻃﺮه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ وﯾﮋه ﻗﺮار داﺷﺖ ،رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ﺳﺎل  ۹۹را ﺳﺎل »ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ« ﻧﺎمﮔﺬاری
ﮐﺮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪه در ﭘﯽ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ راﯾﮕﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۹۰۰ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﺷﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻣﺮز ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶۰۰۰ﻧﻔﺮ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .

ﮐﺮوﻧﺎ ﺟﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮﮐﺰ
اﻓﮑﺎرﺳﻨﺠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﭙﺎ( ،در ﭘﯽ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ درآﻣﺪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ اﻓﺮاد ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺣﺪود  ۴٢درﺻﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و ﺑﯿﮑﺎری  ۱۳,۵درﺻﺪ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﺷﺪه
اﺳﺖ) .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۱۵۶۳ﻧﻔﺮی در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد
ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴ﺗﺎ  ۲۷ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۹اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ(.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل  ۹۹را ﺑﺪون ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮی )ﮐﻪ
از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ( و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ ﺗﻮرم و
ﺳﺒﺪ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮار )ﮐﻪ دو ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  ۴۱ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۳۵ﻫﺰار نﺎﻣﻮﺗ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻣﺸﺘﺮک
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن نﺎﻣﻮﺗ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل  ۹۹در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ  ۲۱درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۹۸اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺪت دﺳﺘﻤﺰد واﻗﻌﯽ و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ
دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل  ۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۳۶,۵ ،۹۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻓﺰاﯾﺶ رﮐﻮد و ﺗﻌﻤﯿﻖ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ،ﺷﺪت
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺗﻮرم ﺣﺪاﻗﻞ ۴۰
درﺻﺪی را ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۹ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان )در  ۱۰ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  (۱۳۹۹ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺳﺎل ۹۸
ﺑﻪ  ۴۱,۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،۹۷رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۳۱,۲درﺻﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۹۹ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻼﮐﺖ )ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﻮرم( در اﯾﺮان از
ﭘﺎﻴﻳﺰ  ۱۳۹۶ﺗﺎ ﭘﺎﻴﻳﺰ  ۱۳۹۸ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﻃﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻼﮐﺖ ﻣﻌﺎدل  ۵۳,۱درﺻﺪ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۳۹۸ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از آن ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻼﮐﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و در ﭘﺎﻴﻳﺰ  ۱۳۹۸ﺑﻪ
 ۵۰,۶درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﻬﺎر  ۹۶ﺗﺎ  ۹۷در رده  ۲۰درﺻﺪی ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،در ﭘﺎﯾﺎن آذر  ۱۳۹۸ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ٢٢٦٢٣,١
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٣٩٧رﺷﺪ  ٢٠,٢درﺻﺪی داﺷﺖ .اﻗﺘﺼﺎددانﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺑﯿﻦ  ۲۲ﺗﺎ  ۲۸درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﺳﻔﻨﺪ
 ۱۳۹۸در ﻣﻮرد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ و ﮐﻢ ﺷﺪن ذﺧﺎﯾﺮ ارزی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان
ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺳﺎل  ۹۸در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﺎل ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ،ﺳﺮﮐﻮب اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ﺧﺸﻢ و ﺑﻐﺾ اﻧﺒﻮه ﺑﯿﮑﺎران ،ﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه در آﺑﺎن ﻣﺎه و ﭘﺲ از اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﯾﮏﺷﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻓﻮران ﮐﺮد و اﯾﺮان را درﻧﻮردﯾﺪ ،ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﻮن ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪ.

ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن آﺑﺎن

٥

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی :ﯾﮏ آﺑﺎن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ
در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت و اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﮑﺎﭼﻮب ﻣﯿﺎﻧﺪورود ،روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺟﻬﺎن زﻧﺠﺎن ،ﮐﺎﺷﯽ ﮐﻮﺛﺮ اﺑﺮﮐﻮه ،ﻣﻌﺪن ﭼﺎدرﻣﻠﻮ،
ﮐﻨﺘﻮرﺳﺎزی ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻗﻨﺪ ﻓﺴﺎ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آﺑﺎدان ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﮐﺮج ،ﮐﺎﺷﯽ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،داروﺳﺎزی ﺑﺎﺧﺘﺮ ،ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﭘﺎرس ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ،روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﮔﻠﻨﺎز ﮐﺮﻣﺎن،
دﻫﮑﺪه ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ زاﯾﻨﺪهرود ﭼﺎدﮔﺎن ،ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺟﻨﮕﻠﺒﺎﻧﺎن اﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران و ﮐﺸﺎورزان اﺻﻔﻬﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ و اﻋﺘﺼﺎب زدﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺰدی ﻣﻌﻮق ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﻋﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ،
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ،ﻋﺪم اﺟﺮای ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ و دﺳﺘﮕﯿ ﺮی و ﺳﺮﮐﻮب ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ از
دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ،۹۸ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ،ﻫﭙﮑﻮ و آذرآب اراک
از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﯾﮑﺴﺎن و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔﺮان آذرآب در اراک

در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی
ﻣﻌﻮق ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺴﺌﻮل
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ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻫﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮداری را ،ﺑﺎ
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻂ و اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ راهآﻫﻦ ﮐﺸﻮر در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی در
ﺗﻬﺮان و اﻫﻮاز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺗﺠﻤﻊ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻂ و اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ راهآﻫﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی رﺳﻤﯽاﻧﺪ.
در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻣﺮﺑﯿﺎن ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺳﻮادﯾﺎران ﻧﻬﻀﺖ
ﺳﻮادآﻣﻮزی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ادارات دوﻟﺘﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و
ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﻣﺸﺘﺮک اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش اﺳﺖ.
در آﺑﺎن  ۱۶ ،۹۸ﻫﺰار ﻣﻌﻠﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ورودی ﺳﺎل  ۹۸آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻧﺎﻣﻪای اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽﺷﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن
در ﺑﻮرس و ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی آﻣﻮزش از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ اﻋﺘﺮاض ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر
رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻫﻤﮕﺎن از آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻞ ۳۰
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻟﻐﻮ ﻃﺮح »ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ« ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ،آزادی ﻣﻌﻠﻤﺎن درﺑﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺼﺎب
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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در آذر ﻣﺎه  ،۹۸ﻃﺮح رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻌﻠﻤﺎن ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر آﻧﻬﺎ در ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور و اﺑﻼغ ﺑﺨﺶﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۵۰درﺻﺪی ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ – ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ
دﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری – ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ،۹۸ﻋﻤﻼ ﻣﻌﻠﻤﺎن از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻃﺮح رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ و در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر در
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺰدیﺷﺎن ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮدﻧﺪ – ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻬﻤﻦ/اواﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺪون ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 ۸آذر  ،۹۸ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﺰﻫﺮای اﺻﻔﻬﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ۱۲ .دی  ،۹۸ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺸﻬﺪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺰدیﺷﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶﺗﺮ،
»ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر« )ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺻﻨﻔﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران( در ﻧﺎﻣﻪای ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
اﯾﺮان ،اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽﺷﺎن در ﺟﺸﻦﻫﺎ و
ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿ ﺮی ﭘﺮﺳﺘﺎری را ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ واﮔﺬار ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ  ۱۴ﻣﺎه رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﺮای ﻃﺮح اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ »ﻗﺎﺻﺪک«اﻧﺪ – ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
»ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدی« )ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮداﺧﺖ در ﻗﺎﻟﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر و ﮐﺎراﻧﻪ( ﮐﻪ ﺧﻮد وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺮان،
ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﮑﯽ ،ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﻐﻮ آن اﺳﺖ.
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ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺤﺼﻦ زدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ  ۲۸ﺧﺮداد۱۹ ،
آﺑﺎن و  ۲دی ﻣﺎه  ۹۸ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی
ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻃﺮح »اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺮاﺳﻨﺞ )ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ( ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ  ۲۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی
رﺳﻤﯽ ۷۰ ،درﺻﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﻣﺴﺘﻤﺮیﺑﮕﯿﺮان اﯾﺮان زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻓﺮودﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ۹۸اﻣﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ  ۲۴آﺑﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺪون اﻃﻼع و اﻋﻼم ﻗﺒﻠﯽ ،در ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ  ۲۴آﺑﺎن ۱۳۹۸
اﻋﻼم ﮐﺮد ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی ﺑﻨﺰﯾﻦ دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪای ﺑﺎ
 ۵۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ۱۵۰۰ ،نﺎﻣﻮﺗ ،و ﻧﺮخ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ آزاد ﺑﺎ  ۳۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ۳۰۰۰ ،نﺎﻣﻮﺗ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮان ﻗﻮا و ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ دور زدن ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﯾﮏﺷﺒﻪ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ داد ﮐﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽاش ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ روﺑﻪرو ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﻬﺮان ،اﻫﻮاز ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﺳﻨﻨﺪج ،ﺟﻮاﻧﺮود ،ﻣﺮﯾﻮان،
اروﻣﯿﻪ ،ﺑﻮﮐﺎن ،ﺳﯿﺮﺟﺎن و ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪﻧﺪ و در اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺎ  ۲۰۰ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از  ۲۵آﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮاﺳﺮی ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺎ ﺳﻮم آذر اداﻣﻪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﺎﻇﺮان و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان و ﺑﻪ اذﻋﺎن ﻣﻘﺎمﻫﺎی ارﺷﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن را ﺑﯿﮑﺎران
و ﻓﺮودﺳﺘﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﻬﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﻮی ،ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان روز ﭼﻬﺎرم آذر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت اﻃﻼﻋﺎت
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﮑﺎر و ﯾﺎ دارای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ – واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﯾﺪ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان و ﺗﻬﯽدﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮی اﺳﺖ.

٩

ﺳﺮﮐﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﭘﻠﯿﺴﯽ و
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺻﺮاﺣﺘﺎ از ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ اﻋﺘﺼﺎب و اﻋﺘﺮاض ﺳﺮ ﺑﺎز
ﻣﯽزﻧﺪ ،و اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر
اﯾﺮان آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ

•
•

ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی،

ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺘﺮض و اﺧﺮاج آﻧﻬﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر،

•

دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ

•

ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺣﯿﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﻘﻮق ﮐﺎر و

•

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮدش آزاد اﺧﺒﺎر در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان،

•

ﻫﻤﭽﻮن »اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ«» ،ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم« و »اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ«،
ﺑﻌﻀﺎ ﭘﺨﺶ اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﺟﺒﺎری آﻧﻬﺎ،

و ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﻣﻮازی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ دوﻟﺖ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﺣﺒﺲ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود.
در ﺳﺎل  ،۹۸ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل روز ﮐﺎرﮔﺮ )اول ﻣﺎه ﻣﻪ ۱۱ /اردﯾﺒﻬﺸﺖ( رﻓﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از آن در  ۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺄﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۲ﻓﻌﺎل ﮐﺎرﮔﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺛﻘﻔﯽ ،ﻫﺎﻟﻪ
ﺻﻔﺮزاده ،ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪی و واﻟﻪ زﻣﺎﻧﯽ را در ﭘﺎرک ﺟﻬﺎنﻧﻤﺎ در ﮐﺮج دﺳﺘﮕﯿﺮ و رواﻧﻪ زﻧﺪان ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
 ۱۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ،ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ روز ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻧﻔﺮ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﻣﺪاﻓﻌﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﻪ
رﻧﮕﺮﯾﺰ ،ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪی ،ﻓﺮﻫﺎد ﺷﯿﺨﯽ ،ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺟﻮادی ،ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺧﺪاﺟﻮ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی ،آﻧﯿﺸﺎ اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ
و ﮐﯿﻮان ﺻﻤﯿﻤﯽ .ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ در ﺣﺒﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۰۰روز در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد.
 ۱۵ﺗﯿﺮ  ،۹۸ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ ﻓﺎش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮران زﻧﺪان ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ و ﻋﺎﻃﻔﻪ رﻧﮕﺮﯾﺰ را ﻣﻮرد »ﺿﺮب و
ﺷﺘﻢ« ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﯾﮏ روز ﭘﺲ از روز ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺷﺎﻏﻞ و
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ از ﺟﻤﻠﻪ
رﺳﻮل ﺑﺪاﻗﯽ و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﻼﺣﯽ دو ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
١٠

در ﻣﻬﺮ  ۹۸و ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،درﻫﺎی ﻣﺪارس در ﺣﺎﻟﯽ دوﺑﺎره ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻟﻨﮕﺮودی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮی و دهﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻠﻤﺎن در
ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺎﻧﻮن ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﯾﺮان )ﺗﻬﺮان( ،ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل
 ۱۳۹۸ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۶۰ﻣﻌﻠﻢ را اﺣﻀﺎر ،ﺑﺎزداﺷﺖ ،ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۹۹اداره آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻣﻌﻠﻢ و ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ و اﺧﺮاج او را ﺻﺎدر و ﺑﻪ او اﺑﻼغ ﮐﺮد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻣﻌﻠﻢ و ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ

در ﻃﻮل ﺳﺎل  ،۹۸ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺧﺒﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ،ﻫﭙﮑﻮ و آذراب اراک ،و ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
 ۲۷ﺧﺮداد  ،۹۸ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﺣﺪود  ۱۰۰ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۹۸اﯾﻮب ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ از ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی« ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﯾﺠﺎد »اﻣﻨﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« داد ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری آن را »ﺳﺮﮐﻮب
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ »ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎده ﻧﻈﺎم دﺷﻤﻦ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را
دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﮐﻨﻨﺪ«.
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ﺳﺎل  ۹۸ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﺎر و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران
ﺣﻮزه ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦ

ﺻﺪور

ﺣﮑﻢ در

ﻧﺎم زﻧﺪاﻧﯽ
ﮐﺎرﮔﺮی

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه

ﺣﮑﻢ

ﺻﺎدره

دادﮔﺎه

ﺑﺪوی

دادﮔﺎه

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻨﯿﻔﺮ

ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ

 ۲۱آذر

ﻋﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﯽ

ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ

۱۶

ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن

ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺎم

۱۶

ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺣﮑﻢ در

دادﮔﺎه

ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻧﻈﺮ

ﻧﻈﺮ
ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ

ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺻﺪور

دادﮔﺎه

اﺟﺮا

 -ﻗﺎﺿﯽ

ﻧﻈﺮ  -ﻗﺎﺿﯽ

ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﺑﺪوی
۱۶

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺣﮑﻢ

ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺑﻞ

دادﮔﺎه ﺑﺪوی

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﺑﺨﺸﯽ

 ۱۴ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

 ۲۳آذر

ﺗﻌﺰﯾﺮی

 ۶ﺳﺎل
ﺣﺒﺲ

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﺣﺒﺲ

ﺗﻌﺰﯾﺮی و

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و
ﺷﻼق

ﺷﻼق

 ۲۳آذر

ﺗﻌﺰﯾﺮی

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل
ﺣﺒﺲ

ﺗﻌﺰﯾﺮی و

ﺷﻌﺒﻪ ۲۸

ﺷﻌﺒﻪ ۳۶

اﻧﻘﻼب -

ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن

دادﮔﺎه

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﺗﻬﺮان  -اﺣﻤﺪ

ﺷﻌﺒﻪ ۲۸

ﺷﻌﺒﻪ ۳۶

اﻧﻘﻼب -

ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن

ﻣﻘﯿﺴﻪ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و
ﺷﻼق

دادﮔﺎه

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﺷﻼق

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻣﻘﯿﺴﻪ

زرﮔﺮ

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺗﻬﺮان  -اﺣﻤﺪ
زرﮔﺮ

 ۵ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

ﺗﻌﺰﯾﺮی
ﺷﻬﺮﯾﻮر

 ۱۸ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

 ۲۳آذر

ﺗﻌﺰﯾﺮی

 ۵ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

ﺗﻌﺰﯾﺮی

ﺷﻌﺒﻪ ۲۸

ﺷﻌﺒﻪ ۳۶

اﻧﻘﻼب -

ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن

دادﮔﺎه

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﺗﻬﺮان  -اﺣﻤﺪ

ﺷﻌﺒﻪ ۲۸

ﺷﻌﺒﻪ ۳۶

اﻧﻘﻼب -

ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن

ﻣﻘﯿﺴﻪ
۱۶

ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮد

 ۱۸ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

 ۲۳آذر

ﺗﻌﺰﯾﺮی

 ۵ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

ﺗﻌﺰﯾﺮی

دادﮔﺎه

۱۶

ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺳﺎﻧﺎز

اﻟﻬﯿﺎری

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺎم

 ۱۸ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

 ۲۳آذر

ﺗﻌﺰﯾﺮی

 ۵ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

ﺗﻌﺰﯾﺮی

۱۶

ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻋﺴﻞ

ﻣﺤﻤﺪی

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺎم

 ۱۸ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

 ۲۳آذر

ﺗﻌﺰﯾﺮی

 ۵ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

ﺗﻌﺰﯾﺮی

ﺷﻌﺒﻪ ۲۸

ﺷﻌﺒﻪ ۳۶

اﻧﻘﻼب -

ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن

دادﮔﺎه

۱۶

ﺷﻬﺮﯾﻮر

اﻣﯿﺮ اﻣﯿﺮﻗﻠﯽ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﺎم

 ۱۸ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

ﺗﻌﺰﯾﺮی

 ۲۳آذر

ﺣﺒﺲ

ﺗﻌﺰﯾﺮی

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺷﻌﺒﻪ ۲۸

ﺷﻌﺒﻪ ۳۶

دادﮔﺎه

زرﮔﺮ

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﺗﻬﺮان  -اﺣﻤﺪ

ﺷﻌﺒﻪ ۲۸

ﺷﻌﺒﻪ ۳۶

ﻣﻘﯿﺴﻪ
 ۵ﺳﺎل

زرﮔﺮ

ﺗﻬﺮان  -اﺣﻤﺪ

اﻧﻘﻼب -

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻣﻘﯿﺴﻪ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

زرﮔﺮ

ﺗﻬﺮان  -اﺣﻤﺪ

ﻣﻘﯿﺴﻪ
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ

دادﮔﺎه

اﻧﻘﻼب -

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

ﻣﻘﯿﺴﻪ

زرﮔﺮ

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن

ﺗﻬﺮان  -اﺣﻤﺪ
زرﮔﺮ
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۰۲

ﻣﺮﺿﯿﻪ

ﺗﻈﺎﻫﺮات

ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﻋﺎﻃﻔﻪ
رﻧﮕﺮﯾﺰ

ﺗﻈﺎﻫﺮات

 ۱۳آذر

ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ

ﺗﻈﺎﻫﺮات

 ۲ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺣﺴﻦ

ﺗﻈﺎﻫﺮات

ﺷﻬﺮﯾﻮر

اﻣﯿﺮی

روز ﮐﺎرﮔﺮ

 ۱۱ﺳﺎل و

ﺷﺶ ﻣﺎه

 ۲۳آذر

ﺣﺒﺲ

 ۵ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

ﺗﻌﺰﯾﺮی

ﺗﻌﺰﯾﺮی و

اﻧﻘﻼب -

ﻣﻘﯿﺴﻪ

ﺷﻼق
۰۲

روز ﮐﺎرﮔﺮ

 ۱۰ﺳﺎل و

 ۲۳آذر

ﺣﺒﺲ

 ۵ﺳﺎل

ﺣﺒﺲ

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

ﺗﻌﺰﯾﺮی

ﺗﻌﺰﯾﺮی و

روز ﮐﺎرﮔﺮ

ﺷﺶ ﻣﺎه

 ۲۹ﺑﻬﻤﻦ

ﺣﺒﺲ

ﺳﻌﯿﺪی –

روز ﮐﺎرﮔﺮ و

ﺣﺒﺲ

ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی

ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان

ﺳﺎل

ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ

واﺣﺪ

ﺗﻬﺮان

ی ﺗﻬﺮان

ﻋﻀﻮ

ﮐﺎرﮔﺮان

اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ

در راﺑﻄﻪ
ﺷﺮﮐﺖ

اﺗﻮﺑﻮﺳﺮان

 ۸دی

ﺗﻌﺰﯾﺮی و دو
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ

 ۷آذر

ﻣﺮﯾﻢ

اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ

واﺣﺪ

ی ﺗﻬﺮان

دو ﺳﺎل

وﺳﺎﯾﻞ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و

ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﺳﯿﺎﺳﯽ و

روﻧﻮﯾﺴﯽ از

اﻗﺪام ﻧﮑﺮد

ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه،

ﺑﺮای

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ
اﻗﺪام ﻧﮑﺮد

زرﮔﺮ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺷﺶ ﻣﺎه

زﻧﺪان ،ﺳﻪ
ﻣﺎه از اﯾﻦ
ﺷﺶ ﻣﺎه

ﺷﻌﺒﻪ  ۲۶دادﮔﺎه
اﻧﻘﻼب  -اﯾﻤﺎن
اﻓﺸﺎری

ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻧﮑﺮد

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﯾﮏ ﻣﺎه اراﺋﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

»ﺟﺎﻧﺒﺎزﻫﺎ«

ﺗﻬﺮان  -اﺣﻤﺪ

ﮔﺮوهﻫﺎی

ﺑﻪ اراﺋﻪ

ﺧﺪﻣﺎت

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و

ﺳﯿﺎﺳﯽ و

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

زرﮔﺮ

وﺳﺎﯾﻞ

ﻋﻀﻮﯾﺖ در

ﮔﺮوهﻫﺎی

اﻧﻘﻼب  -اﯾﻤﺎن

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ

ﻋﻀﻮﯾﺖ در

ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان

اﺗﻮﺑﻮﺳﺮان

ﺣﺒﺲ

ﺣﺒﺲ

ﻋﻀﻮﯾﺖ در

ﮐﺘﺎبﻫﺎی

ﺷﺮﮐﺖ

ﺗﻌﺰﯾﺮی و

ﺗﻌﺰﯾﺮی و

اﻓﺸﺎری

ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن

ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ

روز ﮐﺎرﮔﺮ و

در راﺑﻄﻪ

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ

ﯾﮏ ﺳﺎل

دادﮔﺎه

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ

ﺑﺮای

اﻧﻘﻼب -

ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن

ﻣﻘﯿﺴﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ

ﺷﻌﺒﻪ ۲۸

ﺷﻌﺒﻪ ۳۶

ﺷﻌﺒﻪ  ۲۶دادﮔﺎه

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و

زرﮔﺮ

ﺷﻌﺒﻪ ۳۶

اﺳﺘﻔﺎده از

وﺳﺎﯾﻞ

ﺗﻬﺮان  -اﺣﻤﺪ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از

زﻧﺪان،

اﻧﻘﻼب -

ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن

دادﮔﺎه

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﺗﻬﺮان  -اﺣﻤﺪ

دو ﺳﺎل

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

)آﻧﯿﺸﺎ(

ﺷﺶ ﻣﺎه

ﺗﻌﺰﯾﺮی

ﮔﺮوهﻫﺎی

ﺗﻈﺎﻫﺮات

ﺷﺶ ﻣﺎه

ﺣﺒﺲ

ﺗﻌﺰﯾﺰی
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل

دو ﺳﺎل و

دو ﺳﺎل و

زرﮔﺮ

ﺷﻌﺒﻪ ۲۸

ﻣﻘﯿﺴﻪ

ﺷﻼق

ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎن

ﺗﻬﺮان  -اﺣﻤﺪ

ﺷﻌﺒﻪ ۳۶

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

 ۱۴۸ﺿﺮﺑﻪ

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و

دادﮔﺎه

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ

 ۷۴ﺿﺮﺑﻪ

ﺷﺶ ﻣﺎه

ﺷﻌﺒﻪ ۲۸

ﺷﻌﺒﻪ ۳۶

دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻪ

»ﺟﺎﻧﺒﺎزﻫﺎ«
اﺳﺖ

ﺟﺪول ﻓﻮق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﺣﮑﺎم ﺻﺎدرﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ۱۰۱دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﻦ دهﻫﺎ ﮐﺸﺎورز ﺑﻠﺪاﺟﯽ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »اﺧﻼل
در ﻧﻈﻢ و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ« و »ﺗﻤﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ« و ...ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻪ
 ۳۴۴ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و  ۲۵۸۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻪ  ۹ﻣﺮداد  ۱۳۹۸ﺻﺎدر
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ﺷﺪ ۸۶ ،ﻧﻔﺮ از  ۱۰۳ﻣﺘﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و  ۳۰ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺸﺎورزان ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎی ﺑﻠﺪاﺟﯽ  ۲۹ﺗﯿﺮ  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل آب ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪدﺷﺖ
ﺑﺮوﺟﻦ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺗﻦ
ﮐﺸﺘﻪ ۱۰۸ ،ﺗﻦ ﻣﺠﺮوح و ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﺗﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺲ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی دﻫﻪ ﺷﺼﺖ اﻣﺎ در
آﺑﺎن  ۹۸اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎنﻣﺎه ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،دﺳﺖﮐﻢ  ۳۰۴ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ  ۲۳ﮐﻮدک ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ در وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن را ﺣﺪود  ۱۵۰۰ﺗﻦ در  ۱۹۰ﺷﻬﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺣﺪود ۷۰۰۰
ﺗﺎ  ۸۶۰۰ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در  ۲۲اﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در ﺳﮑﻮت ﺧﺒﺮی ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در اول آذر  ،۹۸از ﮐﺸﺘﺎر ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در
اﯾﺮان اﻇﻬﺎر »ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ« ﮐﺮد.

زﻧﺎن و ﺣﻘﻮق ﮐﺎر :ﺑﯿﮑﺎری ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ،زﻧﺪان
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۹اﯾﺮان در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻌﺪ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺗﻮﮔﻮ و ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺷﺶ ﭘﻠﻪ ﺳﻘﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۱۴۸ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮدان و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺟﻤﻌﯿﺖ
زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن در ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان در زﻣﺴﺘﺎن  ،۹۸ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ  ۱۵,۳درﺻﺪ
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان  ۶۹,۴درﺻﺪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش ۶۹,۱ ،درﺻﺪ از ﮐﻞ
زﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر را ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد در  ۱۲ﺗﺎ  ۲۵ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ) ۱۳۹۸و ﭘﯿﺶ از ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ (۱۹-ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،در ﭘﺎﻴﻳﺰ  ۹۸ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻴﻳﺰ  ،۹۷ﺣﺪود  ۴۷۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﺎﻏﻼن ﻣﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  ۵ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻼن زن
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن
در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۴ﺗﺎ  ،۱۳۹۵ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از  ۱۷درﺻﺪ ﺑﻪ  ۱۴,۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 ،۱۳۹۷از  ۳۳,۳ﻣﯿﻠﯿﻮن زن در ﺳﻦ ﮐﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ  ۱۶,۱درﺻﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ۱۰۰و  ۱۱۱ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،زﻧﺎن در
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺤﺮوم اﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎل و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﻤﺰد ،ﺑﯿﻤﻪ و
ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل  ،۹۸اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺮد ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻣﻮﻗﺖ
اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻤﯿﻪ ﮔﻠﭙﻮر ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﺑﺎﻧﻮان »ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی« )از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮ( ۸۰
درﺻﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺪون ﺑﯿﻤﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶زن ﺑﻮدﻧﺪ.
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و اﺷﺘﻐﺎل آﻧﺎن در
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ،زﻧﺎن
ﭘﺲ از ازدواج و ﻣﺎدر ﺷﺪن در ﻋﻤﻞ از ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر زودﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎرج و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
زﻧﺎن ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮ در
ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﮕﺎم ،اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﻣﺎﻫﯿﮕﯿ ﺮی
ﺷﻐﻞ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ« ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺠﻮز ﺻﯿﺪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
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آﻧﯿﺸﺎ اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ ،ﻣﺮﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی ،ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ ،و ﻋﺎﻃﻔﻪ رﻧﮕﺮﯾﺰ ،ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﺎر

در ﺳﺎل  ۹۸ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن زن ﺣﻘﻮق ﮐﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺮﺿﯿﻪ اﻣﯿ ﺮی ،ﻧﺪا ﻧﺎﺟﯽ ،آﻧﯿﺸﺎ اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ ،ﻋﺴﻞ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺳﺎﻧﺎز اﻟﻬﯿﺎری و ﺳﭙﯿﺪه ﻗﻠﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن زﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را در ﺣﺒﺲ
ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺣﺒﺲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪ.
در اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎن ﻣﺎه  ،۹۸ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻈﺎم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺣﺎﮐﻢ
را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن را رﻫﺒﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹آﺑﺎن ﻧﻮﺷﺖ:
»ﻣﯿﺎنداری و ﻣﯿﺪانداری وﯾﮋه زﻧﺎن در اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت اﺧﯿﺮ ،ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮان ،زﻧﺎن ﻇﺎﻫﺮا  ۳۰ﺗﺎ  ۳۵ﺳﺎل ،ﻧﻘﺶ وﯾﮋهای در ﻟﯿﺪری اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ«.
ﺷﺎﻣﮕﺎه  ۲۹آﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮی  ۲۰:۳۰ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ زﻧﺎن ،ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ »ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن« رﻫﺒﺮی اﻋﺘﺮاﺿﺎت را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ» ،اﻋﺘﺮاﻓﺎت« زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ
داوﻧﺪ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﮐﺎن ﭘﺨﺶ ﮐﺮد.

ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ :ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ) ،(IOMدر ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﺑﯿﺶ از  ۴۸۵۰۰ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان
را ﺗﺮک ﮐﺮده ﯾﺎ از ﮐﺸﻮر اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان از ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻬﻤﻦ /اواﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ،ﻣﻮج ﺧﺮوج ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﻨﺰر ،ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ در دو ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۸ﺗﺎ
 ۲۱ﻣﺎرس  ،۲۰۲۰ﺗﻌﺪاد  ۱۱۵۴۱۰ﻣﻬﺎﺟﺮ از اﯾﺮان ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۹۹ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺒﻌﯿﺾ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺠﺎزی ،ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺗﻬﺮان )ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۰
ﻓﺮوردﯾﻦ  (۹۹دﺳﺖﮐﻢ  ۵۰ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ درﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و از آﻏﺎز ﺳﺎل  ،۹۹ﺟﺮﯾﻤﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۲۴درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۹از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ روز
»اﺷﺘﻐﺎل ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز« ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۳۰۵ﻫﺰار و  ۹۰۴نﺎﻣﻮﺗ ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد روزاﻧﻪ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ و ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪود  ۱,۵ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲,۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻣﺪرک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان
را ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻢدرآﻣﺪ ،ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﻧﺎاﻣﻦ و ﺑﺪون ﺑﯿﻤﻪ و در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  ۱۲۰ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﯾﺮان ،اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ
دارای روادﯾﺪ ورود ﺑﺎ ﺣﻖ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﻴﻳﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﺎن در ﮐﺎری ﻏﯿﺮ
از آﻧﭽﻪ در ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۱۸۱ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺠﺎزات  ۹۱ﺗﺎ  ۱۸۰روز ﺣﺒﺲ را در ﭘﯽ
دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در  ۱۶اﺳﺘﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ اﺟﺎزه ﮐﺎر
در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﻮرهﭘﺰی ،ﺳﻨﮓﺑﺮی ،ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ زﺑﺎﻟﻪ ،ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ،ﻗﺒﺮﮐﻨﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را دارﻧﺪ ،و اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ در ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﻣﯿﻮهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ را ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﺎاﻣﻦ و ﻓﺎﻗﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻤﮑﻦ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺮخ
ﺑﺎﻻی ﺣﻮادث ﮐﺎر در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺄﻣﻮران و ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ و اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ،و ﻣﺸﺨﺼﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ و ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ اﺳﺖ.
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دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ از ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻮز اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ .و
آﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﺗﻬﺪﯾﺪ داﺋﻢ اﺧﺮاج ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 ۱۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۹۸ﻋﺒﺎس ﻋﺮاﻗﭽﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ را اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎنﻣﺎه  ۹۸ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺪ.
 ۳۰آذرﻣﺎه ،ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﻬﺮان ،ﻣﻬﺎﺟﺮان و »اﺗﺒﺎع
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ« را »ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ« اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﻬﺮان داﻧﺴﺖ ،و ﺿﻤﻦ ﻫﺸﺪار در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ
»ﺑﺴﯿﺎری از اﺗﺒﺎع اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ« از »اداره ﮐﺎر و دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ« ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
»ﺟﺪیﺗﺮ وارد ﻣﯿﺪان« ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ۴ ،دی ،ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﻮدی ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ وزارت ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ورود ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان ،ﺑﻪ »اردوﮔﺎه
ﻣﻬﺎﺟﺮان« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن« ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺠﺎزی ،ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮان در ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺗﻬﺮان در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت
آﺑﺎنﻣﺎه دﺳﺖﮐﻢ  ۹ﻧﻔﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﮐﻮﻟﺒﺮان در ﮔﺮدﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮگ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﺪﻫﺎ ﮐﻮﻟﺒﺮ ﯾﺎ »ﺑﺎرﺑﺮ ﻣﺮزی« در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ ﻏﺮب اﯾﺮان – اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﻏﺮﺑﯽ ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﯾﻼم – ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻘﻮط از ﺑﻠﻨﺪی ،ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ،اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻠﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ از ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻬﻤﻦ /اواﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ،و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان ،ﮐﻮﻟﺒﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻫﻢ ﻣﺤﺮوم و ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﺮدﻫﻪﻧﮕﺎو ،در ﺳﺎل  ۱۱) ۲۰۱۹دیﻣﺎه  ۹ – ۱۳۹۷دیﻣﺎه (۱۳۹۸
دﺳﺖﮐﻢ  ۷۶ﻧﻔﺮ از ﮐﻮﻟﺒﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و  ۱۷۶ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
زﺧﻤﯽ ﺷﺪەاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن و زﺧﻤﯽﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر  ۸,۳درﺻﺪی
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﻣﺟﻣوع ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ  ۲۵۲ﮐوﻟﺑر

ﺷﻠﯾﮏ ﻧﯾروھﺎی ﻣرزﺑﺎﻧﯽ ۱۹۴-ﮐوﻟﺑر
ﺣوداث طﺑﯾﻌﯽ ۴۲ -ﮐوﻟﺑر
اﻧﻔﺟﺎر ﻣﯾن ۱۲-ﮐوﻟﺑر
ﺳواﻧﺢ راﻧﻧدﮔﯽ ۴-ﮐوﻟﺑر

آﻣﺎر ﺳﻮاﻧﺢ و ﻣﺮگ ﮐﻮﻟﺒﺮان

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﮐﻮدک ﺑﻮدهاﻧﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ آزاد ﺧﺴﺮوی  ۱۷ﺳﺎﻟﻪ و
ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺴﺮوی  ۱۴ﺳﺎﻟﻪ ،دو ﮐﻮدک ﻣﺮﯾﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آذر  ۹۸در اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ در
ارﺗﻔﺎﻋﺎت »ﺗﻪﺗﻪ« در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی اوراﻣﺎﻧﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.

ﻣﺮگ ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺴﺮوی ﮐﻮﻟﺒﺮ  ١٤ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮﯾﻮاﻧﯽ
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آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﺗﻌﺪاد ﮐﻮﻟﺒﺮان در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻮی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺳﻨﻨﺪج در ﻣﺠﻠﺲ،
در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۹۸ﺷﻤﺎر ﮐﻮﻟﺒﺮان را ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﺎن
ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎرﻫﺎ از اراﺋﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮﻟﺒﺮان
و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﮐﻮﻟﺒﺮان در
ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺮزی ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام در ﻋﻤﻞ
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ﮐﻪ در اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت
ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ <<

ﭘﺲ از ﻣﺮگ دﻟﺨﺮاش آزاد و ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺴﺮوی ،دو ﮐﻮﻟﺒﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺮﯾﻮاﻧﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺒﺮ از اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺒﺮان دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﮐﻮﻟﺒﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮدﻧﺸﯿﻦ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،ﻧﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر :زﺑﺎﻟﻪ ،ﮐﺮوﻧﺎ و ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت راﻫﺒﺮدی وزارت ﮐﺎر اﯾﺮان ،در ﺧﺮداد  ۱۳۹۸از وﺟﻮد  ۴۹۹ﻫﺰار ﮐﻮدک ﮐﺎر  ۱۰ﺗﺎ ۱۷
ﺳﺎﻟﻪ )از ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻌﺖ  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دادهﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺧﺒﺮ داد .ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن
اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر را  ۳ﺗﺎ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺗﯿﺮ  ۹۸اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺤﺮانزده اﯾﺮان روز ﺑﻪ روز ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۹-۱۳۹۸اﯾﺮان ،اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﭘﺮﻧﺪه ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت
ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه را  ۱۴۱ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد.
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اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﯿﻢ ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه زاﻫﺪان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ در
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،آﻣﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ  ۱۲۷ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﻃﯽ  ۳۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۰ﻃﺮح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﻧﯿﺰ ،ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺟﻤﻊآوری و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در ﺗﻬﺮان
و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﻫﯿﺌﺖ وزﯾﺮان اﺳﺖ ،راهﺣﻞ اﺻﻠﯽ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ و در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﺒﺮ
از اﺟﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن دادهاﻧﺪ.
ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺄﻣﻮران ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﺎﻣﻼن اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح اﺧﯿﺮا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ،اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻬﺮان ﺣﺪود ۴۷۰۰
ﮐﻮدک زﺑﺎﻟﻪﮔﺮد وﺟﻮد دارد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎری ﻃﺮف ﻗﺮارداد
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ و زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ زﺑﺎﻟﻪ ،ﻧﻘﺾ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﮐﺎر
ﮐﻮدﮐﺎن )ﺷﻤﺎره  (۱۸۲اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻟﻪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در ۱۶
ﻣﺎده ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﻤﻞ آن در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺄﻴﻳﺪ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن در  ۳۶ﺷﻐﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر
در ﮔﻨﺪابﻫﺎ ،و ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ،ﺣﻤﻞ و دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ،ﻣﺎده  ۷۹ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﯾﺮان ،ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۱۵ﺳﺎل را ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۸۴ﻫﻤﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ و زﯾﺎنآور ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺧﺮدادﻣﺎه  ۹۸درﺑﺎره ﻣﺎﻓﯿﺎی زﺑﺎﻟﻪ در اﯾﺮان ،از ﻣﺠﻤﻮع  ۱۴ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
در ﺗﻬﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊآوری زﺑﺎﻟﻪ اﻣﺮارﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ۵۳ ،درﺻﺪ زﯾﺮ  ۱۷ﺳﺎل دارﻧﺪ .و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﮔﺰارش ۸۹ ،درﺻﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮ – اﻏﻠﺐ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ — ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺑﺪون دﺳﺘﮑﺶ و
ﻣﺎﺳﮏ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ وﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
 ۲۳اﺳﻔﻨﺪ» ،اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎری ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ« ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن زﺑﺎﻟﻪﮔﺮد را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺸﺪار داد و از دوﻟﺖ
ﺧﻮاﺳﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻮدﺟﻪای را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن زﺑﺎﻟﻪﮔﺮد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎر آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص
دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ دوش ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﻫﻨﻮز اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮی در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﻘﺎمﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺎر ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،زﺑﺎﻟﻪﮔﺮدی ،ﺧﻄﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ...و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ را اﻓﺰود.
در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﺑﺎنﻣﺎه در اﯾﺮان دﺳﺖﮐﻢ  ۱۷ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺿﺮب ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ﮐﻮدک ﮐﺎر ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.

ﺣﻮادث ﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری دوﻟﺘﯽ ﻣﻬﺮ ،در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۴۲۱ ،۱۳۹۸ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺷﺪ  ۱۷,۹درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ  ۸۹۸ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪی ﺣﻮادث ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ،اﯾﻦ رﻗﻢ در  ۹ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ  ۱۳۶۳ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮادث ﮐﺎر در اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۹۴روﻧﺪی
ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮادث ﮐﺎر در اﯾﺮان ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﻮادث ﮐﺎر ،ﮐﺎرﮔﺮان روزﻣﺰد و ﻓﺎﻗﺪ
ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  ۱۴۸ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﯾﺮان ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎده  ۹۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﻣﻮازﯾﻦ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ .و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۹۱ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ،آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺮان و
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﻮادث ﮐﺎر را ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای
ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۹۶ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اداره ﮐﻞ
ﺑﺎزرﺳﯽ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺑﺎزرﺳﺎن وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات
اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺪاﺧﻞ وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮﺿﻮع
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اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ
در ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺣﻮاث ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻘﻮط از ﺑﻠﻨﺪی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎدﺛﻪ
ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ .اﺻﺎﺑﺖ ﺟﺴﻢ ﺳﺨﺖ ،ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺧﻔﮕﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
اﺻﻠﯽ ﻣﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺎر در اﯾﺮان اﺳﺖ .از ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻬﻤﻦ /اواﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ،ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ در اﯾﺮان ،ﮐﺎر در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان در
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻟﻮازم ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و ﺣﺎﻻ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ دوراﻫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪون
وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﯽ و ﺑﺪون ﺑﯿﻤﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎری و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ.
وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯽﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺑﺪون
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮرد ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ،آﻣﺎری از ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اراﺋﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﺗﺎ  ۲۵اﺳﻔﻨﺪ دﺳﺖﮐﻢ ﻫﻔﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﻓﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان در اﯾﺮان ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ:
)ﻓﺎرﺳﯽ( https://www.tribunezamaneh.com/labor
)اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( https://en.radiozamaneh.com/labor
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