
 6931تیر ماه  61اخبار و گزارشات کارگری 

 «با اتحاد پیروز میشویم، با افتراق شکست میخوریم»

 روز جهانی کارگر آزاد باید گردندبازداشتی های مراسم 

 زیو عاطفه رنگر یندا ناج آخرین خبر درباره ضرب وشتم -

 کجاست؟؟ یریام هیمرض -

 ”باشد یعلن دیبا یدادگاه فعاالن صنف“  -

درپی + زاگرس هیآهن ناح راه یفن هیکارگران خط و ابنان موقتی اعتصاب و اعتراضات دامنه دارپای -

 وعده پرداخت بخشی از مطالباتشان

طرح  یشرکت مخابرات دراجرا یادامه کارشکننسبت به  ییکارگزاران مخابرات روستااعتراض  -

 مشاغل یبند طبقه

سال 1نسبت به عدم پرداخت  یارس جنوبپ 21فاز  در نهم شگاهیپاالاعتراض کارگران  -

 یقبل مانکاریخاتمه کار با پ ماه5عیدی،سنوات وحق کمپ هزارکارگر پس از 

ماه به کارگران ورانندگان شرکت واحد همان  مهیبعد از گذشت دوازده سال هنوز مساعده پرداخت ن -

 باشدیماه م مهیهزارتومان درن۰۵

درآستانه انتخابات  یپارس جنوب یاقتصاد ژهیمنطقه و کارگراخراجی271بکار گشتازبدر حاشیه  -

 مجلس

 از حوادث کار یناش ریو مرگ وم تیاز مصدوم یرانیرنج کارگران ا -

 یقانون یمتناقض وزارت کار و پزشک یآمارها

 در حادثه انفجارگازریمعدن سرمک مال کارخانه کارگر3کشته وزخمی شدن  -

 ساوه حین کاردر حادثه ریزش آوار الباداره آب و فاض جان باختن یک کارگر -

 ساله درتربت جام براثر ریزش دیوار33جان باختن یک کارگر  -

 جان باختن یک کارگر جوان درشیراز براثر سقوط از داربست -

 زیو عاطفه رنگر یندا ناج آخرین خبر درباره ضرب وشتم*

زندان قرار  نیب و شتم مسئولهم مورد ضر زیعاطفه رنگر،یبر ندا ناج عالوهتیرماه،25روز شنبه 

 .است دهید بیپا و کتف آس هیگرفته و از ناح

به بهانه نداشتن چادر  ،یدر راه مراجعه به بهدار تیر،25شنبه روزظهر  زیو عاطفه رنگر یندا ناج 

چادر به گفته  دنیاست که پوش یدر حال نیا. توسط پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

 .ستین یمحوطه زندان اجبارزندان در  سیرئ

 یکتف و پا. خورده است یکه به سر ندا ناج یا از ضربه ریبه غ زیبرخورد خشونت آم نیاثر ا در

 .شده است یدگید بیدچار آس زیعاطفه رنگر



 .کرده اند میرابطه به معاونت زندان تسل نیخود را در ا تیاتفاق آنان شکا نیاز ا پس

 کجاست؟؟ یریام هیمرض*

پس از حدود دوماه بازداشت،  ،«نیاو»در زندان  ینگار و دانشجو زندان روزنامه ،یریما هیمرض

 .رو شد به دادگاه انقالب منتقل و با سه اتهام روبه رماهیت۴۱روز پنجشنبه 

خبر  هیاتهام مرض میخود از تفه یترییدر حساب تو ینگار زندان روزنامه نیخواهر ا  ،«یریام رایسم»

  ،«نظام هیعل یاجتماع و تبان»دادگاه انقالب، خواهرش به  فرخواستیدر متن ک  او، به گفته. داده است

 .متهم شده است «یاخالل در نظم عموم»و « نظام هیعل غیتبل»

در تجمع روز « دانشگاه تهران» یعلوم اجتماع یخبرنگار روزنامه شرق و دانشجو ،یریام هیمرض

در تهران بازداشت و سپس به « کارگر یروز جهان»به مناسبت  یسال جار بهشتیارد ۴۴چهارشنبه 

 .از اعتراضات کارگران در محل تجمع بود یگزارش خبر هیدر حال ته یریام. منتقل شد نیزندان او

با   سهیمق. محاکمه شود «سهیمحمد مق» یقاض استیبه ر  دادگاه انقالب، ۸۲است او در شعبه  قرار

 .مخالفت کرده است قهیرار بازداشت موقت به وثق لیتبد ینگار برا روزنامه نیدرخواست ا

به مسئوالن  ینامه جمع کیدر  رانیدر ا یا نگار، عکاس و فعال رسانه روزنامه ۰۶۱ ش،یروز پ چند

نگار را بر خالف  دو روزنامه ،«یمسعود کاظم»و  یریام هیبازداشت مرض ،یاسالم یجمهور

تن از  ۰۵از  شیبا امضا ب یینامه ا. ها شدند آن یدانسته و خواستار آزاد «یاساس یقانون»اصول 

دانشجو نوشته شد که در آن  نیپرونده ا یریگیپ یدانشگاه تهران خطاب به وزارت علوم برا دیساتا

 . دانشجو شدند نیتر ا عیهر چه سر یخواستار آزاد

 دانشگاه تهران یدانشکده علوم اجتماع یصنف یشورا تلگرام  کانال: منبع

 ”باشد یعلن دیبا ین ننفدادگاه فعاال“ *

خود نوشت که مردم نظرات خود در مورد نحوه  ترییدر حساب تو هییقوه قضا سییر شیپ یچند

  .سندیرا بنو ییقضا یپرونده ها یدادرس

دادگاه “: اعالم کنندتیرماه 25بتاریخ نامه سرگشاده  یاز معلمان ط یموضوع باعث شد تا جمع نیا

 .سوال بردند ریبودن احکام صادره را ز یو قانون ”باشد یعلن دیبا یفعاالن صنف

 :دیرا بخوان هیامضاکنندگان اول یکامل نامه معلمان به همراه اسام متن

 یسیرئ یآقا ه،یقوه قضائ استیر

 سالم

 احتراما  

را با شما  یخود در مورد روند دادرس شنهاداتیانتقادات و پ دیاز مردم درخواست کرد یتیدر توئ شما

 .ذارندبگ انیدر م

رفته،  انیسالها بر جامعه فرهنگ نیآنچه در ا رایز میرا ندار هیکوتاه سخن قصد نقد قوه قضائ نیا در

 .نام ندارد یگرید زیجز ستم و ظلم آشکار چ



معلمان  یفعاالن صنف هیعل ییاحکام قضا مینامه همچون قاطبه معلمان معتقد نیامضاکنندگان ا ما

 میدان یم یقانون ریاحکام را ظالمانه و غ نیدالنه صادر شده و اناعا یروند دادرس کیتاکنون در 

 .است رانیجنبش معلمان ا یمعامله برا رقابلیمطالبه غ کی یمعلمان زندان یکه آزاد یبطور

 لیو دفاع از حق تحص زیو مسالمت آم یقانون یو آموزش یصنف تیبخاطر فعال یما در حال زانیعز

جامعه را بر هم  تیدزدان و اختالسگران که امن یدان هستند که برخو عادالنه کودکان در زن گانیرا

 یرقانونیغمعلمان را بصورت  یاتهام فعاالن صنف ییزده اند آزاد و بر مسند قدرتند اما ضابطان قضا

 .عادالنه گردند یو دادرس یدادگاه علن یکنند تا مانع از برگزار یاعالم م یتیامن

 میمنصفه هست اتیو با حضور ه یمعلمان بصورت علن یالن صنفدادگاه فعا یخواهان برگزار ما

 آن است که پرونده ستهیپس شا. بر همگان روشن شود قتیتاحق

 .دییبرگزار نما یقرار داده و دادگاه را علن یرا مورد اعاده دادرس یزندان معلمان

نامه را بطور  نیشود لذا ا یمشمول مرور زمان م یبا شما در روند ادار یآنجا که نامه نگار از

 .و صداقت شما بر همگان آشکار گردد یراست اریتا ع مینما یسرگشاده منتشر م

 ۴۰۳۲ رماهیت ۴۰

 : هیاول امضاکنندگان

 یمحسن عمران-۴

 یبهنام محمد-۸

 یشعبان محمد-۰

 یسرخ نیصالح الد-۱

 اهپوریسارا س-۰

 بهمن پور نینسر-۶

 حق شناس میمر-۷

 ریخ الیژ-۲

 یقادر بیاد-۳

 یعصومه انتظارم-۴۵

 یمحمد رسول سرخ-۴۴

 یصالح آزاد -۴۸

 یمنوچهر دهیحم-۴۰

 یآوات رضو-۴۱

 یاریآتوسا شهر-۴۰



 یاریاسفند نیپرو-۴۶

 انیمنصوره عرفان-۴۷

 رزادگانیاصغر ام-۴۲

 یاله میرضا حک-۴۳

 یتورج گورکان-۸۵

 یفاطمه بهمن-۸۴

 محمد کرد-۸۸

 یطالئ هیمرض-۸۰

 شبنم بهارفر-۸۱

 ییعال یموس-۸۰

 یمحمد دعاچ-۸۶

 انور فرج زاده-۸۷

 یمیجعفر ابراه-۸۲

 پور یقیمحمود صد-۸۳

 یگیمنوچهر آقا ب-۰۵

 ریپاک ضم قهیصد-۰۴

 یتهماسب سهراب-۰۸

 یهنگامه احمد-۰۸

 ینیرحمان عابد-۰۰

 فرزانه داودپور-۰۱

 یمنوچهر اکبر-۰۰

 قاسم فالح-۰۶

 یمحبوبه فرح زاد-۰۷

 یمنصوره فرح زاد-۰۲

 یوثوق تیعنا-۰۳

 جشن آباد یلیالرضا جل یموس-۱۵



 یغالمرضا احمد-۱۴

 یدریاحمد ح-۱۸

 فاطمه قراخانلو-۱۰

 یمنصوره خسرو شاه-۱۱

 یسوسن طاهر-۱۰

 یاسیال یمرتض-۱۶

 ستهیداود با-۱۷

 یریام میرح-۱۲

 فروزنده ژهیمن-۱۳

 رشکاریم دیوح -۰۵

 محمد رضا رمضانزاده-۰۴

 یفاطمه مراد-۰۸

 یاسیاحسان ال-۰۰

 یادیعبدهللا ص-۰۱

 تییرفاه وسفی-۰۰

 یجواد لعل محمد-۰۶

 یحداد میمر-۰۷

 رنود میمر-۰۲

 طاهره حق شناس-۰۳

 نژاد یعال روزهیف-۶۵

 رکیز میمر-۶۴

 یمحمود مژده-۶۸

 یفائزه الماس-۶۰

 یدیخورش الدیم-۶۱

 یمصطف نیتحس-۶۰

 یمیکر دیمج-۶۶



 یکوثر یحمد-۶۷

 یشهناز هاشم-۶۲

 یبهمن یپر-۶۳

 رسول کارگر-۷۵

 یزیزفاطمه ع-۷۴

 فر یمحمد جواد حسام-۷۸

 اریبهمن خدا-۷۰

 یملک الیل -۷۱

 رتیس کین نیریش-۷۰

 یطاهرخان یمهد -۷۶

 یبهزاد قوام -۷۷

 یرضوان یعل -۷۲

 محسن محمدپور -۷۳

 نور ایثر-۲۵

 یساق هیمرض-۲۴

 ییرزایمنصور م-۲۸

 محمد رضا بهنام نژاد-۲۰

 جعفر نژاد تیهدا-۲۱

 یدیسع یمهد-۲۰

 یرضا مسلم-۲۶

 یبوژمهران یلع-۲۷

 جهان بهاروند-۲۲

 فیفاطمه لط-۲۳

 زاده ینیفاطمه ف-۳۵

 یاسکندر لطف-۳۴

 حقوق معلم و کارگر برگرفته ازکانال تلگرام



درپی  +زاگرس هیآهن ناح راه یفن هیکارگران خط و ابناعتراضات دامنه دار اعتناب و پایان موقتی*

 وعده پرداخت بخشی از مطالباتشان

اعتصاب درپی وعده پرداخت بخشی از مطالباتشان به  زاگرس هیآهن ناح راه یفن هیکارگران خط و ابن

 .اعتراضات دامنه دارشان موقتا خاتمه دادند وبرسرکارشان برگشتندو

ماه حقوق وحق بیمه 1تیرماه  دراعتراض به عدم پرداخت 25و 21، 22این کارگران طی روزهای 

اندیمشک برپاکرده  –درمسیر ریلی تهران  دیمشک ودست از کارکشیده وتجمعاتی مقابل ایستگاه ان

 .بودند

مبنی بر پرداخت بخشی  بنابه گزارش رسانه ای شده،بدنبال وعده مسئوالن شرکت پیمانکاری تراورس

 از مطالباتشان درروزهای آینده به اعتصاب واعتراضات دامنه دارشان بطورموقتی خاتمه دادند و

 .وبرسرکارشان برگشتند

 اندیمشک -درمسیر ریلی تهران  زاگرس هیآهن ناح راه یفن هیابن و خطجمع کارگران اعتناب وت+

ماه 1دراعتراض به عدم پرداخت  زاگرس هیآهن ناح راه یفن هیابن و خطتیر، کارگران 25روز شنبه 

اندیمشک وجلوگیری از تردد  -حقوق وحق بیمه دست از کارکشیدند وبا تجمع درمسیر ریلی تهران 

 .اضشان رابنمایش گذاشتندقطار،اعتر

 

شوشتر و  برپایه گزارشات رسانه ای شده،این کارگران که تحت مسئولیت شرکت تراورس درمنطقه

مشغول کارند دو ماه حقوق وحق بیمه شان  راتیبه عنوان نگهدارنده و تعم هفت تپه تا تنگ هفت

 .پرداخت نشده است



یشان طی چند سال شغل نامشخص تیوضع  و این کارگران با اشاره به عدم پرداخت بموقع حقوق

 .نسبت به واگذاری به بخش خصوصی اعتراض دارند :گذشته،افزودند

و  ستندین یآهن قابل واگذار راه یو نگهدار ریهمچون امور تعم ییربنایز یها بخش:آنها درادامه گفتند

 .شود نیراه آهن تام یاز آن از بودجه جار ینگهدار یمنابع  مال دیاساسا با

  یتوجه یب لیبه دل زیهفته گذشته ن: شدند ادآوریآهن زاگرس در خاتمه   راه هیخطوط ابن کارگران

 .ندرا انجام داد یمشابه یان، اعتراضشکارفرما نسبت به مشکالت

طرح  یشرکت مخابرات دراجرا یادامه کارشکنیی نسبت به کارگزاران مخابرات روستااعتراض *

 مشاغل یبند طبقه

 یشرکت مخابرات دراجرا یادامه کارشکناعتراضشان را نسبت به  ییخابرات روستاکارگزاران م

 .رسانه ای کردند مشاغل یبند طرح طبقه

شان به خبرنگار رسانه ای مطالبات تیدر رابطه با وضع ییمخابرات روستا کارگزاراننمایندگان 

عدالت  وانید ریاخ یآرا از سه یکی «ییمشاغل کارگزاران مخابرات روستا یبند طرح طبقه»: گفتند

 یشده است ول غو ابال یدر خصوص کارگزاران است که در اسفند ماه سال گذشته صادر، قطع یادار

  .نکرده است یو عمل ییهنوز آن را اجرا رانیشرکت مخابرات ا

روز  ۸۵که ظرف مدت  ییمشاغل کارگزاران مخابرات روستا یبند طرح طبقه یرا: ادامه دادند آنها

نفر از قضات قابل اعتراض بوده است، در مهلت  ۴۵ ای یعدالت ادار وانید سیخص رئتوسط ش

از طرف شرکت مخابرات نداشته است؛ حال بعد از گذشت سه ماه از  یاعتراض چگونهیمقرر ه

اند  هستند و درخواست اعتراض نموده یشده است  که درصدد شکستن را اعالم ،یرا تیقطع

ثبت شده  یاعتراض چگونهیانجام شده نه ه وانید یکه از سطوح باال ییها یریگیبا توجه پ که یدرحال

 .کار وجود ندارد نیانجام ا یبرا یو مهلت

ارسال کرده  یمذبور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یرا یعدالت ادار وانیگفته آنها، د به

آن را به کل کشور ابالغ  زیا نه حل اختالف در استان یها ئتیاست و جهت استناد به آن در محاکم ه

  .نموده است

ها را امضا  صورتجلسه لیهست که شرکت مخابرات آنها را برعهده گرفته و ذ یتعهدات: آنها افزودند

 یمجلس شورا ندگانیبا نما یا در جلسه یسال جار بهشتیارد ۸کرده است به طور مثال در مورخه 

است که طرح  کردهکارگزاران امضا  ندگانیطات و نماارتبا ریکار، معاون وز ریمعاون وز  ،یاسالم

آن  یتاکنون از اجرا کهیاجرا خواهد کرد درحال یو بزود یکارگزاران را به درست یبند طبقه

   .است دهیاستنکاف ورز

سراسر کشور معتقدند بهتر است که شرکت مخابرات نسبت  ییکارگزاران مخابرات روستا ندگانینما

 یها کش و قوس نیمشاغل کارگزاران، به ا یبند طرح طبقه ینموده و با اجرا نیتمک وانید یبه را

 .دیایبرب ییدهد و در جهت بهبود معاش کارگزاران زحمتکش روستا انیپا شهیهم یبرا یرضروریغ

سال 1عدم پرداخت ی نسبت به پارس جنوب 61فاز  در نهم شگاهیپاالاعتراض کارگران *

 یقبل مانکاریخاتمه کار با پ ماه5پس از عیدی،سنوات وحق کمپ هزارکارگر 



اعتراضشان را نسبت به  شهرستان کنگان یپارس جنوب 21فاز  واقع در  نهم شگاهیپاالهزارکارگر 

،پرداخت نشده یقبل مانکاریخاتمه کار با پ ماه5سال عیدی،سنوات وحق کمپ پس از عدم پرداخت دو 

 .است

به خبرنگار  کنند ینهم کار م شگاهیکه در پاال یوبپارس جن 21فاز  یمانکاریاز کارگران پ یجمع

سنوات  ،یدیاز دو سال ع یاما خبر میکن یکار م دیجد مانکاریاالن پنج ماه است که با پ:رسانه ای گفتند

 .ستین یو حق کمپ شرکت قبل

 م؟یبمان مطالبات خود افتیمنتظر در دیبا یتا چه زمان: ندیگو یپنج ماهه انتقاد دارند و م ریاز تاخ آنها

به عنوان کارگر  نکهیا م؛ینهم مشغول به کار شگاهیکه در پاال میما حدود هزار نفر کارگر هست

 یمانکاریپ میکه منتظر ستبماند، حاال پنج ماه تمام ا م،یریگ یم ریحقوقمان را با تاخ شهیهم یمانکاریپ

 .که کارش تمام شده و رفته، مطالبات ما را بپردازند

ماه به کارگران ورانندگان شرکت واحد همان  مهیزده سال هنوز مساعده پرداخت نبعد از گذشت دوا*

 باشدیماه م مهیهزارتومان درن۰۵

برابر دستمزد ۸۰دوازده سال گذشته فقط درشرکت واحد  نیا یحقوق ها که درط شیتوجه به افزا با

داشته  شیافزا یزندگ یها نهیو فاصله دستمزد با هز یرفتن ارزش پول مل نیازب لیکارگران ، به دل

 کنندیماه به کارگران پرداخت م مهیازحقوق که درن یمتاسفانه مبلغ مساعده ، همان بخش. است 

 شیودرف شودیمساعده ازحقوق کارگران درآخر ماه کسر م نیهرچند ا. نداشته است یشیافزا چگونهیه

 .گردد یمحاسبه م یحقوق

پرسنل ، قطعا ۲۵۵۵درسقف  که دهندیر به سپرده ها مکه بانک ها بطور روز شما یسود لیاما به دل 

عدم  لیشرکت واحد به دل رعاملیمد ایو گو شودیم زیدرماه به حساب شرکت واحد وار یادیسود ز

  دنددا یکارگران انجام م یمساعده برا شیافزا یبرا یگذشته اقدام یدرسالها  ،یشخص یمشکالت مال

 یآورند مردود است، لذا هرکارگر یکارگران درآخر ماه کم مشود  شتریبهانه که اگر مساعده ب نیو ا

به برداشت ندارند درحسابشان  ازیکه اوسط ماه ن ییآنها یبرداشت کند وبرا تواندیدارد م ازیکه ن

 .کارگر رود بیشود چه بهتر درج دیعا یمحفوظ خواهد ماند و اگر قراراست سود

سود  یبرا تیریماه،  مد مهیمساعده ن شیافزا یکارگران ورانندگان برا یبه درخواست ها باتوجه

 . ماه نداشته است مهیمساعده ن شیبه افزا یتوجه چیکارگران،  ه بیاز ج شتریب

وخوش  یشهردار یدرنظر گرفتن منافع مال یبجا میکنیم دیشرکت واحد تاک رعاملیبه مد گریبارد

انندگان وکارگران شرکت واحد ر  شتیهم به فکر رفاه ومع ی، کم یباال دست یروسا یبرا یخدمت

  .دیباش

تومان است که متاسفانه مبلغ  ونیلیم۰تا۱ نیهرراننده با اضافه کار درماه ب یافتیحقوق در نیانگیم

شرکت واحد  تیریمد  یتوجه یوب یریتدب ینشانگر ب نیهزارتومان ، ا۰۵هرماه  مهیدرن یپرداخت

 .کارگران است یشتینسبت به مطالبات مع

 کانال تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه برگرفته از

ی درآستانه انتخابات پارس جنوب یاقتناد ژهیمنطقه و کارگراخراجی671بکار گشتازبدر حاشیه *

 مجلس



مردم از جمله اشتغال جوانان را فراهم کنند، چرا  دهیتوانا هستند که مشکالت عد مجلس ندگانیاگر نما

 ؟رندیگ یخود را باال زده از هم سبقت م یها نیبه انتخابات آست یمنته یها ماه نیفقط در ا

 ژهیدر سازمان منطقه وکارگر271گذشته حدود  یها در ماه ،تیریک منبع خبری محلی21گزارش  به

 .از کار اخراج شدند یپارس جنوب یاقتصاد

چرا که در .اهالی منطقه شدکارگران و یاز سو یاتفاق باعث به وجود آمدن اعتراضات فراوان نیا

 !خانواده قطع شد ۴۷۵شب رزق  کی

 نیبازگشت و ا یآب رفته به جو ،یاقتصاد ژهیمنطقه و نیا دیجد رعاملیمد یها یریگیورود وپ با

 .ندبه کار خود بازگشت یاخراج کارگر یتعداد باال

از  یاسالم یورابوشهر در آستانه انتخابات مجلس شمجلس از ندگانیاتفاق باعث شد که نما نیا

 .مسئله را به نام خود تمام کند نیا یسبقت گرفته و هر کس گریکدی

که با  ندگانیاز نما یمتعدد و گل و بلبل برخ یها هیانیبوشهر پر و فراوان است از ب یمجاز یفضا

 .اند کارگران خدوم و پرکار را به نام خود ثبت کرده نیافتخار و عزت برگشت ا

دارد، البته  یگرید یرنگ و بو یاسالم یات در آستانه انتخابات مجلس شورااظهارات و اقدام نیا

 .ندارد یمردم رنگ یاقدامات برا نیا گریمردم آگاه هستند و د

 .و به جا دارد یدو سوال مهم، اساسمجلس   ندگانینما ایننگارنده از نجایا در

 ها یریگیاشتغال حاصل همت و پ نیکارگر به کار مشغول شدند و ا271مدت کوتاه  نیاگر در ا:  اول

که جوانان مستعد و  یزمان( انتخابات نبود یکه حال و هوا) نیاز ا شیمجلس بود، چرا پ ندگانینما

که دستشان  کردند یم ندر پاسخ عنوا ندگانینما کردند، یاشتغال مراجعه م یخود برا ندگانیتوانا به نما

 .آورده کنندآرزو جوانان را بر نیا توانند یاست و نم یخال

جوانان  شتیاشتغال و مع توانند یندارند، نم ییبود که چون قدرت اجرا نیها هم ا حرف نیا استدالل

 .را فراهم کنند یبوشهر دهیزجرد

کرده  لیقبل بود، چه تعداد جوانان مستعد و تحص انیمکرر در سال یها یریگیهمت و پ نیا اگر

ها در آستانه انتخابات منظور  اقدام نیا ایآ شدند، یم دیو تول تیوارد عرصه اشتغال و فعال یبوشهر

 !!ندارند؟؟ یخاص و متفاوت

همه  نینبود، پس اصرار بر ا ندگانینما یها یریگیاثر پ( بازگشت کارگران به کار)اقدام  نیاگر ا: دوم

 ست؟یاقدام چ نیسبقت در به نام زدن ا

 …جهینت

مردم از جمله اشتغال جوانان را فراهم کنند، چرا  دهیتوانا هستند که مشکالت عد ندگانینما نیا اگر

 .رندیگ یخود را باال زده و از هم سبقت م یها نیبه انتخابات آست یمنته یها ماه نیفقط در ا

 .اند نشسته یاسالم یمهم مجلس شورا یپس چرا در مسند و کرس ستند،یاگر توانا ن اما

 از حوادث کار یشنا ریو مرگ وم تیاز مندوم یرانیرنج کارگران ا*

 یقانون یمتناقض وزارت کار و پزشک یآمارها
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نفر جان ۳۳ ،یروز اول سال جار۲۵در . ردیگ یها کارگر را م روزانه جان ده رانیکار در ا حوادث

 یاست که فعاالن کارگر یتنها آمار نیا. نفر کیاز  شیدر هر روز ب یعنیاند،  خود را ازدست داده

  .شده است یکرده و رسانه ا یآور را جمع آن

 شود، یکه ازعوامل حوادث کار محسوب م یو بهداشت یمنیا لیاز کمبود آموزش، نظارت، وسا گذشته

عدم تمرکز کارگران به علت پرداخت نشدن حقوق آنان  ،یشغل تیهمچون نداشتن امن یگریموارد د

را  ،یبد اقتصاد طیجبران شرا یسه شغل برا ایو داشتن دو  یکار اضافه ن،یت و معدر موعد درس

 یبرا یزیر امر برنامه زین یمتناقض دولت یافزون بر آن، آمارها. عوامل افزود نیبه ا دیبا زین

 .کند یاز حوادث کار را مشکل م یریجلوگ

 یناش ریحوادث و مرگ و م یدولت یااز آماره ستند،یکه مشمول قانون کار ن یبر آن، کارگران عالوه

بر طبق ماده  رانیده نفر درا ریکوچک ز یها کارگاه هیمثال، کل یبرا. شوند یاز کار حذف م

مشمول قانون کار  زیروزمزد ن یکارگران ساختمان. شوند یقانون کار، مشمول آن قانون نم۴۳۴

کار  یاسالم یشوراها ینون عالکا سییر بیاز قول نا رنایا یخبرگزار۳۲ بهشتیدر ارد. شوند یمن

در  مهیبا حداقل دستمزد و بدون ب ینیرزمیهزار کارگر ز۰۵۵و  ونیلیسه م»: کشور، اعالم کرد

نه تنها  ینیرزمیکارگران ز. معضل دامن زده است نیگسترش قانون موقت به ا. کشور وجود دارد

که  یاز کارگران یمیعظ لیخ ن،یبرابنا. «و حداقل دستمزد معافند مهیاند، بلکه از نظارت ب ثبت نشده

 .شوند یاز کار وزارت کار حذف م یحوادث ناش یاز آمارها ستند،یمشمول قانون کار ن

 ندیگو یچه م یرسم یآمارها

ها عبارتند از وزارت  سازمان نیا. دهند یبا حوادث کار آمار م وندیدر پ یطور رسم سازمان به سه

کار وکارگر  ینامه روز جهان ژهیبراساس و. کشور یقانون یو پزشک ،یاجتماع نیکار، سازمان تام

وزارت کار  یمرکز آمار و اطالعات راهبرد یکارگر از سو یکه امسال به مناسبت روز جهان

 .اند از دست داده یجان خود را در حوادث کار۴۰۳۷نفر در سال۶۷۲است،  نتشرشدهم

 تیهاشان از کارفرما شکا خانواده ایاند  نشده را که در وزارت کار ثبت یکارگران هیآمار کل نیا البته

درصد ۰و  شود یبه مردان مربوط م یدرصد حوادث کار۳۷در مجموع، . ردیگ یاند، در برنم نکرده

 یدرحال نیا. دان سال بوده۴۱ رینفر از افراد مصدوم ز۳افزون برآن، . با زنان کارگر است وندیدر پ

کار گماردن افراد  قانونکار، به ۷۳براساس ماده رای، زشوند مهیب توانند یافراد نم نیاست که ا

و استان گلستان  ن،یتر آمار، استان زنجان پرحادثه نیدر ا. است زممنوعیسال تمام ن۴۰کمتراز

 .اند درصد کارگران مصدوم متاهل بوده ۷۳ نیمناطق اعالم شده است وهمچن نیتر حادثه کم

براساس آمار وزارت کار، در . کند یم ریدرگ زیرا ن کارگران یها وقوع حوادث خانواده ن،یبنابرا

کار ثبت شده دروزارت  یرویرقم تنها شامل ن نیکار وجود دارد و ا یروینفر ن ونیلیم۴۱حدود  رانیا

 .ردیگ یکار کشور را در برنم یرویکار است و کل ن

  یمتناقض دولت یآمارها

نفر  ۱۸۱در استان تهران را  یدث کاراز حوا یناش ری، مرگ وم۷۳درسال  یقانون یپزشک سازمان

وزارت  نامه ژهیدر و یول. دهد یرا نشان م یدرصد ۰ یشیافزا ۳۶اعالم کرده است که نسبت به سال 

در . افتد یهرساله اتفاق م یتناقض آمار نیا. اعالم شده است ۴۷۳درهمان سال  ریکار، رقم مرگ وم



 یپزشک که یاند، در حال ان را ازدست دادهش کارگر جان ۲۱۰وزارت کار اعالم کرد که  ۳۶سال 

 .حوادث کار اعالم کرده بود لیدل را به  ریمرگ وم۴۶۷۰کشور،  یقانون

اما سازمان . بوده است ۳۳۳۶کل حوادث کار  ۳۶است که در سال  یوزارت کار مدع ژهیو گزارش

وزارت کار اعالم دو برابر  یعنینفر،  ۲۷۶هزار و ۴۲ رانیکل حوادث کار را درا ،یاجتماع نیتام

اعالم کرده  ۴۵۶۳۷را  یوزارت کار در همان سال، تعداد حوادث کار یاداره کل بازرس. کرده بود

  .ستا

 ست؟یثبت حوادث کار چ یارهایمع

حوادث کار و  یوزارت کار زمان رایاست، ز یقانون یوزارت کار همواره کمتر از پزشک آمار

 یعنیدر وزارت کار ثبت شده باشد،  یکه کارگر قربان کند یاتفاقات کار منجر به مرگ را ثبت م

 .مشمول قانون کار باشد

در صورت مرگ کارگر  اینکند  تیخودش شکا یاگر کارگر ثبت باشد ول یبر آن، حت عالوه

 نیاز ا یاریبس. شود ینکنند، در آمار حوادث کار وزارت کار گنجانده نم تیشکا یبازماندگان و

. شود یمنتشر م رانیکار درا تیو نشان دادن بهبود وضع یالملل نیب یها زمانارائه به سا یآمارها برا

 رایاز وزارت کار است، ز رتریباورپذ یقانون یآمار پزشک»: دیگو یم ،یفعال کارگر ،یینوا رضایعل

 اجازه گرفت وعلت فوت در یقانون یاز پزشک دیبزرگ مثل تهران، با یکفن ودفن در شهرها یبرا

را  تادهدوراف یکارگران در روستاها ریمرگ و م( زانیم)آمار  نیا یاما حت. گردد یم آمار آنها ذکر

 .«ردیگ یدربرنم

 یحوادث کار دیآمار با نیو به ا ردیگ یونه در آمارها قرار م شود یم یا حوادث کار نه رسانه همه

و  افتد یق مکوچک و پراکنده اتفا یها که در کارگاه یحوادث نیبران در کردستان، و همچن کول

 .زوداف شوند، یخاطر اعتراض و اعتصاب مصدوم م به یانتظام یروهایکه توسط ن زیرا ن یکارگران

 یسوانح کار علل

. شوند یمحسوب م یعوامل حوادث کار نیو بهداشت، مهمتر یمنیا لیآموزش، نظارت، وسا کمبود

 یمیاز ن شیکار هستند، ب مشغول به نهیکارگر که در آن  زم ونیلیم۸با حدود  یحوادث ساختمان

مثال، سقوط از ارتقاع و اصابت سر کارگران با اجسام سخت،  یبرا. دهد یم لیازحوادث کار را تشک

 ،یمنیا یها مثل کاله یمنیا لیبا داشتن وسا تواند یحوادث  م نیا. است نهیدر آن زم جیحوادث را زا

: دیگو یم یینوا رضایعل. را کمتر کندکارگران  یریپذ بیآس ،یمنیدستکش و کفش ا ،یمنیکمربند ا

 دیجد یها کالهبا  دیسال دارد که پس از آن با ۰تا  ۱ نیب یمصرف خیاستاندارد تار یمنیا یها کاله»

بازرسان وزارت کار و کارشناسان  یافزون بر آن دولت بر موضوع نظارت از سو. «شود نیگزیجا

 .است توجه یدر چارچوب خود وزارت کار، ب یحت ،یا بهداشت حرفه

 دیتاک یینوا رضایعل. شوند یو کارگران مهاجر، مشمول قانون کار نم یاز کارگران ساختمان یاریبس

 یها مثال، داربست یبرا. کنند ینم هیکار ته یمنیا لیوسا ،ییسودجو یکه کارفرماها برا کند یم

 ستکه مجبور ا یکارگر یبرا یاتفاق حادثه کار بیضر. است تیفیک ینازل و ب اریبس یساختمان

 یشغل تیکه امن یکارگر. ابدی یم شیمراتب افزا شغل دوم و سوم داشته باشد، به ایکند  یکار اضافه

 ییها وعده انیکارفرما یدر موارد. با تمرکز کار کند تواند ینم افتد، یم قیدستمزدش به تعو ایندارد 

 توان یبه آمارها نم نیبنابرا»: دکن یاو اضافه م. منصرف کنند تیتا کارگران را از شکا دهند یم



شان را ازدست  جان یشغل یها یماریکه براساس ب ینکته مهم آن است که تعداد کارگران. اعتماد کرد

 .«دهند یجان خود را از دست م یخاطر حوادث کار است که به یبرابر کارگران ۶ دهند، یم

 کار طینظارت بر مح یمستقل برا یکارگر یها هیاتحاد نبود

و  یاز مطالبات حداقل جهیمستقل خود را داشته باشند، درنت یها تشکل توانند ینم رانیدر ا رگرانکا

 یاجتماع نیسازمان تام. طورکامل استفاده کنند به توانند ینم زیخود وزارت کار ن یقانون یها تیظرف

 ونیسیو کم یاجتماع نیبر اساس قانون تام. درنظر گرفته است «یازکارافتادگ» یمورد را برا ۱

 یاز مستمر تواند یکارگر شود او م یدرصد ازکارافتادگ ۶۶از  شیشامل ب یاگر حادثه کار ،یپزشک

 ۶۶تا  ۰۰ یبر اثر حادثه کار یبر أساس مورد دوم،  اگر کارگر. استفاده کند یکل یازکارافتادگ

درصد  زانیه نسبت مو ب شود یمند م بهره ییجز یخود را ازدست بدهد، از ازکارافتادگ ییدرصد توانا

 .گردد یبرخوردار م یاز مستمر ،یازکارافتادگ

داشته باشد، سازمان  یبه استراحت پزشک ازیدر قانون اشاره شده است که اگر کارگر مصدوم ن یحت

مورد سوم، نقض .  پرداخت کند یکاریب امیعنوان غرامت دستمزد ا حقوق او را به دیبا یاجتماع نیتام

به او پرداخت  جا کیو  شود یکارگر از غرامت نقص عضو برخوردار م عضو است که طبق آن،

اشاره شده  زین یدر قانون به موضوع فوت بر اثر حادثه کار یبا مورد چهارم، حت وندیدر پ. شود یم

 .برخودار خواهند شد یاست که  بر أساس آن، بازماندگان از مستمر

کارگر نباشد،  ریرفرما مرتبط است و اگر حادثه تقصکارگر و کا نیموارد به رابطه ب نیا تیرعا البته

 دیالبته با. استفاده کرد دیقانون کار با یها و حداقل ها تیظرف نیها استناد کرد و از ا به آن توان یم

خود کارگران  ،یا ثهکه درصورت بروز هر حاد رندیگ یاز کارگران تعهد م یاضافه شود که از برخ

هاست  اشاره کرد که سال یمستقل کارگر یها و نقش تشکل ازیبه ن دیبا ،انیدر پا. مقصر شناخته شوند

حداقل  نیهم نیتام. افتند یو به زندان م شوند یضرب و شتم م کنند، یآن تالش م یبرا رانیکارگران ا

 .است سریم یمستقل یها هیاتحاد نیچن یریگ یو پ لیبا تشک ،یقانون یها تیحقوق ظرف

 در حادثه انفجارگازریمعدن سرمک مالکارخانه  کارگر9کشته وزخمی شدن *

کارگرجان باختند ویک کارگر مصدوم وبه 1ریمعدن سرمک مال کارخانه در حادثه انفجارگاز

 .بیمارستان منتقل شد

انفجار گاز : افزودریکارگر در معدن سرمک مالجان باختن دوبا اشاره به  ریهالل احمر مال سیرئ

 .داشت ینفر مجروح در پ کیدو نفر کشته و  ریسرمک مالدر محوطه کارخانه معدن  یعیطب

بلکه در محوطه کارخانه گاز  فتادهینبوده و درون معدن اتفاق ن یحادثه معدن نیا: گفتآبخو حسن

 .حادثه تلخ رخ داده است نیمنتشر شده و متأسفانه بر اثر انفجار، ا

 .منتقل شده است مارستانیبه ب زیفرد مجروح ن: گفت یو

سرب و آهن  در  یبا هدف اولیه استخراج و فرآور 2352شركت معادن سرمك در سال :ییادآور

فرآوري مواد  خانههمچنین با تاسیس كار. معدن آهنگران واقع در شهرستان مالیر تأسیس شد

كنسانتره سرب بر روي  دی، انجام عملیات فرآوري و تول(آهنگران)در محل معدن ( فلوتاسیون)معدني

اراک انجام مي  هیب استخراج شده از معدن فوق و همچنین خاك سرب و روي معدن تکسر هیمواد اول

 .شود



 ساوه حین کاردر حادثه ریزش آوار اداره آب و فاضالب جان باختن یک کارگر*

، به علت ریزش كانال و ساوه حین کار اداره آب و فاضالب یک کارگرتیر، 25شنبه روز عصر

 .شهر ساوه جان باخت یاز خیابان ها در زیر آوار در یكيگرفتار شدن 

 ساله درتربت جام براثر ریزش دیوار99جان باختن یک کارگر *

براثر از محالت شهر تربت جام موجب  یکیدر تیر،یک کارگرساختمانی حین کار21روز یکشنبه 

وبه بیمارستان منتقل شد وبدلیل شدت  مجروح مانیآوار آجر و س ریزش دیوار وگرفتارشدن زیر

 .حات وارده جانش را ازدست دادجرا

 جان باختن یک کارگر جوان درشیراز براثر سقوط از داربست*

یک کارگر جوان حین کار درساختمانی نیمه کار واقع درخیابن ارم شیراز براثر سقوط از داربست 

 .جانش را ازدست داد

akhbarkargari2468@gmail.com 
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