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 یخانوار کارگر شتیدستمزد کارگران و ارتباط آن با سبد مع نییتع یچگونگ

 

 نهیرا حدودًا دو برابر کرده است، صحبت از دستمزد کارگران و هز هایخوراک متیق ،یرسم یکه طبق آمارها ران،یا ریسال اخ کیسابقه کم یتورم موج
 .ها کرده استزودتر از موعد معمول وارد رسانه ،را یزندگ یهاحداقل نیتأم یالزم برا

)چهار  یخانوار کارگر کیماهانه  یهانهیکار، اعالم کرد که هز یاسالم یشوراها یدستمزد کانون عال تهیکم سیرئ یقیتحول، فرامرز توف نیترتازه در
 .هزار تومان گذشته است ۵۰۰و  ونیلیامسال، از مرز هفت م رماهینفره( در ت

کار برسد و  ریوز استیکار به ر یعال یشورا دییبه تأ دیکار با یاسالم یشوراها یدستمزد کانون عال تهیکم سیبرآورد رئ ران،یا نیطبق قوان البته
 .شود نییحداقل دستمزد تع تیخانوار، در نها کی یضرور یهانهیبر سر هز ییبراساس توافق نها

 ۳خانوار چهار نفره را در ماه حدود  کیماهانه  یهانهیسال گذشته هز کند،یم نییکار، که اسفند هر سال حداقل دستمزد کارگران را تع یعال یشورا
 .شد نییهزار تومان تع ۵۰۰و  ونیلیم کیحدود  ۱۳۹۸ل سا یحداقل دستمزد برا تیهزار تومان اعالم کرده بود و در نها ۷۶۰و  ونیلیم
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 کنندهجیگ،شوندیکه پشت سرهم اعالم م یمتفاوت یو عددها کنندیکه درباره آن اظهار نظر م یو مراجع« خانوار» کی ازیدر مورد درآمد مورد ن خبرها

 .مورد کمک کند نیدر ا یسازها ممکن است به شفافپرسش نیاست. اما پاسخ به ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ست؟یکارگران چ شتیسبد مع ای معاش سبد
. شودیها منعکس مو در رسانه شودیم دهیشن رانیدر ا یکارگر یصنف یهاکارگران در انجمن ندگانیدر سخنان نما شتریاست که ب یاصطالح نیا

 شتیبه آن سبد مع کنند،یآن را حساب م یکارگر ندگانیاست. چون نما« خانوار» کی یاز کاالها و خدمات ضرور یامجموعه شتیسبد معمنظور از 
 .ستینفره هستند( ن ۴تا  ۳خانوار )که براساس آمارها حاال  کی یضرور یهانهیجز هز یزیسبد چ نی. اما اندیگویم یکارگر نوارخا
 نهیسر نحوه محاسبه حداقل هز ها هستند، هنوز برحداقل دستمزد نییکه سه طرف مذاکرات تع ان،یارگران، دولت و کارفرماک ندگانینما رانیا در

 .شودیاختالف نظر، ترک کردن مذاکرات در جلسات منتشر م جه،ینتیاز مذاکرات ب ییاختالف دارند و هر سال خبرها
است، اما مسکن جزو آن  گرید یخوراک و بهداشت و پوشاک و کاالها و خدمات ضرور یهانهیشامل هز شت،یها آمده سبد معطور که در رسانه آن

شد، اما  نییهزار تومان تع ۱۰۰مسکن پارسال  نهی. کمک هزکنندیم افتیمسکن را جدا در نهی. چون طبق روال کارگران کمک هزشودیحساب نم
 .گرددیمکارگر و کارفرما بر نیب گریارگران بروند، به قرارداد و روابط درقم به ک نیبار پرداخت ا ریز انیارفرماک نکهیا
 وجود دارد؟« سبد معاش» یهم برا یگریمراجع د ایآ

برآورد  شتریب شت،یتفاوت که سبد مع نی. با اکنندیو درآمد خانوارها منتشر م نهیاز متوسط هز ییو مرکز آمار هم برآوردها رانیا یمرکز بانک
 .است یحاصل مطالعات آمار کند،یاعالم م رانیکه مرکز آمار ا ییهارو است، اما رقم شیدر سال پ یکارگر یخانوارها یهانهیهز

، چه همانطور که گفته شد . گرستیدور ن شود،یکه به عنوان سبد معاش کارگران منتشر م ییاز برآوردها کنند،یمراجع اعالم م نیکه ا ییهارقم البته
خانوارها مربوط به  یهانهیدرصد هز ۳۰تا  ۲۵حدود  رانیاما در محاسبات مرکز آمار ا شودیکارگران در نظر گرفته نم شتیمسکن در سبد مع نهیهز

 .بخش مسکن است
 و چقدر است؟ شودیم نییدستمزد کارگران چطور تع حداقل

 یکه زندگ یکشور به نحو یحداقل مزد کارگران را براساس نرخ تورم رسم زانیکار را موظف کرده که هر سال م یعال یشورا ران،یقانون کار ا ۴۱ ماده
 .کند نیی( تعکنندیاعالم م یخانواده )که تعداد متوسط آن را مراجع آمار کی

 .کارگران است ندگانیو سه نفر از نما ان،یکارفرما ندگانیسه نفر نما ع،یصنا یعال یشورا ندهیکار، نما ریکار هم متشکل از وز یعال یشورا
 
 
 

 تعریف خانوار:
 یگاه زندگاقامت کیاست که با هم در  یتعداد افراد خانوار

هم  افراد لزومًا با نیمشترک دارند، ا یو منافع مال کنندیم
از کلمه  یدر مطالعات آمار نیهم یو برا ستند،ین شاوندیخو
 .شودیاستفاده نم« خانواده»

 کیکه  میدرک تفاوت خانوار و خانواده خوب است بدان یبرا
و  شود،یخانوار محسوب م کی کند،یم ینفر که تنها زندگ

 یمستخدم دارند و کنار هم زندگ کیپنج نفره که  یاخانواده
 .شوندیخانوار شش نفره حساب م کیهم  کنندیم
 

 نرایخانوار در ا یبزرگ سهیمقا
 تیتعداد جمع میو از تقس شودیتعداد خانوارها در کشور برآورد م هایسرشمار در

ُبعد »به نام  ی( عدد مهمکنندیم یکه با هم زندگ یبر تعداد خانوارها )افراد
 ۳.۳، ُبعد خانوار ۱۳۹۵سال  یطبق سرشمار رانی. در ادیآیبه دست م« خانوار

 یبا هم زندگ رانیا تیاز جمع رتصور کرد هر سه نف توانیم یعنیاعالم شد. 
 رانیخانوارها در ا شتریکه ب دیرس جهینت نیبه ا توانیبرآورد م نیااز  .کنندیم
 یادیمحاسبه دخل و خرج کاربرد ز یبرا اریمع نینفره هستند. ا ۴ تیتا نها ۳ نیب

 توانیکه م شودینفر در نظر گرفته م ۴معموالً  ،یکارگر یدارد. در مورد خانوارها
 .در نظر گرفت فرزندآن را پدر، مادر و دو  یاشهیبه صورت کل
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در  یکارگر ندگانینما رد،یرا درباره حداقل دستمزد سال بعد بگ یینها میاسفند هر سال، تصم یانیپا یکار، در روزها یعال یشورا نکهیقبل از ا اما
 نی. در اکنندیمحاسبه م یزندگ یخانوار و حداقل دستمزد برا کی یزندگ یهانهیخود را از هز یبرآوردها« ستاد دستمزد»در  رًایو اخ« مزد تهیکم»

 .دهند شیافزا انیتا فشار را بر دولت و کارفرما دهند،یها مخود را به رسانه یبرآوردها یکارگر یهاتشکل یاز اعضا یمرحله بعض
 هایو دولت انیکارفرما ندگانیبا نما یکارگر ندگانیشورا با اختالف نظر نما نیو معمواًل جلسات ا ردیگیکار م یعال یرا شورا یینها میاما تصم تینها در

 .کندیم بیکار حداقل دستمزد را تصو یعال یشورا تی. در نهاشودیخبرساز م
دو رقم  نیا ری. نمودار زردیگیشکل نم یزیچ نیتورم باشد، در عمل چن شیساالنه دستمزدها، منطبق با افزا شیحال گرچه بر اساس قانون، افزا نیا با

 .کندیم سهیرا مقا
 ست؟یحداقل دستمزد چ نییبر سر تع هااختالف

 ندگانیکه نما یحداقل دستمزد کارگران تنها به عدد تورم اشاره شده است. در حال نییتع یماده برا نیقانون کار است، در ا ۴۱اختالف در ماده  شهیر
 .را منعکس کند یزندگ یهانهیهز تواندینم ییرقم به تنها نیا ند،یگویم یکارگر

اما در  دهد،یانجام م یخانوار کارگر کی یزندگ یالزم برا نهیبرآورد حداقل هز یبرا ییهرسال محاسبات مجزا یکارگر ندگانیهم نما نیهم یبرا
 .نگه دارند نییممکن پا یها را تا جادستمزد کنندیبا استناد به قانون و عدد تورم، تالش م انیکارفرما ندگانینما تینها

حداقل دستمزد، باعث باال  شیکشور است. و افزا انیکارفرما نیتراز بزرگ یکیحداقل دستمزد آن است که دولت خود  نییدر روند تع گرید اشکال
 بردیم االرا ب دیتول یهانهیها هزدستمزد شیافزا ندیگویهم م یدولتشبه ای یردولتیغ انیکارفرما ی. از طرفشودیدولت م یهانهیرفتن قابل توجه هز

 .شوندیم کاریکارگران هستند که ب ع،یکم شدن فروش صنا ایبا ورشکسته شدن  تیو در نها
 یمصرف داخل شیو هم باعث افزا بردیدولت را باال م یهانهیآن است چون هم هز ینگه داشتن رقم حداقل دستمزد، اثر تورم نییدر پا گرید هیتوج

 .شودیم
**** 
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 رقانون کا رنگیحدود هزار کارگر فقط در بخش ساختمان در اثر حوادث کار و نقش بمرگ ساالنه 

هم  زانیم نی. به همدهندیهم تنها در بخش ساختمان در اثر حوادث کار جان خود را از دست م کارگر آن هزارکیبه  کیساالنه نزد رانیا در
 ۸۰۰از کار در بخش ساختمان هر سال جان  یحوادث ناش ،یکانون کارگران ساختمان سیبه گفته رئ بنا .دهندیم یکار تلفات جان گرید یهاقسمت

 .ردیگیکارگر را م ۱۰۰۰تا 
به عنوان علت باال  انینبود نظارت بر کار کارفرما انیضمن ب گفت،یبه نام شعار سال، سخن م یخبر تیساوب کیمردادماه با  ۲۱که روز دوشنبه  او

 یبرا یالزام انیاست که کارفرما نیوجود دارد، ا یحوادث کارگران ساختمان نهیکه در زم یمشکل نیبخش حوادث بزرگتردر »بودن حوادث کار گفت: 
 «ستیفشار بر دوش کارفرما ن یهاندارند. اهرم یمنیمسائل ا تیرعا

کار بر  طیدر مح یمنیا تی. نظارت بر رعاافتدیاتفاق ب شدهمهیکارگر ب یکار و به سبب آن برا نیکه ح داندیم یااز کار حادثه یکار، حادثه ناش قانون
 .کار گذاشته شده است یاسالم یشوراها یشیوابسته و فرما یهاوابسته به آن مانند حراست و تشکل یعهده کارفرما و نهادها

 آنها یعملیکار و ب طیو بهداشت مح یمنیناظر بر ا ینهادها کمبود
و  یمنینظارت بر ا یگماشته شده برا یکه نهادها دهدیها نشان مکارگاه ادیبا تعداد ز سهیشمار اندک بازرسان کار در مقا یباال اریبس یناهمخوان

 .کنندعمل  توانندیو نه م کنندیخود نه عمل م فیکار به وظا طیبهداشت مح
زنند و کار سر باز  طیدر مح یمنیا لیوسا یریکارگاز به د،یتول یهانهیداشتن هزنگه نییپا یبتوانند برا انیموضوع باعث شده است تا کارفرما نیا

 یشماریب یهادر کارگاه»کار،  یعال یشورا یعضو کارگر ،ییخدا یبه کار وادار سازند. به گفته عل یمنیا لیبدون وسا یاریکارگران را در موارد بس
 «.دهدیتن م تیوضع نیبه ا ،یشغل تیو کارگر به خاطر نداشتن امن شودیبه کارگر داده نم یمنیا لیوسا

 

اگر »کار دارد، افزود:  یمنینظارت بر ا ینفر بازرس برا ۸۰۰تلخ که در سطح کشور، وزارت کار کال  تیواقع نیکار با اشاره به ا یعال یعضو شورا نیا
کارگاه است  ونیلیم میاز سه و ن شیدار شناخته شده که بشناسنامه یرسم یهاگاهآن هم کار – میموجود در کشور کن یهاعدد را ضربدر کارگاه نیا

 «.انجام شود یبازرس نیکه ا رسدیمفرابار  کیسال  ۵از هر کارگاه هر  یبازرسنوبت که  میرسیم جهینت نیبه ا –
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و روزمزدند، نداشتن  یکه اغلب فصل یاز مشکالت کارگران ساختمان یکی مانند،یمحروم م مهیب یایاغلب از مزا زین شدهمهیکه کارگران ب چند هر

نشده  رفآنان برط مهیاند؛ اما مشکل بشده مهیبارها خواستار قرار گرفتن تحت پوشش ب یکارگران ساختمان ریاخ یهااست. در سال مهیقرارداد کار و ب
 .است
 مرگ کارگران متیکار به ق یمنیضوابط ا تیرعا نهیبه هز انیندادن کارفرما تن
شوکت،  . به گفتهدهندیشدن کارگران، به آن تن نم یقربان متیدارد که اغلب به ق یرا در پ ییهانهیهز انیکارفرما یبرا یمنیحداقل ضوابط ا تیرعا

 .شوندیروبرو نم یمجازات ای مهیبا جر کنندیفوت م ایاز کار دچار نقص عضو شده و  یها در اثر حوادث ناشکه کارگران آن یانیکارفرما
شدن  یتلخ قربان تیسخنانش واقع یهستند، اما در البال رنگیو قانون و دولت در ادله او ب کندیآنکه شوکت تضاد و مشکل را به کارفرما محدود م با

او مسائل  ماحت نکهیکه نظارت کند بر ا ستین چکسیکه ه ندیبیو م کندیکارفرما نگاه م»: دیگویشعار سال م تیساکارگران نهفته است. او به وب
پرتگاه ممکن است  کی داندیمثال م نکهیباا نیبه خاطر هم دهد،یکارگر را م ۵ هیپول د مهیراحت است که ب الشیخ یکند، از طرف تیرا رعا یامهیب

 یخانواده را از هم بپاشاند؛ اما آن کارفرما کی تواندیمکارگر  کی بیآس کهی. درحالپوشاندیباز هم آن پرتگاه را نم ندازد،یجان کارگران را به خطر ب
 «.رودیشب هم به بازداشتگاه نم کی یمتخلف حت

 انیکار در م یمنیمسائل ا تیبه لحاظ رعا رانیبعد از تصادفات است. و ا رانیدر ا ریعامل مرگ و م نیاز کار دوم یمرگ در اثر حوادث ناش کهیحال در
 تیاز واقع یتنها بخش زیاز کار ن یحوادث ناش انیاز قربان یقانون یرا به خود اختصاص داده است، آمار سازمان پزشک ۱۰۲ نییجهان رده پا یکشورها

 .کندیرا منعکس م
از کار جان خود را از  یدر اثر حوادث ناش یکه در سه ماهه اول سال جار یاعالم کرد تعداد کسان ۹۸مردادماه  ۸شنبه روز سه یقانون یپزشک سازمان

 داشته است. شیدرصد افزا ۱۷،۹اند نسبت به بهار سال گذشته دست داده
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 قرارداد موقت کار به کارگران محروم لیبا تحم رانیدر ا نینو یداربرده

 

 در کشور مهیکارگر فاقد قرارداد و ب ونیلیم ۳ /۵
کار، در  یعال یعضو شورا ،ییخدا یاند. علموقت کار رفته یبار قراردادها ریو فقر روزافزون ز یکاریو ب شتیبحران مع لیبدل رانیزحمتکش ا کارگران

  مکتوب و ثبت شده کار در کشور، موقت هستند. یدرصد قراردادها ۹۶از  شیاعالم کرد که ب یونیزیبرنامه تلو کی
 قرارداد موقت کار

ادعا کرد که  اصناف کانون  ینظام ضدکارگر تی. او در مقام دفاع از کلدهدیدر کشور خبر م مهیداد و بکارگر فاقد قرار ونیلیم ۳ /۵از وجود  ییخدا
از نظارت  رجخا یهاخبر داد که در کارگاه «ینیرزمیکارگر ز»نفر  ونیلیم ۳ /۵امضا است و از حضور حداقل  دیسف یتخلف در روند انعقاد قراردادها

بار کارگران فالکت تیوضع کندیتالش م کهیکار درحال یعال یبه کار مشغولند. عضو شورا یاجتماع نیتام مهیوزارت کار و فاقد هر گونه قرارداد و ب
خواهد  مهیقراردادها، جر هونگ نیامضا جرم هستند و کارفرما در صورت اثبات ا دیسف یاز تخلف چند کارفرما نشان دهد افزود: قراردادها یرا ناش رانیا

 شد
 دیسف یقراردادها تابدیرا هم بر نم ریتقص میتقس زانیم نیکار، که هم یعال یشورا ییعضو کارفرما ها،یبرنامه، اصغر آهن نیدر هم نکهیتوجه ا قابل

 ».که عام باشد ستین یزیچ نیا»دو کارگر ندارند:  یکیاز  شیدانسته که ب ییهاامضا را تنها مربوط  به صنف
کرد که قانون به کارفرما اجازه  دیو  تاک ختهیر ییخدا یدست عل یرو ی( آب پاکیاسالم یدر نظام جمهور یبا اشاره به قانون )ضدکارگر هایآهن اصغر

از  یادیز طراتمخا گرید ییباشد و از سو انیدر م یبحث اقدام قانون یوقت»: یمیموقت کار ببندد و هم قرارداد دا یداده که با کارگر، هم قراردادها
 چیکند که ه یاستفاده م یقانون یموجود از راهکارها یباشد بالطبع کارفرما با توجه به پارامترها انیو بازار در م یمسائل اقتصاد ،یشغل تیجمله امن

 «.شود ینم دهیدر آن د یاشکال
 کار و قرارداد دائم قانون
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موقت  یقانون قراردادها نیاست. در اشده میو در جهت استثمار حداکثر از کارگران زحمتکش تنظ انیاساسأ به نفع کارفرما رانیدر ا یضد کارگر قانون
  فیتعر نیقرارداد کار چن ران،یماده هفتم قانون کار ا در.شناخته شده است تیبه رسم یشفاه یقراردادها ایکار 

کارفرما  یبرا رموقتیمدت غ ایمدت موقت  یرا برا یکار ،یحق السع افتیآن کارگر در قبال در که به موجب یشفاه ای یقرارداد کتب»شده  است: 
 «.دهدیانجام م

 
 
 
 
 

و منابع  هاهیاز سرما یادیاز اختصاص بخش ز یناش زیو ن یاردیلیم یهاو اختالس هایاز کالن دزد یناش میوخ یاقتصاد طیشرا لیبه دل نکیا هم
 یاقرارداده ران،یا یجامعه کارگر یشتیاسفبار مع تیکارگران و وضع سابقهیب یکاریدر منطقه و ب یستیترور یهااز گروه تیبه حما رانیثروت ا

 .شوندیبسته م انیکارفرما لیو با م صیبا تشخ کطرفهیکارگران بصورت 
شود و نوع محسوب « مستمر»آن شغل  تیاشتغال به کار دارد ماه یدر کارگاه یسه سال متوال یکرده که اگر فرد هیو توص دیکار تاک یجهان سازمان
 .باشد «مئقرارداد دا»از نوع  دیبا زیکارگر ن نیقرارداد ا

 یشغل یناامن
 یبد اقتصاد تیگفته است که وضع مهیکارگران بدون قرارداد و ب لیمجلس، با اذعان به خ یاجتماع ونیسیکم سهیرئ اتیعضو ه ،یصالح ییبابا اهللروح
 .اجازه اعتراض را از کارگر گرفته است ،یشغل تیو نبود امن یشتیو مع

همه مردم، کارگران »امضا باشد:  دیسف یبر قراردادها یانی، پا«سامانه روابط کار» یمعاون وزارت کار، ادعا کرد که راه انداز ،یحاتم شاکرم گرید یسو از
 «.شوند تیسامانه ثبت نام کنند و احراز هو نیدر ا دیبا انیو کارفرما

 از قرارداد موقت کار ییهانمونه یشفاه یقراردادها
از کارگران  تیحما یالمللنیب هیعضو اتحاد ،یینوا رضای. علدهندیو بدون امضا خبر م یشفاه یاز رواج روزافزون قراردادها یمستقل کارگر نیفعال

 یای. در دنارداصال اعتبار ند یکه قرارداد شفاه یدر حال میهست یشفاه یقراردادها شیما االن شاهد افزا»گفته است:  ولهچهیدر مصاحبه با دو ران،یا
پانصدهزار تومان  یبا ماه یعنی. رندیگیرا هم نم یتمزد رسمکه همان حداقل دس میدار ی. ما کارگرانرندیگیاز شما امضا م دیکنیم یهر کار یکنون

 یحقوق نیچن یرسم یدیتول یها و واحدهاآنها در شرکت دهند،یتن م یدستمزد نیبه چن ینیرزمیز یهاآنها در کارگاه دی. فکر نکنکنندیکار م
 «.رندیگیم

 یقراردادها یو حت یاماهه، دو هفته کی یبه مرور به قراردادها ،یاقتصاد تیموقت که ابتدا شش ماهه و سه ماهه بودند، با بدتر شدن وضع یقراردادها
 نیا .گذاردیکارفرما گردن م یاحتمال ییزورگو ایهمان قرارداد لرزان، به هر خواست  دیاند. کارگر از ترس اخراج و عدم تمدشده لیروزه تبد کی

 اهیرا به خاک س رانیدر ا یخانواده کارگر ونهایلیم یزندگ هیفق تیو وال یاسالم یجمهور تیحاکم منیاست که به  نینو یداربرده قأیدق تیوضع
دهند یدر منطقه م یستیترور یهامختلف گروه یهائتیبا ه« حضرت آقا»از مالقات  یخبر یدولت یهاحال هرروز در رسانه نیاست. در هم کشانده

 .و لبنان و . . . است منیو  هیسور یآماده بازساز یاسالم یکه جمهور کنندیو از قول مقامات مختلف نظام اعالم م
موقت مشغول کارند،  یدرصد کارگران با قراردادها ۹۰گفته بود  ۱۳۹۵ماه  یدر د ران،یکارگران ا یصنف یهاانجمن یکانون عال ریدب ،یعباس غالمرضا

 الکارگران زحمتکش که به مراتب نسبت به س یفعل تیدرصد بود. وضع ۸ رانیا یموقت در جامعه کارگر یقراردادها زانیم ۱۳۶۸ال که س یدر حال
ها و آقازاده یهاها و برجو کاخ یاردیلیاست. ثروت م یاجتماع یهادر پهنه هیفق تیتمام نما از تفکر و عملکرد نظام وال نهیآ قأیدق تریبحران ۱۳۹۵

 .گرید یاز سو یجامعه کارگر یندگیآیب یسو و فقر و بدبخت کیمقامات در 
 

 

 

و دست  ستندین یتعهد قانون چیقراردادها واجد ه نی. اشوندیکارفرما بسته م طیکه با شرا شوندیگفته م ییامضا به قراردادها دیسف یقراردادها
 رندیگیم ونقو در زمان رکود بازار کار ر یاقتصاد یهاقراردادها در بحران نی. اگذارندینکردن کارگر و اخراج آسان او باز م مهیب یکارفرما را برا

 .شوندیخود قائل نم یبرا یحقوق چیدنبال اشتغال هستند و ه یمتیکار به هر ق ندگانیکه جو
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 یسال جار یکارگران  از ابتدا یکاریموج اخراج و ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رانیکارگر در ا ۷۵۵هزار و  ۲( روزانه ۹۷ماه نخست سال گذشته ) ۹ یاست. ط افتهی( شدت ۹۸) یکارگران از آغاز سال جار یکاریاخراج و ب موج
 .شغل خود را از دست دادند

در  هیکمبود سرما ال،یکاهش ارزش ر ،یمانند رکود اقتصاد یصدها هزار تن از کارگران را به عوامل اقتصاد یکاریعلت اخراج و ب یاقتصاد کارشناسان
 .دهندیاست، ربط م یاقتصاد یهاحاکم بر تمام عرصه یایماف یو فساد، اختالس و دزد موجود تیحاکم یناکارآمد جهیگردش که نت

و  پرسیداروگر، کارگران تول نگیهلد یهامجموعه شرکت ریز وانیک ییغذا عیبندر ماهشهر، کارگران صنا یمیکارگران پتروش یسال جار یابتدا در
 .شدند یجمعاخراج دسته… و گانیالبرز، فوالد شا یبندبسته

ساز شده هزار کارگر قطعه ۲۰۰کم و اخراج دست یسازقطعه یدر واحدها دیمنجر به رکود تول ،یخودروساز یدر واحدها ینگیکمبود نقد ،یطرف از
 .است

  .اندشده لیتعط کنند،یصنعت کار م نیدر ا میهزار کارگر بطور مستق ۱۰۰از  شیدوز که بکفش دست دیتول یدرصد واحدها ۴۰تا  ۳۰ نیهمچن
تن  ۳۵به  ۷۰۰از  یبه بخش خصوص یواگذار یواحد در پ نیقرار دارد. تعداد کارگران ا یلیدر آستانه تعط زیتبر یسازنیکارخانه کمبا ن،یبر ا عالوه

 .است افتهیکاهش 
 لیاکریپل کارخانه .واحد اعالم کرد ۳۰۰ن را استا نیشده ا لیتعط یهاتعداد کارخانه یسال جار نیاستاندار اصفهان اواخر فرورد ،ییگفته عباس رضا به

 .اندهزار تومان در ماه کار کرده ۳۰۰با دستمزد  ۹۷شده اما کارگران در سال  یاندازراه رانشیمد یاصفهان به گفته
بزرگ لرستان، از جمله  یهاکارخانه یلیتعطمهیو ن یلیاز تعط ی( در گزارشلنای)ا رانیکار ا یخبرگزار یسال جار ماهبهشتیارد ۲۳دوشنبه  روز

 .جم بروجرد خبر داد یلرستان و کاش یسازنیبروجرد، ماش یدورود، صدر فوالد لرستان، سامان کاش تیآباد، فارسخرم لونیپارس
 عدد فعال هستند. ۱۰تنها کمتر از  رانیکارخانه آسفالت ا ۶۵انجمن آسفالت، از  سیرئ ییطباطبا لیبنا به گفته جل زیصنعت آسفالت ن در
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 اخبار تجمعات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران
 

 تهران یاونقل جادهدر مقابل ساختمان حمل نیکارگران عوارض آزادراه قزو یتجمع اعتراض
با سفر به تهران در اعتراض به  نیاز کارگران عوارض آزادراه قزو ی، جمع۹۸مرداد ماه ۱سه شنبه  روز صبح
شدن اخذ عوارض، در مقابل ساختمان  یکیطرح الکترون یاجرا جهینفر از همکارانشان در نت ۱۳۵ یفیبالتکل

 نیاز کارگران عوارض آزادراه قزو یکی.کردند یتهران، اقدام به تجمع اعتراض یاسازمان حمل و نقل جاده
آغاز  یسال گذشته از زمان یانیپا یهادر ماه نیض آزادراه قزواخذ عوار یهاتیمشکالت کارگران گ»گفت: 

 «آنها کنار گذاشته شدند. ،یشدن اخذ عوارض آزادراه یکیطرح الکترون یشد که با اجرا
 کارگران یفیکردن کارخانه قند فسا و بالتکل لیتعط
بر پرداخت  یاش مبنمحقق کردن وعده یکارخانه قند فسا بجا یکارفرما ۱۳۹۸شنبه اول مرداد سه روز

 .کرد لیو خرداد کارگران، ناگهان کارخانه را تعط بهشتیارد یهاحقوق معوقه ماه
، ۹۸ رماهیت ۲۴ ،یسال جار است که بدنبال اعتراضات دامنه دارکارگران کارخانه قنـد فسا در یآورادی انیشا

و  بهشتیار یهاحقوق ماه رماهیت ۳۱هد شده بود کارفرما متع به کارگران پرداخت شد. نیحقوق ماه فرورد
 کند. زیخرداد آنها را وار

 
رانیا –سوئد  یکارگر یکاهایپالتفرم سند یاز سو یسرکوب فعاالن کارگر تیمحکوم  

 یاسالم یخطاب به مقامات جمهور ران،یا –سوئد  یکارگر یکاهایپالتفرم سند نامه
نوشته که در آن  یاسالم یخطاب به مقامات جمهور یانامه رانیسوئد ـ ا یکارگر یکاهایسند پالتفرم

 .شدند، محکوم شده است ریکه در اول ماه مه امسال دستگ یاسارت و محاکمه آن دسته از فعاالن کارگر
در  ییکایدفاع از حق تشکل سند یبر رو «رانیا یسوئد برا یکارگر یکاهایپالتفرم سند» تیفعال تمرکز

 است. یفعاالن کارگراز  یبانیو پشت رانیا
 

پرداخت نشده و هشدار کانون صنف مهماندارن نسبت به  یهاآهن به حقوقاعتراض کارگران راه
 هاواگن یدگیپوس
و کرمانشاه  زیاهواز، مشهد، تبر یدر شهرها یقطار شهر یمانکاریکارگران شرکت پ ،یافتیگزارش در بنابه
مسئله دست  نیدر اعتراض به ا ندهیآ یآهن اعالم کردند در روزهااند. کارگران راهماه حقوق نگرفته نیچند

 خواهند زد و زمان آن را متعاقبا اعالم خوهند کرد. یبه تجمع اعتراض
 

پرداخت نشده یماهشهر در اعتراض به دستمزدها یسازلوله یتداوم تجمع کارگران اخراج  
( در اعتراض به عدم دیماهشهر )سد یسازلوله یکارگران اخراج گریماه بار د۱۳۹۸مرداد   ۵روز شنبه  صبح

گفته معترضان، سه  به.دست به تجمع زدند یکاریب مهیب افتیمعوقه خود و عدم در یپرداخت دستمزدها
و  یو کارگران دست خال گذردیماهشهر م یسازکارگر شرکت لوله ۱۰۰حدود  یجمعماه از اخراج دسته

 اند. بدون درآمد به حال خود رها شده
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 انریدر ا یو مدن یکارگرگرفتن سرکوب فعاالن ، همزمان با باالرادیبازداشت شاپور احسان
 ندهینما راد،یبه محل کار شاپور احسان ورشیبا  یتیامن یروهای، ن۹۸مردادماه  ۷دوشنبه  روزظهر  ۱۲حدود ساعت 

کرده و به مکان  ریرا دستگ یو رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد ئتیاهواز و عضو ه لیکارگران نورد پروف نیشیپ
 اند.انتقال داده ینامعلوم

 
 
 

 ساوجبالغ یمسکن کارگران برق تهران در مقابل فرماندار یکارگران عضو تعاون یتجمع اعتراض
 یمسکن کارگران برق تهران در مقابل فرماندار یاز کارگران عضو تعاون ی، شمار۹۸مردادماه  ۸شنبه سه روز

 .شان تجمع کردندشده یداریخر یهانینشدن زم لیساوجبالغ در شهر هشتگرد، در اعتراض به تحو
و  برندیآنها بسر م لیسال است در انتظار تحو ۲۷که مدت  ییهانیزم لینسبت به عدم تحو کارگران

 اعتراض دارند. هانیزم نیشرکت عمران هشتگرد از ا یخواهمنسبت به سه نیهمچن
 

 درجه ۵۰ یباال یافتاده؛ کار در گرمادر اعتراض به عدم پرداخت حقوق عقب هیاعتصاب کارگران عسلو
در اعتراض به پرداخت نشدن  ۱۴در فاز  هیاز کارگران عسلو یادی، شمار ز۹۸مردادماه  ۱۲شنبه  روزصبح 

 نیاست که ا یدر حال تیوضع نیو اعتصاب کردند. ا دهیشان، دست از کار کشعقب افتاده ماه حقوق ۶
 منطقه مشغول کار هستند. نیدر ا جهدر ۵۰ یو باال دیشد اریبس یکارگران زحمتکش در گرما

 
 
 

 کل کشور در مقابل ساختمان وزارت ارتباطات  ییکارگران و کارکنان مخابرات روستا یتجمع اعتراض
کل کشور در  ییاز کارگران و کارکنان مخابرات روستا یریکث ی، جمع۱۳۹۸مردادماه  ۱۵شنبه روز سه 

 یبندقانون طبقه یبودن حقوق و عدم اجرا نییدر تهران در اعتراض به پا رانیمقابل ساختمان مخابرات ا
در مقابل  یمعترض با پهن کردن سفره خال کارگران.کردند یتجمع اعتراض کی یمشاغل اقدام به برگزار

خود ابراز  یشتیبد مع تیو وضع زیناچ یهااعتراض خود را نسبت به حقوق رانیدرب ساختمان مخابرات ا
 داشتند. 

 
 

 شهر نیا یدر مقابل فرماندار وانیمر ینفر از کارگران شهردار ۱۰۰ یتجمع اعتراض
 یکارگر شهردار ۶۰۰از جانب  یندگیبه نما وانیمر ی، صد نفر از کارگران شهردار۹۸مردادماه  ۱۹روز شنبه 

 .شهر تجمع کردند نیا یخود در مقابل فرماندار یشهر، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزد نیا
از جانب  یندگینمانفر به  ۱۰۰نفر است که امروز  ۶۰۰تعداد ما حدود »: ندیگویم وانیمر یشهردار کارگران

 «.میعقب افتاده و مطالبات خود شد یهاخواهان پرداخت شدن حقوق ،یبا حضور مقابل فرماندار هیبق
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 هفت تپه شکریتن از کارگران ن ۸ یمحاکمه و صدور احکام ظالمانه حبس و شالق برا

هفت تپه در دادگاه شوش انجام شد.  شکری، محاکمه هشت نفر از کارگران ن۹۸مردادماه  ۲۳چهارشنبه،  روز
هفته درزندان دزفول بازداشت  کیپرونده مدت  نیکارگران چند ماه قبل در ارتباط با هم نیتعداد چهار نفراز ا

رابطه در چند روز گذشته تعداد هشت نفر  نیدرهم.به طور موقت آزاد شدند قه،یبا قرار وث یبودند که همگ
و تحمل  یقیهشت ماه حکم تعل ،یانسان ریه، در دادگاه! به احکام ناعادالنه و غهفت تپ شکریاز کارگران ن گرید

 ضربه شالق محکوم شده بودند. ۳۰
 

 دولت تیعدم حما لیو هندوانه توسط کشاورزان قروه و مازندران به دل اریبردن محصول خ نیاز ب
 یهاآباد قروه در استان کردستان، بوتهصندوق ی، کشاورزان محروم روستا۹۸مردادماه  ۲۳روز چهارشنبه 

 .کندند خیخود را که با رنج فراوان کاشته بودند از ب اریمحصول خ
داشتند که با فروش محصوالت خود  دیام ن،یزم یو زحمت بر رو یاریکشاورزان که بعد از چند ماه آب نیا

چرا که  دند؛یهمه زحمات خود را بر باد رفته د اورند،یخانواده و فرزندان خود ب یخال یهابه سفره ینان
لینک فیلم خبر:  .نداشت و هر چه که خرج کرده بودند، ضرر کردند یداریخر ارهایخ

https://youtu.be/rJgTF9HMPZs  
 ودرمان بنابشبکه بهداشت ستگاهیبار در ا نیاخراج کارگران ، ا دیموج جد
واقع شده است.  یشرق جانیمرکز استان آذربا زیجنوب تبر یلومتریک ۱۱۰بناب در  یهزار نفر ۱۴۰ شهرستان
 یهاسال یشهرستان ط نیا یاساس یهااست که از مسائل و چالش یاز شهرستان بناب حاک یافتیگزارش در

 .اتفاق افتاده است یخصوص شو بخ یادار یهادستگاه یبرخبوده که در  یبحث اخراج کارگران و کارکنان ریاخ
 
 

  م؟یستیمگه ما انسان ن م،یآمد ایمگه ما برده به دن
 یتحصن و حرکت اعتراض کیدر تهران دست به  یبخش خصوص یچند تن از رانندگان شرکت واحد اتوبوسران 

و عدم  یعدالت ی، چند تن از رانندگان شرکت واحد تهران در اعتراض به ب ۹۸مرداد  ۲۷ کشنبهیزدند. روز 
ساعت کار مداوم از صبح تا  ۱۸تهران،  یشرکت واحد اتوبوسران ملعا ریمد یدولت از سو یها ارانهیپرداخت 

 تحصن کردند. یبا در دست گرفتن بنر بزرگ… و یاجتماع نیتام مهیشب و عدم اختصاص ب
  https://youtu.be/8g7H7lQL9Xcفیلم: لینک 

 
 مهیکارگر شاغل به کاِر بدون قرارداد و ب ونیلیم ۳.۵عامل تن دادن  ،یبحران اقتصاد

 ونیلیم میاز وجود سه و ن یبرآوردها حاک»کار نوشته است:  یعال یعضو شورا ،ییخدا یبه نقل از عل سنایا
و نظارت  یاجتماع نیتام مهیفاقد هرگونه قرارداد و ب یهادر کشور است که در کارگاه ینیرزمینفر کارگر ز

  ۹۶از  شیب»از وجود  ییخدا.کنندیکار م یوزارت کار و رفاه اجتماع
 یقانون ریغ یقراردادها نیو همچن« موقت هستند»که « کار مکتوب و ثبت شده در کشور یدرصد از قراردادها

 خبر داده است. «دامضایسف»
 

 

**** 

https://youtu.be/rJgTF9HMPZs
https://youtu.be/8g7H7lQL9Xc
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 اخبار کولبران
 

 دیسپاه به قتل رس یروهایساله که توسط ن۲۵ یجنازه فاخر عبدالله عییمراسم تش
شامگاه  ەک رانشهریساله اهل پ ۲۵ یجنازه فاخر عبداله عییمراسم تش ۹۸مرداد ماه  ۱۷روز پنجشنبه  صبح

شد، توسط خانواده و  ەرگبار بست ەب رانشهریسپاه پاسداران در مرز پ یروهایمردادماه توسط ن ۱۶چهارشنبه 
بدون  رانشهریدر پ ”النین“ یسپاه پاسداران مستقر در پاسگاه مرز یروهاین.از مردم برگزار شد یادیشمار ز

قرار  میمستق کیکرد  را هدف شل یم یکولبر یکاریرا که بر اثر فقر و ب یرانشهریجوان پ نیا یاخطار قبل
  https://youtu.be/FmSXCdSAZu8لینک فیلم: دادند.

 رانشهریو پ وانیمر ،یدر مرز سردشت، خو ینظام یروهایکولبر توسط ن۵شدن  یکشته و زخم
 میمستق کیشل یمردادماه، در پ ۱۳ کشنبهیمردادماه و  ۱۷، پنجشنبه ۹۸مرداد  ۱۸جمعه  یدر روزها

 کولبر  کی رانشهر،یو پ وانیمر ،یسردشت، خو یاز کولبران در مناطق مرز یبه سمت گروه یمرزبان یروهاین
 

فرزند محمد، اهل  یروتیپ ونسیکولبر به نام  کی، ۹۸مردادماه ۱۸شدند.جمعه  یزخم گریتن د ۴کشته و 
 .دیگرد یزخم یظامن یروهاین میمستق کیشل یاز توابع سردشت در پ یسفل ورانیب یروستا

 و اورامان یخو یشدن سه کولبر در مناطق مرز یکشته و زخم
 یروهاین نیدر کم یاز توابع شهرستان خو هیاز کولبران در بخش صفائ یگروه ۹۸مردادماه  ۱۹شامگاه شنبه 

کرکوش  یاهل روستا یمیکولبر به نام رضا ابراه کیسپاه  یروهاین کیشل یسپاه پاسداران افتادند. در پ
 قرار گرفت. ینظام یروهاین میمستق کیالند، هدف شل یکشته شد. نامبرده در دهستان مرز

 
 

 کشاورز در کردستان کیبه  کیکاسبکار و شل کیکاسبکاران مجروح کردن  ریسپاه در مس یگذار نیکم
به سمت کاسبکاران و  کیسپاه پاسداران در مناطق اورامانات و سردشت در کردستان اقدام به شل یروهاین

 ی، شمار۹۸مردادماه  ۲۷ کشنبهیبامداد روز  ۴خبرها، در ساعت  نیا هیپا بر.کشاورز کردند کیکردن مجروح
نام به یکاسبکار ریدر گردنه ته ته اورامانات، در مس وان،یوابسته به سپاه پاسداران در مر یمحل یروهایاز ن

 یگذارنیماقدام به ک باشد،یکه صاحب بار م“ «یده ره ک» یروستا ی( از اهالریجوانم یکاظم ) فرزند حاج
 بود. یو یبه گروگان گرفتن و غارت کاال و بارها یگذارنیکم نی. هدف از اکنندیم
 

 هیسپاه در ارتفاعات اشنو یروهاین کیکاسبکار اهل سلماس بر اثر شل کیباختن جان
فرزند  زادهیکـاسبکار به نام محمد حم کی، ۹۸و نهم مردادماه  ستیشنبه بروز سه ،یافتیبه گزارش در بنا
 نیشلهیسپاه پاسداران در ک یروهاین میمستق کیخرپه از توابع سلماس بر اثر شلماته یاهل روستا ونسی

 جان خود را از دست داد. هیاشنو
 
 

**** 
 
 
 

https://youtu.be/FmSXCdSAZu8
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 دستفروشان اخبار
 
دستفروش  ادیفر لمیف ؛«؟ییکجا ؟یخواب رهبر،»
 غمایدر اهواز که بساطش را ماموران به  پناهیب
 برندیم

ماموران  دیکن یمشاهده م پیکه در کل همانگونه
حرکت ظاالمانه با ضرب و شتم  کیشهردارى اهواز در 

اند. دستفروش اهوازى بساط او را مصادره کرده کی
دستفروش محروم که بساطش را ماموران بساطش را 

اش است بار خودرو زده  هیکه تمام دار و ندار و سرما
اما از طرف مامور  زدیاویبکند که به خودرو  یاند تالش م

 .شود یم  دیتهد یشهردار
:   لمیف نکیل

https://youtu.be/fXCB8hzIcqk  
 
 
 

 آماج سرکوب ریقشر جامعه در ز نیترپناهیو ب نیترفروش محرومزنان دست
از نود  شیب ،یآور زندگسرسام یهانهیهز نیتام یناتوان

 انیم نیدرصد مردم محروم را فرا گرفته است. در ا
 .دردناک است اریفروش بسزنان دست تیموقع

در مورد زنان،  یکارینرخ ب نیباالتر کاران،یب انیم در
نرخ  کهیطورذکر شده است؛ به لیجوانان و افراد تحص

درصد، زنان  ۲۰.۹درصد، جوانان ۱۹.۲زنان  یبرا یکاریب
 ۳۶ نیب یدانشگاه النیالتحصدرصد و فارغ ۴۳.۱جوان 

درصد  ۵۷آمارها،  نی. بنا بر همباشدیدرصد م ۴۸تا 
 .درصد زنان در سن کار، شاغل هستند ۱۰.۷مردان و 

نداشتن مسکن و  ،یمانند گران یبا معضالت دیاما با زنان
دست و پنجه نرم کنند. در  یگآور زندسرسام یهانهیهز

فرزند  یفروش که داراآن دسته از زنان دست ن،یب نیا
 .شودیشان اضافه ممشکالت گریبر د زیفرزندان ن یو نگهدار لیهستند، مخارج تحص

 ط،یشرا نیوجود ندارد و حاصل ا گانیرا لیمسکن و بهداشت و درمان و تحص نهیهزکمک لیاز قب یخدمات اجتماع چگونهیکه ه ستیدرحال نیا البته
 آموز است.کودکان دانش یزنان و حت یباال رفتن آمار خودکش

**** 
 

https://youtu.be/fXCB8hzIcqk
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 اخبار کودکان کار
 

 نمک بر زخم محرومان؟ ایکودکان کار ؛ راه حل  یو سامانده رشیآور مرکز پذتاسف تیوضع
پدران و  بستهنهیپ یهادرمانده و دست یهاسوخته، نگاهآفتاب یهاچهره دنید

در محله  ،«اسری»کودکان کار  یآورکه کودکانش در مرکز جمع یریفق یمادران

از  یبخش هاآن.دردناک است اریاند، بس)حبس( شدهیآورشوش تهران جمع

ها دوش کودکانشان انداخته بودند و حاال ساعت یرا رو شانیبار زندگ ینیسنگ
 یقانون ییت ارائه مدارک شناساتا در صور نند،ینشیمرکز منتظر م نیپشت درب ا

با  یمددکاران اجتماع یبجا یول اورند،یب رونیو پر کردن تعهدنامه، فرزندشان را ب

روز است  ۲۰از  شیب «اسری»مرکز  یهاپسربچه چشمان.نگهبانان مواجه هستند

کارشان سر صاحب یحت ایپدر، مادر، عمو  دیکوچه الدن خشک شده که شا یمرکز در انتها نیها به درب بزرگ اپنجره یآهن یهالهیکه از پشت م

 .آخر خرداد شروع شده است یاز روزها «ابانیکودکان کار و خ یسامانده»به نام طرح  شانیریدستگ تیحکا.برسد و آنها را آزاد کند
کودکان کار  یو مراکز نگهدار هامارستانیب یوجو بعد از جستکه حدود چهار ماه است فرزندش را گم کرده، حاال یزن محروم ابانیاز خ یاگوشه در

  https://bit.ly/2KoHorWلینک کامل مطلب:    .ابدیاز او ب ینشان دیتا شا دهیرس اسریبه مرکز 
 
 
 
 ابانیکوتاه با سه کودک کار در خ یگفتگو کی لمی؛ ف«که مادرم خوب بشه! خواهمیاز خدا م»

با سه کودک کار  یکوتاه یمنتشر شده گفتگو یمجاز یکه در فضا دئویو یک در

 .دیکنیساله هستند را مشاهده م ۱۰تا  ۸محروم که 
 نیاست که بر ا یو فشار تیکه نشان دهنده اوج محروم یدردناک یصحبتها

از مشکالت  یناش یتا فشارها یاجتماع یکودکان محروم وجود دارد از فقر و فشارها

 ۱۰از آنانکه  یکی از .شودیکه با آنان در خانواده و جامعه م ییخانواده و برخوردها

 شیکاره بشود و آرزوچه خواهدیم ندهیکه در آ شودیسؤال م یسال سن دارد وقت

 .دکتر بشوم خواهمی: مدیگویاش مکودکانه یبا سادگ ستیچ
 نیکودک کار سوم در مقابل ا اما. انداش او را منع کردهو خانواده رودیکه مدرسه نم دهدیسؤال، معصومانه پاسخ م نیاز کودکان در مقابل ا گرید یکی

 است. ماریب این کودک شود که مادر یمشخص م به این ترتیب« .خوب شدن مادرش است» شیکه تنها آرزو دهدیپاسخ م ست؟یچ شیسؤال که آرزو
  https://youtu.be/JhxIGvIHn8o: ادامه مطلب و......                لینک فیلم

 
**** 

https://bit.ly/2KoHorW
https://youtu.be/JhxIGvIHn8o
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 ایرانو زحمتکشان کارگران 

دستفروشان در مربوط به کارگران؛ کولبران و سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کنید و از آخرین خبرهای 
 :شوید. اخبار دردها و رنجها و اعتراضات خود را با ما به اشتراک بگذارید تا بصورت گسترده اطالع رسانی شودمطلع  ایران

 
   :جیپ

http://bit.ly/2EmIHq3 
 :ترییتو

@irankargar 
 : وبالگ

http://irankargar96.blogspot.ca   
 تلگرام: کانال

@irankargar96 
 : وتوبی

https://www.youtube.com/c/irankargarvideos 


