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ماه می روز جھانی کارگر ١گزارش آماری ھ1نگاو ب1 مناسبت   

 
ھ1نگاو: روز یک می ھر سال ب1 عنوان روز جھانی کارگر شناخت1 شدە است و سازمان حقوق بشری ھ1نگاو بدین مناسبت گزارشی 

د.منتشر می کن آماری از نقض حقوق کارگران در کردستان  
 

، ٢٠١٩تا اول ماه می  ٢٠١٨با استناد ب1 آمار ب1 ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری ھ1نگاو، از اول ماه می سال 
مورد نقض حقوق کارگران شامل جانباختن کارگران، کشت1 و زخمی شدن کولبران و کارگران، اخراج دست1 جمعی  ١٣٢٥جمعا 

ت.ان ثبت شدە اسکارگران و... در کردست  
 
 

کار در حین کار ٦٠جانباختن   
 

کارگر در شھرھای کردستان و در  ٦٠) و با استناد ب1 آمار ھ1نگاو، دست کم ٢٠١٩تا اول می  ٢٠١٨طی سال گذشت1 ( از اول می 
کشت1 شدەاند ک1 در آمار نفر از این کارگران در اثر انفجار مین  ٥حین کار دچار حادث1 کار شدە و جانشان را از دست دادەاند. 

.تبخش مین ھم ب1 آنھا اشارە شدە اس  
 

کارگر در استان  ١٢کارگر در استان آذربایجان غربی،  ٢٤کارگر در استان کردستان،  ٣٥بر طبق این گزارش در این بازە زمانی 
.دنکارگر نیز در استان لرستان جانشان را از دست دادەا ٢کارگر در استان کرمانشاه و  ٩ایالم،   

 
تن از آنھا جانشان را از دست دادەاند ٥کارگر نیز در حین کار و در اثر انفجار مین قربانی شدەاند ک1  ٣٢ھمچنین  . 
د.نفر نیز زن بودەان ٢نفر کودک و  ٥کارگری جانشان را از دست دادەاند  ٦٠از مجموع   

 
 
 

 
 

 تاریخ فوت چگونگی اھل نام و نام خانوادگی ردیف
 ٨.٢.٩٧ سقوط از ارتفاع سقز پناه ضیسینا مرت ١
 ١٩.٢.٩٧ برخورد با کیسD گچ سقز حمدیانمظھر م ٢
 ١٠.٣.٩٧ رانندە تراکتور سقز آزاد ٣
 ١٠.٣.٩٧ رانندە کمباین درەشھر محمود اسعدی ٤
 ١١.٣.٩٧ سقوط از ارتفاع تکاب محمود حسنی آقا بیگ ٥
 ١٧.٣.٩٧ ریزش دیوار بوکان م . د ٦
 ٢٩.٣.٩٧ سقوط از ارتفاع بانD مھدی کریم پوری ٧
 ٢٢.٦.٩٧ سد پیرانشھر وسفیشیرکو ی ٨
 آگوست واژگون شدن تراکتور دیواندرە یک رانندە تراکتور ٩

کارگرانی ک1 در حین کار جانشان را از دست دادەاندلیست   
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 آگوست سقوط از ارتفاع ارومیD یک کارگر ١٠
 ٦.٥.٩٧ برق گرفتگی سنندج امید حسینی ١١
 ١٠.٥.٩٧ برق گرفتگی دیواندرە مھرداد ابراھیم زادە ١٢
 ١٠.٥.٩٧ افتادن داخل چاه لرستان .. ١٣
 ١٠.٥.٩٧ افتادن داخل چاه لرستان .. ١٤
 ١١.٥.٩٧ برق گرفتگی بوکان ی . ح ١٥
 ١٧.٥.٩٧ تصادف دیواندرە رانندە کمباین ١٦
 ٢٠.٥.٩٧ برق گرفتگی سقز سید بھزاد حسینی ١٧
 ٣.٥.٩٧ ریش چاه مریوان مختار نسیم ١٨
 ٣.٥.٩٧ ریش چاه مریوان عثمان الھی ١٩
 آگوست ق گرفتگیبر کامیاران حبیب اللD رضایی ٢٠
 ٣.٧.٩٧ ریزش چاه سنقر منوچھری ٢١
 ٤.٧.٩٧ سقوط از ارتفاع جوانرود بھروز احمدی ٢٢
 ١٨.٧.٩٧ ریزش دیوار سرپل ذھاب … ٢٣
 ١٩.٧.٩٧ سقوط از ارتفاع بوکان امید سید شکری ٢٤
 ٢.٨.٩٧ قطار کرمانشاه یک کارمند راه آھن ٢٥
 ٢٤.٧.٩٧ گاز گرفتگی بوکان جالل محمودی ٢٦
 ١٢.٨.٩٧ تراکتور مھاباد صبری محمدی پور اقدم ٢٧
 ٢٧.٨.٩٧ گاز گرفتگی خوی .. ٢٨
 ٢٧.٨.٩٧ گاز گرفتگی خوی .. ٢٩
 ٢٨.٨.٩٧ برق گرفتگی سنندج محمد امجدی ٣٠
 ٨.٩.٩٧ برق گرفتگی بانD ھادی قادری ٣١
 ١٧.٩.٩٧ افتادن از باالبر مھاباد یک کارگر ٣٢
 ٢٤.٩.٩٧ خورد با تراکتوربر ھرسین یک کشاورز ٣٣
 ٩٧ .٢١.١٠ گاز گرفتگی مھاباد احمد احمدی سید ٣٤
  گاز گرفتگی مھاباد سید ابراھیم احمد پور ٣٥
  گاز گرفتگی بدرە یک کارگر ٣٦
  گاز گرفتگی بدرە یک کارگر ٣٧
  گاز گرفتگی بدرە یک کارگر ٣٨
 ٢٢.١٠.٩٧ گاز گرفتگی دیواندرە لطیف فرزند حاج حسین ٣٩
 ١.١١.٩٧ کمباین / تسمD ھلیالن رمضان طوالبی ٤٠
 ١٤١١.٩٧ سقوط بD داخل کانال خوی …. ٤١
 ١٩.١١.٩٧ در معدن قروە محمد رضا صادقی ٤٢
 ١٣.١٢.٩٧ جوشکاری سنندج محمد مالیی ٤٣
  برق گرفتگی سنندج جالل زاھدی ٤٤
  آتش سوزی سنندج یک کارگر ٤٥
  سقوط از ساختمان بوکان محمد رضا جوان ٤٦
 ٢٠.١٢.٩٧ سقوط از ساختمان بانD علی رحمانی ٤٧
 ٢٠.١٢.٩٧ سقوط از ساختمان دھلران رحیم ایزدی ٤٨
 ٢٢.١٢.٩٧ برق گرفتگی سنندج حامد قادری ٤٩
 ١٣.١.٩٨ تصادف بوکان ناصر پیری ٥٠
 ٢٥.١.٩٨ سقوط از ساختمان بیستون سالD ٣٢یک جوان  ٥١
 ٢٥.١.٩٨ سقوط از لیفتراک ومیDار صالح مجدی فر ٥٢
 ٣١.١.٩٨ ساختمان سقوط از بوکان زاھد درخوش ٥٣
 ٣.٢.٩٨ تراکتور صحنD سال٣٣Dیک جوان ٥٤
 ٣.٢.٩٨ دستگاه سنندج یک کارگر ٥٥
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 ردیف
 تاریخ لشغ اھل نام و نام خانوادگی

 ١٣.٥.٢٠١٨ - ٢٣.٢.٩٧ کولبر بانD یادگار کریمیان ١
 ١٣.٥.٢٠١٨ - ٢٣.٢.٩٧ کولبر پیرانشھر رحمان رسولی آذر ٢
 ١٥.٥.٢٠١٨ = ٢٥.٢.٩٧ کارگر افغانستان عزیز اللD فیروزی ٣
 ٩.٧.٢٠١٨ = ١٨.٤.٩٧ کولبر  خضرپورھیوا  ٤
 ١٢.٨.٢٠١٨ = ٢١.٥.٩٧ کولبر شمیشر صبور یاری ٥
 ٢٤.٨.٢٠١٨ = ٢.٦.٩٧ کولبر مریوان ایوب نیکزاد ٦
 ٢٥.٨.٢٠١١٨ = ٣.٦.٩٧ کولبر مریوان اقبال فرزند احمد ٧
 ٢٥.٨.٢٠١١٨ = ٣.٦.٩٧ کولبر مریوان ابراھیم فرزند محمد ٨
 ٢٥.٨.٢٠١١٨ = ٣.٦.٩٧ کولبر مریوان دمنصور فرزند مجی ٩
 ٢٥.٨.٢٠١١٨ = ٣.٦.٩٧ کولبر مریوان ناصر بانوج ١٠
 ٣١.٨.٢٠١٨ = ٩.٦.٩٧ کشاورز سروآباد مھدی خوگر ١١
 ١١.٩.٢٠١٨ = ٢٠.٦.٩٧ کولبر سردشت اسکندر گاگشی ١٢
 ٢٥.٩.٢٠١٨ = ٣.٧.٩٧ کولبر دیواندرە علی نادری ١٣
 ٢٥.٩.٢٠١٨ = ٣.٧.٩٧ کولبر مریوان عبداللD محمدزادە ١٤
 ٢٥.٩.٢٠١٨ = ٣.٧.٩٧ کولبر  حمید باینچو ١٥
 ٢٢.١٠.٢٠١٨ = ٢٩.٧.٩٧ کولبر مھاباد شھاب آکفودە ١٦
 ٢٢.٤.٢٠١٨ = ٢.٢.٩٧ رانندە سرپل ذھاب سعید میری ١٧
 ٢٢.٤.٢٠١٨ = ٢.٢.٩٧ رانندە سرپل ذھاب ھادی مرادی ١٨
 ٢.١٢.٢٠١٨ = ١١.٩.٩٧ چوپدار بانD کامیار عبدالھی ١٩
 ٢.١٢.٢٠١٨ = ١١.٩.٩٧ چوپدار بانD صفر رحمانی ٢٠
 ٤.١٢.٢٠١٨ = ١٣.٩.٩٧ چوپان دھلران … ٢١
 ٢٧.١٢.٢٠١٨ = ٦.١٠.٩٧ چوپان مھران یک چوپان ٢٢
 ١٣.١.٢٠١٩ = ٢٣.١٠.٩٧ رانندە لودر مھران محمود زادە ٢٣
 ١٣.١.٢٠١٩ = ٢٣.١٠.٩٧ چوپان دھلران یک جوان ٢٤
 ١٨.١.٢٠١٩ = ٢٨.١٠.٩٧ کولبر شاھو حدید باباجانی ٢٥
 ٢٧.١.٢٠١٩ = ٧.١١.٩٧ کولبر بانD اسعد زمانی ٢٦
 ٢٧.١.٢٠١٩ = ٧.١١.٩٧ کولبر بانD خالق ٢٧
 ٢.٢.٢٠١٩ = ١٣.١١.٩٧ دامدار دھلران جواد کریمی ٢٨
 ٣.٢.٢٠١٩ = ١٤.١١.٩٧ کولبر پیرانشھر غفور حمزە عزیز ٢٩
 ٢.٣.٢٠١٩ = ١١.١٢.٩٧ دامدار دھلران سعیدە چنانی ٣٠
 ١.٤.٢٠١٩ = ١٢.١.٩٨ کولبر مریوان کریم راستی ٣١
 ١٦.٤.٢٠١٩ = ٢٧.١.٩٨ کشاورز مریوان محمد ایمان ورد ٣٢
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  کارگر ٩٧٧اخراج دست کم 

 س

مورد اخراج دست1 جمعی  ١٤با استناد ب1 آمار ب1 ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری ھ1نگاو، طی سال گذشت1 در 
کارگر اخراج شدەاند. در فایل پی دی اف این گزارش نام شرکتھا و شھرھا و ھمچن تعداد کارگرانی ک1  ٩٧٧کارگران کرد جمعا 
  شدە است. اخراج شدەاند ذکر

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 تاریخ تعداد کارخانE شھر ردیف

 می ٢٢٥ کشتارگاه سپید مرغ ایوان ١
 می ٢٠ نمایندگی ایران خودرو مھران ٢
 ژوئن ٢٥٠ شرکت انتقال آب سیروان ثالث باباجانی ٣
 آگوست ٢٠ شھرداری سردشت ٤
 آگوست ٦١ شھرداری سنندج ٥
 اکتبر ٨ شرکت تاپیس دجسنن ٦
 اکتبر ١٠٠ شھرداری مھاباد ٧
 نوامبر ٣٦ شرکت مرغ واروک سنندج ٨
 نوامبر ١ شھرداری پاوە ٩

 نوامبر ٢٥ سنگ بری مھاباد ١٠
 نوامبر ٣ کارخانD المپ سازی سنندج ١١
 دسامبر ١٢٠ کارخانD سیمان کرمانشاه ١٢
 ژانویD ٣٢٠ معدن آق درە تکاب ١٣
 ژانویD ١١ خانD آرد گلنامکار سقز ١٤
١٥  

 مجموع
 

  
٩٧٧ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

کولبر ٢٦١خمی شدن کشت1 و ز  
 

کولبر و کاسبکار کرد در مرزھای کردستان کشت1 و زخمی شدەاند. بیش از  ٢٦١میالدی، دست کم  ٢٠١٩تا ماه می  ٢٠١٨از ماه می 
.دای مسلح ایران کشت1 و زخمی شدەانکولبران با شلیک مستقیم نیروھ ٪٧٠  

 

کارگران کرد از کارخانھھااخراج  	
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د.کولبر نیز زخمی شدەان ١٨٣شدە و  1کولبر کشت ٧٨با استناد ب1 آمار ھ1نگاو، طی این بازە زمانی   
 

  چگونگی قربانی شدن
 

د.کل موار ٪٧٠.٥زخمی) معادل  ١٣٩و کشت1  ٤٥مورد (  ١٨٤شلیک مستقیم:   
.کل موارد ٪١٨.٥زخمی) معادل  ٢٢كشت1 و  ٢٦مورد ( ٤٨حوادث طبیعی:   

د.کل موار ٪٧.٥زخمی) معادل  1١٦ و کشت ٤مورد ( ٢٠مین:   
د.کل موار ٪٤.٥زخمی) معال  ٨شت1 و ک ٣رد (مو ١١سانح1 رانندگی   

 


