
 

 
 :فهرست مطالب

اعتراضات کارگران در   ۹۸و استمرار آن در شش ماه اول سال  یاعتراضات کارگر ی اعتال •

 ندارد ستادن یسر بازا  رانیا

 ران یدر ا یکارگر یهانابسامان خانواده   تیسکه وضع  یدو رو ،یشت یخط فقر و سبد مع •

 و کارگران آن  ی تخصص   یآالت صنعت نیماش ی دیاسفبار کارخانه تول ت یبر وضع یمرور   •

   ما یاستاندار و صدا و س  ر،یهماهنگ معاون وز  یهایکارگران هفت تپه و دروغ پرداز  یداریپا •

 احتضار تیدر وضع ران یا ی اصفهان قطب نساج ل یاکر یکارخانه پل    •

 کارگر ۵۳۵هزار و  ۵: یدر شش ماه اول سال جار یحقوق معوقه کارگران استان مرکز •

 یضدمردم  تیحاکم   کینسبت به عملکرد    یخشم و انزجار عموم  انگریشورش مردم لردگان ب •

 اخبار کولبران  •

 دستفروشان اخبار      •

 اخبار کودکان کار       •
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 ندارد  ستادنیسر بازا  رانیاعتراضات کارگران در ا  ۹۸و استمرار آن در شش ماه اول سال   یاعتراضات کارگر  یاعتال

 یدر گزارش ،در ایران یعدالتیو ب ینابرابر ض،یهرگونه تبع هیآنها عل همدلی، اتحاد و کار و تالش کارگران و زحمتکشان ایران و آرزوی داشتیگرام با
 .۹۸سال  نخستدر شش ماه  ران،یکارگران زحمتکش ا یاعتراض یبه حرکتها میدار یمرور د،یخوانیکه م

 ستادهیسالها است که با اعتراض و اعتصاب در برابر نظام ستمگر حاکم ا  ،یو نابرابر  ضیرفع تبع  یمطالبات و حقوق خود و برا  یریگیپ   یبرا  رانیا  کارگران
 .کنندیو مقاومت م

و حقوق و  به اسارت گرفته  یدارمربوط به دوران برده نیرا با قوان یرانیثروت و قدرت خود هستند، کارگران ا شیحاکم که تنها به فکر افزا غارتگران
 .دپردازنی دستمزد حاصل از رنجشان را نم

 یریبه دستگ  یبود، حکومت ضدکارگر  رانیا  یمردم و از جمله اعتراضات کارگر  یدر جنبش اعتراض  ی، که نقطه عطف۹۶  ماهید  یسراسر   زشیاز خ  پس
 .فشار، و زندان و شکنجه را باال برد د،یآورد و با بازداشت آنها چماق تهد یرو یجنبش کارگر رگذاریفعال و تأث یهاکارگران و چهره

 نیدتریشد  زیمهم  ریشکل ممکن ز  نیتراقشار جامعه را به ظالمانه  ریسال گذشته، کارگران و سا  ۴۰اش در  چپاولگرانه  یهااستیس  لیدل  حکومت به  نیا
  ان خط فقر ج ریز تایبدن خود هستند و نها یمجبور به فروش اعضا شیخو یبقا یگرفته است. کارگران برا یو اجتماع  یاقتصاد ،یاسیس یفشارها

 .دهندیم
اخراج شده  کاریو هر روز با انبوه کارگران ب شوندیم لیتعط یگریپس از د یکی یدیها و مراکز تولو کارخانه چرخدیچرخ اقتصاد نم یطیشرا نیچن در

 .میروبرو هست یدیاز مراکز تول
 یاتا عده زنندیجانکاه دست و پا م ینشانده است و مردم روز به روز در فقر اهیمردم را به روز س یزندگ خته،یتورم افسارگس ست؛یهمه مشکل ن نیا

 .ندیفزایخود ب و بر ثروت و قدرت دهیمکزالووار خون مردم را 
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 ختهیاقشار را هماهنگ با تورم افسارگس ریحقوق کارگران و سا تواندیو نه م خواهدیمردم سوار است، نه م یهاکه بر سرکوب و غارت توده یتیحاکم

 .مردم بازگرداند یبه زندگ یبپردازد و رفاه نسب
 یاعتراض یهاتیکوتاه به فعال ی. با نگاهابدییگسترش م انیکارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان و دانشجو یاعتراض یهااست که جنبش بیترت نیبد

 .دید توانیم یاعتالء و استمرار جنبش کارگران را به روشن یسال جار کارگران در شش ماه اول
 و استمرار آن  یکارگر  اعتراضات

 ماه اول سال به قرار زیر بوده است: ۶ثبت و گردآوری شده است. این اعتراضات در  مورد ۴۸۵ جمعا ۹۸ماه اول سال  ۶کارگران در  اعتراضات
 شهر ۲۹مورد اعتراض در ۱۹ :نیفرورد

 شهر ۲۲مورد اعتراض در  ۸۴ :بهشتیارد
 شهر   ۳۵مورد اعتراض در ۷۴ :خرداد

 رشه ۳۲مورد اعتراض در ۱۳۱ :ریت
 شهر ۴۱مورد اعتراض در  ۷۷ :مرداد
 شهر ۲۹مورد اعتراض در  ۱۰۰ :وریشهر

 یاعتراضات کارگر یهایژگیو
 افتیآنان اشاره کرد. اعتراضات نسبت به عدم در یاعتراض یبه استمرار و گسترش حرکتها توانیم رانیعمده اعتراضات کارگران در ا یهایژگیو از

عدم  ها، اخراج از کار،شرکت  یساز یخصوص ،یاجتماع  نیتام مهیب افتیعدم در ،یشغل یفیبالتکل ،یماه حقوق عقب افتاده، عدم استخدام رسم نیچند
 .بودن دستمزدها، صورت گرفته است نییسنوات و پا افتیدر

 یکارگر  اعتراضات
 :اشاره کرد ریز یهابه نمونه  توانیم رانیکارگران زحمتکش در ا یاعتراض یهاحرکت  نیمهمتر از

 نیفرورد
 س،یچلگرد، رشت، و رآب،یز اسوج،یسرابله، آبادان،  د،یعبداهلل، اهواز، چرام، توحکوت یمختلف در شهرها یهای تجمع چند روزه کارگران شهردار –

 مهران 
 دورود شابور،یمشهد، خرم آباد، ن مشک،یاند ز،یتبر ر،یزاهدان، مرند، بندرعباس، عجب ش یآهن در شهرهااعتصاب چند روزه کارگران راه –
 آبادا شگاهیاعتصاب کارگران پاال –
 یپارس جنوب ۱۲اعتصاب کارگران فاز –

 بهشت یارد
 اهواز، کوت عبداهلل، اردل یتجمع چند روزه کارگران شهردار –
 لرستانآهن اعتصاب چند روزه کارگران راه –
 کوثر در ابرکوه یتجمع چند روزه کارگران کارخانه کاش –
 زدی یتجمع چند روزه کارگران کارخانه نساج –
 در تهران، کرج و قم ریتداوم تجمع کارگران شرکت متان-

 خرداد
 کارگر یمختلف به مناسبت روز جهان یتجمع کارگران در شهرها –
 و کرج زیکوت عبداهلل، اهواز، خرم آباد، تبر یشهرها یاعتصاب و تجمع کارگران شهردار –
 و زنجان میشهر، رباط کراصفهان، اسالم ز،یشاند شاهرود، اراک، نورآباد، م،یرباط کر یآهن شهرهااعتصاب و تجمع کارگران راه –
 قو یتجمع چند روزه کارگران روغن نبات –
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 کوشک یتجمع چند روزه کارگران معدن سرب و رو-
 ریت
 آبادان شگاهیتجمع چند روزه کارگران پاال –
 لوفرین یتجمع چند روزه کارگران کارخانه کاش –
 شهر نیگناوه، باقرشهر، گچساران، دوگنبدان، کرمانشاه، کوت عبداهلل، شاه یدر شهرها یتجمع چند روزه کارگران شهردار –

 مرداد
 نفت در چند شهر شگاهیتجمع چند روزه کارگران پاال -
 تجمع چند روزه کارگران قند فسا -
 داماش یتجمع چند روزه کارگران کارخانه آب معدن -
 مشکیخرم آباد، اند ز،یدورود، تبر رجان،یبندرعباس، نورآباد شازند، احمدآباد، س شابور،یآهن نتجمع چند روزه کارگران راه -
در استان  ابیشهر، سرفار نیشاه رفت،یاردل، بروجرد، ج ل،یدان، لوشان، منجاهواز، رشت، آبژ ،یالل یدر شهرها یتجمع چند روزه کارگران شهردار -

 یآغاجار راحمد،یو بو هیلویکهگ
 ور یشهر

 شرکت جنگل شفارود یهاباناعتصاب چند روزه قرق -
 سخت یس یکارگران شهردار-
 هپکو اراک، آذرآب اراک و واگن پارس اراک یکارگران مجتمع صنعت –
 کارگران کارخانه قند فسا-
 کارگران شرکت رامپکو اهواز -
 اهواز یکارگران قطار شهر-
 قلعه گمیدر ب بیس یکارگران کان-
 گچساران  یاعتراض کارگران شهردار-
 اسوج ی یاعتراضات کارگران شهردار-
 هفت تپه  شکریاعتراضات کارگران ن-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 یراندر ا  یکارگر  یهانابسامان خانواده  یتسکه وضع  یدو رو  یشتی، خط فقر و سبد مع

هزار  ۵۰۰و  یلیونم یک) ۹۸سال  یخط فقر قرار دارند، دستمزدها یرز یراندرصد کارگران ا ۷۰باورند که  ینبر ا یکه کارشناسان اقتصاد یحال در
که  ینفر یلیونم ۸۰کار از  یشورا یکانون عال یشده از سو یهته یآمار رسم مطابق.دهدیروز کارگران را هم نم ۱۰ یکفاف زندگ وجهیچتومان( به ه

 .دهندیم یلآنها تشک یهاو خانواده ینفر را جامعه کارگر یلیونم ۵۳حدود  کنند،یم یزندگ یراندر ا
صورت کارگران مجبور    یناز خط فقر برخوردارند. در ا  تریینپا  یاربس  ینفر دستمزد  یلیونم  ۵۳  ی،کنون  یاقتصاد  یطکه در شرا  دهدیموضوع نشان م  این

 .خود حذف کنند یهاخانواده یرا از سبد اقتصاد یاتگوشت و لبن یرنظ یاز اقالم مصرف یاریهستند تا بس
  ی و برخوردار   ینجوم  یهاحقوق   یافتاست که آنها با در  یدر حال  یکارگران از جانب مسئوالن حکومت  یزحقوق ناچ  یهاعمال فشار و توطئه عل  یگرطرف د  از

 .اندبادآورده شده یهدالر سرما یلیاردهاصاحب م یده،بدست آمده از دسترنج کارگران ستمد یهااز رانت 
 یاست. شک یدههزار تومان رس ۵۸۰و  یلیونم ۷دهه گذشته به سطح خود در چند  ینکارگران در باالتر یشتیسبد مع ینهاست که هز یطیدر شرا این

 یشتیمع  دسب  یقینأ   ی،و ضرور  یاساس  یکاالها  یروزانه بها  یشچون با افزا  کند؛ینم  یانکارگران را ب  یزندگ  هاییتآمار و ارقام، همه واقع  ینکه ا  یستن
 یدکارگران بر اثر تشد یدآمدن قدرت خر ییندر صدد جبران پا ینکها یحاکم به جا یضد کارگر سیستم.تومان هم خواهد بود یلیونباالتر از هشت م

 یگرفتن باج بحران اقتصاد  یدر پ   هایلهبر کارگران است. آنها با انواع ح  یتر و فالکت بارترسخت  یطشرا  یلو تورم باشد، در فکر تحم  یاقتصاد  یهابحران 
در شمار  یزن یاییسن و مکان جغراف یدستمزدها بر مبنا یینتع طرح.باشند یم یرانزحمتکش ا سفره کارگران ازآن هستند،  یکه خود مسبب اصل

خط فقر  یقپرکردن شکاف عم یوابسته به آن به جا یشده است. آنها معتقدند که دولت و نهادها یاست که موجب اعتراض فعاالن کارگر ییهابرنامه
 .ربایندیرا هم از سفره آنها م یکارگر یخانوارها یه براماندیفته، لقمه نان باقفراتر ر یلیونم ۸از مرز  ینککه ا یشتیو سبد مع
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 و کارگران آن  یتخصص  یآالت صنعت ینماش  یدیاسفبار کارخانه تول  یتبر وضع یمرور

شد. پس از آن با اخراج   یداریخر یانعالقبند یکارون محمد تق یمانتوسط مالک س ۱۳۸۰در سال  یتخصص یآالت صنعت ینماش یدیتول کارخانه
 کرده  یافتدر  یبزرگ  یشرکت وامها  ینو با اسناد ا  باشدیم  یانمجموعه کامال متعلق به عالقبند  ین.  سهام ایدگرد  یلکا خانه کامال تعط  ینکارگر، ا  ۲۴۶
 !است

 پاتله کارگران شرکت
را در  یتشکشانده شد! پاتله شروع فعال یبه نابود  یانعالقبند یمحمد تق ی،همدان داریهکه توسط سرما یتخصص یآالت صنعت ینماش یدیتول کارخانه

 .آغاز نموده بود ۱۳۵۴شهرضا از سال  یرمجاده سم ۱۶ یلومترک
شور و  ینسوخت؛ اما ا یرهمخازن ذخ یروگاهی،ن  یزاتتجه ی، مخازن تخت فشار، ساخت و راه انداز یفلز یهاساخت و نصب سازه  یهدف و اجرا با

 ۸۰در دهه  یتخصص یآالت صنعت ینماش یدیکارخانه تول ینا یکرهشوم خود را بر پ  هاییهسا یانعالقبند یبود که هنوز محمد تق یشوق تا زمان
 .شد یدیواحد تول ینکارگر فعال در ا ۲۴۶ یکاریباعث اخراج و ب یتکه در نها یشوم هاییهبود. سا ترانیدهنگس
آالت   ینماش  یداتدر حوضه تول  یدسف  یشکارخانه ر ینکارگران مظلوم ا  یاما به صدا  گویند؛یه، هپکو، آذرآب و ….. سخن مروزها همه از هفت تپ  این

 .گوش داده است یارسانه یاو  یکمتر مسئول ی،تخصص
را  یگرد یکشورها یصنعت کشور و حت یازهایاز ن یموفق خواهد شد بخش مهم یزد،برخ یماریدرهم شکسته دوباره بتواند از بستر ب یمارب ینا اگر
 ودنیبزرگ و نابخش  هاییانتاز خ  یکیمجموعه هستند، خود    ینکارگر در ا  ۲۴۶اخراج    یکه متول  یانشو حام  یانعالقبند  یمحمد تق  یانت. خیدنما  ینتام

 ینا یلیکارگر و تعط ۲۴۶و رنج و حرمان  یکاریبفراموش شود. چراکه باعث  یدنبا یچگاهکه ه باشدیبخش از صنعت کشور م ینبه حقوق کارگران ا
 .است یدهمجموعه گرد

معوقه و مجموعه مطالبات   یهاپرداختن به حقوق   ینداشته و به جا  یبانیو پشت  یحام  یچطبقه زحمتکش کارگر ه  ی،ضد کارگر  یتحاکم  یندر ا  تاکنون
 اند.شده یفو بالتکل یکارکارگر ب یوهو انب یلاز شرکتها و کارخانجات تعط یادیشان، شمار زعادالنه و برحق
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 یلم+ ف  یمااستاندار و صدا و س یر، هماهنگ معاون وز  هاییکارگران هفت تپه و دروغ پرداز  یداریپا

 
کارگران  ینکارشهرستان شوش درب یرکلکار استان و مد یرکلومد یرکارمعاون وز ۹۸مهرماه  ۸کارگران هفت تپه روز دوشنبه  یافتی،به گزارش در بنا

 .یافتندهفت تپه حضور 
 آنها نداشتند، همانگونه که در خبر شبکه خوزستان آمده است، در جواب اعالم  یبرا یپاسخ یچبا سخنان کوبنده کارگران مواجه شدند و ه یوقت آنها

 .نفر از کارگران باز نخواهند گشت ۳زدند و اعالم کردند که  یرنگاما آنها باز هم ن گردانیم؛ینفر کارگر را بر م ۲۰کردند که ما
 !کارفرما است که کارگران را اخراج کند یعیحق طب ینکه ااعالم کرد  یجمع خصوص یککار استان بعد از جلسه و در  یرکلمد همچنین
 هفت تپه  یشکرتپه کارگران نبه اعتصاب هفت فراخوان

 یو از آرش عکس
را  یاکارمسئوالن ر ینا یندروغ  یهاگول وعده یدچند بار با یم؛قرار دار ی! در مرحله حساسیزباره گفت: »دوستان عز ینتپه در ا از کارگران هفت یکی
 »هستند؟ اکارفرم ینفس حام ینو همه تا آخر یستندازمسئوالن دلسوز ما ن یک یچتا باورمان شود ه یماز آنان ضربه بخور یدچند بار با م؟یبخور

نفر سرکار ۳ یناگر ا و بعد به دوستان خود. دوستان یماکرده یانتاول به خودمان خ یم،بگذار یندر ادامه افزود: »اگر امروز پشت دوستان خود را زم او
قائل  یندروغ  رتکارفرما به صو یکار برا یرمثل معاون وز یکشور یرانکار استان و مد یرکلحق که مسئوالن استان از استاندار و مد ینبرنگردند، ا

شناخته شده و از  یتقرارداد کند به رسم یدعدم تمد یاج کند و کارگر را اخرا تواندیو تخلف م یلاند که کارفرما هر وقت دوست داشت بدون دلشده
 «بود یمکدام از ما در امان نخواه یچبه بعد ه ینا

 !چوپان دروغگو از آب در آمد یر،وز یژهو نماینده
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 یلتحو ییشکستن اعتصاب کارگران هفت تپه دروغها یدر راستا  یزاعتصاب سال گذشته ن یانیپا یکه در روزها یاوری همان
 .ییمبگذار دروغ بگو اندازد؛یمگر دروغ کنتور م یگویندخودشان م یشجامعه داد، پ 

 ینگونهآمده که ا ین.  چه بر سر مسئولشودینفر پخش م یلیونم۸۰ یبرا یزکشور ن یمایسخنان از صدا و س ینفاجعه موضوع آنجاست که ا قسمت
 .اخراج کند تواندیسهامدار است م گویندیراحت م یلیاند. خدروغگو شده

در  نویسندیتصاحب کردند، م یقانون یرهفت تپه را به صورت غ  یشرکت مادر تخصص یدهثبت خواهند کرد که دو جوان تازه به دوران رس یختار در
 یتیامن هاییگاناز  مشت و لگد و فشار سرکوب همه جانبه یرو اراده برخورد با سهامداران هفت تپه، کارگران هفت تپه ز ینمسئول یننبود سواد ب

 .کردند یگرفته تا تمام دولت شب و روز را ط
 کردند. یستادگیسهامدار فاسد ا یآنها نبود ، تک و تنها فقط با قدرت اتحاد در برابر ارتش تا دندان مسلح حام یحام یچکسه اما

 https://youtu.be/w_Y3Y30H1d0لینک فیلم:  
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احتضار  یتدر وضع  یرانا  یاصفهان قطب نساج  یلاکر یکارخانه پل  

کاربرد   یرانکارخانه نه تنها در ا  ینا  یداتنه چندان دور، تول  یبود؛ در روزگار  یرانا  یقطب نساج  یاصفهان روزگار  یلاکر  یها، کارخانه پلگزارش رسانه  به
دولت اداره  راییاج یاتبحران، توسط ه یلشرکت به دل ینبه سه سال است که ا یکاما اکنون نزد شد؛یداشت که به خارج از کشور هم صادر م یاربس
 .شود یم

ْمّسکن زدند که  یکاصفهان  اکریلی: »به پلگویدیکارگران م هاییشرکت و نگران یتکارخانه( در ارتباط با وضع ینکار ا ی)عضو شورا  یخرم علیرضا
« .چاره کنند  رادرد کارخانه    یدانجام شود؛ با  یاقدامات اساس  یدو باارزش با یمیواحد قد  یننجات ا  یحاصل نشد؛ برا  یبود و بهبود قطع  یآن مقطع  یرتاث

ها بخش  یندر ا  یدو تول  آیدینم  ۲و    ۱  یلیکدو بخش اکر  یهمواد اول  کند؛یدرصد کارخانه کار م  ۳۰گفت: »در حال حاضر فقط    یداع تولاوض  یحدر تشر  وی
 یافال یمت. قیاوریمدرب توانیمیرا نم یجار هایینهشود؛ با روند موجود هز یهاز خارج ته یداست که با یهمواد اول یازمندن یلیکاکر یهابخش یده؛خواب
 یندهدغدغه ما، آ یز که قبل از هر چ کندیم یدالبته تاک او«.خوریمیبه مشکل برم یدبدون ترد یندهآمده و در آ یینآمدن نرخ دالر؛ پا یینما با پا یدیتول

 ۷۰و  کندیدرصد کارخانه کار م ۳۰فقط  یناست؛ با وجود ا ییاجرا یاتو ه یداز تول یتحما یاتاصفهان است. کارخانه دست ه یلاکر یکارخانه پل
 یتدر نها رویمیم یشفرمان که پ  ینانجام دادن ندارند؛ با ا یبرا ریاز آنها کا یادیو تعداد ز روندیو م آیندینفر م ۱۵۰۰هر روز  یده؛درصد خواب

 !یکتار یاندازها و افراد و چشمبه بانک یبده یادن یکبا  ماندیم اکریلیپل
 !کنند یفتکل یینتع بیایند

اشتباه بود؛ االن مالک که  ۸۳در اواخر سال  اکریلیپل ی: »واگذارداندیم یبه بخش خصوص ۸۰اشتباه دهه  یمشکالت را در واگذار یشهر خرمی؛
 حدودکارخانه  ینا کنند؛ینم یفتکل یینشرکت، تع یبرا یندگاننما ینهم سهامدار عمده  دارد که ا یندهنما یکسری یست؛ندارد و اصواًل ن یتیمسئول

اصفهان در   اکریلیکارگران پل  نماینده«  !کنند؟ینم  ینجات آن کار  یچرا برا  ی. به راستیدهنرس  ییاست اما به جا  ییاجرا  یاتسه سال است که دست ه
 ۳۰از  یشمطالبات ب یناست؛ ا  ۹۷و  ۹۶، ۹۵  یهاتر مطالبات انباشته کارگران مربوط به سال: »مساله مهمگویدیکارگران م یارتباط با معوقات مزد

بار قطب که به وضع وخامت خواهدیاز همه دست اندرکاران م یاندر پا او تومان است که تا امروز به کارگران زحمتکش پرداخت نشده است یلیاردم
 یفتکل یینرا تع اکریلیپل یایندکه ب خواهیمین مآنگاه افزود: »از همه مسئوال یکنند، و یدگیدرصد آن زنده مانده، رس ۳۰کشور که فقط  ینساج

خود   یهستند و البته خواستار پرداخت معوقات مزد  ینده. کارگران نگران آیاندازندبه کار ب  را  یدرا بپردازند و خطوط تول  هایبده  یاورند؛ب  یهکنند؛ مواد اول
 هستند.« یزن
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کارگر  ۵۳۵هزار و    ۵:  یدر شش ماه اول سال جار  یحقوق معوقه کارگران استان مرکز  

که حقوق پرداخت نشده دارند، گفت: »در )شش ماهه اول  یدر باره آمار کارگران استان مرکز یتعاون، کار و رفاه اجتماع  یرکلمد ییآبا محمدتقی
 «کارگر حقوق معوقه داشتند ۵۳۵هزار و  ۵امسال( تعداد 

اداره برگزار شد، اظهار کرد:  ینو کارکنان ا یمرکز  یاستاندار یو اجتماع  یتیامن یاسی،که با حضور معاون س ینشستدر  یی،آبا یافتی،به گزارش در بنا
 «.شودیم یگیریپ  یتمجموعه است که با جد ینا داریتاز جمله اقدامات اولو یمردم از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماع  یتی»کاهش سطح نارضا

 «.یمرا رفع کن هایو کم و کاست یممراجعان را کاهش ده یتیبا برخورد مناسب درصد نارضا یماداره درصدد هست ینشد: »مجموعه پرسنل ا یمدع  وی
با اشاره به مشکالت در دو شرکت بزرگ استان و اعتراض کارگران در خصوص حقوق معوقه گفت: »در بحث حقوق معوق کارگران آذرآب و هپکو،   آبایی

کارگر شده   ۵۳۵هزار و    ۵)شش ماهه اول امسال( مشمول   ی،اند و در سال جارکارگر مشمول حقوق معوقه بوده  ۱۳۶هزار و  ۷ارس، سال گذشته  واگن پ 
 « .است
حقوق معوقه کارگران استان  یهاماه بوده است.  امسال تعداد ماه ۲۰۵حقوق معوق کارگران  یهاافزود: »در شش ماهه سال گذشته تعداد ماه وی

 «باشد یماه م ۱۴۲ یمرکز
و شکنجه و زندان  یریبه مطالبات برحق و عادالنه کارگران، سرکوب و دستگ ییپاسخگو یاست که طبق قرائن آشکار تاکنون به جا یادآوری شایان

 .است کارگران زحمتکش شده یبنص
نادرست   هاییو واگذار  یریتسوء مد  یلدولت  به دل  کفایتییبه ب  یدها بااستان  یرهمانند سا  یردو سال اخ  یط  یاستان مرکز  یعرابطه با مشکالت صنا  در

 .پرداخت نشده اشاره نمود یو عدم پرداخت دستمزدها سازیی توسط سازمان خصوص
فقدان  ی،شغل یتو فقدان امن یفیاستان شده است. بالتکل ینگسترده کارگران ا یگذشته باعث تجمعات اعتراض یهاسال یماهه ط ینچند مطالبات

 استان افزود. ینبر دامنه مشکالت کارگران ا یدبا یزو …را ن یدرمان یمهب
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 یل + فیضدمردم یتحاکم یکنسبت به عملکرد  یخشم و انزجار عموم یانگرشورش مردم لردگان ب

 یشطرح پا یکروستا در  ینا یاز اهال یکه تعداد گرددیبرم یشماه پ  ۲لردگان به  یچنارمحمود یمردم در روستا یدزا یماریفاجعه ابتالء به ب شروع
 .دادیم یماریب ینخبر از ا شانیشآزما یجهکه نت یمارانیمشکوک شدند. ب یدزا یماریبه داشتن ب یابتد یشسالمت پس از آزما

درست بوده است.  یشآزما یجهرفتند و مشخص شد که نت یرازدر اصفهان و ش یبه مراکز درمان یشترب یناناطم یو محروم برا گناهیب روستاییان
آلوده   نگسر  یت،و منشاء سرا  گیردیاز زنان، مردان و نوزادان را دربرم  یشتریشمار ب  یماری،ب  ینبود که مبتال شدگان به ا ینا  یانگرب  یپزشک  هاییبررس
 .بوده است HIV یروسبه و
شد.  یلدولت و مسئوالن بهداشت تبد یتیکفا یب یهعل یعموم یانعص یکو به سرعت به  یخترا برانگ یچنارمحمود یاهال یمساله خشم عموم این
 ین که ساکنان را خشمگ  یزیآن چ  یگرد  یکننده و دردناک بود. از طرفشوکه  یدزا  یروسبه و  یانو مبتال  یاز اهال  یاریبس  یاتفاق برا  یناست که ا  یعیطب

 .داشت یدر پ  یادبه احتمال ز یخبر هولناک ینبود که انتشار گسترده چن شانیثیتسوال رفتن آبرو و ح یرساخت، ز
امام جمعه آن لردگان و دفتر  یمکان و با تجمع مقابل فرماندار ینا هاییشه با حمله به خانه بهداشت و شکستن ش یاز اهال یادیآن تعداد ز متعاقب

 یجانم فدا ،و »نه عزه نه لبنان «یکتاتورتجمعات و اعتراضات شعار »مرگ بر د ینحادثه ابراز کردند. جوانان در ا ینشهر، اعتراض خود را نسبت به ا
 .سر دادند «یرانا

 یمقامات و مسئوالن دولت واکنش
عنوان کرد و  یعهشا یکو آن را در حد  یبسرنگ آلوده تکذ یقرا از طر یروسوزارت بهداشت بالفاصله انتقال و یرواگ هاییماریب یریتمرکز مد مدیر

 است و  یقتکذب و به دور از حق HIV یروسبه و یاریروستا در چهارمحال و بخت یک یاز اهال یریجمع کث یشد: »موضوع ابتال یسپس مدع 
 «است  یدهبه اطالع آنها رس  یزن یانآنها کامال مشخص است و راه انتقال مبتال  یابتال  یهاعفونت هستند که راه  ینروستا مبتال به ا  ینا  یاز اهال  یمعدود

 .ور کردکه آتش خشم مردم را شعله ینشانه رفت؛ همان اقدام یخود اهال یخود، انگشت اتهام را به سو آمیزینسخنان توه ینبا ا او
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 دادن آنان یبهداشت و فرار یرمعاون وز یخودروها یپلردگان با سنگ به اک یحمله مردم چنار محمود فیلم

 Ks-https://youtu.be/GOQcxhHb  فیلم:                
اصاًل مطرح   یا  یرندرا درز بگ  یمردم  یانکرده و سپس عص  یتلق  یترا کم اهم  یماریب  ینا  یوعشدند تا ش  یجهم بس  یرسم  یغاتیتبل  یهاو دستگاه  هارسانه
 .نکنند

تن از مردم  ۳۰۰آغاز شد که حدود  یشروع شد. تظاهرات لردگان هنگام۹۸مهرماه ۱۰لردگان از روز چهارشنبه  یچنارمحمود یمردم روستا اعتراضات
 المبت یاناند. در م( مبتال شده یو ی) اچ آ یدزا یماری خانه بهداشت از سرنگ مشترک به ب استفاده یلمتوجه شدند که به دل یچنارمحمود یروستا

 .وجود دارند یزاز کودکان ن یشدگان تعداد قابل توجه
 مردم لردگان ینانهخشمگ تظاهرات

  یو شمار یاخامنه یندهو دفتر امام جمعه و نمالردگان  یمهرماه، هزاران تن از مردم لردگان دست به تظاهرات زدند. جوانان فرماندار۱۰چهارشنبه  روز
  ی از آنها را زخم  یادیبه سمت تظاهرکنندگان، تعداد ز  یراندازیآور و با تگاز اشک  یک. مأموران سرکوبگر با شلیدندرا به آتش کش  یاز مراکز حکومت  یگرد

 .کردند
 ین دو نفر از مجروح  شودی. گفته میدسرکوبگر به قتل رس  یروهاین  یممستق  یکبا شل  ی،( موسویب)غر  اهللیدسعادتبنام س  یناز معترض  یکی  یانم  ینا  در

 .برندیدر حالت کما به سر م یمارستانتظاهرات لردگان در ب
 .را انعکاس دادند یدهستمد ییانطور خاص روستاجهان خبر تظاهرات مردم لردگان و به یهارسانه  یشترب یت،حاکم یرسم یهاسکوت رسانه  در
در تظاهرات  یچنارمحمود ینوشت: »اهال یاری،محال و بختاستاندار چهار ی،خود از قول اقبال عباس ۹۸مهرماه ۱۴در شماره  یاسالم یجمهور زنامهرو

 دگان: »معترضان از روستا به لرنویسدیروزنامه ستاره صبح م ۹۸مهر ۱۴ یعنیروز  ینکه در هم یروز گذشته شهر لردگان حضور نداشتند!« در حال
جمعه محل تجمع و دفتر امام یمسئوالن، در مقابل فرماندار تفاوتیی. مردم معترض روستا در اعتراض به بیدندکش یینرا پا یفرماندار یآمده و تابلو

 «.کردند یاءآتش زدن اش یزو پرتاب سنگ و ن هایشه اقدام به شکستن ش یننوشت: »معترضان خشمگ یزن یرانا روزنامه «.کردند
 اعالم نشده در لردگان  ینظام   تحکوم 

به  یانتظام یرویتوسط ن یچنارمحمود ی. جاده روستاشدیم یبازرس یضدشورش و انتظام یروهایتوسط ن هاینماش یهشهر لردگان، کل هاییدر ورود
  یر به منازلشان دستگ یتیامن یروهایستم بلند کرده بودند در هجوم شبانه ن ینا یهرا عل یشاناز مردم محروم که تنها صدا یادیکنترل گرفته شد. عده ز

 .نامعلوم شدند یهاو روانه محل
 ینآمده را محکوم نمودند. ا یشکه پ  یاکردند و فاجعه یتاز مردم لردگان حما یاسیس یهااز شهرها و اقشار مختلف مردم و گروه یاریبس زمانهم

 .است یرانمردم ا یندر ب یروح همبستگ یکاز  یحاک ی،حرکت مردم
بود که در تظاهرات  یاریاز توابع استان چهار محال و بخت یدلهشهرک ب یاز اهال ی،( موسویباهلل )غرسعادت یدلردگانس یاز چنار محمود حمایتها

شدن  یمارکه منجر به ب یچنارمحمود یت روستامسئوالن بهداش توجهییگلوله، جان باخت. او در اعتراض به ب یکبا شل ۹۸مهر  ۱۳ یخلردگان در تار
 روستا شد، در تظاهرات شرکت کرده بود. یاز اهال یادیعده ز

                                                                                                                    https://youtu.be/rFNbW9s5L_4     لینک فیلم:
 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/GOQcxhHb-Ks
https://youtu.be/rFNbW9s5L_4
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 اخبار تجمعات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران 
 نفر از کارگران   ۲۰هفت تپه در اعتراض به اخراج    شکریتجمع کارگران ن

اقدام به  ۹۸مهرماه  ۲شنبه هفت تپه )مجتمع کشت و صنعت(، روز سه شکریاز کارگران ن یشمار
شان، در مقابل نفر از همکاران   ۲۰کارگران در اعتراض به اخراج    نیکردند. ا  یتجمع اعتراض  کی  یبرگزار

  .شرکت دست به تجمع زدند نیا تیریساختمان دفتر مد
 
 

 
 

 تاک  نیمقابل کارخانه روژ  ارانیبا کشاورزان گوجه کار کرمانشاه و کام   یانتظام   یروین  یریدرگ
تاک  نیروژ یکارخانه رب گوجه فرنگ تیریمد یادامه پافشار ی، در پ ۹۸روز چهارشنبه سوم مهرماه 

تومان، کشاورزان دست به  ۵۵۰کشاورزان گوجه کار به مبلغ  یگوجه فرنگ لویهر ک دیکرمانشاه به خر
 .شدند ریاعتراض زدند. با باال گرفتن اعتراض کارگران، انتظامات کارخانه با آنها درگ

 

 
 تهران  کشور در  یمازندران به سازمان جنگلهامراجعه کارگران حفاظت جنگل  

 تیاز کارگران حفاظت جنگل مازندران در اعتراض به وضع یشمار ۹۸مهرماه  ۹شنبه روز سه صبح
شان به تهران رفتند. کارگران عادالنه یهاخواسته  یریگیپ  یشان براهمکاران یو مطالبات مزد یشغل

اند، به سازمان طرح تنفس جنگل دچار مشکل شده یحفاظت جنگل مازندران که به واسطه اجرا
 .کشور مراجعه کردند یزداریها، مراتع و آبخجنگل

 
 خود  یقراردادها  تیفارس در اعتراض به وضع  جیونقل خلحمل  یتجمع کارگران قرارداد

دست به تجمع و اعتراض ، ۹۸مهرماه  ۱۰فارس روز چهارشنبه  جیونقل خلحمل یکارگران قرارداد 
شوند، مقابل  لیتبد یمانیخود که قرار است به پ  یقراردادها تی. کارگران در اعتراض به وضعزدند

ونقل حمل یبخش خصوص تیریگفته شرکت کنندگان در تجمع، مد به .ندشرکت دست به تجمع زد
فر از ن ۱۰۰شدن حدود  یمانیکرده است، دستور پ  یداریشرکت را خر نیا رًایفارس که اخ جیخل

هستند را صادر کرده است که   یسال سابقه کار  ۲۳و حداکثر    ۵حداقل    یشرکت که دارا  نیکارگران ا
 .ندارند فیتکل نییاجازه ورود به محل کار خود را تا زمان تع رگرانکا میتصم نیا جهیدر نت

 

 یشرق  جانیدر آذربا  ینیفصل گردو چ  یکارگر در حوادث کار ط  ۶۲  تیمرگ و مصدوم 
 نیشدند. در ا در حین کار دچار حادثه یشرق جانیکارگر در استان آذربا ۶۲ ،ینیفصل گردو چ یط

 ،یگریمصدوم شدند. در گزارش د زین گریکارگر د ۶۰کارگر جان باختند و  ۲ ینیحوادث کار گردوچ
کارگر   ۲از جان باختن    زیتبر  یشکحوادث کار دانشگاه علوم پز  ریو مد  یمارستانیب  شیاورژانس پ   سیرئ

 خبر داد. یشرق جانیدر استان آذربا ینیدر فصل گردو چ گریکارگر د ۶۰ تیو مصدوم
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  لمیروز از اعتصاب + ف  نیزدهمیدر سکارگران هفت تپه  
 .دست به اعتصاب زدند یروز متوال نیزدهمیس یقرار اطالع، کارگران هفت تپه برا به

در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد خود،  ۹۸مهرماه  ۱۳از کـارگران هفت تپه روز شنبه  یشمار
از کـارگران هفت تپه به نام   یکیتجمع    نیکه در ا  شودیشرکت، تجمع کردند. گفته م  نیمقابل درب ا

  ود کرد. معترضان اکنون خواستار پرداخت دستمزد پرداخت نشده خ یسخنران یمنجز یعباس میابراه
    .تندهس

 https://youtu.be/Uc9GAaJAcsY لینک فیلم:
 

 تهران  –جاده اراک    ۱۲  لومتریکارگران آذرآب و بستن ک  یتجمع اعتراض
 ی تهران اقدام به برگزار   –اراک    –  نیخم  یکارگران آذرآب در سه راه  ۹۸مهرماه    ۱۴  کشنبهیصبح روز  

مسئوالن  ییخود و عدم پاسخگو یشتیمع تیکردند. کارگران در اعتراض به وضع یتجمع اعتراض کی
 ن ییآذرآب به عدم تع کارگران.کردند ودشهر مسد یشان، جاده اراک به تهران را در ورودبه مطالبات

نحوه به  نی. آنها همچنمیااعتراض کردند و افزودند که  هنوز دستمزدمان را نگرفته یسهامدار فیتکل
 اعتراض کردند. کند،یم مالیشرکت که حداقل منافع و حقوق کـارگران را پا نیو فروش ا یواگذار

 مسئوالن    جهینت  یب  یهاجهان به وعده یاعتراض کارگران روغن نبات
دارد.   تیکارخانه حکا  نیجهان زنجان از اعتراض کارگران ا  یدرباره کارخانه روغن نبات  یافتیدر  گزارش

 ی داده شده از سو یهانشدن وعده یدر زنجان نسبت به عمل یاعتراض کارگران کارخانه روغن نبات
مه : »با وجود آنکه با خاتندیگویکارگران م نیا. باشدیبه مطالبات آنها م یدگیمسئوالن در باره رس

و ذهاب و  ابیا سیمان که به سرواز مطالبات یهنوز بخش میاها مشغول به کار شدهدادن به اعتراض 
 نشده است.« یو عمل ییاجرا شود،ینهار مربوط م

 فاز اول کارخانه  یلیتعط  یمدرس کاشمر در پ  یکارگران کارخانه نساج  یکاریب
مدرس کاشمر، باعث   یفاز اول کارخانه نساج  یلیتعط  ۹۸مهرماه    ۱۶شنبه  روز سه  ،یافتیبه خبر در  بنا

کارخانه  نیدارند شده است. ا یسال سابقه کار ۱۵ یکه کدام باال یدیواحد تول نیکارگران ا یکاریب
کارخانه  رعاملیقائم مقام مد ،ینعمت .واقع است یبردسکن استان خراسان رضو  یدر شهرک صنعت

مهرماه، گفت: »به  ۱۶شنبه کارخانه روز سه نیکارگران ا یکاریکاشمر در ارتباط با بمدرس  ینساج
 .«مینفر شد ۷۸فاز اول کارخانه با  یلیمحصوالت کارخانه، مجبور به تعط دنیعلت به فروش نرس

 

 +فیلم  یتجمع اعتراض  کیاز کارمندان مترو تهران در    یکیوشتم  ضرب
خود   یاستخدام  تیوضع  رییاز کارمندان مترو تهران در اعتراض به تغ  یاعده  ۹۸مهرماه    ۲۰روز شنبه  

شرکت مترو در تهران   یشرکت در مقابل ساختمان اصل نیا یاستخدام یروهاین لیتعد میو تصم
احتمال اخراج آنها وجود دارد و  ت،یوضع رییتغ نیکه با ا ندیگویم کارمندان.دست به تجمع زدند

 .شرکت مزبور شدند رهیمد ئتیاز طرف ه یریگمیتصم نیخواهان لغو ا
 رهیمد  ئتیه  سیرئ  پوریمیمنتشر شده است نع  یاجتماع   یکه در شبکه ها  یلمیرابطه در ف  نیهم  در

 .وشتم آنها پرداختبه ضرب ت،یوضع نیبه کارمندان نگران از ا ییپاسخگو یشرکت به جا
 https://youtu.be/Gxx5UqkBUDM لینک فیلم:

 
 

https://youtu.be/Uc9GAaJAcsY
https://youtu.be/Gxx5UqkBUDM
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 کارگران   انیتفرقه در م   جادیا  یهشدار کارگران هفت تپه نسبت به تالش برا
از کارگران   یروز اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه ، شمار نیستمی، در ب۱۳۹۸مهر   ۲۰شنبه  روز

 .شرکت تجمع کردند نیا تیریو در مقابل ساختمان مد دهیشرکت دست از کار کش نیا
 یتمام یآزاد ،یهفت تپه مطالبات خود را بازگرداندن شرکت به بخش دولت شکریمعترض ن کارگران

و  دیق  چیبدون ه یبرگشت به کار همکاران اخراج ها،یسازدادن به پرونده انی، پایهمکاران بازداشت
 عنوان کردند.  ،یشغل تیشرط و داشتن امن

  هیدریتربت ح  میسیب  یرانندگان تاکس  یتجمع اعتراض
حمل و نقل   تیریمقابل سازمان مد  هیدریتربت ح  میسیب  ی، رانندگان تاکس۹۸مهر    ۱۸روز پنج شنبه  

دست به تجمع مقابل سازمان  شانمیسیب یاعتراض به قطع شدن سامانه ارتباط یبرا یشهردار 
در  ۱۳۳ میسیب یتاکس ۹۰حدود  ،یمنبع خبر کیگزارش  به .زدند یحمل و نقل شهردار تیریمد

قطع   ۶:۳۰از صبح روز پنج شنبه ساعت    شانمیسیب  یکارند که سامانه ارتباطمشغول به   هیدریتربت ح
 شده بود. 

 
  رانیا یاعتراض کارگران کنتورساز

 ت یحکا یدیواحد تول نیا تینسبت به وضع رانی ا یاز اعتراض کارگران کنتورساز یافتیدر یخبرها
دهه است با مشکل روبرو شده، در حال   کیبه    کیکارخانه که نزد  نیدارد. کارگران معترض گفتند: »ا

 ».شدیم یاندازراه دیمسئوالن با یندارد حال آنکه براساس وعدها یتیفعال چیحاضر ه
 رییکارخانه تغ  یداخل  تیریمد  گریگفت: »قرار بود بار د  نهیزم  نیدر ا  رانیا  یاز کارگران کنتورساز  یکی

آن است  یاصل تیمالک رییو سهامداران کارخانه تغ رانیا یکارگران کنتورساز  یکند؛ اما مشکل اصل
 شده است.« هاتیکه باعث توقف فعال

 

 مازندران  یسازکارخانه قطعه نیذوب آمل ، بزرگتر  نیگوش شرکت فوالد  خیب  یلیخطر تعط
 ییقطعات خودرو نیو تام یگرخته یر نهیکارگر در زم ۶۰۰ذوب آمل که با هزار و  نیفوالد شرکت

آن، در آستانه  یبرا هیمواد اول نیمسئوالن، مشکالت و عدم تام یتوجهیب لیدارد، به دل تیفعال
از اشتغال   تیبه اشتغال حوزه صنعت و حما  یتوجه  یو ب  یتیریمد  یناکارآمد.قرار گرفته است  یلیتعط

صنعت خودرو در استان   یو قطعه ساز یفوالد یواحدها نیاز بزرگتر یکی د،یدر حوزه تول  داریپا
 .قرار داده است یلیمازندران را در آستانه تعط

 
 

 اهواز ادامه دارد کیمنطقه    یکارگران شهردار  یتجمع اعتراض
، در اعتراض به عدم پرداخت ۹۸مهرماه  ۲۲اهواز، روز دوشنبه  کیمنطقه  یشهردار کارگران

 یتجمع اعتراض یاقدام به برگزار یپرداخت نشده خود مقابل ساختمان شهردار یدستمزدها
 افتیتجمع خواستار در نیا ییاهواز در استان خوزستان با برپا کیمنطقه  یشهردار کارگران.کردند

 ینفر در بخش خدمات ۴۰۰حدود  ند،یگویمعترض م رگراناسه ماه دستمزد معوقه خود شدند. کـ
کم در مشغول به کار هستند که دست یمانکاریشرکت پ  کی تیتحت مسئول  کیمنطقه  یشهردار 

 افتاده است. ریبه تاخ شانیسه ماه گذشته مطالبات مزد
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 قرارداد  عیطرح تجم  ینسبت به عدم اجرا  زدیآهن  راه  ویکوموتول  راتیاعتراض کارگران تعم

 یهاطرح   ینسبت به عدم اجرا  زدیآهن  راه  ویلکوموت  راتی، کارگران تعم۹۸مهرماه    ۲۴روز چهارشنبه  
 تجمع و اعتراض کردند.مشاغل خود  یبندقرارداد و طبقه  عیتجم
آنها  یقراردادها برا عی طرح تجم یعدم اجرا زد،یآهن راه ویکوموتو ل راتیاعتراض کارگران تعم علت

طرح،   نیا یاجرا و،یکوموتول راتیفراوان کارگران واحد تعم یهایریگیعنوان شده است. به رغم پ 
 یدر تمام  ویکوموتول  راتیاست که کارگران واحد تعم  یدر حال  نیا  تاکنون شامل حال آنها نشده است

 فرسا مشغول هستند. سخت و طاقت یبه کارها فصلهای سال
  یانتظام   یرویوشتم آنها توسط ماموران نادامه اعتراض کـارگران آذرآب و ضرب

با تهاجم به کارگران،   یسرکوبگر انتظام  یروهای، در ادامه اعتراض کارگران آذرآب ، ن۹۸مهرماه    ۲۸روز  
وشتم کارگران توسط ماموران وشتم قرار دادند. در اثر ضربآور و باتوم مورد ضرب آنها را با گاز اشک

در دست داشتند که  یانوشته از کارگران مصدوم و مجروح شدند. آنها پارچه  یتعداد ،یانتظام یروین
  کن، آذرآب را رها کن.« ایح یم: قلعه بانکال کیآب در آن نوشته شده بود: »حل مشکل آذر  یبر رو

 x3M-https://youtu.be/jLgsS76  لینک فیلم:
 

 یو مهاجرت هزاران ملوان و کارگر لنج داران بنادر جنوب  یکاریب
 !دهندیسوخت را نم هایینههز یتکافو درآمدها
فروند  ۳۴۰داران آبادان، از چرخه کار خارج شدن لنج یتعاون یرعاملداران و مداز لنج  یاویح مسعود

و  یدر رابطه با مشکالت لنج داران بنادر جنوب یکرد.و یشهر را خبررسان ینبندر ا یشناور تجار
 ارصدتنها در بندر آبادان حدود چه ۱۳۹۲و کوچک گفت: »سال  یسنت یتجار یکارکنان شناورها

 یجاداز هزار خانوار ا یشحداقل ب یاند که براو کوچک وجود داشته یسنت یلنج و شناور تجارفروند 
 کنند.«  ینخانوار را از نظر اشتغال تام۱۰هر لنج،  یرا داشتند که به ازا  یتظرف  ینشغل کرده بودند و ا

 یشهردار  ینکارگر ا  ۱۳خبر بازداشت    ییدکوت عبداهلل همزمان با تا  یاعتراض کارگران شهردار
کوت   یکه چند روز از اعتراض و اعتصاب کارگران شهردار یطیدر شرا ۹۸مهرماه ۲۸ یکشنبه روز

نواب  گذرد،یکوت عبداهلل م یدر مقابل ساختمان شهردار  یاعتراض یهاعبداهلل در قالب تجمع
از کارگران  یبر بازداشت تعداد ینشهردار شهر کوت عبداهلل خبر منتتشر شده مب یدی،سع یانحاج
 یتگفت: »با شکا یلنا،کوت عبداهلل در گفتگو با ا شهردارکرد.  ییدشهر را تا ینا یشهردار اتیخدم

 هستند.« یکارگر خدمات یآنها تعداد یاناند که از منفر بازداشت شده ۱۳حدودا  یمانکاریپ 
 
 

                                                                                        **** 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/jLgsS76-x3M
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 اخبار کولبران 
 رانیغرب ا  یمستند، همراه با کولبران در کوهستانها یسفر  لمی!«؛ فستدیایقلبمان م   نجایا»  
از درد و رنج  یکوچک اریبا  گوشه بس ییسفر سخت و دردناک همراه با کولبران و آشنا کیاز  یلمیف

 . خرندیبه جان م یلقمه نان و گذران زندگ کی نیتام یکه برا یو خطرات هایآنان و سخت
که   یسخت و دشوار  یرهایو در مس  شودیمردم محروم و زحمتکش م  نیکولبران ا  نیا  بیمرگ نص  گاه
بدست  یکه برا یو دردمند فیشر مردمان.بازندیچهارپا هم توان عبور از آن را ندارد، جان م یحت

سوز فرسا و استخوان جهنم، سرما و برف و بوران طاقت  یگرما  انیسخت م  یهاحالل از کوه  یآوردن روز
زن و  یجلو یسر شرمندگ خواهندیکه نم یکشهمسران و پدران زحمت  گذارند؛یم هیاز جان خود ما

 https://youtu.be/gQC7S_TVYbk.   لینک فیلم:  آورندیم یرو یرو به کولبر نیخم کنند، از ا شانیهابچه 
 

 هیاشنو نیشلهیسپاه در ارتفاعات ک  یروهاین  کیشل  یکولبر در پ  ۲شدن    یکشته و زخم
از کولبران را در  ی، گروه۹۸ ورماهیشهر ۳۰سپاه شامگاه روز شنبه  یروهایدر ادامه کشتار کولبران ، ن

کولبر  کی های راندازیت نیا جه یخود قرار دادند. در نت میمستق کیهدف شل هیاشنو نیشلهیارتفاعات ک
سپاه و با هدف  یروهاین یراندازیت جه ینت در.شده است یبه شدت زخم گریکولبر د کیجان باخته و 

آباد، جان پوش یساله، فرزند عزت و اهل روستا ٢٠عمرزاده،  بواریکولبر به نام ر کیکشتار کـولبران ، 
 شده است. یزخم رش،یکان یبه نام رسول گوران، اهل روستا گریکولبر د کیخود را از دست داد. 

 

 هیاشنو  نیشلهیسپاه در ک  یروهاین  میمستق  کیکولبر بر اثر شل  کیباختن  جان
از توابع  کیگرد یفرزند مناف اهل روستا یسیرئ زیکولبر به نام عز کیمهرماه،  ۹شنبه شامگاه سه

جان خود   هیاشنو  نیشلهیسپاه پاسداران در ارتفاعات ک  یروهاین  میمستق  کیبا شل  هیمنطقه مرگور اروم
 .را از دست داد

 .سپاه قرار گرفت یروهاین میمستق کیهدف شل یکولبر بدون اخطار قبل نیا
 
 

 شدند  یکشته و زخم یمرزبان یروهاین  میمستق  کیدو کولبر در مرز سردشت با شل
 ی شدن دو کولبر در مرز سردشت کردستان را در پ یکشته و زخم ،ینظام یروهاین میمستق کیشل

از کولبران در مرز سردشت هدف   ی، گروه۹۸مهرماه    ۱۶شنبه  روز سه   ،یافتیگزارش در  براساس  .داشت
به  ینظام یروهاین یراندازیمنبع آگاه، با ت کیگفته  به .قرار گرفتند یحکومت انینظام میمستق کیشل

جان خود را از دست  دریح خیش ریم ینژاد اهل روستا یکولبر به نام آزاد قربان کیکولبران،  نیسمت ا
 شده است. یدوله گرم به شدت زخم یاهل روستا زیبه نام محسن بکر عز گریکولبر د کیداده و 

 

 پاسداران کیو پاوه توسط شل رانشهریتن از کولبران در مرز پ  ۳شدن    یکشته و زخم
 رانشهریسپاه پاسداران به سمت کولبران زحمتکش در مرز پ   کی، در اثر شل۹۸مهرماه    ۲۲روز دوشنبه   

پاسداران به سمت   یراندازیمنبع آگاه، با ت  کیگفته    به.شد  یزخم  گریتن د  کیو پاوه دو کولبر کشته و  
کوتران«  یلیبه نام »قند یدر محل رانشهریپ  یدر مرزها یکولبران ، دو برادر که مشغول کولبر نیا

آنها به سمت کولبران در مرز   کیدر اثر شل  نی. همچندندیتوسط پاسداران به قتل رس رحمانهیبودند، ب
 رانشهر یدر مرز پ   پاسداران  کیشل  باکه    یدو برادر کولبر  یاسام.شد  یزخم   زیکولبر زحمتکش ن  کیپاوه  

 بودند. نیقبر حس یفرزند احمد و ساکن روستا یو صادق مراد یعبدالرحمن مراد  دند،یبه قتل رس
****    

https://youtu.be/gQC7S_TVYbk
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 دستفروشان اخبار 
 

 یرانیکارگران و دستفروشان ا  یموج رو به گسترش مهاجرت به عراق از سو
کردستان  میروند رو به گسترش مهاجرت به عراق و اقل

 تیاز وضع  یحاک  یرانیکارگران و دستفروشان ا  یاز سو
در ایران  و فقر  یکاریجوانان به خاطر ب نیدردناک ا

 نیا یگفت، علت اصل توانیجرات م به. باشدیم
کشور،   یدردناک بطور خاص در مناطق غرب تیوضع
کردن کولبران محروم توسط  یاز کشتار و زخم یناش

و بستن مرزها که از دو  یکولبر تیپاسداران و ممنوع 
 ن،یدر دستور کار دولت قرار گرفت و همچن شیسال پ 

و  ستانکرد ،یغرب جانیآذربا یهادر استان یکاریب
با اعمال انواع   های شهردار  گر،ید  یسو  از  .استکرمانشاه  

به صورت کامل ممنوع شده و  یاز شهرها دستفروش یاری. در بسکنندیم جادیدستفروشان ا یبرا یشتریب یهاتیمحدود ،یضد انسان یفشارها
رو هستند که کارگران مهاجر روبه یکارگران و دستفروشان در عراق با همان مشکالت نیا .اندکم رفت و آمد منتقل شده یهادستفروشان به مکان

 نوع قرارداد و اقامت که دارند. لیما به دلاز کارفر تیسوء استفاده و عدم امکان شکا تر،نیی: دستمزد پاکنندیاند و متجربه کرده رانیدر ا یافغانستان
داشته  یکردستان عراق روند صعود میدر اقل یرانیگفت: »حضور دستفروشان ا لنایتهران به ا یعضو اتاق بازرگان ،یعتیشر یمهر عل ۷ شنبهکیروز 
خود را که محل خواب  نیافراد معموال ماش نیاند، گفت: »اکه با مهاجرت به عراق رفته  یاز شمار کارگران و دستفروشان یقیبدون ارائه آمار دق او«است

 جناسکردستان، شروع به فروش ا میاقل یستیکاپوتاژ  کرده و با سفر به نقاط مختلف عراق به خصوص مناطق تور شودیمحسوب م زیو اقامت آنها ن
 «.کنندیو… م لیموبا یلوازم جانب ،یوارید یآباژور، تابلوها ،یدست عیمختلف همچون صنا

خارج  یساله گمرگ برا کیاخذ مجوز  یبه معنا کاپوتاژ
 کندیادعا م رانیآمار ا مرکز. کردن خودرو از کشور است

خوزستان و لرستان در  یهااستان یرسم یکاریکه نرخ ب
درصد بود. نرخ  ۱۶.۱درصد و  ۱۶.۲ بیبهار امسال به ترت

درصد ۱۲.۵درصد و ۱۴.۷کرمانشاه و کردستان هم  یکاریب
 ندگانینما یو حت یفعاالن کارگر یول .اعالم شده است

را  رانیاعالم شده از طرف مرکز آمار ا یکاریمجلس نرخ ب
 .دانندیمناطق خالف واقع م نیدر ا

کارگران  گزارش داده که اکثر ترشیفرانسه پ  یخبرگزار
وارد کردستان عراق  یست یماهه تور کی یزایبا و یرانیا
دوباره به عراق  ،یاهفته کی یاو پس از وقفه شوندیم

 یهادر مسافرخانه ،یکارگران ساختمان شتری. بگردندیبرم
 در .کنندیسه دالر اقامت م یشب هیبا کرا لیارزان ارب

 یدست ساز گچ یهافروش مجسمه  یاز دانشگاه سنندج است، برا یاضیر لیساله که فارغ التحص ۲۸جوان  کیفرانسه آمده بود که  یگزارش خبرگزار
                                                                   .دیآیم لیبه ارب

                                                                                        
                                                                                              ****    
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 اخبار کودکان کار 
 

 آور خانوادهگرد نانکودکان زباله

عمدتا مرد  کنندیگرد کار مکه به عنوان زباله  ی»افراد یگردزباله یطرح مطالعات یو مجر ییدانشگاه عالمه طباطبا یعلم اتیه یاز اعضا یکیبه گفته 
 «.هزار تومان است ۸۰تا  ۵۰ نیمواجهند و درآمد روزانه آنان ب هایماریگرد(، با انواع بهستند ) کودکان زباله

 م؛یما از آنها خبر ندار دیاست که شا یوجود دارد، زباله گردها جلو صحنه هستند و در پشت صحنه مسائل یررسمیو غ یرسم یافزود:»زباله گرد یو
 رندیپس بگ  هحقوق خود را از جامع  کنندیافراد تالش م  نی. اشودیم  جادیفرد ا  یبرا  یو روان  یپر مخاطره است و انواع مشکالت بهداشت  یشغل زباله گرد

 لیحوزه کودکان کار معتقدند که کودکان کار از تحص یاست که فعاالن مدن یدر حال نیا «.شوندیمواجه م هایانواع سخت و عمدتا مهاجر هستند و با
درصد آنان تنها نان آور خانه  ۴۰که  دهدیکودک زباله گرد خبر م ۴۷۰۰از حضور  یررسمی. آمار غ کنندیم یها زندگزباله یبازمانده در محل نگهدار

پسماند  یگردش مال  ۹۷سال  یررسمیغ  یهایاست که در بررس گفته  زین یشهرساز و پژوهشگر شهر کی.سال سن دارند ۱۵تا  ۱۰ نیهستند و ب

فعاالن در  گزارش.شدیدرصد را شامل م ۷۰ یررسم یغ  یدرصد و سهم جمع آور ۳۰ یتومان بود که سهم شهردار اردیلیم ۲۶۰۰خشک شهر تهران 

 ن یگفته کنشگران، با ا  به  .قرار دارند  یدائم  یو جنس  یدر معرض آزار جسم  رانیاز مناطق ا  یاریاست که »کودکان کار« در بس  یحوزه کار کودکان حاک
مسئول انتظار دارند که  ی. کنشگران از نهادهاشودیم یهم بدرفتار یابانیکودکان خ ینگهدار یدر مراکز دولت یکودکان نه تنها در جامعه، بلکه حت

 ابان«یکودکان کار و خ ی»طرح سامانده یطیشرا نیچن در.شودیهرگز برآورده نم رانیکه در ا یکودکان محروم اقدام کنند؛ انتظار طیبهبود شرا یبرا
  نه یو به مراکز قرنط  «یبه گفته خودشان »جمع آور  ابانهایکه در آن، کودکان دستفروش و شاغِل سطح خ  یدر خردادماه در دستور کار قرار گرفت؛ طرح

قوق کودک آغاز و ح  یفعاالن مدن  اریانتقادات بس  رغمیگذشته، عل  یهابار در سال  نیچندم  یطرح، که برا  نی. اما در ارتباط با اشوندیمنتقل م  یستیبهز
 یادیاز همان ابتدا مخالفان ز ،یاجتماع  یهاب ی»کودکان کار« در بستر آس یمعروف به سامانده طرح.مطرح است یاریبس یهایشده، سواالت و نگران

عادالنه ثروت و امکانات  عیدر توز هایاقتصاد و ناکام یهایی»کودکان کار« معلوِل نارسا دهیاستدالل استوار است که پد نیداشت. علت مخالفت آنها بر ا
 .باشدیجامعه م

                                                                                                ****                                                                                      
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 ایران و زحمتکشان کارگران 

  و دستفروشان در ایران  مربوط به کارگران؛ کولبرانسایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین خبرهای 
 . رنجها و اعتراضات خود را با ما به اشتراک بگذارید تا بصورت گسترده اطالع رسانی شود ،اخبار دردها. مطلع شوید
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