
 

 
 :فهرست مطالب

 در استان البرز  ییدردناک بخش زنان زندان کچو طیاز شرا  یمحمد  نیشرح خانم پرو  م زندان؛مفهو •

 نیشکنجه در زندان او  ریز  اشتکارانهیسال پس از قتل جنا۷،    یستار بهشت  ادیبه   •

 یفقر و خشکسال  لیدر شهرها، به دل مهیکشاورزان به کارگر روزمزد بدون ب   لیتبد •

  و باال رفتن آمار بازگشت بازنشستگان و سالمندان به بازار کار  یکمرشکن زندگ  یهانهیهز •

 رانیدر ا  افتهیموقت کار گسترش    یقراردادها  نیکارگران تحت فشار سنگ یشغل  تیامن •

 تیحاکم  یاسیو س  یسراب حق مسکن کارگران در گرداب بحران اقتصاد •

از   حاکمیت  یسراسر کشور و درماندگدر  اعتراضات مردم    فوران آتشفشان  ن؛یبنز  یگران  •

 لمیفرونشاندن آن + ف

 اخبار کارگری •

 اخبار کولبران •

 دستفروشاناخبار   •

 اخبار کودکان کار •

 
 
 

 
 
 
 
 

  ۱۳۹۸آبان ماه         



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 در استان البرز  ییدردناک بخش زنان زندان کچو طیاز شرا  یمحمد  نیشرح خانم پرو  مفهوم زندان؛

به شرح بخش  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد سیرئ بینا یمحمد نینوشته خانم پرو نیا در
 .پرداخته است گذردیم یالبرز بر او و بر زنان زندان ییاز آنچه که در زندان زنان کچو یکوچک 
 در استان البرز ییاز زندان زنان کچو ی: شرح یمحمد نیپـرو
 یخطاب به روحان یمحمد نیپرو

ورود و  یابتدا در .تجربه کردم ییمفهوم زندان را در زندان زنان کچو بار نیاول یبرا ۹۷ بهمن
بودند تعجب  تیریکه در اتاق مد یزنان یبرا یبرگه معرف یبر رو یتیعنوان اتهام امن دنیشن

 یتیپخش شد چون تنها متهم امن گرانید نیمن در ب یعنوان اتهام عیسر یلیبود و خ زیبرانگ
که حدودا  یبردند، سالن دراز نهیبه عنوان بند قرنط ۳به سالن شماره  مرا .آمدمیبه حساب م

در  ونیزیتلو کی .گرفته بودند یسه طبقه در آن جا یفلز یتختها فیدر دو رد یزندان ۵۴
سقف نصب شده بود که کنترل خاموش و روشن کردن آن دست مسئول بند که خود  یک ینزد

هر کس  گفتندیو م شدینم عیتوز یاروزنامه چیه .با سابقه بود قرار داشت انیاز زندان یک ی
 .اورندیروزنامه ب شیدر زمان مالقات، برا کباری یااش تقاضا کند تا هفته از خانواده تواندیم

کانال   ضیچکار” و اجازه تعو یخواهیاخبار را م داد”یکه با تمسخر بهت جواب م یکردیالتماس مسئول بند را م دیبا ونیزیار از تلواخب دنیشن یبرا
که دست و پا شکسته در زمان کوتاه تماس   یحاکم بود اال اخبار یو خلع کامل خبر یجامعه به دور بود عیعمل از کل وقا در .دادیبهت نم را ونیزیتلو

از خودش و چند نفر  ریدست مسئول بند بود و به غ ارشیهفت فوت قرار داشت که باز اخت خچالی کیسالن  یانتها در .یآوردیبدست م یتلفن
 .حق دست زدن به آن را نداشتند گرانید اش،یکمک 
 ییآب از دستشو یتوانستیم ینوشابه داشت یبود و بطر اریآب خوردن اگه شانس باهات  یبرا .کردندیم یاشان را کنار تخت شان نگهدار ییمواد غذا افراد
با سه  یبهداشت سیسرو هی .کردندیم افتیو … را با هم در یینان و قند و چا یهارهیسفره بودند و ج کینفر  ۵ هر. یکن یو کنارت نگهدار یپر کن

 لیبه همراه سه پتو به من تعلق گرفت، تمام وسا یتخت .شدیپرده کلفت از سالن سکونت جدا م کیالن بود که با س یبا دو دوش در انتها یتوالت و حمام
 .و تره بار قرار داشت وهیم یکیپالست یبدون موکت و فرش در سبدها نیزم یتخت بر رو ریخوراک و پوشاک و ظروف افراد در ز

کرده  دایو بشقاب حکم طال را پ وانیپخت و پز بودند، ل یبرا یظرف ینفر دارا ۵را دارد و به ندرت هر  ایمیحکم ک نجایزود متوجه شدم ظروف در ا یلیخ
 میقابل خوردن است برا ریزندان غ یبودم غذا دهیشن نکهیآن شدم و ا نییفوق العاده پا تیفیشد متوجه ک عیکه توز ییغذا نیاول .رفتیبود و به سرقت م

آشپزخانه دو در  هیو  یگاریکتابخانه و کارگاه ب کیدرمانگاه و  کیبودند  یبند زندان نیکل، زنان در چهار سالن همانند ا در .شدیملموس م شیاز پ شیب
 .زندان بود نیدر ا یداغون و پر از چاله و چوله سهم زندگ اطیح کیآبجوش و  هیته یسماور بزرگ برا کیشعله گاز و  ۵دو، با 

 را در شانهینفر سهم ۲۵۰ دیآنها نپخته هستند و با دمیبعد با تعجب د کنندیو تخم مرغ دارند پخش م ینیزمبیس دمیغذا د عیاز شبها موقع توز یک ی
 یبه قول و رینان و پن تیاکثر لیدل نیامکان نداشت، بهم عمال نکاریظروف، خودشان آماده کنند که ا یابیشعله گاز موجود با نا ۵ساعت هشت شب با 

 یچاقو به سخت یمصرف شده به جا یپخت آماده کنند با استفاده از درب کنسروها یرا برا ینیزم بیس خواستندیکه م یخوردند، تعداد اندک یحاضر
 .پوست و خرد کردن وجود نداشت یبرا ییچون چاقو کردندیو خرد م کندندیگردن کلفت را پوست م یهاینیزم بیس
 میداشت اریشب در اخت ۸صبح تا  ۸شستن پتو و موکت و پهن کردن لباسها از ساعت  ،یمتر مربع بعنوان هواخور ۲۰۰از  شیبه وسعت ب یاط یح
 .یدر آن ورزش کن یتوانستیموجود نداشت و اصال نم تیبا جمع یتناسب چیکه ه یاط یح
 .وجود نداشت ییفرچه چون فرچه یبود به جا یک یپالست ییموکت با دمپا یصحنه شستشو دنید ختیبار تعجبم را برانگ نیاول یکه برا یزیچ
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نفر بود با  ۵آن لگن  یمهیآب را از وسط نصف کرده بودند که هر ن یتریل ستیگالن ب کیلباس،  یشستشو یبه اصطالح لگن داشتند برا کینفر،  ۵ هر

 .رفتیوانفسا بازار به سرقت م نیکه آن هم در ا دادیآن دستانتان را شکاف م دنیناصاف بر که بر اثر ییلبه ها
 جادیا یقرار داشت تا بتواند نظم انیاز زندان یک ی اریاز سالن در اخت یادر گوشه یزندان ۲۵۰کل  یتلفن برا یعدد گوش ۴تماس با خانواده و بستگان  یبرا

ساعت پس از ثبت نام  ۲وقت تلفن به هر کس تعلق داشت که حدودا  قهیدق ۱۵ انیروز در م کی .و تعداد محدود تلفن یهمه زندان نیا یتقاضا یکند برا
بود، البته به صورت داوطلبانه،  انیغذا به عهده زندان عیها و توزو سالن اطیو ح هایینظافت دستشو تمام .دیرسینوبتش م ،یطوالن یو قرار گرفتن در صف

 .گرفتیزمان اضافه تلفن به آنان تعلق م قهیده دق ایو  زیالعاده ناچکارها، مبلغ فوق نیدر صورت انجام هر کدام از ا
انجام  گاریپاکت س کی افتیدر یغذا را برا عیزباله و توز نیسنگ یسطلها هیتخل ،یبود که عالوه بر نظافت عموم یازن قد بلند و کمر خم شده زهرا

و تا خشک نشدنش حق آوردن  شدیپهن م یهواخور اطیلباس در ح دیبود، چرا که با یاز مشکالت اصل یکیشستن و خشک شدن لباس  معضل .دادیم
فرستاده  شانیبرا یپول ایلباس و  چیبودند که خانواده، آنها را ترک کرده بود و ه یکارتن خواب زندان ییتعداد باال چون .میلباس به داخل بند را نداشت

جان و لباسها کلفت،  مهیبود و آفتاب ن زمستان.یکردیتا خشک شدن لباست از آن مواظبت م دیو با شدیم دهیلباسها در موقع خشک شدن دزد شدینم
 ۲صبح هر  ۷ساعت تا  نیاز ا دندیخوابیخوابها ساکت مرخت یهمه تو دیبا ۱۰ ساعت .یبودیمواظب لباست م دیسرد با اطیبود که ساعتها در ح نیا

 ساعت .گرفتیم ه یوقت اضافه تلفن هد قهیدق ۱۰ کردیکه م یخدمت یو برا دادیم یو نگهبان رفتیبه صورت داوطلبانه در طول بند راه م نفرکیساعت، 
 … و کارگاه و اطیو بعد صبحانه و روانه شدن به ح ینرمش دسته جمع کیو بعد  گرفتیبود و اول شمارش افراد بندها صورت م دارباشیصبح ب ۷

به  یگاریب ینفر برا ۵۰از  شیروز ب هر .شدیمتفاوت م دشیکدام کارفرما با زندان قرارداد داشت، تول نکهیدر جنوب زندان قرار داشت که طبق ا یکارگاه
در قسمت  من .کردندیم دیبار مصرف را تول کی یمارستانیلباس و مالفه ب یهاکه من همراه آنان شدم بسته یروز .رفتندیکارگاه م یدیتول یاتاقها
در آن بودم که من  یدوخت آنان و اتاق گریو اتاق د هیبرش مواد اول یاتاق .مختلف مشغول کار بودند یمشغول شدم کارگران در اتاقها یبندبسته
زمان  قهیدق ۱۰ یهر روز کار یبرا .زنان بود یگاریبعد از ظهر زمان ب ۴تا  ۲ظهر و بعد، از ساعت  ۱۲صبح تا  ۹ساعت  از .دادیآن را انجام م یبندبسته

  یکدام کارفرما نمیشدم بب کنجکاو .گرفتیبه آنان تعلق م ماهکی یهزار تومن برا ۱۰۰ زیمبلغ ناچ یرفتیاگر بطور مرتب در همه روزها م ایاضافه تلفن و
به عراق صادر  داتیتول نیکه ا گفتندیم کارگران.بردیسود م داتشیتول یکار مفت زندان برا یرویاست که از مکان و ن داتیتول نیخوشبخت پشت ا

زندان  ۲۰۹بند  یشبانه به انفراد ،یگاریروز ب کی یکارگاه کار کردم که بعد از خستگ نیروز در ا کی .زندان قرارداد دارند سیبا رئ انیو کارفرما شودیم
 .بردمیم یدر آن پ یاز زندگ یشتریب یهابه گوشه تریزندان بود که مطمئنا با گذشت زمان طوالن نیروزه من در اتجربه سه نیا .منتقل شدم نیاو

 ۹۸آبان  ۳                .رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد سیو نائب رئ رانیا یفلز عیسابق کارگران صنا ندهینما یمحمد نیپرو
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 پیشکنجه + کل  ریز  اشتکارانهیسال پس از قتل جنا۷  - یستار بهشت  ادیبه  

 

 میگذاشت دانیبه م پا»
 میابییم ییاز قفس تن رها ایمبارزه  نیا در
 میشکنیقفس ظلم شما را درهم م ای

 «رانیا یجانم فدا رانیو ا یرانیا ندهیو پا زنده
 یکس کرد،یم یزندگ میدر رباط کر نیرنشیفق یا، که در محلهیستار بهشت درباره

 .دانستینم یزیچ
 یااز هم نسالنش، با مادرش در خانه گرید یاریساله مانند بس ۳۵کارگر  نیا

را آغاز  ران«یا ی»جانم فدابه نام  ینوشتن وبالگ یاما وقت کرد؛یم یکوچک زندگ
 .شد رورویز اشی کرد، زندگ

 
 

اش توسط ماموران در خانه ۱۳۹۱آبان  ۹ خی( در تار۱۳۵۶)متولد  یبهشت ستار
 .کرد رانیا یشکنجه جان خود را فدا ریروز، ز ۴آبان همان سال، پس از  ۱۳فتا، بازداشت شد و روز  سیپل

کردند و در  رشی. دستگتاختیو شجاعانه به ستمگران م نوشتیم نترنتیدر ا یاری. مثل بسدادیاش را مخانواده بود که خرج یکارگر زحمتکش ستار،
 .دیشد تا به شهادت رس بازداشتگاه آنقدر شکنجه

 .دیبعد آزاد گرد یاز قاتالن وابسته به نظام، اندک یاریاما مانند بس د؛یبه سه سال حبس محکوم گرد قاتلش
بپوشد، دهان  دیبا اهیرخت س یکردند به مادرت بگو به زود دیبنده را تهد روزینوشت: »د نیپست خود در وبالگش چن نیدر آخر ۱۳۹۱آبان  ۸روز  ستار

 نمیبیکه م یزیچ میگویم ؛یکنیم ادیز یوراج ندیگویمکه الزم به بستن دهانم باشد.  دهمیانجام نم یکار میگویم ؟یبندیگشادت را نم
 دیوگرنه خفه خواه دینکن یرسانو اطالع  دیخفه شو دیشما با م،یدهیرا انجام م یهر رفتار میکنیم میبخواه یهر کار ندیگویم سم؛ینویرا م شنومیم

 !بداند چه بر سر شما آمده یکس نکهیشد؛ بدون نام و نشان! بدون ا
 دیآ خشم مردم که چون پتک برسرتان م ریدر ز دیکوه باش د؛یشو یذوب م رانیدر کوره خشم مردم ا دیشما آهن باش میگویم یاسالم یجمهور به

 .دیشویم دهیپاش
 !رانیا ی! جانم فدارانیا ندهیو پا زنده
 :اعالم کردند یادر نامه یسایس انینفر از زندان ۴۱از انتشار خبر مرگ ستار،  پس

 «.استمختلف بدنش مشهود بوده  یهابوده و آثار شکنجه در تمام قسمت نیاو ۳۵۰در بند  ۱۳۹۱آبان  ۱۱و  ۱۰ یروزها یبهشت ستار»
اند و بسته یرا به صورت قپان شیهاشده، دست زانیمورد ضرب و شتم قرار گرفته، از سقف آو رانیا سیدر بازداشتگاه پل ینامه گفته شده که بهشت نیا در

 .اندبا لگد به سر و گردنش ضربه زده
 .میداریم یباختنش گراممردم کشورش بود، در سالگرد جان یخواهیآزاد یکارگر زحمتکش را که صدا نیا ادی
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 یفقر و خشکسال  لیدر شهرها، به دل مهیکشاورزان به کارگر روزمزد بدون ب   لیتبد

به  رانیا یهامنتشره، کشاورزان محروم روستا هایگزارشاخبار و به  بنا
 یهاسراسر مشقت خود و خانواده یگذران زندگ یبرا ،یخشکسال لیدل
 .اندشده  لیبه کارگر روزمزد در شهرها تبد رشانیفق

و  یآبیبحران ب ،یفعل تیسال از حاکم ۴۰به  کیاز گذشت نزد پس
تا آنجا ابعاد  رانیاز ا یعیوس یهادر بخش یروند رو به رشد خشکسال

که در  ندیگویکرده است که مقامات به صراحت م دایپ یو هولناک قیعم
شده  یدچار خشکسال رانیاز مساحت ادرصد  ۸۵از  شیب ریدهه اخ کی

خاش،  نینان، از تم یالقمه یکشاورزان محروم که برا نیاز ا یک ی .است
 ،رودمیو به تهران  دیمایپیرا هر ماه م لومتریاز دو هزار ک شیب
ام را در روستا بگذارم … به ندارم؛ مجبورم خانواده یا: »چاره دیگویم

 یهاکتشر یو کارگر نظافتچ میایتهران ب
 بیهفته کنار همسر و دو فرزندم هستم؛ آنهم با ج کی تیرفت و برگشت؛ هر ماه نها ریاز خانواده و سه روز در مس رروز، دو ستیب یباشم؛ ماه یخدمات

 «...یو با شرمسار یخال بًایتقر
 .ردیگیروزانه صد هزار تومان مزد م کند؛یبه صورت کارگر روزمزد کار م تختیپا یاز صدها شرکت خدمات یکیدر  یو

 ستیکه بعد از ب کندیم افتیهزار تومان در ۷۰ یحساب روز نی. با اکندیهزار تومان از حقوق او کسر م ۳۰خواب موقت، شرکت  یوجب جا کی یبرا
 .رسدیهزار تومان م ۴۰۰و  ونیلیم کیاش به زحمت به روز، درآمد ماهانه

و  میفتیهم که از کار ب یروز م؛یریگیحقوق م م،یکه کار کن یندارد؛ تا روز مهیکارگر روزمزد که ب م؛یستین مهیب ما»:دیگویکشاورز محروم در ادامه م نیا
 «...داشت مینخواه یمنبع درآمد چیه م،یکار کن مینتوان

مانده و نه  یباق یچندان یو دوغ و کشک تا دلتان بخواهد، بود؛ اما حاال نه علوفه ریش زد؛یحرف اول را م نیدر تم یدامدار ها،می: »قدکندیاضافه م یو
 یدرست و حساب نها نه کارخامحل سکونت م یلومتریکه تا چند صدک نجاستیا بتیاند؛ اما مصگرفته شیترها راه مهاجرت به شهرها را پجوان ؛یدام

 تختیبه پا یکار روزمزد یکه برا میناچار نیبنابرا ست؛یکجا کار ن چیه ؛یدر خراستان جنوب نیو قا رجندینه در خاش و زاهدان، نه در ب ؛یهست و نه کار
 .«مییایب

 و بلوچستان ستانیدر استان س یکارینرخ ب نیباالتر
 .درصد ثبت شد ۱۵.۲و بلوچستان با رقم  ستانیدر استان س یکارینرخ ب نی، باالتر۹۸در فصل تابستان  ران،یگزارش مرکز آمار ا نیاساس آخر بر
از مناطق  یدر برخ یکارینرخ ب نیانگیزاهدان در مجلس گفت: »م ندهینما یاریشهر یعلنیرابطه حس نیاست که سه سال قبل در هم نیا تیواقع اما
 «.درصد است ۴۵چستان و بلو ستانیس

در  یکاریب یبحران تیوضع یایگو یدرصد ۱۵.۲سال قبل است و آمار  ۳بدتر از  اریبس تیوضع ،یبحران اقتصاد تیو وضع یاست که االن با گران واضح
 .ستیاستان ن نیا

بطور موقت در فصول  یکه از بلوچستان و خراسان جنوب یکشاورز یبه کارگران فصل توانیکارگران روزمزد که دور از خانه خود هستند، م انیم در
 .اشاره کرد کنند،یبه رفسنجان و دامغان مهاجرت م ینیچپسته

. البته در کنندیکار م ،یخدمات یهاشرکت یا قرارداد روزمزد براو ب ندیآیبزرگ م یهستند که به شهرها زین یچو نظافت یکارگران خدمات ن،یب نیا در
 تیفعال ،یاجتماع تیو حما یشغل تیامن چیبزرگ، بدون ه یهم هستند که دور از خانواده در شهرها یشخص یهادستفروشان و مسافرکش انیم نیا
 .کنندیم

 نیجزو دشوارتر دهند،یرا انجام م لیوسا ییجابجا ایهشت ساعت، کار دشوار نظافت و  یروز مه،یاز ب یکه بدون برخوردار یکارگران خدمات تیوضع
 .ستیکار روزمزد طیشرا
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 انریو باال رفتن آمار بازگشت بازنشستگان و سالمندان به بازار کار در ا  یکمرشکن زندگ  یهانهیهز

 شان،یمخارج زندگ نیتأم یبازنشستگان برا حقوق
 یبخصوص اگر که آنها مستاجر هم باشند، کاف

و تورم باال،  یموضوع همراه با گران نی. استین
از بازنشستگان و سالمندان  یاریباعث شده تا بس
 .کار باشند یدوباره در جستجو یپس از بازنشستگ

و  نییپا یبودن سالمندان به دستمزدها یراض
صاحبان  زین یامهیاز پوشش ب یعدم برخوردار

 یها را بر آن داشته تا در پاغل و کارگاه مش
بازنشستگان و  انیکار خود از م یرویاستخدام ن

کانون  رهیمدئتیه یاز اعضا یک یسالمندان باشند. 
گفته است که  ،یاجتماع نیبازنشستگان تأم

 .کنندیم افتیتومان در ونیلیممین ریاز بازنشستگان حقوق ز یو برخ کنندیم افتیبازنشستگان، حداقل حقوق را در ددرص٦٠
 تا عمل حقوق بازنشستگان از وعده  یساز همسان

از سالمندان پس از  یبخش لیدل نیکار شوند. به هم یبازارها یاند تا دوباره راهبازنشسته مجبور شده ونیلیم میونکیبهداشت اعالم کرده است که  وزارت
 .ستندیحاضر به ترک بازار کار ن ،یشغل تیها حضور و فعالسال

از دوران قبل از سن اشتغال و  یاتجربه هایرانیاز ا یاری. بسدهندیم لیرا تشک رانیبازار کار ا نیدرصد شاغل۷که سالمندان شاغل  دهدیآمار نشان م نیا
 .تا کهولت مجبور به کار هستند ین کودکپس از آن ندارند. آنها به ناچار از دورا

 یهایماریباال به انواع ب نیآنها که در سن یازهاین یآنقدر کم است که پاسخگو زانشیم کهنیا ایو  ستندیبرخوردار ن مهیاز ب ایبـازنشستگان  رانیا در
 .ستین شوند،یمبتال م برنهیهز

که  یکسان یو مراقبت یدرمان یهانهیکاهش هز یبرا یامهیب نیچن رانیاما در ا برند؛یسالمندان سود م مهیجهان از ب یاز کشورها یاریدر بس سالمندان
 .اند وجود نداردپا به سن گذاشته

مختلف کشور باشند. آنها از حقوق  یهادر استان یثابت تجمعات اعتراض یهاهیاز پا یک یعوامل دست به دست هم داده است تا بـازنشستگان  نیا همه
 هستند. یو نرخ تورم، شاک هامتیق شیخود با روند افزا یافتیتراز نبودن سطح مبلغ درخود و هم نییپا
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 رانیدر ا  افتهیموقت کار گسترش    یقراردادها  نیکارگران تحت فشار سنگ یشغل  تیامن
فشار   ریدرصد کارگران ز۹۵

 نیموقت کار قرار دارند. ا یقراردادها
و  و کمتر  کسالهیقرارداد  یکارگران دارا

 دیسف یقراردادها یدارا یبرخ یحت
هستند.  یشفاه یامضا و قراردادها

کوتاه  یدر معرض قراردادها زین یبرخ
 .هستند کماهیو  ۲، ۳مدت مانند 

دستمزد  تهیکم سیرئ یقیتوف فرامرز
کار در گفتگو با  یعال یشورا

فارس، در مورد  یخبرگزار
موقت کار گفت: »از   یهاقرارداد

کار در سال   دیکه قانون جد یزمان
 .موقت کار شده است یهاقرارداد جادیامر باعث ا نیقانون اجرا نشده و ا نیا ۷شد، ماده  بیتصو ۱۳۶۹

که خواهان استخدام در مشاغل موقت  ینظر دائم و موقت بودن اعالم کند و کسان مشاغل را از تیقانون کار، وزارت کار موظف است، ماه ۷ماده  براساس
 « .کار موقت هستند یهااجرا نشده، اکثر قرارداد یماده قانون نیدائم هستند، از ابتدا مشخص باشد؛ اما چون ا ای

شش، سه و دو ماهه و  یهااکنون به قراردادو هم افتهیها کاهش و دو ساله بودند که بعدًا زمان آن کیها به صورت موقت ابتدا قرارداد یقیگفته توف به
بازار کار، چون کارگران  یفعل طیدر شرا ،یاز فعاالن کارگر یک ی امضا به گفته دیسف یرابطه با قراردادها در .انددهیامضا رس دیسف یهاقرارداد یحت

 نیا یبرا نهایچک به کارفرما بدهند. همه ا یامضا کنند. آنها مجبورند حت گذارندیم شانیندارند، مجبورند هرچه جلو یاانهپشتو چیهستند و ه یخالدست
 .کار کنند نداست که فقط بتوان

نامتوازن  یگریاست و د یشغل تیفقدان امن یک یامضا،  دیسف یهاهیکار، علل گسترده شدن تسو یعال یکارگران در شورا ندهینما ییخدا یگفته عل به
 .موجود است یاز تقاضا  شتریکار ب یرویبودن بازار عرضه و تقاضا که در آن، عرضه ن

نامه مذکور، حداکثر مدت موقت  نیآئ ۲موجب ماده  به» :نامه گفت نییآ نیکارگران در رابطه با ا یصنف یهاانجمن یکانون عال سیرئبینا یچمن ناصر
کارها با هر   لیقب نیا یاز سه سال برا شیشده است و انعقاد قرارداد موقت ب ینیبشیمستمر دارد، سه سال پ ریآنها جنبه غ تیکه ماه ییکارها یبرا

 «.تعداد کارگر ممنوع است
با نامه اخراج کارفرما مواجه  دهندیهم که درخواست م یو کارگران میهست یها فاقد تشکل کارگر از استان یاریادامه داد: »متأسفانه در بس یچمن

داشتن قرارداد  لیسال سابقه کار به دل ۲۰که با وجود  یکرد: »هستند کارگران دیتاک نیهمچن یو «کنند یریگیتا نتوانند مطالبات خود را پ شوندیم
 « شوندیم هیارداد کار ناچار به تسواخراج و پس از اتمام قر یبه راحت سالهکیکوتاه مدت شش ماهه و 

کارگر را  مهیب ای انیمحرومند و کارفرما یکاریب مهیب یمقرر افتیاز کارگران از در یاریاظهار کرد: »بس ،یکاریب مهیب یسپس با اشاره به پرداخت مقرر او
 استفاده کنند. یکاریب مهیتا نتوانند از ب کنندیقرارداد کارگر را اخراج م انیقبل از پا ای کنندیبه طور کامل رد نم

 .«کنندیکار سو استفاده م یرویشده که از ن لیمتخلف تبد انیبه ابزار دست کارفرما مساله نیا
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 تیحاکم  یاسیو س  یسراب حق مسکن کارگران در گرداب بحران اقتصاد

تومان  ونیلیم ۸از  رانیفقر در ا خط
گذشت و سفره کارگران روز به روز  

و  دیحداقل ام ایآ شود؛یم تریخال
جهت حق مسکن کارگران  یاندازچشم

 مانده است؟ یباق
متوسط  یگزارش بانک مرکز طبق

متر مربع  کیو فروش  دیخر متیق
معامله شده از  یواحد مسکون یربنایز

شهر  یمعامالت ملک  یهابنگاه قیطر
هزار تومان  ۷۲۰و  ونیلیم ۱۲تهران
سوم دستمزد  کیپرداخت  اگر .است

حق مسکن  ایکارگران بابت اجاره خانه 
 نیا م،یکن یابیکارگران را معقول ارز
 تومان است. ونیلیاز هفتاد م شیب یچهل متر یهاخانه متیق زیمثل نواب ن ییهاتومان رهن خانه خواهد بود که االن محل ونیلیمقدار برابر با هشت م

تومان  ونیلیهشت مماه از مرز  وریکار گفت: »سبد معاش در شهر یشوراها یدستمزد کانون عال تهیکم سیرئ .ندارند آنبابت  پرداخت  یکارگران پول
را داشته باشد، در  یمعمول یزندگ کینفره اگر بخواهد  ۳.۳خانوار  کیتر، است؛ به عبارت ساده دهیهزار تومان رس ۷۴و  ونیلیگذشته و به هشت م

 «.هزار تومان درآمد دارد ۷۴و  ونیلیبه هشت م ازین ۹۸ ورماهیشهر
 دارشان را ندارند، تنها راه خانهپرداخت اقساط ییکه توانا یاز حق مسکن کارگران و اقشار تیحما یالذکر برافوق یشتیهر حال عطف به سبد مع به

 ستهزار تومان است کارگر فقط قادر ا ۵۰۰و  ونیلیم ۱که  ۹۸شده سال  نییدشوار آنان است. با حقوق تع یمزد طیشان در نظرگرفتن شراکردن
کالن مسکن  متیق تواندیکارگر چگونه و از کجا م کیاوصاف  نیو معلق است. با ا فیبالتکل گرشیروز د ۲۰کند و  نیروزش را تأم ۱۰ یشتیمع حتاجیما

از کارگران از نعمت داشتن مسکن  یادیز یهاوجود دارد؛ اما بخش یادیز یخال یهااالن در تهران خانه نیهم جهیدر نت را بپردازد و صاحب مسکن شود؟
 پاسخگو است؟ یمحروم هستند. چه کس

. شودیکارگران وارد م یفرساطاقت یبر زندگ امانیو متقاباًل فشار ب دهدیوش کرده و انجام نمخصوص را فرام نیخود در ا فیدولت وظا متاسفانه
در  یدیام چیه گرید و اندازندیشان را به هوا مکنند، کاله نیرا روزانه تأم شانموتیدارند. آنها اگر بتوانند قوت ال یسخت و بغرنج اریبس طیکارگران شرا

 .داشته باشند دیدار شدن نبابابت خانه ندهیآ
باال بابت مسکن به  یهابا بهره ییهاشود، اگر قرار باشد وام نهینهاد ینینشهیشود و حاش نیکردن آنان تام نینشهیقرار باشد که مسکن کارگران با حاش اگر

ها اختصاص دهد و وام پرداختاز دستمزد خود را بابت باز یاها بپردازد و بخش عمدهوام نیا هیعمر خود را به تسو یکارگران پرداخت شود و کارگر سالها
در  یقانون اساس ۳۱رح خود را از اصل ! تازه کارگران حق مص؟یو چه رفاه یتیچه حما گریکار کند، د فتهیبه خاطر پرداخت آن مجبور شود، دو ، سه ش

 .خواهندیرابطه م نیا
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 لمیاز فرونشاندن آن + ف  حاکمیت  یخشم و اعتراضات مردم سراسر کشور و درماندگ  فشانآتش  ن؛یبنز  یگران 

که در مهرماه امسال اعتراضات مردم و اقشار  میو گفت میصحبت کرد ۹۸اعتراضات اقشار مختلف مردم در مهرماه  یریاز اوجگ نیشی»گفتار هفته« پ در
 .است دهیاعتراضات عمق بخش نیبر ا یکاریتورم و ب ،یگران ،یشتیدر جامعه با شاخص خط فقر، سبد مع یطبقات یهاادامه داشت و شکاف وقفهیمختلف ب

 یها همواره به سرعت، رنگ و بودر بزنگاه رانیبه مطالبات مردم را نداشته و ندارد، اعتراضات مردم ا ییاراده و توان پاسخگو تیکه حاکم ییآنجا از
 .ردیگیبه خود م یاسیس

را در وحشت فرو برده است. نقطه  تیحاکم یاست که اکنون سراپا نیبنز ختهیگران کردن افسارگس هیعل ینمونه بارز و برجسته آن، اعتراض سراسر
 هاست ک رانیدر ا یشهر بود. اکنون کمتر شهرستان ۴۵از  شیدر ب نیبنز متیق یدرصد ۵۰ شیافزا یو در پ ۹۸آبان  ۲۵شروع اعتراض، صبح روز شنبه 

 .نباشد نیشاهد تظاهرات خون
 .واقف است یکه نظام هم به عمق آن به خوب یراناند؛ بحکرده ریتفس یبحران اریرا بس رانیاوضاع ا یاسیمسائل س ،کارشناسان

شده است. اکنون اعتراض  شتریبه مراتب ب م،یشاهد آن بود ۹۶ ماهیاز آنچه که در د ر،یدر چند روز اخ تیاز حاکم یتیتظاهرات مردم و درجه نارضا شدت
قوا که در  سهآن ندارد. سران  یبرا یحلراه چینان شب هم ندارند و حکومت هم ه یاست که آنها حت نیاعتراض مردم به ا ست؛ین نیبنز یتنها به گران

که   کردندیتصور م یو روحان یارا از جانب مردم نداشتند. خامنه یخشم نیور شدن چنگرفتند، تصور شعله نیبنز متیق یبه گران میاقتصاد، تصم یشورا
 .ستندین هاابانیاز خ ینیعقب نش بهحاضر  نکیبه ستوه آمده از فقر و چپاول روبرو شدند که ا یبا مردمگردنه به سالمت عبور کنند؛ اما  نیاز ا توانندیم

اند. آنها در نگذاشته یخروج از بحران باق یبرا یراه چیخود به خارج از مرزها، ه دیبر انتشار عقا یو متک  یضدمردم یهااستیس لیدولتمردان حاکم، به دل
 .اندافتاده ریبد و بدتر گ نیبه مثابه انتخاب ب ینینشو عقب شتریخشونت ب نیب یانقطه نیچن

وپا خود دست یبرا یجهنم واقع کی یکارشان درها نیکه با ا دانستندی. آنها نمکندیها مردم را سرکوب کرده و مروش نیتربا بزدالنه رانیدر ا تیحاکم
 .کنندیم

پشت سر خود و نظامش  یهاهمه پل ،یو یهااستیو س یاز روحان تیکرد و با حما یریمردم موضعگ هیآبان، عل ۲۶ کشنبهیروز  حرفهایشدر  یاخامنه
 د و نه راه پس.دارن شیاند که نه راه پافتاده ریگ یادر نقطه نکیخراب نمود. غارتگران اموال مردم، ارودرروی مردم ایران را 
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که کشور به لحاظ  نندیبیبه چشم م انشیو اطراف یاخامنه نکیا

 نیاداره شده است. ا رقابلیغ شانیبرا ،یاسیس نکیو ا یاقتصاد
به  ن،یادیبن راتییجهت تغ یخیلحظه تار کیمردم  یبرا تیوضع

 .دیآیحساب م
کشتار  یبرا یتیامن یروهایبه ن یاخامنه  حیصر فرمان
 ن یبنز متیق ش یافزا دییو تا نیمعترض

 یاکه به گونه کندیتالش م یتیوضع نیدر چن تیحاکم
 کیرا محتاطانه از سر بگذراند؛ اما آنها تنها  طیشرا ز،یدارومرکج
قرار  دهیمردم کارد به استخوان رس گر،ید یدر سو ند؛یماجرا یسو

 .تابندیاوضاع را برنم نیاند که ادامه اگرفته 
به حالت  گریمعناست که اوضاع د نیبه ا نی. ادهندیرا نشان م تیمردم و حاکم نیتنش ب شیها، افزاپس اوضاع به هر سو بچرخد، همه مؤلفه نیا از

 گذشته باز نخواهد گشت.
و ثروتمند جستجو کرد.  ریطبقه فق انیم یشونده طبقات قیو عم ندهیدر شکاف فزا دیها را باضاعترا نیمنشاء ا م،یاهم گفته نیاز ا شیهمانگونه که پ

 «.هستند یقطع یهاکمک ازمندین رانیخانوار در سراسر ا ونیلیم ۱۸اعالم کرد که » زدیدر سفر به  یروحان
تازه   یهاو آقازاده یحکومت یادیدرصد از ا ۴در دست  رانیگفته بود ثروت ا یجمهور استیدر دوره انتخابات ر یریبا جهانگ یونیزیدر مناظره تلو بافیقال

 !زنندیخط فقر دست و پا م ریدرصد ز ۸۰از  شیو ب ریفق گریدرصد د ۹۶است و  دهیبه دوران رس
در کار  یاهیو محصول کار کارگران و دهقانان است و بدون واسطه کار کارگر، سرما رانیاز آن مردم ا رانیو ثروت ا هیسرما کهیدر حال نجاست؛یا تناقض

 .زدیریدرصد م ۴آن  بیبه ج هاهینخواهد بود؛ اما عمال همه سود و سرما
 فوران کرد. نینچنیا نیاست که با گران شدن بنز یدر اعتراضات رانیمردم ا کپارچهیحضور  ،یضیشکاف و تبع نیبالفصل چن جهینت

  https://youtu.be/RRq2kt_QFgM      لینک فیلم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/RRq2kt_QFgM


  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 ناخبار تجمعات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایرا

 شمال نسبت به عدم پرداخت دستمزدشان  یاعتراض کارگران حفار
 نیدارد. ا تیحکا شانیدر پرداخت دستمزدها ریشمال  نسبت به تاخ یبه اعتراض کارگران حفار یافتیدر یخبرها

مسئول و  یپرداخت نشده و مراجعات مکرر آنها به نهادها شانیکه دو ماه است دستمزدها ندیگویکارگران معترض م
پرداخت  یبرا یزمان و موعد مشخص چیه نکهیا انیشمال با ب یحفار کارگران.مانده است جهینتیکارفرما تاکنون ب

 یناراض ریتاخ نیشرکت از ا یاتیو هم کارگران عمل ی:» هم کارگران ستادندیافزایاند، مدستمزد کارگران اعالم نکرده
 .هستند

 با کارگران یتیـ امن یسیپل ی کارگران شرکت واحد در خصوص برخوردها یکایسند هیانیب
ـ  یسیپل یبرخوردها یاهیانیتهران با انتشار ب یرانکارگران شرکت واحد اتوبوس یکای، سند۹۸ماه آبان ۶دوشنبه   روز
 .کشور را محکوم کرد یهابخش گریهفت تپه، هپکو، آذرآب و د شکریبا کارگران ن یتیامن
هفت تپه، هپکو و آذر آب اراک، عوامل  شکریاز جمله آمده است: »با شدت گرفتن اعتراضات کارگران ن انهیب نیا در
اند و کارگران در زندان محبوس نیاز ا یاند. تعداددست به سرکوب گسترده کارگران معترض زده  ییقضا ،یتیامن

 د هستند.«موقتا آزا اهدادگ یاز سو نیسنگ یهاقهیاز کارگران با وث گرید یتعداد
 کارگران بازنشسته صنعت فوالد کشور یتجمع اعتراض

 یبار نسبت به عدم همسان ساز نیچندم یکارگران بازنشسته صنعت فوالد کشور برا ۹۸ماه آبان ۷شنبه سه روز
از کارگران بازنشسته صنعت فوالد کشور در باره   یک ی .برگزار کردند یناکارآمد، تجمع اعتراض یدرمان مهیحقوق و ب

 نامهنییآ ۱۰۹ماده  ۵شدن تبصره  ییخواستار اجرا رانیخواسته همکاران خود گفت: »کارگران بازنشسته فوالد ا
 .«کنندیم یریگیپ جهیمطالبه به حق خود را بدون نت نیفوالد هستند و سالهاست که ا یشرکت مل یاستخدام

 خود تیوضع لیدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق و تبد رودنده یزمان عمران زاتجمع کارگران سا
چادگان در اعتراض به پرداخت  یگردشگر یحیتفر یروز تجمع کارگران دهکده نیدوم ۹۸ماه آبان ۸چهارشنبه  روز

 .خود برگزار شد تیوضع لیو عدم تبد رودندهیاز کارگران سازمان عمران زا ینشدن حقوق شمار
بود. آنها عالوه بر خواست  یاعتراض یسازمان، همراه با سردادن شعارها نیکارگران معترض مقابل دفتر ا تجمع

 خود شدند. یشتیمع تیخواستار بهبود وضع شان،یقراردادها تیمسئوالن به وضع یدگیرس
 

 خود به جنوب کشور یسوخت در سراسر کشور نسبت به انتقال اجبار یهاگاه یاعتراض کارگران جا
سوخت در نقاط مختلف کشور شاهد اعتراض کارگران شاغل در آن اماکن بودند.  یهاگاهی، جا۹۸آبان  ۹روز پنجشنبه 

خود به جنوب کشور اعتراض  یکارگران نسبت به انتقال اجبار نیتن از ا ۳۰۰از  شیگزارش آمده است که ب نیدر ا
 یکاریکه از ب یاقصه ست؛یطوالن یاسوخت کشور قصه  یهاگاهیاعتراض کارگران جا بیپرفراز و نش یقصه  .کردند
ق کارگران ساب کرده است. دایبازگشت به کار، ادامه پ یآنها برا یروزشبانه یهاشروع شده و با تالش یناگهان

 .«میرا بده هایو واگذار هایسازیتاوان خصوص دی: »چرا ما باندیگویسوخت کشور م یهاگاهیجا
 هفت تپه شکریکـارگران ن یتجمع اعتراض

هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت  شکریاز کـارگران مجتمع کشت و صنعت ن ی، جمع۹۸آبان  ۱۱روز شنبه 
 شودینشان م خاطر.شرکت دست به تجمع زدند نیا تیریخود،  در مقابل دفتر مد ۹۷و  ۹۶ یهاسنوات سال

به دفاع پرداخته و  شاناتیتر، از حق حاند، بلکه مصممنشدهتنها مرعوب سرکوب و خفقان  که کـارگران هفت تپه نه
 اند.اعتراض نموده  یساز یکردن کارگران و خصوص یو زندان هایریبه دستگ
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 ترش یکارگران شهردار یتجمع اعتراض

 یماه دستمزد عقب افتاده خود مقابل ساختمان شهردار نیرشت در اعتراض به عدم پرداخت چند یکارگران شهردار
 .شهر دست به تجمع زدند نیا

رشت به بهانه کاهش درآمد و  یکه مسئوالن شهردار ندیگویرشت در خصوص اعتراض خود م یشهردار کارگران
 .ورزندیم یماه دستمزد آنها خوددار نیاز پرداخت چند یازکمبود منابع مال یناش یبروز مشکالت

 

 ی دیمرکز تول نیا یلیدر اعتراض به تعط زیتبر یسازن یکارگران کارخانه کمبا یجمع اعتراضت
نسبت به  یتجمع اعتراض ییبا برپا زیتبر یسازنیاز کارگران کارخانه کمبا ی، جمع۹۸ماه آبان ۱۲دوشنبه  روز
 .کارخانه اعتراض کردند تیو وضع یدیواحد تول نیا آالتنیو ماش زاتیو تجه نیکارخانه و مصادره زم یلیتعط

و  نیکارخانه و مصادره زم یلینسبت به تعط یتجمع اعتراض نیا ییبا برپا زیتبر یسازنیکارخانه کمبا کارگران
 اعتراض کردند. یخصوص یهااز بانک یک ی یازسو یدیواحد تول نیا آالتنیو ماش زاتیتجه

 

 عقب افتاده  یاهواز نسبت به عدم پرداخت دستمزدها یاعتراض کارگران قطار شهر
 یاهواز نسبت به پرداخت نشدن دستمزدها یبه اعتراض کارگران قطار شهر ۹۸آبان  ۱۴شنبه گزارش در روز سه کی

اهواز  یماه کارگران شاغل در قطار شهر ۲۰حدود  یگزارش، مطالبات مزد نیبه ا بنا. شان اشاره داردپرداخت نشده
 مانکاریبه عنوان پ سونیاهواز در خصوص اعتراض کارگران گفت: »شرکت ک شهردار.پرداخت نشده است همچنان

اهواز از  یپروژه ندارد و پرداخت حقوق کارگران مترو نیا یبه عنوان کارفرما یاز شهردار یطلب چیاهواز ه یمترو
 است.« مانکاریجمله حقوق معوقه برعهده پ

 

 یساز یواگشت به خصوص ایشدن  یدولت یتپه بر سر دو راههفت
 یخود، شاک اریبس یاز درد و نادار زیهفت تپه ن شکریبودن شرکت ن یدر زمان دولت کهیتپه در حالهفت   کارگران

شدن  یسابق است. آنها خواستار ملغ طیبدتر و بد، همان شرا نیب سهیآنها در مقام مقا یابودند، درخواست مرحله
 مجتمع هستند. نیا تیو مالک تیریمد رییو تغ یساز یخصوص یتپه در راستاهفت یواگذار

 
 
 ست یگراف یگریکارشناس حقوق و د یکیدر تهران؛   یدر گاراژ یخودرو و شاگرد کیدختران مکان لمیف

حقوق و  یبا کارشناس یاحمد اری انای. کدیکن یگاراژ در تهران را مشاهده م کیدر  کیدختران مکان لمیف نیا در
مشغول  یک یمکان کیماه است که در ۵از  شیساله هستند ب ۲۹که هر دو  کیگراف یفرهمند با کارشناس لوفرین

 خودرو شوند. یاحرفه کیشدند تا بتوانند مکان یشاگرد
را کسب  کیمکان کیبتواند مهارت  نکهیا یبرا شیپ یدوست بودند مدت گریبا همد زین نیدو نفر که قبل از ا نیا

 حرفه شده اند. نیا یریادگیدر تهران مراجعه و مشغول به  یرگاهیکنند به تعم
 کارگر  ۱۶۰۰کارخانه فوالد ذوب آمل و اخراج  یلیتعط

مازندران بوده و در شهرک  یسازکارخانه قطعه نیکارخانه فوالد ذوب آمل که بزرگتر یلیبا تعط لنا،یگزارش ا به
: ندیگویذوب آمل )فذا( م نیفوالد کارگران .هستند یکاریکارگر آن در معرض ب ۱۶۰۰آمل واقع است، حدود  یصنعت

آبان ماه کارگران را به خانه فرستاده  لیمازندران از اوا یصنعت خودرو یسازو قطعه یکارخانه فوالد نیا ی»کارفرما
تاکنون فقط با  حالنی. با اشودیروز تماس گرفته م ۱۰ یمجدد کارخانه ط  یاندازو گفته است که در صورت راه

 خود هستند.« یشغل تیارگران نگران امننفر از کارگران تماس گرفته شده و ک ۳۰۰ تا ۲۰۰حدود 
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 یاپیروز پ نیچندم یهفت تپه برا شکریو اعتصاب کارگران مجتمع ن یتجمع اعتراض

مقامات  یتوجه یهفت تپه در اعتراض به ب شکریکارگران مجتمع ن یروز متوال نیچندم ی، برا۹۸ماه آبان ۱۸شنبه  روز
 .زدند یشرکت دست به تجمع اعتراض نیمقابل ا شانیبه خواسته ها

خود از  یهابر خواسته ،یو سردادن شعار نان، کار، آزاد یتجمع اعتراض ییگذشته با برپا یهمانند روزها معترضان
 کردند.  دیعقب افتاده تاک یایو شرط حقوق و مزا دیو بدون ق یجمله پرداخت فور

 
 کارگران قند شوش یروز از تجمع اعتراض نیدوم
 یشغل تیدر اعتراض به وضع یروز متوال نیدوم یاز کارگران شرکت قند شوش برا ی، گروه۹۸ماه آبان ۱۹ کشنبهیروز 

شهرستان، تجمع  نیا یشان توسط کارفرما، در مقابل فرماندارخود و همکاران یاجبار یخود و اعزام به مرخص
دار عنوان کردند که به دنبال اعتراضات دنباله یتجمع اعتراض نیشرکت کننده در ا کارگران .برگزار کردند یاعتراض

اداره کار و  ،یاز فرماندار یندگانیشامل نما یبا حضور چند تن از مسئوالن شهرستان یکارخانه، نشست نیکارگران ا
 برگزار شد. یبا حضور کارفرما در محل فرماندار یاجتماع نیتام

 

 فروش محصوالتشان یفیبالتکل لیبه دل یکار خوزستانکشاورزان برنج خسارت 
و معتقدند که خسارت  ندیگویفروش برنج و شلتوک م یبرا شانیروزها نیاز درد ا یکار خوزستانبرنج کشاورزان

 .است شتریهم ب لیس یهاامروزشان از خسارت یفیبالتکل
مقابله با آن در خوزستان  یکشت تابستانه و ابتکار خودجوش کشاورزان برا یدر خصوص اقدام بازدارنده دولت برا او

رفتن محصوالت کشت زمستانه آنها ، در  نی، به کشاورزان استان خوزستان و از ب۹۸ لیس یهاگفت: »بعد از خسارت 
استاندار  یکشت تابستانه از سو تیستور منع و محدودکه امکان برداشت را از آنها گرفته بود، د یبهار سال جار

مختلف از  ینسبت به کشت محصوالت کشاورز یکاریمختلف استان با توجه به باال بودن نرخ ب یمردم و جوانان شهرها نیهم یخوزستان صادر شد و برا
 جمله برنج اقدام کردند.«

 هالمیف –و نداشتن سوخت  نیسنگ یهامه یمشهد در اعتراض به جر وندارانیاعتصاب کام
بد  تیدر شهر مشهد در اعتراض به کمبود سوخت، وضع وندارانی، کام۹۸آبان ماه  ۱۸روز شنبه  ،یافتیبه خبر در بنا
 در سطح شهر، دست به اعتصاب زدند. سیپل نیسنگ یهامهیو جر یشتیمع

 https://youtu.be/21vJkzM1fvAلینک فیلم:   
 

 

 روز از اعتصاب نیکارگران هفت تپه به سمت بازار در دهم ییمایراهپ
و اعتصاب به سمت بازار  یتپه با شرکت در تجمع اعتراض از کارگران هفت یادیشمار ز ۱۳۹۸آبان  ۲۲چهارشنبه،  روز

گذشته، بر مطالبات  یکردند. آنها در تجمع امروز خود همانند روزها ییمایپهفت تپه، خارج از محدوده کارخانه راه 
شده  نیتپه« قرار بر اشدگان هفت دفاع از بازداشت نیبه نوشته »کمپ کردند. دیکارگران هفت تپه تاک یمشترک تمام

در  شیروز پ ۱۰تپه که از  کـارگران هفت. برگزار شود یر شهر شوش و مقابل فرماندارکه از روز شنبه تجمعات د
 یتجمع اعتراض ییتپه اقدام به برپادر بازار هفت  شانیهابه خواست یتوجهیدر اعتراض به ب برند،یاعتصاب به سر م

 ..کردند
 
 

https://youtu.be/21vJkzM1fvA
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 ۹۸و مهرماه   وریماه شهر ۲پرداخت نشده   یکارگران آذرآب به دستمزدها  اعتراض
 نیو مهرماه  همچنان ادامه دارد و ا وریپرداخت نشده شهر یآذرآب به دستمزدها یکارگران شاغل در واحد صنعت اعتراض

 .تومان فراتر رفته است ونیلیم ۸است که خط فقر از مرز  یدرحال
ماه  وریخصوص گفت: »حقوق شهر نیدر ا ،یتعاون، … مرکز رکلیهزاوه، مد ییآبا یمحمدتق لنا،یگزارش ا به

است  یدر حال نینشده بود. ا زیبه حساب کارگران وار م،یکرد یکه ما بررس ۹۸آبان  ۲۵کارگران آذرآب تا روز شنبه 
 یدو هفته ،یک ی. در شودیپرداخت م یکارگران به زود یوعده داده بود معوقات مزد شتریپ یکه بانک کشاورز

 و مهرماه پرداخت نشده است.« وریشد اما حقوق شهر زیحقوق مرداد ماه کارگران وار یگذشته، فقط مانده
 تپهتداوم تجمع کارگران هفت  

 یتجمع اعتراض یشوش، ط  یتپه ، در مقابل ساختمان فرمانداراز کارگران هفت  یجمع ۹۸آبان  ۲۵روز شنبه 
 .به مطالبات خود شدند یدگیخواستار رس

شرکت کشت وصنعت   یاز کارگران بخش کشاورز ی، شمار۹۸ماه آبان ۲۵گزارش کرده است که روز شنبه  وزین آفتاب
شوش دست  یماهه خود، در مقابل ساختمان فرماندار ۳ یتپه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدهفت شکرین

 به تجمع زدند.
 
 

*** 
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 اخبار کولبران

 سپاه پاسداران یروهایدو برادر کولبر توسط ن عیگزارش شکنجه و قتل فج
 یعبدالرحمن و صادق مراد یهابر قتل دو برادر کولبر به نام یمبن ی، خبر۹۸مهرماه  ۲۲دوشنبه  روز

در  لیبه نام کوتران قند یسپاه پاسداران در محل یروهایدر بامداد همان روز توسط ن منتشر کردیم که
 نیقبر حس یدو برادر ساکن روستا نیاز شکنجه و قتل ا یلیگزارش تکم کشته شدند. رانشهریمرز پ
و  تیجنا نیا اتیروز، شبکه حقوق بشر کردستان پرده از جزئ ۲۰پس از گذشت  حال .دارد تیحکا

 .شکنجه و قتل آن دو برادر برداشته است
 یبار چیکه ه یمهرماه در حال ۲۲بامداد روز  ۳دو برادر ساعت  نی: »اسدینویم یشبکه حقوق بشر نیا

سپاه پاسداران انقالب  یروهاین میمستق یراندازیهدف ت لیدر حرکت بودند در منطقه »کوتران« قند یکاروان کولبر کی یشرویو به عنوان پ کردندیحمل نم
 جا جان خود را از دست داده است. با اصابت شش گلوله در یمنابع شبکه، عبدالرحمان مراد یگفته به .اندقرار گرفته یاسالم

 یهامنطقه که جنازه نیتن از ساکنان ا چند .شکنجه کشته شده است ریبازداشت و ز روهاین نیشده، توسط ا یزخم یراندازیت یکه در پ زین یصادق مراد
 یروهایصادق مشهود بود. ن جانیبر بدن ب زهیو سرن نیمانند ضربات پوت ییهاگفتند: »آثار شکنجه اند،دهید یقانون یاعزام به پزشک نیدو برادر را در ح نیا

فراوان  یهابر اثر شکنجه تًاینها یبودند. و دهیکش نیشده بود با طناب بسته و بر زم یپا و کتف زخم یهیاز ناح لولهبر اثر اصابت گ کهیسپاه، صادق را در حال
 بازگشته بودند.« لین قندرها کرده و سپس به پادگان خود در منطقه کوترا یکوهستان یااش را در منطقهجنازه زیسپاه ن یروهایکشته شده بود. ن

 
 

 لمیگذاشتند + ف یکولبر یکه جان خود را برا یسرنوشت تلخ کولبران ؛ پدر و پسر 
ماه آبان ۱۰روز جمعه ، »درمان آباد« از توابع سردشت یاز کولبران اهل روستا یک ی «یوسفی مانی»پ

 .جان سپرد هیاروم یهامارستانیاز ب یک یدر  یبستر کماهیشدت جراحات وارده پس از  لیبه دل ۹۸
قرار  ینظام یروهاین یراندازیبه نام »پلکان« هدف ت یمهرماه در مکان ۱۲روز جمعه  یوسفی مانیپ

 لیسردشت منتقل شد. او سپس به دل مارستانیبه ب توش«ی»ب یروستا نیگرفته بود و توسط ساکن
روز درد  ۲۷بعد از تحمل وی  .افتیانتقال  هیدر اروم یمارستانیبه ب اشیعموم تیبودن وضع میوخ

 گریامرار معاش نداشت و به ناچار مثل د یبرا یراه چیکولبر بود؛ چون ه او. درگذشت ۹۸آبان  ۹روز 
 ست؛یشغل ن یکولبر.راه گذاشت نیگرفت و جانش را در ا شیرا در پ یمنطقه راه کولبر نیافراد ا

داشت و چگونه فرزندان خردسالش را بدون سرپرست و تنها گذاشت؟پدِر  یچه شغل مانیپدر پ مینیو بب میسال قبل برگرد ۳۰است. به  لیاجبار و تحم
 بود. یدر همان منطقه در حال کولبر ۶۸( بود که در سال وسفی( نامش )مانی)پ

 ۲۱بهمن جانشان را از دست دادند. در آن روز  زشیدر اثر ر گریکولبر د ۱۸ )محّمد( و )صالح( و یهابنام ش]او[ گرفتار بهمن شد و به همراه دو برادر
فرزندانش به ارث بگذارد نداشته  یرا برا یکولبر نکهیجز ا یاندارد، چاره یو ثروت ییدارا چیکه ه یکس ایگو جانشان را از دست دادند یکولبر اهل درماناو

 .را از پدرش به ارث برد یکولبر مانی! پرسدیهم به ارث م یکولبر نجایو ا
از  کیچیه اگر.… بهمن و زشیر ن،یها، انفجار مسقوط از پرتگاه ،یراندازیجز مرگ ندارند؛ مرگ در اثر ت یسرنوشت آورندیم یرو یکه به کولبر یسانک
 ایبا نقص عضو، عمر خود را در گوشه منازل ] کولبران [ نشود، قطعًا بعد از چند سال توان کارکردن را از دست داده و  عوامل موجب مرگ نیا
 .کنندیم یط  هامارستانیب
کولبر بتواند  الشانیشود تا به خ مهیکولبر ب دیشغل است و با یهستند کولبر یکه مدع ستیکسان یو شرم آن هم برا یکولبر یاست سرنوشت حتم نیا

 را تحمل کند. یخفت و خوار نیسال ا یس
*** 
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 اخبار کودکان کار

 ردیگی از درآمدش را از او باج م یمیتهران ن ی دهنده کودک کار خردسال که شهردارسخنان تکان

 

 یکودک کار خردسال که با شستشو کیتکان دهنده و دردناک، سخنان  پیکل نیا در
که   دیکن یکند مشاهده م یم نیشان را تامشب مخارج خانواده مهیتا ن نهایماش شهیش
 .شود یاز او باج گرفته م یاز درآمدش توسط شهردار یمین
کارش با مواجه  طیو مح ابانیتمام از آنچه در خ یو پاک یکودک معصوم  به سادگ نیا
شب  مهین ۱درآمد هر شب خود که مجبور است تا ساعت  زانی. او از مدیگو یشود م یم

مجبور است  دیگو یآنجاست که م شیقسمت صحبتها نیاما دردناکتر دیگو یکار کند م
باج بپردازد تا اجازه  یخود را هم به شهردار زیناچمقدار درآمد  نیاز هم یمین بایتقر

 .کنند یم یریاز کار کردن او جلوگ نصورتیا ریکار کند و در غ ابانیبدهند در خ
پدرش قادر به  گرید نکهیپدر و ا یماریکودک خردسال علت کار کردن خود را ب نیا
 .دیگو یم ستیو راه رفتن ن ستادنیا

 https://youtu.be/yOrgFq6gFV8:  لینک فیلم
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/yOrgFq6gFV8
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 ایرانو زحمتکشان کارگران 

و دستفروشان در   مربوط به کارگران؛ کولبرانسایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر 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 ایران
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