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آشنا به حقوق خودو نا هاابانیزحمتکش خ پوشانی ، نارنج ی کارگران شهردار  

 

از آن دسته از کارگران هستند   یشهردار  کارگران
 کنندیاز طلوع آفتاب آغاز م شیکه کار خود را پ

کار خود را تمام  دیجات باو تا شروع کار اداره
 بایروزانه تقر  دیبا  یهر کارگر شهردار  .کرده باشند

 .را نظافت کنند لومتریک ۲
سخت اشتغال دارند،  یبا آنکه به کار آنها

 یرا برا  یکه قانون چه حقوق  دانندینم  شترشانیب
 ران،یقانون کار در ا  .شناخته است  تیآنها به رسم

کار در جهان به  نیقوان نیتردر شمار ناقص
که  یفیکارگران با وظا نیاما ا .دیآیحساب م

 کارانمانیپ یبرا وبیقانون کار مع نیهم
 .اندگانهینموده است، ب نییکارگران تع یکه برا یو حقوق ردهمشخص ک

را دارد که  دهیفا نیا کارانمانیپ یاستخدام کارگر، برا وهیش نیا .آورندیم یبه استخدام کارگران موقت رو کارانمانیاست که پ نیآن، ا لیاز دال یک ی
 .نندیکه در قانون کار مشخص شده، نب یو ضوابط ناقص نیهمان قوان تیخود را ملزم به رعا

است و بدون  رنگیآنها ب یکار برا نیقوان ن،یبنابرا .آورندیم یکه از آنها خواسته شود، رو یبه هر کار یو فشار زندگ یکاریب لیکارگران به دل اغلب
  کارگر رانیلوگو تلگرام ا فیج.هستند یراض کنند،یکه به آنها پرداخت م یو به پول شوندیقرارداد وارد کار م

شود و به هر که به آنها پرداخت  یو به هر مبلغ شوندیدارند و نه با حداکثر ساعت کار؛ آنها تابع اراده کارفرما م ییکارگران نه با حداقل مزد آشنا نیا
 .دهندیکار که از آنها خواسته شود، تن م زانیم

کارفرما مشخص   یکار کشورها برا  نیکه در قوان  یفیجنبه از وظا  نیما اکارفرماست؛ ا  فیشان از وظاکارگران و آشنا ساختن به حقوق  یبه دانش فن  توجه
 .ستندیآن ن ریگیپ چگاهیاساس، ه نیباشد؛ بر ا یمعنیهم ندارند، ب یکه اغلب سواد چندان رانیا یکارگران شهردار یبرا دیشده، شا

در  نیضوابط و قوان نیا یکه به دنبال تحقق و اجرا ستین ینهاد و سازمان شود،که حق مردم بصورت نهادینه شده پایمال می رانیدر ا ن،یبر ا عالوه
 .اندسپرده شده یبه فراموش یگفت که کارگران شهردار توانیبه جرأت م نهیزم نیدر ا .رابطه با کارگران باشد

نخست  تیاولو .، داشته باشندشودآنان را شامل میکه  یحق و حقوق تیاز آنها دغدغه رعا کیچیاز آن است که ه شتریب یکارگران شهردار مشکالت
 .شان استحفظ شغل ،یکارگران شهردار
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 افتی شیتومان افزا ونیلیم ۶به  ی نفره کارگر ۴خانواده  کی شتیسبد مع
 

بدون  یخانواده چهارنفره کارگر کی شتیمع سبد
  ۶انداز و مسافرت، به پس  ،یرفاه نهیاحتساب هز

 .است افتهی شیتومان در ماه افزا ونیلیم
 یکانون عال رکلیدب ،یابو یبه اظهار هاد بنا

 ۱۲شنبه کارگران روز گذشته، سه یصنف یهاانجمن
توان پرداخت   انیباره گفت: »نه کارفرما  نیآذرماه در ا

 «.کارگران را دارند و نه دولت یزندگ یهانهیهز
کارگران گفت:   یشتیضمن برشمردن مشکالت مع  یو

در حقوق و دستمزد کارگران  یمزد یماندگ»عقب
کار دولت  یعال یسال گذشته در شورا .وجود دارد

 ۳۰صحبت از گوشت  شتیهنگام محاسبه سبد مع
 یکار برا یعال یدر جلسه شورا هایگذشته دولت لکه سا یمتیهمان ق .کردند انیرا ب یکمتر اریبس متیق زیبرنج ن متیدرباره ق .کردیم یهزار تومان

 .کنند یداریهزار تومان خر ۱۶ متیبا ق دیکردند، در حال حاضر کارگران با انیهزار تومان ب۵برنج 
معناست که  نیبد نیا .درصد اعالم کرده است ۲۷ماه امسال،  در آبان یادرصد و نرخ تورم نقطه ۴۱,۱ماه امسال را نرخ تورم در آبان ران،یآمار ا مرکز

 .اندکرده نهیهز کسانیمجموعه کاالها و خدمات  کی دیخر یبرا ۱۳۹۷از آبان  شتریدرصد ب ۲۷ نیانگیکشور به طور م یخانوارها
 «.داشته است یچند برابر شیافزا زین یو خدمات یاساس یکاالها متیمختلف، ق یهادر دوره نیجمله بنز از یانرژ یهاحامل متیق شیبا افزا همزمان

اقتصاد   طیاز شرا  یچون اطالع  کنند؛یم  نییتع  یمنطق  ریغ  ندهیسال آ  یدستمزد را بر اساس تورم همان سال و برا  شیکرد که دولت و نهادها  دییتا  یابو
 .ندارند ندهیو نوسان بازارها در سال آ

که  آورندیم کارگران را ندارند و دولت هم امکان پرداخت ندارد« آنها بهانه یزندگ یهانهیتوان پرداخت تمام هز انیکه »کارفرما یطیگفته او در شرا به
 .شودیتورم م شیدستمزد کارگران، باعث افزا شیافزا

 ی خانواده کارگر  کی  شتیسبد مع  زانیکار، در تابستان امسال، م  یاسالم  یشوراها  یدستمزد کانون عال  تهیکم  سیرئ  ،یقیکه فرامرز توف  شودیم  یادآوری
 .هزار تومان دانست ۵۰۰و  ونیلیرا باالتر از هفت م

طور تومان است، به  اردیلیهزار م  ۳۱[ که حدود  نیبنز  متیق  شیآذر، ادعا کرد که »درآمد حاصل از طرح ]افزا  ۱۲شنبه  روز سه  ،یحسن روحان  کهیحال  در
 یرانیا  خانوارسرپرست   ونیلینوشتند که چهار م  یرسم  یهای)دوشنبه( خبرگزار  شتریروز پ  کی رد«،یگیجامعه قرار م  ریپذبیاقشار آس  اریکامل در اخت
 .ها تعلق نگرفته استدولت به آن یشتیمع یهااند که کمکاعالم کرده
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 تیوضع نیو اعتراض آنها به ا ادانیص ی برا ن یبنز یاز گران یمشکالت ناش

 
مشکالت  زین زحمتکش ادانیص یبرا نیبنز یگران

از اعالم نرخ  یک ماه .به همراه داشته است یادیز
 یهانهیهز نکهیو با وجود ا گذردیم نیبنز دیجد

باال رفته، هنوز  یرانیا ادیهزار ص ۱۵۰از  شیب
 ادانیص یبرا یاهیسهم نیاز اختصاص بنز یخبر

 .ستین
اقشار   گذردیم  نیبنز  یکه از اعالم گران  ییهاروز  در

اعالم  دیجد تیمختلف اعتراض خود را از وضع
ها آن یهانهیموضوع هز نیداشته و معتقدند که ا

 نیاز جمله اقشار متضرر در ا  .بردیرا به شدت باال م
  ر یهستند که با وجود تعداد باال و تاث ادانیص نهیزم

 .ستیروشن ن شانفی، هنوز تکل نیبنز یسه هفته بعد از گران دشان در اشتغال، حدومهم
مشغول   یادینفر به شغل ص  ۱۳۶هزار و   ۱۴۱  رد،یگیصورت م  یادیکه در آن ص  یاستان  ۷که در    دهدینشان م ۹۴نوشته تابناک، آمار مربوط به سال    به

 .درصد اضافه شده باشد ۱۰حداقل  تیجمع نیکه به ا رسدیآمار، اکنون به نظر م نیهار سال بعد از ارائه اچ .هستند
مجاز است و  ادانیآمار مربوط به ص نیحال آنکه ا کنند؛یامرار معاش م یادیص قیاز طر رانیهزار نفر در ا ۱۵۰گفت که حدود  توانیاساس م نیا بر

 .کنندیم یادیص رمجازیهم به صورت غ یمختلف تعداد قابل توجه یهادر استان دهدینشان م یادیص یهاهیاظهارات اتحاد نیو همچن هایبررس
 .است رانیا یساحل یهادرآمد در استان یهاراه نیتریاز اصل یک یو مشاغل مرتبط با آن  یادیص

 ادانیص یبرا نیبنز یگران
ها آن دیتول یهانهیآزاد هز نیقشر اصال مورد توجه قرار نگرفته و با بنز نیاعالم کردند که ا یادیص یهاهیاتحاد ن،یبنز یبعد از اعالم خبر گران بالفاصله

 .خواهد داشت یرا در پ التیش یموضوع، خود افزوده شدن بها نیا .ابدی شیممکن است تا سه برابر افزا
 کرد،یرا به ثبت شدن آنها مشروط م رمجازیغ یهاقیسوخت قا هینبودن سهم فیتکل نییموضوع تع کهیدر حال یانوردیمقام در سازمان بنادر و در کی

 .مجاز هم مشخص نشده است یهاقیسوخت قا فیاعالم نمود که هنوز تکل
 یپس از گران .کنندیاستفاده م نیحداقل هشت هزار فروند آن، از بنز ،یادیصو شناور مجاز فعال در حوزه  قیهزار قا ۱۲که از حدود  ستیحال در نیا

 یبرا یادیص یهاهیاتحاد یهایریگیپ ن،یبنز دیبه سه هفته از اعالم نرخ جد کیدر نظر گرفته نشده و با گذشت نزد ادانیص یبرا یاهیسهم ن،یبنز
 .هم اعالم نشده است نیبنز لیتحو یبرا ینداده و زمان یاجهیتاکنون نت ،یاهیسهم نیبنز افتیدر
 تریل  نیبنز  دیقدرت خر  ادانیهستند، گفت: »ص  نیبنز هیاختصاص سهم  ازمندین  یادیو ص  دیص  تیفعال  یبرا  ادانیص  نکهیا انیچابهار با ب ادانیاز ص  یک ی

 .خواهند بود کاریافراد ب نیاختصاص داده نشود ا یادیص یهاقیقا یبرا یاهیکه سهم یرا ندارند و تا زمان یالیرهزار  ۳۰
 طیتوان کار با شرا ادانیعمال ص ن،یبنز یبها شیافزود: »با افزا رود،یافراد باال هم م نیا نهیهز شودیسه برابر م نیبنز متیق یوقت نکهیا انیبا ب یو

 «.روندینم ایآنها به در شتریموجود را ندارند و ب
وضعیتی در هزینه ها و افزایش قیمت ها باید منتظر بود که صفی از صیادان، به لشگر بیکاران بپیوندند و وضعیت انفجاری جامعه و اینک با چنین 

 مردمی که عاصی از حاکمیتی دزد و غارتگر هستند، دوباره به خیابانها بیایند و وضعیت را یکسره تعیین تکلیف کنند.
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 هاابانیدر کف خ بارن ی؛ ا۶۷عام تابستان ، تکرار قتل  ن یبنز یکشتار معترضان به گران
 

شان اموال مردم، همواره در »تنازع بقاء« بوده و تنها در نقطه سرکوب مردم و غارت اموال میکه در تقس هیفق تیوال تیحاکم یو سه رأس قوا یاخامنه
تا حد سه برابر کردن آن، به  نیبنز یبا ترفند گران ندهیبودجه سال آ یجبران کسر یبرا ۹۸ماه آبان ۲۴در شامگاه جمعه  کنند،ی»انتخاب اصلح« م

 .دندیوحدت رس
د ساعات بامدا نیاعتراضات از اول .دندیدیشان را بسته مامرار معاش خود و خانواده یهاشد که همه راه یمردم یجرقه اعتراضات سراسر م،یتصم نیا

 .افتیکشور گسترش  ی، به سرعت در تمام شهرها نیبنز یآبان و پس از گران ۲۵روز شنبه 
 یگستردگ نیبا ا یزشیو خ یبودند، چون انتظار خشم عموم که اتخاذ کرده ییهایاعتراضات مردم و آمادگ ینیبشیبه رغم پ ،یکتاتورید تیحاکم کل

حضور  اضاتاعتر نیهزار نفر در آن چند روز در سازوکار ا۸۰۰از  شیب ،یکشور روحان ریبه گفته وز .افتادند ریرا نداشتند، در حلقه اعتراضات مردم گ
 .اندفعال داشته

 غمایبه   یشد تا برا  یت حکومتمقاما  زشینقطه انگ ن،یا .مجوز سرکوب از جنس دهه شصت را داد  شیروهایبه ن  د،ید  کیکه خطر را نزد  یوقت  ه،یفق  یول
 یریکارگخواباندن اعتراضات، تا به  یآنها برا .رندیرا از فرزندان همان فرودستان جامعه بگ متیق نیترنیمردم، سنگ نیبردن نان از سفره مستمندتر

 .رفتند شیو پهباد و دوشکا هم پ کوپتریپوش و تانک و هلزره 
شده   تیچاره را در ادامه قتل و کشتار هدا اقشار جامعه،  نیتردرآمداز غارت کم  ینینشتن دادن به خواست مردم و عقب یبه جا ت،یسردمداران حاکم

 .نگهدارند خبریحدوحصر خود ب یب تیرا قطع کردند تا جهان را از ابعاد قساوت و جنا نترنتیا نیبنابرا .افتندی دفاع یمعترضان ب
سال  ۴۰ نیدر ا زیاند، سرکوب آن نکرده یگذارنام ۵۷مردم پس از انقالب سال  زشیخ نیماه که آن را بزرگترآباناعتراضات  یگستردگ یبه پا پا
 .بوده است سابقهیب

 ۶۷سال   انیقتل عام زندان یبرا ینینسخه دستور خم ،یاخامنه ی فرمان کشتار از سو 
را صادر کند، در   یاسیس انیها از زندانزندان یسازفرمان پاک  توانستینمخونخوار،  ینیکس جز شخص خم چیه ۶۷که در تابستان سال  همانطور

 .صادر شد جنایتکار یاخامنه ،ینیخم نیاز طرف جانش میفرمان کشتار جوانان معترض بالواسطه و مستق زین ۹۸ماه آبان
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 انیدر برابر قطعنامه ملل متحد را، از زندان میتسل دینگ و بلند کردن پرچم سفج یهاخود در جبهه یدر پ یپ یهاشکست متیق ینیخم ۶۷ سال

 . گرفت گذراندند،یها مخود در زندان تیکه دوران محکوم یگناهیب
را  ییمخالفت و هر چون و چرا یبود تا هر صدا نیهدف ا .اعدام کردند رانیا یهزار نفر را در زندانها نیدر عرض چند روز چند یمنتظر یگفته آقا به

 .ها از دست داده بودند، خفه کنندشان در جبههکه چند صدهزار نفر از جوانان یمردم یدر گلو
تکرار  .نبودند شیب یاغلب، پدرانشان کودکان انینشستند که در آن سال یبه قتل عام کسان ۹۸ زیی، در پا۶۷چکان سه دهه پس از تابستان خون نک،یا

سرکوب   نیترنیماه، خوندر اعتراضات آبان  ،یو انتظام  یتیامن  ماموران  .صورت گرفت  هاابانیها که در کف خنه در زندان  بارنیاما ا  ت؛یوت و جناشقا  خیتار
دهها کم هزار تن کشته، هزاران تن مجروح و مصدوم و  مختلف کشور، دست  یدر شهرها  نیبنز  یدر خالل اعتراضات به گران  .را رقم زدند  ریدهه اخ  چهار
 .بود اریسرکوب در ماهشهر و شهر نیا اهیس طهنق .بازداشت شدندخود محل کار  ایو  ابانینفر در منزل، خهزار 
 .دیبازداشت شدگان گرد  یو شکنجه  ییبازجو  ،ینگهدار  نیسرکوب و همچن  یروهاین  جیبه محل بس  لیتبد  ،یمساجد، مدارس و اماکن دولت  ان،یم  نیدر ا

 یشک   چیه  یسازمان گفته است جا نیا  .کند  دییتا  ۹۸آبان    زشیتن را در خ  ۲۰۸کم  باختن دستاعالم کرد که توانسته است جان المللنیعفو ب  سازمان
 .رداعالم ک یو بازداشت یتن با هزاران زخم هزارکیاز  شتریهوک، آن را ب انیبرا .است نیاز ا شتریشدگان قطعا بکشته یکه آمار واقع ستین

    com/373874761.https://vimeo            و            com/376679988.https://vimeoلینک فیلم:  
 بنزین گرانی باختگانهای جانروی آوردن به تطمیع و تهدید در پی باال گرفتن اعتراض خانواده 

های ها و سازمانوقتی که اعتراضات خانواده .های پراکنده خود، گستره اعتراضات را تا صدها شهر ذکر کردندگیریهای مختلف در موضع مقامات جناح
 .حقوق بشری از این جنایت باال گرفت، حکومت به کتمان حقیقت )با نسبت دادن اعتراضات به عوامل خارجی(، روی آورد

باختگان اعتراضات ر جانسابقه پیشنهاد اطالق »شهید« بای برای توجیه و کاهش بار جنایت نیروهایش که به نحوی عجیب و کمدر ادامه تالش خامنه
 .ای رو کردای در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، برگ تازه زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس در جلسهداد، امیرحسین قاضی

گناهی گفت شاید »به جمع بیباختگان توسل جست و  های جانی تطمیع خانوادهزدهاو برای پوشاندن جنایت صورت گرفته به حربه مشمئزکننده و زنگ
 «.هم آسیب وارد شده باشد که حاکم اسالمی وظیفه دارد آن را جبران کند، دیه پرداخت و به خانواده آنان رسیدگی شود

آذرماه، بازتاب داده بود، با متهم نمودن معترضان در ماهشهر به مسلح بودن و اینکه قصد آسیب  ۲۰هایش را روز چهارشنبه وی که »آفتاب نیوز« گفته
 .«انداعتراف کرد که »در ماهشهر تعداد زیادی از افراد کشته شده اند،وارد کردن به خطوط انتقال نیرو داشته

شان به صورت خانوادگی برگزار شود و با هیچ هد گرفتند که مراسم دفن عزیزان باختگان اعتراضات تعهای جانآنها همچنین با سالح تهدید، از خانواده 
 .ای مصاحبه نکنندرسانه

 است کرده درو مسلسل با را نفر ۱۰۰ داقلح ماهشهر در پاسداران سپاه : هوک برایان ▪

 بنزین گرانی به معترضین تجمع میدان نزدیک نیزارهای در ماهشهر جوانان فجیع عام قتل از فیلم آخرین ▪

 ش ادامه دارد خیز

گرچه حاکمیت در ظاهر توانسته است با قوه قهریه صداهای اعتراض را در گلو ساکت سازد، اما  .گذردماه مینزدیک به یک ماه از آغاز اعتراضات آبان
 .ستاعتراض و عصیان در بطن جامعه نمرده و بیش از گذشته جاری

اند، بلکه هر دم ریافت نکردهتنها پاسخ مطالبات خود را دتر سر بر خواهد آورد؛ چرا که مردم نهتر، خروشانهای مردم در زمانی کوتاه شک خیزش تودهبی
 .شودبر شدت نارضایتی آنها افزوده هم می

داریم و خون آنان را پاس خواهیم داشت؛ شهیدانی که سرمای پنجه انداخته بر های خود زنده نگه میدر پایان، یاد نوشیهدان ملت بزرگ ایران را در دل 
 !ان زیر باران، به چالش کشیدند؛ با پیمانی دوباره برای یک ایران آزاد و آبادخفتگ های بهاران و اللهگل تاروپود میهن را با شکفته

 
 
 

https://vimeo.com/376679988
https://vimeo.com/373874761
https://irankargar.com/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%88%da%a9-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1/
https://irankargar.com/%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%ac%db%8c%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c/
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 کودکان کار را نشانه گرفته است  تیو امن ندهیفقر ، آ

 

کودکان کار، چهره دخترانه به خود گرفته  دهیپد
 .است

آذرماه به نقل از  ۲۷شنبه مهر روز سه یخبرگزار
شناس جامعه کیمقدم که به عنوان  یاهلل قرائامان
شده، نوشته است که فقر کودکان در جامعه   یمعرف

 دهیپد ر،یدهه اخ کیو در  باشدیرو به رشد م
 .کودکان کار چهره دخترانه به خود گرفته است

فقر کودکان،  دهیخصوص اظهار کرد: »پد نیدر ا یو
در جامعه بروز و  یتند بیبا ش ریدر چند سال اخ

نمونه تعداد کودکان کار و   ینمود کرده است، برا
عمده  نکهیا انیبا ب او «است افتهیازدواج آنها رشد 

 میاست؛ وجود سه و ن شیدر کشور رو به افزا یکارینرخ رشد ب »متاسفانه:کرد دیدارد، تاک  یاقتصاد لیدر مسا شهیر رانیدر ا دهیپد نیا دیعلت تشد
 نیبرون رفت از ا یبرا یمناسب یزیرکمتر برنامه ریدهه اخ کیشود؛ اما در  یدولتمردان محسوب م یبرا یجد یزنگ خطر ل،یفازغ التحص ونیلیم

  ی امکانات زندگ یهاشوند و از حداقل یقربان یاکودکان در هر خانواده  ،یکاریب شیامر موجب شده تا با افزا نیا .شده است دهید انیمتول یمساله از سو
 «.بمانند بهرهیب

 یدولت تیحما چیدرصد آنها، بدون ه ۸۵کودک کار در لرستان؛  تیجمع تیاز وضع زیانگغم  یگزارش
 ازیحداقل ن توانندیاست، نم افتهیو تورم که در چند ماه گذشته رشد دو چندان  یمشکالت اقتصاد لیبه دل نیشناس معتقد است که والدجامعه نیا

 واده کمک خرج خان  یبا دست فروش  ایکنند    یناچارند در کنار پدر خود کارگر  لیکسب تحص  یکودکان به جا  لیدل  نیکنند به هم  نیکودکان خود را تام
کار چهره دخترانه به  کودک ریدهه اخ کیاما در  شدند؛یانتخاب م نیوالد یکسب درآمد از سو یکودکان پسر برا یزمان نکهیا گریمساله مهم د .شوند

 یبرا  یجد  بیآسشروع   نیو ا  رندیگیشهر مورد سوءبهره  قرار م  یها  ابانیروز در خ  کیدختران معصوم    نیوجود ندارد که ا  یدیترد  .خود گرفته است
 .جامعه خواهد بود یبرا تیکودک و در نها نیا

کنند، دچار فقر  نیفرزند تام یگرم برا یوعده غذا کی توانندیکه نم ینیفقرهاست؛ والد یتمام شهیر یباور است که فقر اقتصاد نیمقدم بر ا یقرائ
 .ردیگیکودک را از آن م کی هیرو تمام حقوق اول نیاز ا شوند؛یم یفرهنگ

 .رندیمواد مخدر در سطح شهر مورد استفاده قرار گ ییو جابجا ادیاعت یایکودکان با دن نیکان موجب شده تا افقر کود متاسفانه
خواهد  یپرخطر ندهیآ پردازد،یمواد مخدر م ییبه جابجا یگریهر فرد د ایخود  نیخود با والد یهابا هم سن و سال یباز یبه جا یکه از کودک یفرد

 کیهرم  کینه چندان دور خود در راس  ندهیمنتقل نشود در آ تینشود و به کانون اصالح و ترب ریحالت اگر دستگ نیترنانهیبفرد در خوش نیا .داشت
 :رفت از فقر کودکان، موثر نبوده است، افزودبرون یاقدامات برا نکهیبر ا دیبا تاک یو.ردیگیمواد مخدر قرار م عیباند توز

به  توانیو نم دیرو نبا نیاز ا سازد؛یمواجه م یجامعه را با خطر جد کیآن، سالمت  افتنی دیاست که در صورت تداوم و تشد یا دهیکودکان، پد فقر«
 «.بود توجهیموضوع ب نیا

 ییجا  چیه  .رندیگیکودکان مورد تجاوز قرار م  نیا  یصورت گرفته درباره حضور کودکان کار مشخص شد که تمام  یمقدم گفت: »در بررس  یقرائ  اهللامان
 هاچهارراهدر سطح شهر و در  ای دهندیها کار سخت انجام مپزخانهدر کوره کنند،یم یفروشکه در مترو دست یکودکان .ستیکودکان کار امن ن یبرا

 «.رندیگیروز مورد تعرض قرار م کیباالخره  کنند،یم یروشدستف
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 اخبار تجمعات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران
 تجمع کارگران مقابل فرمانداری شوش  

 

 شکریشرکت کشت و صنعت ن یاز کارگران هفت تپه شاغل در بخش کشاورز ی، شمار۹۸آذرماه  ۳ کشنبهیروز 
 یشوش اقدام به برگزار یبه مطالبات خود، در مقابل ساختمان فرماندار یدگیتپه، در اعتراض به عدم رسهفت 

کارگران اخراج شده،  یخواسته کارگران عبارت است از بازگشت به کار تمام نیمهمتر .کردند یتجمع اعتراض
شرکت به دولت،  یهفت تپه و واگذار شکریشرکت ن یساز یعقب افتاده، لغو خصوص یایپرداخت حقوق و مزا

 یارامالک شرکت و توقف واگذ هیتجز یمستقل کارگـران هفت تپه ، توقف فور ندگانینما میتحت نظارت مستق
 .یکارگران و فعاالن کارگر هیعل ییقضا بیو لغو احکام صادره و تعق گرانیونه اموال و امالک به دهرگ

 اهواز  ی کارگر پروژه قطار شهر ۲۰۰ یو مطالبات مزد یشغل تیوضع یفیادامه بالتکل
آنها همچنان نامشخص  لیاهواز هشت ماه پس از تعد یشده پروژه قطار شهر کاریتن از کارگران ب ۱۰۰ تیوضع
سال   یانیپا یهااهواز از ماه  یپروژه قطار شهر تیاهواز »فعال یاز کارگران پروژه قطار شهر یک یگفته  به.است

پـروژه متوقف شده است و در حال حاضر به جز  نیشاغل در ا یمانیکارگر پ ۱۰۰حدود  لیگذشته به دنبال تعد
در  یگریآب کارگاه، کارگر د هیتخل نینو ژنراتورها و همچ آالتنیاز ماش ینگهدار یبرا یساتیچند کارگر تاس

 .شود«یکارگاه حاضر نم نیا
 اراک  یهاابانیآب در خکارگران کارخانه آذر  ییمایراهپ

 

آب اراک، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و نامشخص بودن ، کارگران کارخانه آذر۹۸آذر  ۱۰ کشنبهی روز
 یسال جار یکه ط  شودیم یآورادی .زدند یاعتراض ییمایاراک دست به راهپ یهاابانیکارخانه در خ تیوضع

پرداخت نشده و ازهمه مهمتر  یهاکارگران کارخانه آذرآب اراک در اعتراض به پرداخت نشدند مطالبات و حقوق
بار به اعتراض و تظاهرات  نیکارخانه، چند یسازیخصوص ینامشخص کارخانه بعد از طرح ضد کارگر تیوضع

          .اندپرداخته
   be/isYc8losAiw.https://youtu لینک فیلم:

 

 دستمزدشان نییمپنا و سطح پا یپارس در خصوص سهامداراعتراض کارگران واگن 
 

ماندن مسائل   نحلیپارس در اعتراض به الاز کارگران واگن  یجمعه و شنبه هشتم و نهم آذرماه شمار  یروزها  یط 
پارس که اعتصاب کارگران کارخانه واگن  انیدر جر  .دستمزدها، اعتصاب کردند نییو سطح پا  یمربوط به سهامدار

  .انداحضار شده انگرکم دو تن از اعتصابقطار است، دست یهاواگن دکنندهیتول کی
 
 

 ساعات کار  یشمارسکوت کارگران در برابر کم  ل یترس از اخراج دل
ساعت کار  یشمارساعت کار کنند، اما کم۱۲گاه تا  شوندیحال که وادار م نیدر ع یرانیاز کارگران ا یاریبس

ترس از اخراج در  لیاز کارگران به دل یاریبس .ساعت منظور شود ۴۴سبب شده است تا ساعت کار آنان کمتر از 
 .کنندیساعات کار سکوت م یشمارکار و کمبرابر واداشته شدن به اضافه

ساعت  زانیدرباره م یعوزارت تعاون، کار و رفاه اجتما یشده در مرکز آمار و اطالعات راهبرد هیبه گزارش ته بنا
ساعت کمتر از ساعت کار شغل کامل(  کیساعت ) ۴۳در هفته  انیرانیساعت کار ا نیانگیم ران،یدر ا یکار هفتگ

 .است
 
 

https://youtu.be/isYc8losAiw
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   جهیاعتصاب کارگران سد شور

ماه دستمزد عقب  نی، در اعتراض به عدم پرداخت چند۹۸آذر  ۱۳سرخس روز چهارشنبه  جهیکارگران سد شور
 چیه  یسال جار  ماهبهشتیسرخس از ارد  جهیکارگران سد شور  .و اعتصاب کردند  دهیافتاده خود دست از کار کش

عالوه بر عدم پرداخت  ندیگویکارگران م نیا .ماه دستمزد پرداخت نشده دارند ۶اند و نکرده افتیدر یدستمزد
پرداخت   زی( ن۹۷سال گذشته )  ماهیاز د  یااجاره  آالتنیماش  نهیو هز  ۹۷مطالبات روزمزد سال    شان،یدستمزدها
 .نشده است

 مارون  یمیاعتصاب کارگران شرکت پتروش
شرکت   .اشاره دارد ۹۸آذر  ۱۴مارون در روز پنجشنبه  یمیبه اعتصاب کارگران شرکت پتروش یافتیدر یخبرها
  .ماهشهر است یاقتصاد ژهیمنطقه و یهایمیپتروش نیاز بزرگتر یک یمارون  یمیپتروش
  ع یعدم توز برند،یروز از اعتراض خود به سر م نیمارون که در ششم یمیاعتصاب کارگران شرکت پتروش علت

 .اعالم شده است ،یمانکاریبه کارکنان پ یو اجتماع یبرابر خدمات عموم
 بر آنها  یشتیشان و فشار معشمال به عدم پرداخت دو ماه از دستمزد  یاعتراض کارگران حفار

 

 خبر، نیمطابق ا  .دارد  تیشمال نسبت به عدم پرداخت دستمزدشان حکا  یاز اعتراض کارگران حفار  یافتیدر  خبر
 تیدر وضع رییکارگران که خواستار تغ نیا .انداز دو ماه است که دستمزد نگرفته شیشمال ب یکارگران حفار

 ابیا نهیهز میتوانیما را مختل کرده است و نم یزندگ کبار،یپرداخت حقوق شدند، گفتند: »پرداخت هر سه ماه 
شمال اعالم کردند  یماه امسال هم کارگران حفارکه آبان شودیم خاطرنشان «.میکن نیو ذهاب خودمان را تام

 .نشده است نییپرداخت دستمزد کارگران تع یبرا یزمان و موعد مشخص چیکه ه
 

 شهر اهواز به سمت خانه امام جمعه یکارگران مترو ییمایراهپ
ماه  ۲۰شهر اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن  یاز کارگران مترو ی،  تعداد۹۸آذر ماه  ۲۰روز چهارشنبه 

حرکت   نیا  .به سمت خانه امام جمعه اهواز زدند  یاز چهارراه نادر  ییمایافتاده خود، دست به راهپعقب  یهاحقوق
و  ینادر ابانیدر خ یدیشد یتیامن یفضا ،یو لباس شخص یتیت که ماموران امنصورت گرف یدر حال یاعتراض

 یدگیخواستار رس  ،یاعتراض  یشهر اهواز با سردادن شعارها  یمترو  کارگران  .کرده بودند  جادیکارگران ا  نیاطراف ا
بساطه«، »مترومونو نساختن،  نی: »مشکل ما حل نشه، هر روز همدادندیآنها شعار م .خود شدند یهابه خواسته

 مسئول خوب نداره« چاره،یپوالمونو بردن«، »خوزستان ب
 کشته و چند مجروح  کیکوهبنان کرمان با  یتونل معدن زغال سنگ پابدانا زشیر
 .شدند یزخم یکشته و تعداد یمعدنچ کیتونل معدن زغال سنگ در شهرستان کوهبنان،  زشیاثر ر بر
شهرستان کوهبنان  یآذرماه در معدن زغال سنگ پابدانا ۱۹تونل معدن که روز سه شنبه  زشیحادثه ر یپ در

 .شدند یزخم یگریکارگر کشته و تعداد د کیواقع در شمال استان کرمان رخ داد، 
عصر روز سه  قهیدق ۳۰و  ۱۷ساعت  یحادثه حوال نیاست که ا یموضوع حاک نیدر ارتباط با ا یافتیدر گزارش

 .شنبه رخ داده و علت وقوع آن تاکنون اعالم نشده است
 کشته و چند مجروح  کیکوهبنان کرمان با  یتونل معدن زغال سنگ پابدانا زشیر
 .شدند یزخم یو تعدادشد کشته  یمعدنچ کیتونل معدن زغال سنگ در شهرستان کوهبنان،  زشیاثر ر بر
شهرستان کوهبنان  یآذرماه در معدن زغال سنگ پابدانا ۱۹تونل معدن که روز سه شنبه  زشیحادثه ر یپ در

 .شدند یزخم یگریکارگر کشته و تعداد د کیواقع در شمال استان کرمان رخ داد، 
عصر روز  قهیدق ۳۰و  ۱۷ساعت  یحادثه حوال نیاست که ا یموضوع حاک نیدر ارتباط با ا یافتیدر گزارش

 .داده و علت وقوع آن تاکنون اعالم نشده استشنبه رخ سه
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  شانآهن جنوب شرق زاهدان نسبت به عدم پرداختن حقوقاعتراض کارگران راه 

جنوب  کـارگران.کرده است یصنعت کاران از پرداخت حقوق کارگران جنوب شرق زاهدان خوددار لیشرکت ر
 یاجناس ضرور متیکه ق ستیدرحال نیاند؛ اکرده  افتیدرصد حقوق خود را در ۶۰شرق زاهدان تاکنون فقط 

 .پرداخت نشده است یبرابر شده است و هنوز حقوق کارگران بطور کامل و کاف نیچند یزندگ یبرا
 .سخت شده است اریهدان بسکـارگران در زا یبرا یو تورم موجود در کشورمان زندگ یگران طیتوجه به شرا با
 

 

 کار  یاسالم یشورا یهاانتیفاسد کارخانه آذرآب توسط کارگران و ادامه خ ریمد ۴کردن  رونیب
مدت برضد کارگران  نیا یشرکت را که ط  انتکاریخ رانی، کارگران آذرآب چهار تن از مد۹۸آذر  ۲۳روز شنبه 

 .کردند رونیاز کارخانه ب ت،یریعمل کرده بودند، با تجمع مقابل دفتر مد
به شرکت، با اعتراضات کارگران رو به  ییاجرا ریچهار مد نیبه حراست اعالم کردند که در صورت ورود ا کارگران

 .رو خواهند شد
 

 کوت عبداهلل در اعتراض به عدم پرداخت حقوق عقب افتاده خود ی تجمع کارگران شهردار
پرداخت  تیدر وضع  یفی، در اعتراض به تالتکل۹۸آذر    ۲۵کوت عبداهلل، روز دوشنبه    یاز کارگران شهردار  یشمار

 .کردند یتجمع اعتراض یخوزستان اقدام به برگزار یبار، در مقابل استاندار نیچندم یمطالباتشان برا
کوت عبداهلل با حضور در مقابل ساختمان  یسبز شهردار ینفر از کارگران فضا ۵۰حدود  ،یافتیبه خبر در بنا

 .خوزستان، خواستار پرداخت مطالبات عقب افتاده خود شدند یاستاندار
 

 شانماهه پرداخت حقوق ۱۳ قیاعتراض کارگران تونل سد قوچم نسبت به تعو 
 .پروژه معترض هستند نیماهه خود در ا ۱۳کارگاه تونل سد قوچم نسبت به عدم پرداخت حقوق  کارگران

 ۶۰سد  نیاستارت آن زده شد و حجم مخزن ا ۹۱است که در سال  یبا هسته رس یسد خاک کیقوچم  سد
روي  كیلومتري شمال غربي شهر دهگالن بر ۱۸سد قوچم  در كنار روستاي قوچم و  .متر مکعب است ونیلیم

 .هاي رودخانه تالوار قرار داردرودخانه چم میركي از سرشاخه
 

 شانبه مطالبات یدگیکارگران کارخانه دوده فام دزفول در اعتراض به عدم رس یتجمع اعتراض
تجمع  کیدر  ۹۸آذر  ۲۷دوده فام دزفول روز چهارشنبه  یاز کارگران کارخانه صنعت یشمار ،یافتیبه خبر در بنا

کارگران که تعداد آنها حدود  نیا .خود شدند یهابه خواسته یدگیکارخانه، خواستار رس نیدر مقابل ا یاعتراض
کارخانه   نیا یکارگر ندهیبازگشت به کار نما نیمشاغل و همچن یبندطرح طبقه ینفر بود، خواستار اجرا ۷۰

 یام؛ ولشرکت شاغل شده  نیدر ا ۹۱باره گفت: »از سال  نیدر ا یعلو یمصطف دیاز کارگران با نام س یک ی .شدند
 «.مشاغل اجرا نشده است یبعد از گذشت هشت سال هنوز طرح طبقه بند
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 خبار کولبرانا
 رانشهر یو پ هیسقز، هورامان، اشنو  یباختن چهار کولبر در مناطق مرزجان

 

و سلماس بر اثر  وانی، سه کاسبکار و کولـبر اهل سقز، مهاباد، مرآذر ۵ و سه شنبه آذر ۳ کشنبهی یروزها یط 
از  یناش یقلب ستیا لیبه دل یوانیکولبر مر کیو  رانشهریو پ هیسقز، اشنو یدر مرزها ینظام یروهاین کیشل

 .فشار حمل بار در منطقه هورامان، جان خود را از دست دادند
و بدون اخطار  میمستق کیشل یکاسبکار به نام ناصح آذرپور اهل شهر صاحب در پ کی، ۹۸آذر  ۵شنبه روز سه

 .سقز، جان باخت فیمستقر در مرز س یروهاین یقبل
 رانشهر یو پ وانیدر مر ینظام یروهایکولبر به دست ن کیشدن دو کاسبکار و  یکشته و زخم

 گریکاسبکار د کیو  جان خود را از دست داد ینظام یروهاین میمستق کیدر اثر شل وانیکاسبکار در مر کی
 وانیاز توابع مر ژیدر رگهیم یاهل روستا یوسفی یکاسبکار به نام مهد کیآذرماه،  ۱۱روز دوشنبه  .مجروح شد

مجروح   ییرضا  عقوبیبه نام    گریکاسبکار د کیو    دهیبه قتل رس  ینظام  یروهایواقع در استان کردستان، توسط ن
هدف   وانیاز توابع مر  یساوج  یروستا  یک یدو کاسبکار را در نزد  نیا  یبدون اخطار قبل  ینظام  یروهاین  .شده است

 .اندخود قرار داده کیشل
 هیدر مرز اشنو  ینظام ی روهاین کیکاسبکار بر اثر شل کیجان باختن 

شهرستان  نیرا در مرز ا هیکاسبکار اهل اشنو کیاز کولبران  یادسته یبه سو میمستق کیبا شل ینظام یروهاین
 .ته« به قتل رساندندرهدر منطقه »بمزه

 یاهل روستا  ن،یفرزند حس  یمعروف  زیکاسبکار به نام عز  کی، ۹۸آذرماه    ۲۳شامگاه شنبه   ،یافتیخبر در براساس
 .شهرستان جان سپرد نیدر مرز ا ینظام یروهاین کیبر اثر شل هیته« از توابع اشنوره »بمزه

جسد  .ددر دم جان خود را از دست دا یکاسبکار را هدف قرار دادند و و نیا یبدون اخطار قبل ینظام ماموران
 .افتیمنطقه به زادگاهش انتقال  نیکاسبکار توسط ساکن نیا

 ینظام یروهایسردشت به دست ن یبساله در مرز دوله  ۱۹کولبر  ینیحس یقتل هاد
به قتل  یسردشت به دست ماموران مرزبان توشیدر مرز ب ۹۸آذر  ۲۴ کشنبهیروز ساله اهل ربط  ۱۹کولبر  کی

 .دیرس
از کولبران را مورد حمله قرار  یادر سردشت دسته یدوله ب یدر منطقه مرز ینظام یروهاین ،یافتیبه خبر در بنا

شهرستان ربط هدف گلوله   یاز اهال ینیحس یبنام هاد یکولبران، کولبر یآنها به سو یراندازیدادند که بر اثر ت
 .بازدیو جان م ردیگیقرار م

 هورامان  یته و ژاالنجوان کولبر بر اثر سرما و کوالک در گردنه ته کشته و مفقود شدن دو برادر نو 
در هورامان در سرما و کوالک گرفتار  «ی، دو برادر کولبر در گردنه »ته ته« و »ژاالن۹۸آذرماه  ۲۶روز سه شنبه 

در  یاز و یشده و تاکنون اطالع یبه شدت دچار سرما زدگ یگریزده و جان باخته و د خیاز آنها  یک یشدند که 
هورامان  ۱۱۵ لیتوسط همراهانش تحو جانشینام دارد و جسد ب یجان باخته آزاد خسرو کولبر .ستیدست ن

در  ین یروستا یکولبران از اهال نیا .نام دارد یکه فرهاد خسرو باشدیم یکولبر دوم که برادر و .است دهیگرد
 .هستند وانیمر
 

                                                                                              **** 
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 دستفروشاناخبار  
 
 

یز توسط ماموران در تبر لمبرداریفروش محروم و دنبال کردن ف وهیم ک یکتک زدن و بردن خودرو  لمیف  
 

از رهگذران گرفته شده و صحنه   یک یآذر توسط  ۲۱در عصر روز پنجشنبه  لمیف یک
فروش  وهیم کیبه  گریبا همد یو انتظام یحمله و هجوم مشترک ماموران شهردار

 .دهد یرا نشان م زیتبر یابانهایمحروم در خ
در آوردن  دیاست که به ام یو بار نیهمان ماش شیفروش محروم که تمام زندگ وهیم

 کیکه    نشیبردن ماش  غمایکند که از به    یقصد فروش آن را داشته، تالش م  یلقمه نان
و التماس و کمک خواستن تمام تالش   دنیکش  ادیکند و با فر  یریبار است جلوگ  کانیپ

و خشونت اقدام به کتک  یرحم یبا ب تیوضع نیبا مشاهده ا ماموران .کند یخود را م
 نوشته است: نطوریآن را گرفته است ا لمیکه ف یماجرا را نفر نیا .کنند یزدن او م

راننده  .کرد ه و با خود ببرند فیبود را توق کانیرنگ پ دیبار سفوانت کی یگریو د سانیاز آنها ن یک یقصد داشتند که دو وانت که  یماموران شهردار»
 یفروش وهیبعد از آن سراغ م .فروش محروم شده و آن را برد وهیم سانیسرهنگ سوار  ن کیو  دندیکش نییپا نیاز ماش یبد یلیرا به شکل خ سانین

 .را برداشت شیترازو یلباس شخص کیاو خواست فرار کند که  .داشت رفتند درنگیبار سف کانیوانت پ کیکه 
گروهبان شروع به کتک  کیبود( با  ی)فکر کنم مامور شهردار یهمان لباس شخص گرفتمیم لمیف یوقت .گرفتم لمیف عیسر دمیرا د هصحن نیکه ا من

فروش را رها کرد و به  وهیم یمامور انتظام رمیگیم لمیمن دارم ف دندید یوقت .را گرفته و ببرند نشیفروش محروم کردند که به زور ماش وهیزدن م
 «.مو فرار کرد دمیکه من ترس ردیرا بگ میکه گوش دیسمت من دو

   com/379411959.https://vimeoلینک فیلم: 
 

 لمیف –  ژهیو گارد و یماموران انتظام  کیدستفروش با شل کی پسر بچه رهگذر و  کیشدن  یزخم
 
 

به سمت دستفروشان  یانتظام یروی، ماموران ن۹۸آذر ماه  ۲۶شامگاه روز سه شنبه 
 کی ک،یشل نیا جهیکردند که در نت کیشهر زاهدان شل یمستقر در چهار راه رسول

 .شد یکتف زخم هیپسر بچه رهگذر مورد هدف قرار گرفت و از ناح کیدستفروش و 
شب، ماموران  ۲۳روز سه شنبه ساعت  یریدرگ نیمنبع مطلع، از ا کیگزارش  به

برده و  ورشیزاهدان  یضد شورش به دستفروشان چهار راه رسول ژهیو گانیو  یانتظام
را که از آن نقطه عبور  یفروشان و پسر بچه رهگذراز دست یک ی میمستق کیبا شل

از بزرگان  یک یمنبع،  نیگزارش هم به .دکردن یرا مورد هدف قرار داده و زخم کردیم
حمله و هجوم به دستفروشان   .فتمورد اصابت گلوله قرار گر  زیبه نام بادل ن  یچهار رسول

  .است افتهیشدت  ریاخ یهاماه یط  رانیداران در نقاط مختلف او دکه
 یبحران طیو در شرا ۱۳۹۸نفر در سال  ونیلیم ۵۷مجلس  یهابه گزارش مرکز پژوهش .مردم است انیرعب و وحشت در م جادیحمالت ا نیاز ا هدف
غلبه بر موج   ی برا ریرعب و وحشت در جامعه و زهر چشم گرفتن از مردم فق جادیهدف، سرکوب و ا .خط فقر خواهند رفت ریبه ز ران،یجامعه ا یکنون

از  یکوچک  یافقط جرقه ۹۸آبان ماه سال  یاعتراضات طوفان ،یاندرکار حکومتاز کارشناسان و مقامات دست یاریگفته بس به .گرسنگان است اعتراضات
 . از بحران و اعتراض، سر باز خواهد کرد یترشکل گسترده به کینزد ندهیبود که در آ هایآمده از فقر و سرکوب و نابرابرمردم به جان یهایتینارضا

   be/6qp2625SYts.https://youtuلینک فیلم:  
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 اخبار کودکان کار
 

 یدولت تیحما چیدرصد آنها، بدون ه ۸۵کودک کار در لرستان؛  تیجمع تیاز وضع زیانگغم  یگزارش
استان  یستیمعاون اداره کل بهز ان،یمیکر سلمان

در کنفرانس  ۹۸آذر ماه  ۲۷لرستان روز چهارشنبه 
 ۵۸۱ ییحقوق کودک، با اشاره به شناسا یتخصص

استان گفت:  نیدر ا یابانیکودک کار و کودک خ
ارگان   چیه تیکودکان تحت حما نیدرصد ا ۸۵.۳۴»

 «.اندنبوده یتیحما
 ۵۸۱در حال حاضر  نکهیا انیبا ب انیمیکر سلمان

 ۴۹کودک کار و  ۵۳۲که شامل  ابانیکودک کار و خ
اند، شده  ییدر لرستان شناسا  شوندیم  یابانیکودک خ

کودک، در بروجرد  ۲۵۸کرد: »در خرم آباد  حیتصر
 ۳۶درکوهدشت کودک،  ۴۸کودک، در پلدختر  ۱۲۰

 «.شده است ییکودک کار شناسا ۳ گودرزیو در ال کودک ۵۹کودک، در دلفان  ۸کودک، در دورود 
به  هاابانیدائم در سطح خ ایهستند که به صورت موقت  یکودکان کار، کودکان ف،یبر اساس تعر نکهیبر ا دیلرستان با تاک یستیاداره کل بهز معاون
از کودکان هم کودکان  یکسری» هستند، افزود: تیو… مشغول به فعال یگردزباله ،یکنپاکشهیش ،یفروشگل ،یفروشمثل دست یکاذب یهاشغل

کودکان    یسامانده  یروزو در مرکز شبانه  یآورجمع  یانتظام  یروین  ایهستند و توسط دستگاه قضا    هاابانیدر خ  یروزهستند که به صورت شبانه  یابانیخ
    «.شوندیاسکان داده م

 ابانیکودک کار و خ  ۵۸۱از    نکهیبا اشاره به ا  انیمیکر
درصد  ۱۰.۷۴ ،یفروشدرصد به دست ۶۶.۷لرستان، 

درصد به  ۱۵ و  یکشدرصد به وزن ۷.۸۱ ،ییبه پادو
مشغول هستند، ادامه  یکنپاکشهیو ش یگردزباله 

 نیشتریکودکان مذکر هستند و ب  نیدرصد ا  ۹۹داد: »
 «.سال است ۱۴تا  ۶آنها  یرنج سن

است  یمشکل نیترمهم یمسائل مال نکهیا انیبا ب یو
آوردن کودکان به اشتغال شده است،  یکه باعث رو

 :کرد حیتصر
خانواده هستند، تک   یدرصد کودکان کار دارا ۸۶.۶۴»

 «.کنندیم ینزد پدربزرگ و مادربزرگ خود زندگ ایوالد بوده و 
کودکان ساکن   نیآباد ادر خرم ژهیهستند، به و یاهیدرصد کودکان کار ساکن مناطق حاش ۹۴.۱۳لرستان خاطرنشان کرد: » یستیاداره کل بهز معاون

 «.هستند نیالدمنطقه فلک
ارگان   چیه  تیکودکان تحت حما  نیدرصد ا  ۸۵.۳۴شد: » ادآوریاند،  درصد کودکان کار سابقه مصرف مواد مخدر داشته  ۷۱.۹۸  نکهیبا اشاره به ا  انیمیکر

                                                                                        «.اندنبوده یتیحما
                                                                                                ****                                                                                      

 
 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 ایرانو 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

 
 پیج

http://bit.ly/2EmIHq3 
 توییتر

https://twitter.com/iranworkers 
 وبالگ

http://irankargar96.blogspot.ca 
 کانال تلگرام

https://t.me/IranKargar96 
 یوتوب

https://www.youtube.com/c/irankargarvideos 
کارگر ران یگرام ا نستایا   

https://www.instagram.com/irankargar2019 / 
 کارگر                    رانیا بوکسیف

  http://bit.ly/2EmIHq3 
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