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 و بلوچستان ستانیدر استان س کاریو ب یقاچاق سوخت، منبع درآمد کارگران اخراج
 

 .اندبه قاچاق سوخت روآورده یناچار یاز رو کاریو ب یو بلوچستان، کارگران اخراج ستانیخانه کارگر استان س ییاجرا ریگفته دب به

و روند رو به  یبا اشاره به مشکالت جامعه کارگر یاکبر ینعلیحس
و بلوچستان،   ستانیناگوار آن در استان س  یامدهایو پ  یکاریرشد ب

استان گفت: »در مجموع کارگران  نیکارگران ا تیدر مورد وضع
هنوز در سطح  .ستندیبرخوردار ن یمطلوب طیاستان از شرا

سه تا شش ماه حقوق عقب افتاده و  نیانگیاستان م یهایشهردار
 .«میعقب افتاده دار مهیتا سه ماه ب یک ی

و  ستانیدشت س یآبرسان یهاپروژه یلیبا اشاره به تعط یاکبر
پروژه مشغول به کار بودند، عنوان کرد:   نیکه در ا  یکارگران  یکاریب

 اریمردم بس یزندگ تیوضع یکاریب لی. به دلمیرو هستروبه طیشرا نیبا هم زی. در جنوب استان نبرندیبه سر م یسخت طیدر شرا ی»کارگران اخراج
 یقاچاق سوخت در آتش لیاستان به دل یهاتا دو نفر در جاده  کیو روزانه  اورندیب یمجبورند به قاچاق سوخت رو یگذران امور زندگ یسخت شده و برا

 .«سوزندیمسئوالن روشن شده، م یتیکفایکه از ب

نه چندان  ندهیفرزند هستند که در آ نیزن و چند یقطعًا دارا شوند،ینان م یالقمه یمرگ قاچاق سوخت، قربان یهاکه در جاده یاضافه کرد: »افراد او
 منطقه و کشور خواهد کرد.« ریبانگیرا گر یکالت مضاعفدور مش

 کـارگران  یزندگ طیوخامت شرا لیآوردن به قاچاق سوخت به دل یرو

به  مانیاست؛ چرا که ما عماًل تمام کارگرها میوخ اریکارگران در استان بس طیکرد: »شرا حیو بلوچستان تصر ستانیخانه کارگر استان س ییاجرا ریدب
 ست،اش گرسنه اخانواده یکارگر یمردم؛ وقت نیخون ا یعنیاقتصاد؛  یعنی. خود سوخت روندیسمت مشاغل کاذب و اکثرًا به سمت قاچاق سوخت م

 .«جر قاچاق سوخت ندارد و مجبور است به سمت قاچاق برود یاچاره 

اخراج  یکه اگر کارگر میهست یطیدر تنگنا قرار دارند. االن در شرا یاقتصاد طیدارند و کارگرها از لحاظ شرا یبغرنج طیکرد: »مردم شرا انیب یاکبر
به سمت  ]اال[ که دندارن یا! پس چارهکنندینم یبانیافراد پشت نیاز ا ییجا چیکند؛ چرا که ه یگریعمالً تکد دیشود، دستش از همه جا کوتاه است و با

 «.میو بلوچستان هست ستانیس یهاقاچاق بروند و هر روز شاهد سوختن چند نفر در جاده

 شانیگذران زندگ  یبرا  ریاز جنگ تلفات دارد. مردم فق  شتریب  م،یکن  یابیو بلوچستان را ارز  ستانیس  یاتصادفات جاده   ریادامه داد: »اگر آمار مرگ و م  یو
 «.لقمه نان کنند کی یمجبورند جان خود را فدا

  ۲اند که بوده یقاچاق سوخت، اغلب کارگران  یاتصادفات جاده  انیانجام شده قربان یها یو بلوچستان گفت: »طبق بررس ستانیخانه کارگر س ییاجرا ریدب
 یبرا ینان لقمهاند تا به قاچاق سوخت روآورده یناچار یاز رو اند وکارشان را از دست داده لیمشغول به کار بودند که به هر دل یسال در محل ۳ـ 

 شان فراهم کنند.«خانواده
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 راند یم هی، کارگران را از تهران به حاش ینینشاجاره  نهیهز
 

را در تهران دچار مشکل  یکارگر ی، خانوارها ینینشاجاره نهیهز
 نیتهران و با کمتر  یهامحله  نیتریدر جنوب  یها حتکرده است. آن

  اس یمسکن کارگران در ق نهیهز .اندخورده برامکانات هم به مشکل 
که درآمد  دهدینشان م یها به خوبآن یهانهیهز گریبا د
 این خانوارهااز  یاریو بس دهدی کفاف نم تختیدر پاشان یزندگ

 .اندکرده  کوچ  گرید  یبه شهرها  ایتهران رفته    هیبه حاش  یزندگ  یابر
 یهانهیکارگران ندارد و حاال هز یزندگ یبرا ییجا گرید تهران

کم  یو برا تختیمحالت پا نیتریدر جنوب ینینشآور اجارهسرسام
 یدستمزدها گریاست که د دهیرس یها به حدخانه نیترامکانات

 هانهیرشد داشته، دستمزدشان به شدت از هز یبا شتاب قابل توجه شانیزندگ یهانهیکه هزیطیدر شرا یتهران کارگران .ستیآن ن یکارگران جوابگو
مسکن  نهیهز انیم نیا در .شده است شیتر از پتر و کوچککه دارند، هر روز کوچک یشان در برابر خرجاساس، سبد دخل نیعقب افتاده است. بر ا

از آنها  یاریو بس دهدیکفاف نم تختیآنها در پا یادامه زندگ یکه درآمد کارگران برا دهدینشان م یآنها به خوب یهانهیهز گریبا د اسیکارگران در ق
 اند.مهاجرت کرده گرید یبه شهرها ایتهران رفته  هیبه حاش یزندگ یبرا

 مستأجران یتهران برا یهاخانه نیترارزان 
امکانات هم به مشکل   نیتهران و با کمتر  یهامحله  نیتریدر جنوب  یها حترا در تهران دچار مشکل کرده است. آن  یکارگر  ی، خانوارهاینینشاجاره   نهیهز
 یمتفاوت یروزها نرخ اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران عددها نیدشوار شده است. ا اریمستأجران بس یکردن خانه در تهران برا دایپ .اندخوردهبر

 نیا انشکردن دایپ گریکه د یتومان ونیلیم کیحدودًا  یهاتا اجاره  کنند،یتومان اجاره ماهانه از مستأجرها طلب م ونیلیمکه چند ده  ییهادارد، از خانه
تهران  دوگانهوستیاجاره آپارتمان در مناطق ب یهانرخ نیانگیگذشته، م یهادر ماه  یوزارت راه و شهرساز یاساس آمارها بر .سخت است ار یروزها بس

 یبرا نیهمچن و فروش و دیخر یمناطق برا نیترگران ۳و  ۲، ۱چون  ،یو مناطق نیترتهران، ارزان ۱۵و  ۱۸، ۱۹مناطق  بیکه به ترت دهدینشان م
شده  یدار پرمتقاضمشکل یهاخانه  لیو فا برندیهوا م یارزان را رو یهامستأجران تهران خانه ندیگویداران ممناطق بنگاه نیا در .استاجاره مسکن 

مناطق  یکمرشکن اجاره خانه در برخ یهانهیچه از هزآن تمام .خدا را شکر کند دیکرد با دایخانه ارزان و کوچک پ یها معتقدند اگر مستأجراست. آن
مند خانوار بهره  کیها را به خود مشغول کرده است،  روزها خانواده  نیکه ا  ینیسنگ  یهانهیهز  نیبا چن  دید  دیماجرا قرار دارد و با  یسوکیتهران گفته شد  
 .دیایبرب هانهیهز نیاز پس ا تواندیچطور م تختیساکن در پا یاز حقوق کارگر

 بلعد  یرا م های درصد درآمد تهران ۶۰ مسکن
که  شودیم یچند سال ندیگویشهرها ماما ساکنان کالن  بلعد،یرا م هایرانیدرصد درآمد ا ۴۰اجاره مسکن حدود  ،یرسم یکاغذ و براساس آمارها یرو
 ۶۰به  یخانوار تهران نهیشهردار تهران هم اعالم کرد که سهم مسکن از هز ،یحناچ روزی. پگذارندیاجاره کنار م یدرصد درآمد خود را برا ۶۰از  شیب

 .کندیم لیرا به مردم تحم یاتازه یهایهر سال گران زها،یاست که بازار مسکن با وجود افت و خ یطیدر شرا نیا .است دهیدرصد رس
 تیها موظف هستند با رعااست و دولت یقانون اساس  ۳۱در اصل    یرانیه احق هر فرد و خانواد  از،یاست که داشتن مسکن متناسب با ن یطیهم در شرا  نیا

 .اصل را فراهم کنند نیا یاجرا نهیو کارگران زم نانیبه خصوص روستانش ازمندترند،یها که نآن یبرا تیاولو
خود تمام آنچه  یمال هیبا بن دیاست و آنها با یتیحما نیناقص قوان یاجرا شود،یم دهیبرخوردار دکارگران و قشر کم یاما آنچه در عمل برا نها،یتمام ا با

 یهادهک تیعوام، در واق نیمسکن هم با اقساط سنگ یتیحما یهااست، پوشش دهند. جالب است که طرح برنه یهز شانیرا که در حوزه مسکن برا
  اما .شده است یقشر متوسط طراح یبرا یمل ایمانند مسکن مهر  ییهاکه طرح کنندیمسکن به صراحت اعالم م انیو متول کندیرا حذف م یکارگر

مجاب کند. با  تختیدر پا یادامه زندگ یخانواده را برا نیا ستیکارگر متأهل فاقد فرزند در تهران هرگز قادر ن کی یتومان ونیلیم ۲دستمزد کمتر از 
 .رندیبگ میتصم ترنهیهزکم یشهرها ایشهر  هیرفتن به حاش یمجبور خواهند بود برا گرید یاریانند بسوضع، آنها م نیادامه ا

 
امتومان پول نبوده ونیلی: در عمرم صاحب چند ده میکارگر ساختمان کی  
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که هم اکنون   یاز کارگران ساختمان یک ی
 کند،یم یبودن شغلش سپر یموقت لیخود را به دل یکاریدوران ب

شما   ندیگوی» م:دیگویگله کرده و م  یشتینشدن کمک مع  زیاز وار
 ستمی. سدیاداشته یتومان گردش مال ونیلیم ۹۲۳سال گذشته 

قطع  همرا  اتارانهی د،یکرده است که اگر اعتراض کن دمیتهد
 «.امنداشته یپول نی! من هرگز چنمیکنیم
استان کردستان است با انتقاد از  یکه از کارگران ساختمان یو

 ۱۱هستم با  ی: »کارگردیگویخود م یشتینامناسب مع تیوضع
 میو ن کیام به طور متوسط به سال سابقه کار که درآمد ماهانه 

 .«مطلق هستم کاریال که هوا سرد است، بفصل از س نیو در ا کنمیرا پرداخت م یاجتماع نیتأم مهیخودم ب بی. از جرسدیتومان هم نم ونیلیم
چون کفاف  امانهی»درآمد ماه دولت گفت: یشتیمع تیکمک حما افتیمشکالت در حیدر تشر کند،یم یکردستان زندگ یاز شهرها یک یکه در  نیحس

 لیدل نیوساز، کار نبود؛ به همبازار ساخت یکساد لیمناطق گرم سفر کردم. در آنجا هم به دل ریبه دنبال کار به سا دادیام را نمنفره ۵ یمخارج زندگ
 بازگشتم.« وانیدر مر امیدوباره به محل زندگ

داشتند و صاحب مسکن و  یحقوق دولت ونیلیم ۱۰از  شیکه ب یبه بنده تعلق نگرفت و بر عکس به تعداد یشتیبسته مع نکهی: »پس از ادیگویم یو
 مجبورگران بود؛ چرا که  میبرا یلیثبت کردم. البته خ تیدولت اعتراض خود را در سامانه حما هیبودند، پرداخت شد، واقعا تعجب کردم. به توص نیماش

 «.کنم دییتأ کردند،ینم تیرا رعا امیکه کرامت شهروند ییهانامهبودم توافق 
 یآمدبار ناکار نیو پس از چند یاتفاق خواهد افتاد. به سخت نیباز هم مشابه ا ندهیرا ثبت نکنم در آ یاعتراض نی»پنداشتم که اگر چن: دیافزایم یو
 «.مجدد را ثبت کنم یموفق شدم درخواست بررس تاینها ستمیس
باز هم  یدر کمال ناباور زیبار ن نیا نکهیوجود نداشت. تا ا یپاسخ چیمراجعه کردم؛ اما ه تیبار به سامانه حما نی: »در آذرماه چنددیگویدر ادامه م یو

ثبت شده بود، آنهم  ونیلیم میو ن کی ریدرآمد من ز نکهیا رغمیعل دمیمراجعه کردم. در آنجا د تینشد! دوباره به سامانه حما زیدولت وار یتیبسته حما
 یتومان گردش مال ونیلیم ۹۲۳! چرا که در سال گذشته دیهست یشتیبسته مع افتیدر طینفره، باز هم نوشته که شما فاقد شرا ۵ یاهمراه خانواده

 «!میکنیرا هم قطع م اتارانهیبار  نیا د،یدار یکرد که اگر اعتراض دمیتهد ستمیبار س نی. البته ادیاداشته
 یو البته به دنبال آن، عدم برخوردار یاجتماع مهیاز ب یدر برخوردار یگرفته تا ناتوان یشتیمع تیحما ارانهیاز تعلق  نکهیا انیبا ب یکارگر ساختمان نیا

»من   افزود:  شود،ینمگرفته    یدولت چندان جد  یدارد که از سو یکارگران ساختمان تیهم نشان از محروم  ،ینینشدر فصول رکود و خانه  یکاریب  مهیاز ب
 «.من ثبت شده است یبرا یرقم به عنوان گردش مال نیچطور ا دانمیام و نمپول نبوده ونیلیچند ده م یدر طول عمر خود صاحب حت

هستم  کاری. سه ماه است که بمینان هم ندار دیخر یبرا یپول کاف یگفت: »حت انیاست و در پا یخود به شدت ناراض یسخت زندگ طیکارگر از شرا نیا
 دار خواهد بود.«ادامه ندهیتا فصل گرما سال آ یکاریب نیو ا
 
 
 
 
 
 
 

 
پی+ کل کایهماهنگ شده با آمر «یشینما یپرانتا قصاص با »موشک  یمانیجنازه« قاسم سل عییتش شیاز »نما  
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که در  یتکاری، جنایمانیسل قاسم

در  ده،یبه ثبت رس گناهیاش تنها قتل و کشتار مردم بکارنامه 
 اتیعمل نینقشه چند کهیدر حال ۹۸ ماهید ۱۳بامداد جمعه 

را در سر داشت، کشته شد. او در برگشت از  دیجد یستیترور
بغداد، در  یالمللنیشدن در فرودگاه ب ادهیو پس از پ هیسور

 یبه نام مهد یگرید ستیبه همراه ترور فرودگاه یخروج
 .رفته بود، شکار شد یاستقبال از و یالمهندس که برا

و   هیعراق و سور  گناهیبه قصاب هزاران تن از مردم ب  یمانیسل
 یبرا یاخامنه یبازو نیمعروف بود. او همچن یرانیجوانان ا

 یبر تئور یو صدور انقالب مبتن سمیبردن خط ترور شیپ
 .منطقه بود یبه کشورها هیفق تیمانده والو عقب دهیپوس

و  سمیسکوت کشورها در برابر ترور هیدر سا یمانیسابقه را از دست داد. قاسم سلو با نیبدون جانش یامهره یاخامنه ،یبا کشته شدن و ن،یبنابرا
 شیهاتیمدت دوام آورده و به فعال نیتا ا ،یو بادکنک  محتوایرشد ب کیاز شخص او، در  یسازو چهره هیفق تیوال یکتاتورید یقدرت پوشال ییبزرگنما

 .ادامه داده بود
   بغداد  در  او  شده متالشی خودروی و سلیمانی قاسم شدن کشته صحنه فیلمهایلینک فیلم: 

در چند شهر به راه انداختند.  یو تجمعات تکرار یشینما یهاهیاز مرگ او، تعز یغاتیاستفاده تبل یبرا یمقامات حکومت ،یمانیاز کشته شدن سل پس
 یمانیماه و سپس حذف سلآبان زشیکه خ یبیآس یبه رفو گرید یهراسان خود شوند و از سو یروهاین شتریب زشیسو مانع از ر کیبود که از  نیهدف ا

 .فرود آورد، بپردازند یابر چهره نظام و شخص خامنه
 یمانیجنازه قاسم سل  عییدر مراسم تش تیهدفمند جمع یسازانبوه

تا عمق انزجار  کردند بوده است، تالش  سابقهی ب خیدر طول تار یمانیجنازه قاسم سل عییکننده در تش شرکت تیادعا که جمع نیبا ا یحکومت مقامات
 .قرار بدهند هایسازهیشب نیالشعاع ارا تحت حاکمیت فاسد والیت فقیهمردم از  یهاتوده 

هم تنها در هزار نفر ـ آناز چند ده ت،یگردآوردن جمع یجانبه براهمه  جیکه بس شودیمشخص م ،یلمبرداریبا شمارش تعداد نفرات در هر شات ف اما
 .بلوف بوده است کیفقط  یونیلیم تیکرمان ـ تجاوز نکرده و حضور جمع

در  یعدد نیکشانده باشند، باز هم چن ابانیو ترفند به خ لهیکرده و با انواع ح جیبس نفر را از اطراف و اکناف ونیلیم ۱با فرض محال، آنها در تهران  اگر
 .دیآیبه حساب نم یادیتهران، آمار ز یونیلیم ۱۲تا  ۱۰ تیبرابر جمع

  https://youtu.be/NG_7Cva3MRQ لینک فیلم:
از  تیعامل آن باشند که حما توانندیم یو عوامل مختلف ستین بیسخت و عج یکار ها،ابانیدر خ ادیز تیجمع یآورجمع ،یمناسبات حکومت در

 .گرفت جهیاز آن نت توانیرا نم تیحاکم
مردم  تیخواهد بود که حما یانگارساده ن،یاند؛ بنابرابوده دسترهیکارها چ لیقب نیدر ا شهیهم ینیلیو موس تلریهمچون ه ییهاستیو فاش کتاتورهاید

 .میکن یابیارز یلمبرداریف یهاحقه یریو با بکارگ نیدورب یحکومت را از عدس کیاز 
شمول جهان دیگرا، عقاو در برابر عواطف ملت بوده  ییگرایاز حس مل یهمواره بر ران،یسده گذشته مردم ا مین یخیکه به گواه حافظه تار تیحاکم نیا

 انیرانیا یشدن غرور مل داریو از ب کوبدیم ییگرایبر طبل مل بانهیغر ،یمانیقاسم سل هیاست، حال در قض کرده یم جیو از رونق افتاده خود را ترو دهیپوس
 .راندیسخن م

 
 
 

https://irankargar.com/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%a9%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%84/
https://youtu.be/NG_7Cva3MRQ
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گذشته خود  یهامخالفت یو درست، برخالف دعاو یوطن یریگموضع کیآهنگ، عاجز از ضرب نیبا هم انیم نیدر ا یاعده
 .گذارندیخود م یرا به حساب حس وطن یمانیمحکوم کردن کشته شدن قاسم سل انهیجوبا مجموعه نظام، مصلحت

 .بر آنها بار نشود یانهیکردند تا هز شهینبودند، سکوت پ ییگرااز وسط یقادر به خودرهاساز شان،یخیتار اقیهم که به رسم عادت و به س یکسان
 شناختیمرز نم  اشیکه فلسفه وجود  یرابطه برقرار سازد؛ کس  ییگرایو مل  یمانیقاسم سل  نیماب  تواندینم  یفیتعر  چیه  گفته،شیپ  لیو به دال  یبه هر رو 

 .قرار داشت تیعملش خارج از مرزها و در تعارض با ملت و مل رهیو دا
 بزرگ طانیش قصاص

ارتش  گاهی، به دو پا۹۸ ماهید ۱۸در سحرگاه چهارشنبه  یاسالم یجمهور یاز حمله موشک  هایخبرگزار ،یمانیروز پس از کشته شدن قاسم سل پنج
 .در عراق خبر دادند كایآمر

خط و  ایخامنه یبرا شیشاپیپ ،صورت گرفت که دونالد ترامپ یطیدر شرا یپرانموشک نیبود. ا یمانیکشتن قاسم سل یبه تالف کایقصاص آمر هدف،
 .را هدف قرار خواهد داد رانینقطه ا ۵۲وارد شود،  بیآس ییکایآمر کیبود که اگر به  ده ینشان کش

 ،یعات درز کرده از منابع خبراطال  نیداشتند. آخر  ازین  کایآمر  هیبرعل  یشیحرکت نما  کیحفظ آبرو هم که شده به    یبرا  یو  انیو حلقه اطراف  یاخامنه  اما
 .دارد رهاشا اش،یاقدام موشک یبرا ک،یپلماتیچند کانال واسطه د قیاز طر کایبه آمر یاسالم یجمهور شیشاپیپ یرسانو اطالع  یبه هماهنگ

شود؛  یجار ییکایسرباز آمر کیاز دماغ  یکردند تا مبادا خون ها تا توانسته بودند سبککالهک موشک یبود که ماده انفجار یحاک زین یلیتکم یخبرها
 .در برداشت رانیحکومت ا یبرا یگزاف یکه بها یعمل
 ست؟یچ تیواقع اما

 .بود یمانینظام، پس از شکار قاسم سل ختهیاقتدار پرپر شده و ابهت فرور میترم یو برا نیحرکت نماد کی یپرانموشک نیاست که ا نیاما ا تیواقع
را مهار کند؛ همان  اشباختههیروح یروهایبا آن ترس نبتواند بود تا  پر سروصدااقدام  کی یبه شدت در پ قاتالن و جنایتکاران حاکم بر ایران، حکومت

 .بزرگ« خوانده بود طانیدر برابر »ش یستادگیدر گوش آنها قصه اقتدار نظام و ا انیکه سال ییروهاین
ها کشته و ده ۸۰با  تکار«یجنا یکایبه »آمر نیاز ضربه سنگ یو مسئوالن کشور یهمه فرماندهان لشکر کهیدر حال ،یحمله موشک  نیپس از ا یساعات

 .اقدام اشاره کردند نیبودن ا یشیبه نما هایخبرگزار کردند،یمجروح صحبت م
 .وارد نشد بیآس یبه کس ،یحمله موشک نیا انیاز قبل به ما اطالع داده بود و در جر رانیگفت که ا زیعراق ن یمستعف ریوز نخست

 .یکتاتورید نیاست بر تابوت ا یگرید یخیم دارد،یبرم یسقوط نظامش هر قدم بیکه در سراش یاخامنه یینماو قدرت یاست توان پوشال نی! ایآر
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دند یدست کش یاز شغل کشاورز رانی کشاورز در ا ونیلیم کیبه  کیسال گذشته نزد ۱۴در   
 

. شودیمحسوب م رانیدر ا دیتول یاصل بخش یکشاورز
دهد،   ینشان م  یاقتصاد  یهاتیسهم اشتغال در فعال  یهایبررس
مواجه  یهزار نفر  ۹۰۰با افت    یشاغل در بخش کشاورز  تیجمع
 .استبوده 

با عنوان »افت  ۹۸ ماهید ۲۵فصل تجارت روز چهارشنبه  تیسا
 یهزار نفر۹۰۰ زشیسال گذشته ـ ر ۱۴در  یمشاغل کشاورز

عمده  یهات یوضع اشتغال فعال ی: »بررسسدینویکشاورزان« م
که بر خالف اشتغال  دهدیتاکنون نشان م ۸۴سال از یاقتصاد

با   یزشاغل در بخش کشاور تیبخش خدمات و صنعت، جمع
 «.استمواجه بوده  یهزار نفر۹۰۰افت 

که بخش   دهدیمختلف نشان م  یهادر سال  یکشور شامل خدمات، صنعت و کشاورز یاز سه بخش اقتصاد کینسبت اشتغال هر  ت،یسا نینوشته ا به
 .دهندیاشتغال را به خود اختصاص م نیکمتر یو بخش کشاورز نیشتریخدمات ب

درصد، بخش   ۵۰.۳سال گذشته بخش خدمات که دراز آن است    ی»از کل اشتغال کشور« حاک  یاقتصاد  یهاتیاز عمده فعال  کیسهم اشتغال هر    یبررس
 .دهندیرا به خود اختصاص م رانیاشتغال ادرصد از  ۱۷.۷ زین یدرصد و بخش کشاورز ۳۲صنعت 

و  ونیلیم۵ تیکه جمع بیترت نی( کاهش داشته است، به ا۹۷تا  ۸۴) یمورد بررس یهاسال یط  یکشاورزسهم اشتغال بخش  یمنبع خبر نیگفته ا به
 .دیهزار نفر رس ۲۰۰و  ونیلیم ۴به  ۹۷سال  انیدر پا یهزار نفر ۹۰۰، با کاهش ۸۴سال در رانیا یشاغل در بخش کشاورز یهزار نفر ۱۰۰

نداشتن برنامه   الت،یکاهش تسه  ح،یصح  تیریکه عمدتا عدم مد  یلیمسبوق به سابقه بوده و هر بار و بنا به دال  رانیدر ا  یبودن بخش کـشاورز  ریپذبیآس
 .کشاورزان را تحت شعاع قرار داده است یهاتیفعال یعیطب یایتوسعه توسط دولت و بال یراهبرد

 دیاز تول یمحصوالت کـشاورز یبودن تقاضا برا شترینوشته بود: »با توجه به ب رانیا یکـشاورز تیاز وضع یمجلس در گزارش یهامرکز پژوهش شتریپ
 «.شود نیآفرموضوع مشکل نیممکن است ا ندهیمحصوالت در کشور، در آ نیا

 ندهیارشناسان به آک دیرا علت نگرش همراه با ترد گریاز مشکالت د یاو پاره  هانیزم میمهاجرت به شهرها، تقس ،یکمبود آب، خشکسال زین وزینتجارت 
 دانسته است. رانیدر ا یکـشاورز
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لم یتوسط پدافند سپاه پاسداران + ف نی اوکرا یمایانهدام هواپ ییپس از انکار زودهنگام؛ رسوا رهنگامیاقرار د  
 

 فتادنیپس از کارگر ن ماهید ۲۱صبح روز شنبه  یاسالم یجمهور
 نیاوکرا یمایهواپ یسرنگون تیمسئول رشیانکار پذ یبرا شیتقالها

 یهالمیو انتشار ف  یالمللنیب  یفشارها  یبر فراز تهران، سرانجام در پ
مسلح خود با ذکر  یروهایستاد کل ن هیانیاقدام، در ب نیمربوط به ا
 .رفتیآن را پذ رعمد«،یو »غ «یانسان یواژه »خطا

 ن،یاوکرا  یمسافربر  یمایخود، اعالم کرد که هواپ  هیانیستاد در ب  نیا
سپاه، هدف قرار  یمرکز حساس نظام کیشدن به  کینزد لیبه دل

 .گرفته است
که با آن  یسالح ایاز محل مرکز سپاه و  یذکر هیانیب نیا در

گفته شده که  یهدف قرار گرفته، نکرده است. ول نیاوکرا یمایهواپ
ده متخاصم فرض کر  یمایآن را هواپ  یاسالم  یجمهور  ییپدافند هوا
    .کرده است کیو به آن شل

  https://youtu.be/2CERNCtXEbY لینک فیلم:
دونالد ترامپ که هشدار داده بود در صورت   دیتهد  گناه،یانسان ب  ۱۷۶خود در به کشتن دادن    یخطا تیمسئول  رشیپذ  یمسلح به جا  یروهایکل ن  ستاد

 .ذکر کرده است یانسان یخطا نیحمله خواهد کرد، عامل بروز ا رانیدر خاک ا یبه اهداف ،ییکایمورد حمله قرار گرفتن هر آمر
   https://youtu.be/jTDC3bCUX9k  لینک فیلم:

عامل سقوط  رانیا ییپدافند هوا یبه هوا نیکانادا اعالم کرد که اصابت موشک زم ریمسلح، روز جمعه نخست وز یروهایستاد کل ن هیانیاز انتشار ب شیپ
 .بودند ییـ کانادا یرانیا ن،یاوکرا یمایتن از مسافران هواپ ۶۰بوده است. حدود  نیاوکرا یمایهواپ

به هوا از خاک  نیموشک زم کیدر اثر اصابت  ینیاوکرا یمایسقوط هواپ نکهیبر ا یمبن یکاف لیاز آن گفته بودند که دال شیهم پ ییکایآمر مقامات
 .بوده در دست دارند رانیا
 ی اسیس ییرسوا کی

مدت مقامات   نی. در ادیآیبه حساب م یرانیمقامات ا یبرا یاسیس تیحیفض کیرخداد،  نیمسلح سه روز پس از وقوع ا یروهایستاد ن هیانیب انتشار
 .کردندیرا انکار م یمسافربر یمایهواپ نیا یبه سو کیهرگونه شل یرانیا

 یکتس، باعث شد تا مقامات جمهور نگیو بل مزیتا ورکیویتوسط کارشناسان روزنامه ن مایکه از لحظه اصابت موشک به هواپ یدوئیو ریتصاو یبررس
 .رندیبپذ هاتیآن را با انواع توج تیمسلح مسئول یروهایستاد ن قیو از طر دهیرا به نفع خود ند شتریانکار ب یاسالم

 تهران درآسمان  اوکراین هواپیمای انفجار و موشک اصابت لحظه از تایمز نیویورک توسط شده تایید فیلملینک فیلم: 
 مایاز مسافران هواپ یاطالعات

نفر از مسافران گذرنامه   ۱۴۶داشت که همه آنها جان خود را از دست دادند.  نیاوکرا تیبا تابع ینفر خدمه پرواز ۹مسافر و  ۱۶۷ ینیاوکرا یمایهواپ
 .داشتند نینفر گذرنامه اوکرا ۲نفر گذرنامه سوئد و  ۴نفر گذرنامه کانادا،  ۵نفر گذرنامه افغانستان،  ۱۰ ران،یا

سال سن   ۳۰  ریاز مسافران ز  یمیبه تهران سفر کرده بودند. ن  یوادگخان یدارهاید  یخارج از کشور بودند که برا میمق  انیرانیسانحه از ا  نیا  انیقربان  اغلب
 سال بوده است. ۱۰تن از آنها کمتر از  ۱۳داشتند که سن حدود 

 
 
 
 

https://youtu.be/2CERNCtXEbY
https://youtu.be/jTDC3bCUX9k
https://irankargar.com/%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b4%da%a9-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa/
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ملیو بلوچستان + ف ستانیدر جنوب س آسال یس یهای بارندگ یمشکالت مردم در پ  
 

قرار گرفته و  آسالیس یهایو بلوچستان در معرض بارندگ ستانیس
 یبسته شدن برخ ،یفصل یهارودخانه انیاستان، طغ نیدر جنوب ا

 ،یاز روستاها و نقاط شهر یو قطع ارتباط تعداد یارتباط  یهاراه
 .کرده است جادیمردم مشکل ا یبرا
دستگرد   یباران در روستا  متریلیم  ۱۳۶از    شیطول روز جمعه، ب  در

بخش که از توابع شهرستان  نیا یروستا ۴است.  دهیبار کشهرین
و بلوچستان است، به خاطر ادامه  ستانیکنارک در جنوب استان س

 .اندشده هیتخل البیو وقوع س های بارندگ
 ستانیماه در س ید ۲۱و  ۲۰جمعه و شنبه،  یروزها یهای بارندگ

در اکثر نقاط   البیو وقوع س  یمحل  یهارودخانه  انیو بلوچستان، طغ
و بلوچستان از جمله بخش زرآباد شهرستان کنارک را به  ستانیس

 .دنبال داشته است
وشنام  یمادر باردار در روستا کیجمعه شب، در شهرستان کنارک جان  نیاند. همچنکرده داینجات پ ینیگرفتار در رودخانه بند یدو نفر از اهال تاکنون

 .افتیگرفتار شده بودند نجات  جیرودخانه گد التیبخش زرآباد شهرستان کنارک که در س
 دارند. یبه امدادرسان ازیگرفتار هستند که ن البینفر از کشاورزان بخش زرآباد در باغات در س ۱۰۰خصوص، حدود  نیدر ا یافتیبه گزارش در بنا
در گورچان از توابع بخش  ییمنزل روستا وارید کیآوار  زشیو ر بی»بر اثر تخر رانشهریا یدانشگاه علوم پزشک  یمارستانیبشیاورژانس پ سیگفته رئ به

 «.کودک مصدوم شد کیخاش  یلومتریک ۳۵واقع در  یمرکز
به  یدگیرس نی. همچندیخاش منتقل گرد ینیخم مارستانیماه رخ داد که فرد مصدوم به ب ید ۲۱روز شنبه  ۱۱ساعت  یحادثه حوال نیافزود: »ا یو

ها، رودخانه  انیو طغ  البیشدن س  یاقدامات انجام شده امروز بود. اما بر اثر جار  گرید  رجاوهیم  مارستانیدو حادثه تصادف و انتقال مادر باردار به بمصدومان  
 با مشکل مواجه شده است.« مارانیبه ب یمسدود است و خدمات رسان گریفنوج و دلگان و نقاط د کشهر،ین یبه روستاها یراه دسترس

  https://youtu.be/_1lBwASLjgYلینک فیلم: 
  https://youtu.be/1Kh59k9EeF8 ها: پللینک فیلم تخریب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          

https://youtu.be/_1lBwASLjgY
https://youtu.be/1Kh59k9EeF8
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 اخبار تجمعات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران
 لمیتجمع کارگران هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و محقق نشدن وعده مسئوالن + ف

در  ،یسهامدار یفیتکلدر اعتراض به حقوق پرداخت نشده خود و بال ۹۸ ید ۲هپکو روز دوشنبه  کارگران
به  ۹۸ماه  ید ۲شرکت هپکو اراک امروز  کارگران .تجمع کردند یاقدام به برگزار یمرکز یمقابل استاندار

مطالبات پرداخت نشده حقوق که از   نیها و همچنشرکت، عدم تحقق وعده  یسهامدار یفیبالتکل لیدل
 برگزار کردند. یتجمع اعتراض یمرکز یل تجمع آنها بوده در مقابل استاندارعل نیمهمتر

   https://youtu.be/LRrG6KwxMDw  لینک فیلم:
 

 رود توسط دولت  ندهیممانعت شجاعانه کشاورزان شرق اصفهان از ادامه پروژه انتقال آب زا لمیف
 

اطالع از شروع مجدد حفر کانال توسط   یاز کشاورزان شرق اصفهان در پ  ی، شمار۹۸ماه    ید ۲روز دوشنبه  
رود به منطقه بن بروجن، با تجمع در محوطه   ندهیانتقال آب سد زا  یاستان اصفهان برا  یاشرکت آب منطقه

  .بار ممانعت کردند نیچندم یرود برا ندهیزا داز حفر کانال و انتقال آب س رود،ندهیزا یمیسد تنظ
   https://youtu.be/1HBqWliNmFk لینک فیلم:

 
 شانهشت ماه از حقوق افتیدر اعتراض به عدم در وانیمر یاعتصاب کارگران شهردار 

 

 .هشت ماه حقوق خود دست به اعتصاب زدند افتیدر اعتراض به عدم در وانیمر یشهردار کارگران
دستمزد در هشت ماه  افتیدر اعتراض به عدم در یاز سر ناچار وانیمر یقرار معلوم کارگران شهردار از

کارگران که بارها به مقامات  نیا .نشد یزباله خال یهاو الجرم امروز سطل دندیگذشته، دست از کار کش
گفتند: »هرچه اعتراض  م،یهم در سفره ندار ینان خال یحت گرید نکهیا انیاند، با بمراجعه کرده ربطیذ

وضع ما از کولبران بدتر است؛  م،یادستمزد نگرفتهاالن هشت ماه است که ما  م،یادهینرس ییبه جا میکرد
 !«یجیبه مرگ تدر میما محکوم رند،یمیم کبارهیآنها 

 ی شهر و شهردار ی مشهد مقابل شورا یپسماند شهردار تیریاخراج شده سازمان مد ارانیپاک یتجمع اعتراض
 

مشهد در اعتراض به  یپسماند شهردار تیریسازمان مد ارانیاز پاک ی، جمع۹۸ماه  ید ۳روز سه شنبه 
کارگران خواستار  نیا .برگزار کردند یمشهد تجمع اعتراض یشهر و شهردار یاخراج از کار، مقابل شورا

 یتجمع اعتراض  نیشرکت کننده در ا  ارانیپاک  نیاز ا  یک یاحقاق حقوق خود و برگشت به کار شدند. به گفته  
مشهد مشغول به کار  یپسماند شهردار تیریارس در سازمان مدمد یآموزش اریپاک انینفر از مرب ۴۵» 
 اند.«بوده زیافراد سرپرست خانواده ن نیاز ا یکه تعداد میسال سابقه کار دار ۱۴تا  ۹که از  میبود
 

 آنانکه به نان شب محتاجند ؛یخوزستان ادانیص یفیروز بالتکل ۴۰
روز  ۴۰» خود گفتند: یادیص یهاقیقا نیبنز هیسهم فیتکل نییخوزستان با اعتراض به عدم تع ادانیص

جامعه  اگر« .اندنکرده نییتع یادیص یهاقیقا یبرا یاهیسهم چیگذشته و هنوز ه نیبنز متیق شیاز افزا
مورد  نطوریا دیبا میمرز هست هیچون ما در حاش ایآ شد؟یرفتار م نطوریدر مرکز بودند هم هم یادیص
 م؟«یریقرار بگ یتوجهیب

 
 

https://youtu.be/LRrG6KwxMDw
https://youtu.be/1HBqWliNmFk
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 آنها  مه یو ب نیبنز هیاعتراض رانندگان وانت بار نسبت به قطع سهم

 یموتور  یهاکیرانندگان وانت بار و پ  ،یو حمل و نقل بار سبک شهر  یموتور  کیپ  هیاتحاد  سیگفته رئ  به
دولت  یاز سو یتیحما چیاقشار جامعه هستند؛ اما ه نیترفیجزء ضع ،ینقل بار سبک شهروو حمل

 یواه  یهابه بهانه  هرماهاند،  بوده  مهیهم که از قبل ب  یو کسان  کنندینم  مهیآنها را ب  گرید  یحت شوند؛ینم
فعال در سطح شهر  یوانت بارها نیبنز یبندهیدر خصوص سهم یمحمد داود .کنندیآنها را قطع م مهیب

معضل شده و فقط به  کیبه  لیتبد یشهردار یهایکاریگفت: »مواز یشهردار یتیمسئولیتهران و ب
 گرید هیاتحاد سی. بنده به عنوان رئدهندیارائه نم یخدمت چیفکر کسب درآمد از ما هستند و در مقابل ه

 هزار نفر را ندارم.« ۱۲۰به  ییسخگوپا ییتوانا
 در استثمار آنها   دیجد یاز کارگران روش یضمانت اخذ چک و سفته

 

 گردیاز عدم پ نانیشان و نپرداختن حق و حقوق کارگران و با اطممنافع شیحفظ و افزا یبرا انی کارفرما
 طیدر شرا یطرف از .رندیگیم قهیشغل، چک و سفته به عنوان وث ازمندیاز کارگران محروم و ن ،یقانون

از کارگران کشورمان جهت بدست   یتیمردم، جمع ریگو فقر کمرشکن دامن یشتیـ مع یبحران اقتصاد
از  ییهاقهیبه اجبار تن به سپردن وث شانیزندگ هیاول حتاجیما نیتام یو برا یشغل یهاآوردن فرصت

 .دهندیم انیچک و سفته به کارفرما لیقب
 

 کارگران یزندگ  یکاالها بر رو متیق رییتغ ریتاث
کاالها گفت: »در   متیق شیبر افزا نیبنز یگران ر یتاث رامونیاز مسئوالن مرتبط با موضوع کارگران پ یک ی

و ذهاب   ابیا  نهی. تنها هزمینیرا بب  شیهاهمه جنبه  دیبا  نیاقالم و کاالها مثل بنز  ینرخ بعض  شیبحث افزا
بلکه  رد؛یبپذ زیمسأله تأث نیا زکه ا ست یمسافر ن ایحمل و نقل بار  یو خودرو یو سوار یتاکس هیو کرا
افزود: »در حال حاضر بازار    یمنصور  اشرف«  .شود  یم  نییباال و پا  ییهانرخ  رییتغ  نیکارگران با چن  یزندگ

 م؛یدکر ینرخ سکه و طال را دنبال م رییتغ یاست. زمان رییدستخوش تغ هامتیاست و ق یاخودرو لحظه
 و تحوالت و نوسانات شده است.« رییتغ نیاکنون دالر و بازار خودرو هم دستخوش ا یول

 

 شدن آنها  کاریب یبه بها یکارگران و کشاورزان؛ ول ی پرداخت بده ی اعالم فروش کارخانه قند فسا برا
در عوض انبوه   یندارد، ول  دیتول  ده،ید  انیهاست زقرار است کارخانه قند فسا که مدت  ،یافتیبه خبر در  بنا

 .انباشته دارد، فروخته شود یبده
پرداخت نشده، تجمع  یو دستمزدها یفیهاست که در اعتراض به بالتکلکارخانه قند فسا مدت  کارگران

 اند.نگرفته یاجهیند؛ اما نتااند و به مقامات و مسئوالن مختلف مراجعه کردهبرگزار کرده 
 
 

 قطران زرند  شیو پاال ی کارگران کارخانه کک ساز یتجمع اعتراض
و   هیقطران زرند کرمان وابسته به شرکت ته شیو پاال یکارگران کارخانه کک ساز ،یافتیبه خبر در بنا
 یتجمع اعتراض کی یشرکت ، اقدام به برگزار نیا دی در اعتراض به قانون جد رانیا یمواد معدن دیتول

  .کردند
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 در زندان یدگیدبیآس رغمی عل یمحمد نیپرو تیبه وضع یدگیعدم رس

 

 یماه، در پ ید ۱۳کرج روز پنجشنبه  ییمحبوس در زندان کچو ی، فعال کارگر یمحمد نیپرو
 یمناسب پزشک  یدگیخارج از زندان منتقل شد و بدون رس مارستانیبا دستبند و پابند به ب ،یدگیدبیآس

 یزدگخی  لیکارگاه زندان، به دل  ریروز پنجشنبه در مس  یمحمد نیپرو  خانم.به زندان بازگردانده شده است
فعال  نیو سردرد شده است. ا دید یتار  ،یدگیدبیسر و صورت دچار آس هیافتاده و از ناح نیبه زم ریمس

درخواست مکرر جهت   رغمیزندان است، عل  نیساله خود در ا  کیدوران حبس    لیحمکه در حال ت  یکارگر
 ینگهدار یجرائم در بند عموم کیاصل تفک  تیبدون رعا یاسیمتهمان س ژهیبند و ایزندان و  هانتقال ب

 .شودیم
 جهرم  یو اعتراض کارگران شهردار وانیمر یکارگران شهردار ی پرداخت نشده؛ کولبر یدستمزدها

 

: ندیگویکارگران م نیاند. اهمکاران خود خبر داده یبرخ ریناگز یاز کولبر وانیمر یشهردار کارگـران
به  یزندگ یهانهیهز نیتأم یاند برا»همکاران ما هفت ماه دستمزد پرداخت نشده دارند، مجبور شده

 نی. امیندار یجز کولبر یاچاره طیشرا نیدر ا ندیگویم وانیمر یشهردار کارگـران «.اورندیپناه ب یکولبر
 خود شدند. یشتیمع تیخواستار توجه مسئوالن به وضع ،یکولبر نیکارگران با انتشار عکس خود در ح

 

 ی اعتراض کشاورزان سبزوار و دلگان نسبت به سود دالل
 

 فشار دالالن ریسبزوار ز یصنعت کشاورز یگلو
گذاشتن کشاورزان از سود دسترنج خود، سبب بروز  بینص یعالوه بر ب یدالالن در حوزه کشاورز حضور

هزار تن  ۲۴۰که ساالنه  یطیشرا در .شهرستان سبزوار شده است یصنعت کشاورز یمشکالت فراوان برا
شهرستان  یحوزه کشاورز در یگرو واسطه یدالل شود،یم دیدر سبزوار تول یانواع محصوالت کشاورز

 یکشاورز داتیکه دالالن تول یبه طور افته،یگسترش  یو عدم نظارت کاف هامتینوسان ق لیسبزوار به دل
به  اریبس یسودها یزحمت چیدر فرصت مناسب، بدون ه ازارکرده و با عرضه به ب یداریاندک خر یرا با بها
 .آورندیدست م

 تهران، اصفهان و زاهدان نسبت به عدم پرداخت دستمزدها اعتراض کارگران راه آهن 
 

 شیتهران شرکت پو یجار راتیکاران جنوب شرق زاهدان، تعمصنعت  لیکارگران راه آهن سه شرکت، ر
خود  یآهن نسبت به عدم پرداخت دستمزدهاراه رمجموعهیز یهاآهن اصفهان، از شرکتپژوهان و راه
 شیتهران، در شرکت پو  یجار  راتیسال گذشته کارگران تعم  ۳سنوات    افتیبر عدم در  عالوه  .اعتراض دارند

مطالبات آنها   ری: »ساندیگویکارگران م  نیاند که حقوق آذرماه آنها پرداخت نشده است. اپژوهان، آنها گفته
 شرکت پرداخت نشده است.« تیریهنوز توسط مد ر،یو ش ریتکش، بادگکفش، لباس، دس لیاز قب

 

 شاناعتراض کارگران کارخانه اخشان نسبت به عدم پرداخت هفت ماه حقوق
 

ماه از  ۷کننده قطعات خودرو در استان فارس نسبت به عدم پرداخت  دیکارگران کارخانه اخشان، تول
کردند و از آن پس بابت   افتیرا در  یبار حقوق خرداد سال جار  نیکارگران آخر  نیدستمزدشان معترضند. ا

 اند.نگرفته یکارشان مزد
 
 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 مسئوالن یهااعتراض کارگران هپکو نسبت به عدم تحقق وعده 

 

ماه، مصوبات  کیاعتراض کردند. پس از گذشت  یدیواحد تول نیا یفیهپکو نسبت به ادامه بالتکل کارگران
هپکو همچنان  نیسنگ زاتیتجه دیدر شرکت تول دیدرباره رفع مشکالت تول یرینشست اسحاق جهانگ

 محقق نشده است.
 
 

 انیکارفرما نهیبودن سهم دستمزد در هز نییمشکل دستمزد کارگران و پا
دستمزد   نییدر تع  زیدولت ن  شود،یرا شامل م  انیکارفرما  نهیاز هز  ینییدستمزد کارگران سهم پا  کهیوجود  با

 کی .نکرده است یاقدام ارانهیو اختصاص  یرنقدیو غ یکارگران به شکل نقد شتیاز مع تیکارگران و حما
 یکار، گفت: »امسال گروه کارگر  یعال یدستمزد کارگران در شورا  نییدرباره روند تع  یمقام مسئول کارگر

کار،  یعال یو دولت در شورا ییاست که بخش کارفرما نیبرعهده دارد و توقع ما ا ینیو سنگ ریخط فهیوظ 
 کنند.« دایپ دیکمک کنند تا کارگران قدرت خر یحقوق و دستمزد جامعه کارگر تیبه تقو

 در استان کردستان یتحت نام کنکور کارگر یبه شرکت در امتحان یکارگر مهیمشروط بودن ب
 

. کارت مهارت از رندیبگ یاو حرفه یکارت مهارت فن دیبا یکارگر مهیاخذ ب یبرا یساختمان کارگران
 یاو حرفه یکارت مهارت فن ،یامهارت حرفه نیو باالتر شودیدرجه سه شروع م یعنیسطح  نیترنییپا

 یکارگران ساختمان یصنف یهاکانون انجمن رهیمد أتیه سیرئ یقیصد لیکائیگفته م به .است کیدرجه 
 .یبود و هم آزمون عمل یسخت بود؛ هم آزمون کتب یلیاستان کردستان، اخذ کارت مهارت درجه سه، خ

سخت بود، به  یلیکارگران ساده، خ یها براسوال بود که پاسخ دادن به آن ۴۰ یافزود: »آزمون کتب یو
 ایدو  یسال سن، در امتحان کتب ۶۰ یحت ای ۵۰سال سابقه و  ستیکار با باستادکار سنگ کیکه  یطور

 !شدینم مهیب نیو بنابرا ردیکارت مهارت بگ توانستیو نم شدیسه بار رد م
 اسنپ در تهران یرانندگان تاکس یتجمع اعتراض

با در دست داشتن  یتجمع اعتراض کیاسنپ در تهران در  ی، رانندگان تاکس۹۸ ماهید ۲۶پنجشنبه  روز
 آنها.شدند یاجتماع نیبه سازمان تام شانیها مهیو پرداخت حق ب ونیسیخواستار کاهش حق کم یبنر

شده است، اعتراض   نییآنها تع  یکه برا ینیبنز  هیخودرو و کم بودن سهم  ینسبت به استهالک باال  نیهمچن
کرد، رانندگان  دایپ شیسه برابر افزا زانیبه م نیبنز متیکه ق یبه ذکر است که از زمان الزم .کردند
بار اقدام به  نیمشهد، اهواز و قم چند ز،یاصفهان، کرج، تبر راز،یتهران، ش یاسنپ در شهرها یهای تاکس

 یمعترض پاسخ گاننکرده و به رانند یاقدام چگونهیخصوص ه نیربط در ا یاند. مسئوالن ذاعتراض کرده
 اند.نداده

 سنندج یدر مقابل استاندار  یسد گاران در اعتراض به مطالبات مزد ی تجمع کارگران پروژه آبرسان
نفر است، چهار تا شش ماه حقوق  ۱۰۰سد گاران در سنندج که تعداد آنها حدود  یپروژه آبرسان کارگران

سد گاران در سنندج در اعتراض  یکارگران پروژه آبرسان ،یافتیبه خبر در بنا پرداخت نشده دارند.کارگران
 شهر، تجمع کردند. نیا یبه عدم پرداخت مطالبات پرداخت نشده خود، مقابل استاندار
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  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 اخبار کولبران
 کولبر در مرز سردشت، هفته گذشته کیدرمان و قتل   نهیکولبر مجروح و همسرش جهت هز کیتوسط  هیفروش کل

 شیپا کیرفت و در اثر آن  نیم یبر رو یکولبر نیح ۹۶که در اسفند ماه  یرانشهریکولبر پ د،یوح لقمان
به  میمعالجه چشمانش به همراه همسرش تصم یبرا د،یبه شدت صدمه د زیرا از دست داد و چشمانش ن

کاشته شده از   یهان یبر اثر انفجار م یکولبر  نیکولبر محروم دو سال قبل در ح نیا .دارند شانه یفروش کل
     .دید بیچشم و گردن به شدت آس هیقطع شد و از ناح شیپا کیسپاه پاسداران،  یسو
 

 

 در شهرستان ملکان یماموران انتظام کیکاسبکار در اثر شل کیقتل 
 
 

 یبه خودرو کیبا شل ز،یدر ملکان از توابع شهرستان تبر ی، ماموران انتظام۹۸ماه  ید ۱۲روز پنجشنبه  
 ماموران .را به قتل رساندند یسال سن داشت، و ۴۷که   یخالد قیبه نام صد آباندویکاسبکار اهل م کی

  دیاش، از آنها تعهد گرفتند که نباکاسبکار محروم به خانواده  نیجسد ا  لیتحو  یقتل، برا  نیبعد از ا  یانتظام
پژو عازم ملکان  لیبا اتومب یخالد قیکاسبکار، صد نیا انیمنبع مطلع از آشنا کیگفته  به .بکنند تیشکا
قاچاق مورد هدف قرار گرفته و در دم جان  یبه ظن حمل کاال یانتظام یروهاین یاست که از سو ەبود

 باخته است.
 مارستانیدر ب یروز بستر   ۱۰بعد از  یکولبر زخم کیسپردن جان

 

 یراندازیبر اثر ت ماهید ۶که روز جمعه  نوایبه نام خضر ب یکولبر زخم کی، ۹۸ ماهید۱۶روز دوشنبه 
 .شده بود بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت  یرش زخمدشت در مرز قلعهسر  یانتظام  یروهاین  میمستق
رش قلعه  یدر نوار مرز شیروز پ۱۰کوربناو از توابع شهرستان سردشت است که  یاهل روستا نوایب خضر

 مجروح شده بود. رانیا ینظام یروهاین یراندازیسردشت براثر ت و،یس یدر منطقه کان
 
 

 ی الدیشدن کولبران و کاسبکاران در سال گذشته م یدهنده از کشته و زخمتکان یآمار
 

گزارش   کیدر  دهدیغرب کشور را پوشش م نیمربوط به مناطق کردنش یکردپا که خبرها تیوبسا
( ٢٠١٩)  یالدیکولبران و کاسبکاران در سال گذشته م  شدنیبه انتشار آمار کشته و زخم  ،یـ آمار  یک یتفک 

سال گذشته   یآمار ط   نیا  مطابق  .پرداخته است  رانیکردستان و کرمانشاه ا  ،یغرب  جانیآذربا  یهادر استان
آمار را با استفاده از منابع موثق  نیاند. کردپا اشده یکاسبکار کشته و زخم ۲۰کولبر و  ۲۵۰ یالدیم

 آمار با توجه به مشخصات در دسترس افراد بوده است. کیکرده و تفک  یگردآور
 

 در کرمانشاه  یانتظام یروین میمستق کیکاسبکار با شل کیقتل 
 
 

 کی لیاتوموب یبه سو کیشهر کرمانشاه با شل یکیدر نزد یانتظام یروهای، ن۹۸ماه  ید ۲۳روز دوشنبه 
گلوله به  کیبا شل زیو خود کاسبکار که راننده خودرو بود را ن دندیرا به آتش کش یو یکاسبکار خودرو

با عبور   اران،یکرمانشاه، روانسر و کام  یشهرها  نیب  یقازانچ  یگزارش در سه راه  نیاساس ا  بر  .قتل رساندند
را به رگبار گلوله بست که   یو یخودرو یهشدار قبل چیبدون ه یانتظام یرویکاسبکار، ن نیا یخودرو

 باخت.دم جان راننده در 
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  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 اخبار کودکان کار
 هزار کودک کار در تهران  ۵شغل  یگردزباله

به نام  یادهیرشد پد ران،یحاکم بر اقتصاد ا بحران
داشته است. کودکان کار به عنوان   یکودک کار را در پ

و  کارانمانیکار ارزان، مورد سوء استفاده پ یروین
 .ردندیگیقرار م یدیها تولکارگاه 

که کودکان در آن به کار گرفته  ییهااز شغل یک ی
 یهازباله است. براساس پژوهش یآورجمع شوند،یم

زباله   یآورهزار مخزن جمع  ۵۴صورت گرفته در تهران  
هزار نفر در   ۱۴وجود دارد و طبق برآوردها   تختیدر پا

تعداد  نیهستند که از ا یگردسطح شهر مشغول زباله 
 .دک هستنهزار نفر کود ۵

و  رندیگیرا فرا م یگردکه معموال به همراه پدر خود زباله شوندیم تیرو زین ترنییسال است. کودکان از سن پا ۱۰ یگردشروع زباله یسن برا نیکمتر
 .مهاجر هستند ا یکرده  همتارک ایخانواده طرد شده، معتاد  یدارند و معموال از سو ییابتدا التیگردها هستند. اغلب تحصاز جمله زباله زیافراد کهنسال ن

 دیاست که آنها را تهد یگردها خطراز زباله  یدزدو زباله  داندیرا جرم نم  یگردزباله  زین  یقانون  چیو ه  کنندیگردها استفاده ماز زباله یشهردار  مانکارانیپ
 .کندیم

آنها به انواع زباله از جمله زباله  رایاست؛ ز یگردکار کودکان، زباله نیتربیو پرآس نیترتهران: »سخت یشهردار یو اجتماع یگفته معاون فرهنگ به
 «.قانع شوند تا از کودکان استفاده نکنند مانکارانیاست که پ نیو تنها راه ا زنندیدست م یمارستانیب

 ۹وزارت کار، از حدود  یمرکز آمار و اطالعات راهبرد یمنتشر شده از سو مطالعات نیدتریمهر گزارش داد که بر اساس جد یخبرگزار شیماه پ چند
 .کار( هستند یهزار کودک فعال )مجموع کودکان شاغل و در جستجو ۴۹۹ساله،  ۱۷تا  ۱۰کودک کار  ونیلیم

 .درصد اعالم شده است ۱۲.۷درصد و در بخش ساختمان  ۰.۰۳مرتبط با استخراج معدن  یهات یاساس، سهم کودکان کار در فعال نیا بر
درصد،  ۱۹.۵)ساخت(  یصنعت دیدرصد، در مشاغل مربوط به تول ۲۹.۳ یریگیو ماه یجنگل دار ،یکشاورز یهاتیسهم کودکان کار در فعال نیهمچن

 رصدد ۰.۵ هیتصف یهاتیپسماند فاضالب و فعال تیریمد ،یآبرسان یهادرصد، در بخش ۰.۰۸هوا  هیبرق، گاز بخار و تهو نیمربوط به تأم یهاتیدر فعال
                                                                                           درصد است. ۳۷.۸ زیاظهار نشده ن یهاتیفعال ریو در سا
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 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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