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 آباداعتراض کارگران مجتمع مس خاتون دنیسالگرد به خون کش  نیبهمن، شانزدهم ۴
 

اعتراضات  دنیسالروز به خون کش نیبهمن ماه، شانزدهم چهارم
 یآباد از توابع شهر بابک کرمان است که طکارگران مجتمع مس خاتون

 نی . در اختیر نیآموز بر زمکودک دانش کیآن خون چهار کارگر و 
 .میداریم یآباد را گرامباخته معدن مس خاتونکارگران جان ادیروز 

بر سفره  ورشیروز مقاومت کارگران در مقابل  ۸۲بهمن ماه  چهارم
آباد به جرم دفاع است. کارگران مس خاتون  شانیهاآنها و خانواده  یلخا

 کارگران .دستمزد به خاک افتادند افتیکار و در جادیاز خواست ا
موقت معترض بودند. اما دولت با  یآباد به طرح قراردادهاخاتون

 .به آنها پاسخ داد نیاز هوا و از زم کوپتریهل مسلسل 
 یمس واقع در روستا معدن ذوب تیریآغاز شد. در آن زمان مد ۸۲ماه سال  ید ۱۵آباد شهر بابک از روز کارگران مجتمع مس در خاتون اعتراض
 یاخراجنفر کارگر    ۲۰۰از آن و در همان روز    پس نفر از کارگران را اخراج کرد. ۲۰۰مجتمع،   نیا  یکار ساختمان  افتنی  انیآباد شهر بابک به بهانه پاخاتون

شرکت  نیکردند. مسئول یتجمع اعتراض کی ییو اقدام به برپا دندیو در اعتراض به اخراج خود، دست از کار کش تیریمد میمجتمع با اطالع از تصم نیا
 .دادند انیوعده، کارگران به تجمع خود پا نیدر برابر اعتراض کارگران، به آنان قول بازگشت به کار دادند و با ا

 کارگران اعتراض
آباد در محل خاتون شانیهابار همراه خانواده  نیهمچنان به وعده خود عمل نکرده بودند. کارگران ا انیماه، کارفرما ید ۲۸هفته پس از آن در روز  دو

 .به مجتمع را مسدود کردند یدست به تجمع زدند و جاده منته
ور شدند حمله  شانیهاو هوا به کارگران متحصن و خانواده  نیاز زم  کوپتریبا خودرو و هل  یانتظام یروین  ژهیو  گانی  یروهایماه ن  جمعه سوم بهمنروز    صبح

 .از کارگران در همان روز جان خود را از دست داد یک یو دهها نفر را به شدت مضروب کردند و 
شهر اقدام به تجمع  نیا یشد. کارگران در مقابل ساختمان فرماندار دهیبه داخل شهر بابک کش شانیهانواده، اعتراض کـارگران و خا۸۲بهمن  ۴بعد  روز

 یهابه نام رانبه کارگران، چهار تن از کـارگ  ورشی انی. در جرندیکـارگران معترض آتش بگشا یو تظاهرات کردند. فرماندار شهر دستور داد تا بر رو
 .شدند یزخم زینفر ن ۳۰۰از  شیجان باختند و ب ینیآموز به نام پورامدانش کیو  یمومن ،یمهدو ،یدیجاو ،یاحیر

 نیدر ع یکـارگران در شهر بابک سرکوب شد؛ ول یجنبش اعتراض نیشد. ا دهیکش یلیاز کـارگران برخاستند و شهر به تعط تیشهربابک به حما مردم
در مبارزه    یخلل  چیآباد هکـارگران خاتون  کشتار  .، شدمردم بر سر کار آمده بود   بیکه با فر  یماز دولت اصالح طلب خات  یحال باعث گسترش نفرت عموم

وجه   نیاعتراض خود را به رساتر یو صدا رفته خود استفاده کرده  غمایحقوق به  یفایاست یو آنها از آن زمان از هر فرصت برا اوردیکـارگران به وجود ن
 .اندبه گوش حکومت رسانده

شان حاضر به دفاع از منافع یو برا ستندیصاحبان قدرت نبوده و ن یو چرا چونیتابع ب چگاهیآباد شهربابک نشان داد که آنها هکـارگران خاتون اعتراض
 گذشتن از جان خود هستند.
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خط فقر یپنجم کیدر عمق  یکارگران و زندگ نییدستمزد پا  

 

حداقل   یاز صد در صد شیب شیخواستار افزا یکارگر فعاالن
حقوق حداقل به  هیپا دیبا ندیگویدستمزد کارگران هستند و م

 یزندگ یهانهیتومان برسد تا بتوان از پس هز ونیلیپنج م ایچهار 
 .برآمد

کارگران و  تیوضع میشویم کینزد یسال جار یچه به انتها هر
چراکه تورم ساالنه همچنان حول و  شود؛یم ترمیبازنشستگان وخ

حقوق  شینرخ افزا ،یروحان یدرصد در نوسان است؛ ول ۴۰حوش 
 .کرده است نییدرصد تع ۱۵کارمندان و بازنشستگان خود را فقط 

ماه، اقالم سبد خانوار همچنان با سرعت در  یکه در د یطیشرا در
دستمزد کانون  تهیمحاسبات کم نیآخر حال گران شدن است،

مرز  ،یکه نرخ سبد معاش حداقل دهدیکار نشان م یشوراها یعال
 .تومان را پشت سر گذاشته است ونیلیم ۸

از واحدها مثل  یلیکارخانه در رابطه با حداقل حقوق کارگران گفت: »ما کارگران در خ نیکار ا یکارگران کارخانه قند فسا و عضو سابق شورا ندهینما
چرخد چون باز ینم یکارساعت اضافه ۱۶۰با  ی. چرخ زندگگذردینم مانیاما باز هم زندگ م؛یدار یکارساعت اضافه ۱۷۰تا  ۱۶۰ یقند فسا، ماه نیهم

 «.رسدین نمهزار توما  ۵۰۰و  ونیلیم ۳به  مانیافتیهم در
 یآن زمان چرخ زندگ دیشا میکار هم داشته باشتومان باشد، اضافه ونیلیم ۵ ای ۵۰۰و  ونیلیم ۴اگر حداقل حقوق  نیافزود: »بنابرا یخراسان عبدالرضا

 کند و آهسته.« یلیبچرخد؛ البته باز هم خ
حاکم، مساله  ستمیموجود و س یهاروش نیشده که با ا جادیمزد و معاش ا نیب یقیچنان فاصله عم: »آندیگوی در معدن چادرملو م یفعال کارگر کی

 پر شود؟ خواهدی[ چطور میزندگ نهیتومان ]هز ونیلیم ۸تا  یاو خورده ونیلیم کی. آخر فاصله مزد شودیحل نم
 ریامکانپذ یفعل طیتومان است، در شرا ونیلیم ۸ یمعاش که  باال ی: »رساندن حداقل مزد به سبد حداقلدیگویم شیهااز صحبت یگریدر بخش د یو
کارگران   یندگدستمزد کارگران بتواند در ز  شیکنند تا افزا  رییتغ  دیاند باو معاش مردم را دچار سقوط کرده  یکه آگاهانه و قدرتمند، زندگ  ی. عواملستین

 « .اثرگذار باشد
از کارگران سلب شده و هر سال به  یاجتماع یهاتیحما یهمه ی: »وقتدیگویشده است، م تیوضع نیکه باعث ا یدر ادامه با بر شمردن عوامل یو

را  تومان ونیلیم ۲ توانیچگونه م طیشرا نیاز دست دادن ندارد. در ا یبرا یزیچ گریکارگر د یعماًل طبقه شود،یاضافه م یتعداد مناطق آزاد اقتصاد
 «رساند؟تومان  ونیلیم ۹ ای ونیلیم ۸.۵به 
 یزندگ یهانهیفاصله مزد و هز وجهچیو به ه ستیناکاف اریکارگران بس یحقوق برا یدرصد ۱۵ شیاصفهان افزا لیاکریکار پل یعضو شورا کیگفته  به

 .دهدیرا کاهش نم
ونقل درصد، تورم درمان و حمل  ۱۵۰درصد، تورم حوزه مسکن    ۵۰  یباال  یدرصد، تورم اقالم خوراک  ۴۰معتقدند که نرخ تورم ساالنه حدود    یکارگر  فعاالن

 .دستمزد کارگران لحاظ کرد شیدر افزا دیدرصد را با ۴۰ زین
 ۳.۵دستکم به  دیبا یکنون یهزار تومان ۵۰۰و  ونیلیم کیحقوق  هیپا ا،یو بدون در نظر گرفتن مزا یحداقل اریبس یزندگ کیداشتن  یبرا ندیگویم آنها

 خط فقر است. ریطبقه کارگر به ز شتریسقوط هرچه ب یکمتر از آن، به معنا یتومان برسد و هر مبلغ ونیلیم
 
 
 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 لمی+ ف ی باختن آزاد و فرهاد خسرودار مرگ کولبر در چهلم جانداستان ادامه  ؛ی آزاد یجان برا ینان آن سو  یجان برا

 هفته گفتار
ساله در  ۱۴و  ۱۷بودند که خبر دردآور جان باختن دو برادر کولبر  امدهین رونیب نیبنز یتن از معترضان به گران ۱۵۰۰هنوز از شوک کشتار  رانیا مردم
آور آن بودند، آزاد و و تنها نان ریفق یاو از خانواده وانیمر یاز روستاها یک یدو برادر که اهل  نیا .بر وجدان آنها افزود گرید یماه، غمآذر یانیپا یروزها

 .ته اورامانات، در سرما و کوالک گرفتار شدند، در ارتفاعات ته ۹۸آذرماه  ۲۶نام داشتند. آنها در روز سه شنبه  یفرهاد خسرو
. جسد آوردیدر م  یرا هم از پا  که سرما او  کندیکمک حرکت م  یو خود برا  کشدیاو م  یفرهاد کاپشنش را بر رو  شود،یبرادر بزرگتر دچار مشکل م  آزاد،

آذر در  ۲۶برادر بزرگتر را روز   ،یآزاد خسرو  جسد .شودیم  دایزده و نتوانسته بود به آن وارد شود، پ  هیمتروکه تک   یابه کلبه  کهیفرهاد سه روز بعد در حال
 .آن دو برادر اقدام کردند افتنی یبرا یعموم جیبس کیدر  ی. صدها نفر از مردم محلافتندیگره کرده بود،  شیهادهانش باز مانده و مشت کهیحال
شرکت کردند. از   دادند،یدر دست تکان م یشغل کولبر یکولبران برا زهیاز نان به نشانه انگ ییهاتکه کهیفرهاد، صدها نفر در حال یسپارمراسم خاک در

 .به خود گرفت یاسیشکل س کتاتور،یمرگ بر د یفرهاد با شعارها نینظر، مراسم تدف نیا
 یاجتماع یهامحل، به سرعت در شبکه یاز اهال یک یاز فرهاد در آغوش  یعکس

از انتقاد و  یعکس، موج نیشد. ا لینان تبد یمنتشر و به سمبل جان دادن برا
نابسامان  تیکاربران، نسبت به وضع یاز سو یحال همدرد نیاعتراض و در ع

آنها، آن دو برادر تنها  هیگفته همسا  به  .منطقه، به راه انداخت نیمردم ا  یاقتصاد
 بود که گرسنه بودند نیا یکار کولبر یاز رفتن برا شانزهیخانه بودند و انگ دیام

به ضرب  ایو  یعیها کولبر در ارتفاعات غرب کشور در حوادث طبساله ده همه
کولبر و  ۶ ریماه اخ کی. تنها در شوندیم یزخم ایکشته  یتیگلوله ماموران امن

 .اندشده ینفر هم با گلوله زخم ۵ماموران کشته و  یراندازیکاسبکار با ت
از استاندار کردستان خواسته  اکارانهیاعتراضات مردم، ر یدر پ یریجهانگ اسحاق

. شودیحل نم یدستور یدگیرس کیمنطقه، با  نیمردم ا مشکل داندیم یخانواده آن دو برادر، اقدام کند. او به خوب تیبه وضع یدگیرس یاست تا برا
ماه است. آنها ابتدا باختگان اعتراضات آبانجان یهابه خانواده یدگیبه رس هیشب اریبس یدگیرس نیا داستان .دارد یاقدام اساس کیبه  ازیمعضل ن نیا

 .کنندیروانه م «یدگیو »رس «یها در زرورق »دلدارنسق گرفتن از خانواده یخود را برا یهاسپس مهره کنند؛یکشتار م
مثل   یتا افراد  کرد؛یکولبران و برداشتن موانع از سر راه کولبران م  ینکردن به سو  کیبهتر بود با دستور خود، استاندار را موظف به شل  یریجهانگ اسحاق

 .تردد کنند که حاصل آن باز هم مرگ است ییرهایاز مس یآزاد و فرهاد مجبور نباشند از ترس پاسداران مرز
بدست آوردن   یبرا  یمرز  یاز جوانان شهرها  یاریکشانده است. بس  یکولبران را از عمق به سطح افکار عموم  تیوضع گریدو برادر نوجوان، بار د  نیا  مرگ

 .اندآورده یرو یو خطر کولبر سکیر پرربه کا ز،یناچ یدستمزد
محروم ساخته،  مهیاست و آنها را از ب تفاوتیآنها ب تینه تنها به وضع دولت

که قتل آنها را مجاز  ینگرش نگرد؛یم یقاچاقچ دهیبلکه به کولبران، به د
 .سازدیم

(، هفت کولبر  ۲۰۱۹سال گذشته ) کیدر کردستان در  یگزارش منابع محل به
 یمرز یروها ین کیاند که شش تن از آنها در اثر شلسال کشته شده  ۱۸ ریز

کولبر را  ۱۴و برف و بوران جان  یسرمازدگ نیمدت، همچن نیبوده است. در ا
 گرفته است.

 
   k-Uhttps://youtu.be/BJZmm6XSلینک فیلم: 

 

https://youtu.be/BJZmm6XSU-k
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 کالن کارگران و بازنشستگان انی و ز یبازنشستگ یهاصندوق یورشکستگ زیآمفاجعه تیوضع
 

کارگران و  انیم نیکرده است. در ا رهیذخ یاجتماع یهاو در صندوق کندیکشور کم م رانیتومان از دستمزد کارگران و مزدبگ اردیلیهزار م ۲۰۰ دولت
 .ستندیکار را پوشش بدهند، برخوردار ن یرویاز ن ییهاآنها سرپاست و قرار است بخش ها که با حقوقصندوق نیبازنشستگان از خدمات ا

مواجه هستند.  یبا خطر ورشکستگ نکیها هم اصندوق نیا
 نیهاست. اصندوق نیا نیدر زمره مهمتر یاجتما نیصندوق تام

 ۴۴حدود  یعنی ران،یستگان و مزدبگدرصد بازنش۸۰صندوق 
 .دهدیرا پوشش م رانیشهروندان ا یهانفر از خانواده ونیلیم

بازنشستگان کشور هم تحت پوشش  ای شدگانمهیدر صد از ب ۱۷
 یکشور یبازنشستگ مهیو ب ریعشا مهیکشاورزان، ب مهیصندوق ب
 .قرار دارند

ها، گردش کار آنها را مختل کرده صندوق  نیا رانیمد  یخواررانت
حقوق  یآن که از ناهمسان یرا متوجه اعضا یادیز یهاانیو ز

 .کرده است برند،یخود رنج م
در مجلس و دولت  پشتوانهیب یهاانواع و اقسام قانون بیتصو

باختگان را جان یهاآزادگان و خانواده  ان،یجیجانبازان، بس ژه،یو  یهاگروه  نی. ادیآیبه حساب م  ژهیو  یهابه گروه  یازدهیو امت  از بذل و بخشش  یاگوشه
 .کندیزودهنگام وابستگان به حکومت فراهم م یبازنشستگ یرا برا یاژهیو التیشهروندان کشور تسه مهیبا پول ب نینچنی. دولت اردیگیدر برم

 یهانهیهز  نیتام  یبرا  یاجتماع  نیسازمان تام  نیبدهکار است. بنابرا  یاجتماع  نیتومان فقط به سازمان تام  اردیلیهزار م  ۲۵۰که دولت   ستیدر حال  نیا
 .قرار داده است یکار بانک رفاه را در آستانه ورشکستگ نیبه صورت خاص از بانک رفاه کارگران، شده است. ا ،یناچار به استقراض از نظام بانک  یجار

اما راه کار دولت در  دهند؛یپارامتر ربط م نیرا به ا یاجتماع نیشاغل، مشکل موجود در سازمان تام یرویبازنشستگان به نسبت ن شیبا طرح افزا دولت
 .بوده است یو کم کردن حقوق دوره بازنشستگ یباال بردن سن بازنشستگ «یاجتماع نیتام کیچارچوب طرح »اصالحات پارامتر

 .شودیکشور و بازنشستگان تمام م رانیکارگران و مزدبگ انیبه ز تشیخود، در تمام یهایبده نیتام یها براصندوق نیحراج اموال ا طرح همراه با نیا
 کاران دولتطلب نیبزرگتر ،یبازنشستگ یهاصندوق

 یزیچ یاجتماع نیبه صندوق تأم یدولت یبده زانی. مروندیکاران دولت به شمار مطلب نیترجزء بزرگ یبازنشستگ یهاکه صندوق شودیم یادآوری
 نیاکشور در  رانیتومان از دسترنج کارگران و مزدبگ اردیلیهزار م ستیمعناست که دو نیبد نی. ازنندیم نیتومان تخم اردیلیهزار م ستیحدود دو
 .شده است ختهیها رصندوق

 .در فقر مطلق به سر ببرند شهیهم یتا بازنشستگان برا شودیها موجب مدولت در حل و فصل مشکالت صندوق یریتدبیب
 یهانگیگماشته در هلد  رانیو مد  دارانه یکه دودش به چشم کارگران خواهد رفت و نفعش را سرما  یاست؛ خواب  دهید  یاحل مشکل خواب تازه  یبرا  دولت

 .برندیم گرمهیب یهاها و سازمانوابسته به صندوق
 نیکند. ا یرا بازنگر یو بازنشستگ یاجتماع نیتام نیدارد قوان میکارگران و بازنشتگان است؛ دولت تصم انیمعضل بازهم به ز نیا یحل دولت برا راه

 گرمهیب  یهاسازمان  لاموا  اندازد،یم  ریها به تاخخود را به صندوق   یدولت بده  کهیاساس در حال  نیبه ضرر کارگران و بازنشستگان خواهد بود. بر ا  یبازنگر
 .شودیبودجه، حراج م یجبران کسر یبرا یبازنشستگ یهاو صندوق

در وحشت هستند. ترس آنها از  تیوضع نیهم از ا یراستا مقامات حکومت نیخواهد داشت. در ا زیآمفاجعه یاجهینت ک،ینزد یاندهیدر آ تیوضع نیا
 قابل کنترل بازنشستگان است. ریاعتراضات غ
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 برابر کردن دستمزد کارگران در آستانه انتخاباتپنج  یغاتیو تبل نیدروغ یهاوعده

 کند«»آقا خدایی می کند، رأی گدایی می 
 

جمع   یرا  یمجلس برا  یشیشده انتخابات نما نیچدست  ینامزدها
کارگران و درخواست  یکردن با سوءاستفاده از موج مطالبات مزد

خود به  یانتخابات غاتیحداقل دستمزدشان، در تبل شیافزا یمنطق
 .اندبرابر کردن دستمزد کارگران متوسل شدهوعده پنج

مسئوالن  یدستمزد کارگران از سو شیترفند وعده افزا نیا
 کی یعال رکلیکه سمت دب یابو یهاد یهااندرکار، در گفتهدست
به او سپرده   ران،یکارگران ا  یهابه نام انجمن  یدولت  یکارگر  ینهاد

: »اگر دیگویخصوص م نیدر ا یاست. و افتهیانعکاس  زیشده ن
 م،یکنیرا پنج برابر م کارگرانو وعده دهد که حقوق  دیایب یکس

 «.دهدیم یرمنطقیغ یامشخص است که وعده
 نکهیکردن کارگران به ا دواریام ن،ی. بنابرادانندینم شیب یبیرا فر ییهاوعده نیرو هستند، چنروبه یاده ی کارگران آگاه که با مشکالت عد انیم نیا در

 رانیطبقه کارگر ا واستمنعکس کننده خ زیآنها بردارند.« ن تیبهبود وضع یدر راستا ییهاگام ن،یاصالح قوان ای نیبا تدو توانندیمجلس م ندگانی»نما
 .ستین

اما بعد از حضور در  دهند؛یم  کارگران به آنها وعده  تیجلب حما یبرا  یانتخابات مجلس، برخ  یشدن به موعد برگزار  کیکه »با نزد  رسدیبه نظر م  حال
 کنند.« تیمخالف حقوق کارگران فعال یشود و چه بسا حت یسپرده م یها به فراموشوعده نیمجلس ا

. چه آنان که کنندیاظهار نظر م یمختلف در مورد مسائل کارگر یهاانتخابات در استان نیا یاست و نامزدها غات ی»اکنون زمان تبل ،یابو یگفته هاد به
هستند  یجمع کردن رأ لهر دو دسته به دنبا نکهیا تی. اما واقعابندیبار به مجلس راه  نیاول یبرا کنندی اند و چه آنها که تالش ماز قبل در مجلس بوده

 «.از مشکالت کارگران داشته باشند یفهم نکهیو نه ا
به کارگران به  دادن با وعده یدر انتخابات قبل یاند که کساننبرده ادی. آنها از کنندیرا فراموش نم یانتخابات یهاوعده کارگران» :دیگویم نیهمچن او

 «.خود عمل نکردند یهامجلس رفتند، اما به وعده
کرد: »در زمان انتخابات   انیشده و ب  ادآوریرا    شودیکارگران منجر م  تیمحروم  دیاقدامات که به تشد  یبرخ  ران،یکارگران ا  دیشد  تیبا اعتراف به محروم  او

 کارگران است.« قاصالح بدون در نظر گرفتن حقو نیاما ا کنندیم دیتأک ییبر اصالح قانون کار به عنوان مطالبه جامع کارفرما انیکارفرما یبرخ
 

********** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 ران ینگران کننده کودکان کار در ا تیبه وضع ینگاه

 

 میرا حدود ن رانیکودکان کار در ا تیجمع ،یرسم یآنکه آمارها با
تلخ  تیواقع نیا انگریآمار ناقص ب نیکودک ذکر کرده است. هم ونیلیم

سال،   ۱۷تا    ۱۰ نیب  نیدر سن  یرانیکودک ا  ستیهر ب  انیاست که در م
 .نفر کودک کار است کی

 یهاوزارت کار خرداد امسال براساس داده  یآمار اطالعات راهبرد مرکز
 تیع، گزارش کرد که از جم۱۳۹۶تا  ۱۳۹۴ یهاکار در سال یروین
هزار نفر رسما مشغول کارند و  ۴۱۰از  شیکودکـان کار، ب یونیلیممین

 .کار هستند افتنیهزار کودک به دنبال  ۹۰حدود 
 

. الزم به ذکر است که بحران باشدیم یامالحظهصورت گرفته که جهش قابل  شیکودکـان کار افزا تیده درصد در جمع ۱۳۹۶آمار در سال  نیا مطابق
 ران،یا معهجا یبه تمام اجزا یریناپذجبران یهابیکرده و آس دایپ یتربسا بزرگ  ی شد و تاکنون ابعاد داریپد ۱۳۹۶از اواخر تابستان  رانیا یاقتصاد

 .طور خاص کودکان وارد کرده استبه ر،یپذبیو آس شکننده یخصوص اجزابه
 نیکار، کودکان کار را در سن یالمللنیسازمان ب کهیساله را در نظر گرفته، درحال ۱۷تا  ۱۰ تیمرکز منتشر شده است، تنها جمع نیا یکه از سو یآمار

 .ناچار مجبور به کار هستندبه زیسال ن ۱۰ ریکودکان ز رانیکرده است و در ا فیسال تعر ۱۷تا  ۵
ساعت  ۱۴از  شیب یعنی یمشاغل خطرناک مثل معدن و ساختمان و ساعت کار طوالن ای یقتصادا یهاتیحضور کودکان در فعال یالمللنیسازمان ب نیا

»کار کودکان«    فیمشمول تعر  دیرا با  رانیکودکان در ا  یاقتصاد  یهاتیاز فعال  یمیحدود ن  ن،یکودکـان کار دانسته است. بنابرا  ییشناسا  اریدر هفته را مع
 .قرار داد

اند داشته تیخطرناک معدن و ساختمان فعال یخطرناک اقتصاد تیساله در دو گروه فعال ۱۷تا  ۱۰هزار کودک  ۵۲از  شیب ش،یتا چندسال پ رانیا در
 .روندیخطرناک به شمار م یاقتصاد یهات یکودکان فعال یکه برا

 یابانیو خ لیبازمانده از تحص کودکان
هزار نفر ذکر کرده است. بخش عمده  ۴۳۰از  شیسال را ب ۱۹تا  ۶ یعنی ل،یدر سن تحص سوادیب تیجمع ۹۵در سال  رانیمرکز آمار ا گر،ید یسو از
 .تکودک هم ذکر شده اس ونیلیم ۲تا  لیاند. آمار کودکان بازمانده از تحصجامانده  لیکه مطلقا از تحص دهندیم لیرا تشک  یکودکان ت،یجمع نیا

قرار دارند و  یاجتماع یهابی. آنها در معرض انواع و اقسام خشونت و آسدهندیم لیرا تشک  ریپذبیآس تیجمع نیاز ا یبخش بزرگتر یابانیخ کودکان
 .ها به اشکال مختلف وجود داردخطر سوءاستفاده از آن

درصد از سرپرستان ۳۱ .ها پسر هستنددوم سوم از آن  دختر و حدود  ابان،یکودکان کار و خ  سومکیدر سال گذشته،   یستیبه اظهار معاون سازمان بهز  بنا
 هستند. سوادیآنها ب نیدرصد از والد ۶۷و  ماریکودکان ب نیا نیدرصد والد ۲۴ کارند،یکودکان ب نیا یهاخانواده

 
******** 
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 اخبار تجمعات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران
لم یدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق + ف ینیبندر خم یمیپتروشادامه اعتصاب کارگران و کارکنان   

 

هزار تن ۲ماهشهر که تعدادشان  ینیبندر خم یمیاعتصاب کارگران و کارکنان پتروش یافتیبه خبر در بنا
 .همچنان ادامه دارد شانیهابرآورد شده است، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد

که از روز سه شنبه اول بهمن  ینیبندر خم یمیاز دو هزار تن از کارگران و کارکنان پتروش شیب اعتصاب
چهارشنبه دوم  آغاز شده بود، ایعقب افتاده، حقوق و مزا یماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها

   https://youtu.be/AOCT2Y0H93cلینک فیلم:               .افتیادامه  زیماه نبهمن
مهیماه ب ۱۰ماه دستمزد و  ۳رشت نسبت به عدم پرداخت  یشهردار اعتراض کارگران  

 

نسبت به  الن،یگانه رشت در استان گ ۵مناطق  یرشت در بخش خدمات یهزار نفر از کارگران شهردار ۵
از کارگـران  یک ی .پرداخت نشده خود، معترض هستند مهیماه حق ب ۱۰کم سه ماه دستمزد و حدود دست

سه شرکت  تیگانه تحت مسئول۵مناطق  یشهردار یهزار نفر در بخش خدمات ۵»حدود  گفت: یشهردار
 افتیماه( دستمزد در یکم در سه ماه گذشته )آبان، آذر و دکه دست میمشغول به کار هست یمانکاریپ

سال،  یهاماه یو در برخ نشدهپرداخت  زین یاجتماع نیما به تأم مهی. جدا از دستمزد، حق بمیانکرده
  است.« ضیو تعو دیکارگران فاقد اعتبار و تمد یبرخ یدرمان یهادفترچه

از کشاورزان استان اصفهان  گرید ی کشاورزان درچه و تجمع شمار یحمله به تجمع اعتراض  
 

 شانیکشاورز  یهانیدر زم  یشهر  یکشکشاورزان درچه اصفهان در اعتراض به جاده  ۹۸بهمن ماه      سوم  روز
مقابله با اعتراض کشاورزان درچه اصفهان اقدام  به  یبرا ژهیو گانی .کردند یتجمع اعتراض ییاقدام به برپا

تن از کشاورزان  ۴۰از  شیبه کشاورزان، ب ژهیو گانی یروهایآنها کردند. در حمله ن یحمله به تجمع اعتراض
برگزار کردند تا مانع   یشهر تجمع اعتراض نیا یمعترض در مقابل شهردار کشاورزان .درچه بازداشت شدند

نفر از  ۴۰از  شیبه ضرب و شتم کشاورزان پرداختند و ب ژهیو گانیبشوند. اما ماموران  شانیها نیزم بیتخر
 .کرده و با خود بردند ریآنان را دستگ
 کارخانه نی کارگران ا یفیکارخانه قند فسا و بال تکل یلیاحتمال تعط

 

موضوع احتمال   نیاست. ا  دهیندارد و به صورت کامل خواب  دیتول  گریکارخانه قند فسا د  ،یافتیبه گزارش در  بنا
کارخانه  نیا تیوضع نیکارخانه قند فسا در ارتباط با آخر کارگران .داده است شیکارخانه را افزا یلیتعط

شدند؛ اما صد و چند نفر کارگر   یمعرف یکاریب مهیبه ب ینفر هستند که همگ ۹۰حدود  هایگفتند: »شرکت
کارگران در ادامه   نیا«  .اندنکرده  افتیخود را در  یکاریب  مهیشدند که هنوز ب  یحساب معرف  هیتسو  یبرا  یفصل

 یعده در نگهبان  نیهستند. ا  فینفر هستند که همچنان بالتکل  ۳۰تا    ۲۰حدود    زین  ی: »کارگران رسمندیگویم
 «.مشغول به کار هستند یو بخش ادار

 فاز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود نیا تیو بستن گ یپارس جنوب ۱۴کارگران فاز  یتجمع اعتراض
شاغل در فاز  امیپیشرکت آ رمجموعهیتناوب ز یمانکاریاز کارگران شرکت پ ی، شمار۹۸بهمن  ۵روز شنبه 

شرکت خواستار پرداخت  نیدر مقابل ا یتجمع اعتراض کی ییشهرستان کنگان، با برپا ۲منطقه پارس  ۱۴
پرداخت نشدن چهار ماه  لیشرکت به دل نیتن از کارگران ا ۳۵خبر حدود  نیا مطابق .مطالبات خود شدند

 تی، اقدام به بستن گ  یتجمع اعتراض  ییبهمن ماه ضمن برپا  ۵صبح روز شنبه   ۸۳۰تا    ۶شان از ساعت  حقوق
 .کنگان کردند ۲پارس  ۱۴نفررو فاز 

 
 

https://youtu.be/AOCT2Y0H93c
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   ۹۹نسبت به دستمزد سال  یمسکن کارگران و نگران نهیبودن مبلغ هز نییبه پا یاعتراض فعاالن کارگر

 

مسکن کارگران اختصاص داده شده است، معترضند.   نهیکه به هز  یبودن مبلغ  نیینسبت به پا  یکارگر  فعاالن
 یکار از سو یعال ی. اکنون شورادانندیاتاق م کیاز پول اجاره  ترنییپا اریمسکن کارگران را بس نهیآنها هز

نرخ  رییو تغ یگرفتن نوسانات احتمال رکارگران را با در نظ ندهیفشار است تا »دستمزد سال آ ریکارگران ز
بر گفته است:  دیبا تاک یفعاالن کارگر نیاز ا یک ی ».،کند نییکارگران تع شتیدر مع رگذاریاقالم تأث یبرخ

. بن خواربار شودیاتاق هم نم  کیهزار تومان است که امروز پول اجاره    ۱۰۰مسکن کارگران    نهی»رقم کمک هز
 کرد.« یداریتوان خر یاست که با آن جز چند قلم کاال نم زیناچ یهم به قدر

 

 آمل  یشرکت معدن  ۲و پلمب شدن  یلیتعط ی کارگر در پ ۳۰۰ یکاریب
هزار تن ماهانه و با  ۵۰ تیمعدن آمل ماسه و سارج با ظرف یدیپلمپ شدن واحد تول ،یافتیگزارش در بنابه

در نحوه  یعیسازمان صنعت، معادن و تجارت و منابع طب نیکه ب یاختالفات لیکار به دل یروین ۳۰۰داشتن 
 نیا لیبه گفته خاکزاد، وک .داشته است یکارگر را در پ ۳۰۰ یکاریصدور پروانه معدن به وجود آمده، ب

ساله و از سال  ۱۲آن  یبردارشد و پروانه بهره سیتأس ۷۱آمل ماسه سال  یشرکت معدن یدیمجموعه تول
 هکتار صادر شده است. ۸۸ یتاکنون برا ۹۶

 

 مصدوم  ۳کشته و  کیدستکش التکس با  دیمرگبار در کارخانه تول یآتش سوز لمیف
دستکش التکس در منطقه آزاد ارس در  دیدر کارخانه تول یدر حادثه آتش سوز ۹۸بهمن  ۸شنبه روز سه

در  یآتش سوز یدانیگزارش منابع م به .نفر کشته و سه نفر مصدوم شدند کی ،یشرق جانیاستان آذربا
ساله که پس از  ۶۰نفر  کیبهمن رخ داد،  ۸شنبه کارخانه دستکش التکس در منطقه آزاد ارس که روز سه

 یبرجا یمصدوم سوختگ کی نیهمچن یسوز حادثه آتش نیحادثه مفقود شده بود جان باخت. ا نیوقوع ا
 مارستانیبا دود شدند. سه مصدوم حادثه به ب یاستنشاق تیحادثه دچار مسموم نیدر ا زیگذاشت و دو نفر ن

 .جلفا منتقل شدند شهریهاد
 در تهران  هییمقابل مجتمع قضا نیسنگ یرانندگان خودروها یتجمع اعتراض

 

 لی، در اعتراض به عدم تحو۹۸بهمن ماه  ۱۳ کشنبهیروز  زلیپادیسا یهاونیاز رانندگان کام یشمار
 یخبر، شمار نیا مطابق .کردند یتجمع اعتراض یتهران اقدام به برگزار هییمقابل مجتمع قضا شانیخودروها

  ض یو تعو یکشور که در طرح سامانده یشهر نیو ناوگان حمل و نقل ب نیسنگ یاز رانندگان خودروها
 .زدند یمفتح در تهران دست به تجمع اعتراض هییاند، مقابل مجتمع قضافرسوده شرکت کرده  یخودروها

 https://youtu.be/xSvRzDQBhGEلینک فیلم: 
مشاغل یبندطرح طبقه  یدر اعتراض به عدم اجرا  المیا مانیکارکنان کارخانه س یتجمع اعتراض  

طرح  یدر اعتراض به عدم اجرا المیا مانیبهمن ماه، کارکنان کارخانه س ۱۴روز دوشنبه  ،یافتیبه خبر در بنا
طرح  قانون .شانن شدندمشکالت یریگیزدند و خواستار پ یمشاغل، دست به تجمع اعتراض یبندطبقه
 مانیکارگران کارخانه س  یقانون برا  نیاست؛ اما ا  دهیرس  بیدر مجلس به تصو  ۱۳۵۲مشاغل سال  یبندطبقه

نفر اجرا شود؛ اما متأسفانه  ۵۰ یباال یهادر کارگاه  یبندطرح طبقه دیقانون، با طبق .اجرا نشده است الم،یا
مناطق   یطرح در برخ نیا  یسبب عدم اجرا یدیتول  یو مسئوالن واحدها  رانیاز مد  یاریآشکار بس  یتوجهیب

 شده است.
 
 

https://youtu.be/xSvRzDQBhGE
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 ی ساز یفارس مقابل سازمان خصوص  جیکارگران شرکت حمل و نقل خل یتجمع اعتراض

بهمن ماه، در اعتراض به   ۱۶صبح روز چهارشنبه   فارسجیاز کارگران شاغل در شرکت حمل و نقل خل  یتعدار
دست به تجمع  یسازیخود مقابل ساختمان سازمان خصوص یو پرداخت نشدن مطالبات مزد یسازیخصوص
واقع در شهرستان اسالمشهر گفتند:  فارس،جیدر شرکت حمل و نقل خل یمنابع کارگر یبرخ.زدند یاعتراض
کارگران  یتاکنون پرداخت مطالبات مزد یاز مهر ماه سال جار نکهیو ا یاز بخش خصوص یتینارضا لی»به دل

سازمان  ماندر مقابل ساخت یبار تجمعات کارگر نیچندم یبا وقفه روبرو بوده است، برا یواحد خدمات نیا
 «.برپا شده است یسازیخصوص

یکاریدوران ب مهیمجتمع کشت و صنعت هفت تپه در اعتراض به حق ب بری ن یتجمع کارگران فصل  
 

کارفرما به سازمان   یامهیب  یتپه در اعتراض به بدهمجتمع کشت و صنعت هفت  برین  یاز کارگران فصل  یگروه
مجتمع کشت و  برین یاز کارگران فصل یبهمن ماه، گروه ۱۹روز شنبه  صبح .تجمع کردند ،یاجتماع نیتأم

مراجعه و در مقابل آن   یاجتماع نیخود به سازمان تأم  یکارفرما  یامهیب  یتپه در اعتراض به بدهصنعت هفت
 ۹۲تا  ۶۸ یهاسال یکاریدوران ب مهیاز حق ب یمعترض هستند که کارفرما بابت بخش کارگران .تجمع کردند

 .بدهکار است یاجتماع نیبه سازمان تأم
 

 یلیآستانه تعطدر  یساز یاصفهان بعد از خصوص یکارخانه کاش
 یکار کاش  یشورا سیخواهند داشت. رئ  شیدر پ  یو مشکالت  یدست خال  دیاصفهان شب ع  یکارگر کاش ۴۰۰

 تمام مشکالت را  شهیافتاده کارگران، رعقب یهااصفهان و حقوق یمشکالت کارخانه کاش انیاصفهان ضمن ب
 یدر کاش تی: »وضعدیگویم یدیواحد تول نیا تیوضع نیدر ارتباط با آخر یو .داندیم یساز یدر خصوص

 «.است یلیدر آستانه تعط دیو تول امدهین هیدو سه هفته است مواد اول ست،یاصفهان اصاًل خوب ن
 

 کردن حقوق کارگران  مالیشروع کار کارخانه فوالد ذوب آمل )فذا( و پا
آمل واقع است و در  یمازندران و در شهرک صنعت یسازکارخانه قطعه نیفوالد ذوب آمل بزرگتر کارخانه

مشغول   یگر  ختهیکه به ر  ییهاقانون کارخانه  طبق .دارد  تیفعال  یو مونتاژ صنعت  یختگریمختلف ر  یهابخش
که کارشان جزو مشاغل سخت به حساب  ییهاشرکت یو تمام شوندیهستند، جزو مشاغل سخت محسوب م

بر اساس اصول کار سخت است، اما به گفته کارگران،  شانیاز نظر حقوق، ساعت کار و سن بازنشستگ دیآیم
قانون  نیعمل نکردن به ا یبرا ییهااز چه بند و ماده  ستیو معلوم ن هرا نقض کرد نیقوان شرکت فذا همه

 .ساعت است ۱۲ساعت  ۶ یان به جاکارگر یو ساعت کار کندیاستفاده م
 

 دهیزباله پوش  سهیک  دیشد  یکار در برف و سرما  نیرشت که ح  یدردناک درددل کارگر شهردار  لمیف
و  دیشد یکه سرما یطیدر رشت منتشر شده است که در شرا یدردناک کارگران شهردار تیاز وضع یلمیف

 .کنندیهوا سرد کار م  نیلباس نازک در ا  کیبه    یرا در برگرفته است کارگران شهردار  النیاستان گ  یبرف تمام
  ن یکار در ا یلباس گرم برا کی هیخود و عدم امکان ته یظاهر تیبه وضع یکارگر شهردار نیا ئو،دیو نیا در

 .کندیرشت اشاره م یطاقت فرسا یهوا با سرما
  https://youtu.be/bsl1HsmVyxUلینک فیلم: 

 
 
 

https://youtu.be/bsl1HsmVyxU
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 آن  دیکشاورزان از خر ییهر دستگاه تراکتور و عدم توانا یتومان ونیلیآور صد مسرسام  متیق
 .آن را ندارند دیخر  ییو کشاورزان توانا  دیتومان رس  ونیلیم  ۱۰۰به    رانیهر دستگاه تراکتور در ا  متیق  نیانگیم

تراکتور باعث گشته که کشاورزان  متیق شیاست، اما افزا یضرور یالهیکشاورزان وس یتراکتور برا کهیحال در
است که مرکز آمار   یهر دستگاه تراکتور در حال یبرا یونیلیم ۱۰۰ متیق .آن را نداشته باشند دیقدرت خر

آمار، هفت دهک از  نیا براساس .زده بود نیهزار تومان تخم ۳۰۰و  ونیلیم ۲۳را  ییدرآمد هر خانوار روستا
 یداریدستگاه تراکتور خر کیکه  توانندیانداز کنند، بعد از چهار سال مرا پس شیاگر درآمد خو انییروستا

 .ندینما
 ی کشاورز محصوالت متیتوسط کشاورزان رودبار کرمان در اعتراض به افت ق ارینابود کردن محصوالت خ لمیف

 

  د یشهرستان رودبار کرمان به دنبال کاهش شد دهید انیکشاورزان ز ،یداخل یهایبه گزارش خبرگزار بنا
در  یتجمع اعتراض یراهبندان، اقدام به برگزار جادی، با ا۹۸بهمن ماه  ۲۴روز پنجشنبه  ،یمحصوالت کشاورز

محصوالت   هیاعتراض خود با تخل  یرساندن صدا  یبرا  یرودبار  کشاورزان  .شهرستان کردند  نیا  یمقابل فرماندار
موجود اعالم کردند. کشاورزان معترض اعالم  تیاعتراض خود را به وضع یو دسترنج کار خود در معابر عموم

 .شان بر باد رفته استساله کی یگذارهیکردند که زحمات و سرما
 https://youtu.be/WsAXTKURplMلینک فیلم: 

 شرکت یتیریو عدم ثبات مد یچوب و کاغذ چوکا به مطالبات مزد عیاعتراض کارگران شرکت صنا
 

چوب و کاغذ چوکا در  عینفر از کارگران شرکت صنا ۱۵۰از  شیاز اعتراض ب یمنابع کارگر ،یافتیبه خبر در بنا
بهمن ماه،   ۲۷  کشنبهیچوب و کاغذ چوکا در روز    عیمعترض صنا  کارگران.بهمن ماه، خبر دادند  ۲۷  کشنبهیروز  

گفته  به .چوب و کاغذ چوکا هستند عیدر شرکت صنا یتیریمباحث مربوط به ثبات مد فیتکل نییخواستار تع
حال کارگران خواستار  نینشده است و در ع زیماه کارگران به حساب آنها وار یمنابع، هنوز دستمزد د نیا

 چوب و کاغذ چوکا هستند. عیدر شرکت صنا یتیریبه ثبات مدمباحث مربوط  فیتکل نییتع
 

 

 ن یاستان قزو یاونقل جاده و حمل یکارگران اداره کل راهدار یتجمع اعتراض
 یفیدر اعتراض به بالتکل نیاستان قزو یاونقل جادهو حمل یبهمن، کارگران اداره کل راهدار ۲۶روز شنبه  

در مقابل وزارت   یتجمع اعتراض  ییآزادراه، اقدام به برپا  یکردن عوارض  یک یخود پس از الکترون  یشتیو مع  یشغل
گفت: »ما  یتجمع اعتراض نیدر ا یاز کارگران معترض اداره کل راهدار یک ی .در تهران کردند یراه و شهرساز
هم مربوط  یپرسنل و مورد بعد یبندمیمورد مربوط به نحوه تقس کیکه  میدار نهیزم نیدر ا یدو مشکل اصل

 عمل شده است.« یاقهیسل اریبس روهاین یریکه در به کارگ یماست؛ به طور یشغل تیبه عدم امن
 

 ماهه خود ۱۸ یتهران در اعتراض به مطالبات مزد یکارگران مترو یتجمع اعتراض
، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات ۹۸بهمن ماه  ۲۷ کشنبهیتهران روز  یاز کارگران خط سه مترو یشمار
معترض  کارگران .زدند یشهر تهران دست به تجمع اعتراض یماهه خود، در مقابل ساختمان شورا ۱۸ یمزد

ض داشتند، گفتند: تهران اعترا یمترو ۳خط  رانیمد یماهه حقوق خود، از سو ۱۸که نسبت به عدم پرداخت 
ماه است که بدون  ۱۸ دیو وعاما با وعده  م،یکنیم زیتان را وارکه حقوق دهندیمترو به ما قول م رانی»مد

 «.میحقوق مشغول به کار هست
**** 

 

https://youtu.be/WsAXTKURplM
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  اخبار کولبران
 رانشهر یدر مرز پ  ینظام یروهاین کیشل یکولبر در پ کیشدن  یزخم
به شدت  ینظام یروهاین کیبر اثر شل رانشهریاهل پ یریکولبر به نام اسعد پ کی، ۹۸ بهمن ۶ کشنبهیروز 
هدف  ینظام یروهاین یاز سو یبدون اخطار قبل رانشهریدر مرز پ لیبرده در ارتفاعات قندنام کولبر.شد یزخم

 .آنها قرار گرفته است میمستق کیشل
 است. افتهیانتقال  هیدر اروم یمارستانیشدت جراحات وارده به ب لی( به دلیری)اسعد پ یرانشهریکولبر پ نیا
 

 

 رانی ا یاقتصاد تیغرب کشور، همزمان با وخامت وضع یزنان کولبر در مناطق مرز  ریگچشم ش یافزا
 

 یداشته است. روزنامه همشهر  یاقابل توجه  شیغرب کشور افزا  یهااستان  یمرز  یزنان کولبر در روستاها  شمار
 روزنامه .را تحت عنوان »مادرم، کولبر« منتشر کرد یخصوص گزارش نیدر ا ۹۸ماه روز چهارشنبه، دوم بهمن

العبور صعب  یرهایدر مس  نیسنگ  یزنان هم به حمل بارها  یگزارش خود نوشته است که »پا  نیدر ا  یهمشهر
 ،یمرز یهادر استان یکاریگزارش با توجه به آمار ب نیا .غرب کشور باز شده« است یمرز یهاو سخت کوه

را با حداقل  شانیزندگ یاز مشکالت اقتصاد یاتا »گوشه  کنندیتالش م ینوشته است که زنان با کولبر
 درآمد« برطرف کنند.

گذشته یروزها یط   یو خو  رانشهریپ ه،یاشنو  ی کولبر در مرزها ۴شدن  یزخم  
 

 .شد یزخم هیسپاه پاسداران در مرز اشنو یروهاین میمستق کیمال بر اثر شلگوندک یکولبر به نام ول کی
 یمارستانیبه ب  یمال جهت مداوا پزشک گوندک   یکولبر را هدف قرار دادند. ول  نیا  یسپاه بدون اخطار قبل  یروهاین

قرار گرفتند   ینظام  یروهاین  یراندازیمورد ت  رانشهریاز کولبران در مرز پ  یگروه  نیهمچن  .افتیانتقال    هیدر اروم
 .دیگرد یساله به شدت زخم ٣٢ یریکولبر به نام عثمان وز کی روها،ین نیا کیشل یکه در پ

 
 

پاوه  یکردن آنها در مناطق مرز یبه کولبران و زخم کیبازداشت و شل  
 

از کولبران   یحرکت تعداد  ریدر مس  یگذارنینوسود با کم  ی، پاسداران هنگ مرز۹۸بهمن ماه    ۲۰  کشنبهیروز   
 .قرار دادند دیاز توابع شهرستان پاوه ، آنها را بازداشت و مورد ضرب وشتم شد «ی»شوشم یدر مناطق مرز

 یراندازیت  نیا  انیکولبران کردند که در جر  یبه سمت بارها  یراندازیپس از بازداشت کولبران اقدام به ت  پاسداران
شدت توسط آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته به زین گریکولبر د کیشد و  یپا زخم هیاز کولبران از ناح یک ی

 ،یدیاال   ونیزیتلو  یحاو  یپاسداران به سمت بارها  یراندازیبه گفته شاهدان صحنه» پس از ت  بنا  .و مجروح شد
 «اصابت کرد. یو یبه پا یریکه مورد هدف قرار گرفت و ت اندازدیکرد بار خود را ب یاز کولبران، سع یک ی
 

 اعتراض مردم  لمیبهمن + ف ۲۷و ماکو ـ  وان،ی نوسود مر یدر مرزها یزخم ۱۱کشته و  کیکشتار کولبران ؛ 
 

 میمستق کیماکو و نوسود، هدف شل وان،یمر یتن از کولبران در مرزها ازدهی، ۹۸ بهمن ۲۷ کشنبهیروز 
 .دیگرد گریتن د ۱۰شدن  یکولبر و زخم کیقرار گرفتند که منجر به کشته شدن  یمرزبان یروهاین

 /3jhP8us1AQQhttps://youtu.beلینک فیلم اعتراض مردم و خانواده های کولبران: 
 

**** 
 
 

https://youtu.be/3jhP8us1AQQ
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 اخبار دسفروشان
 پروانه نسبت به فروش محل امرار معاش خود نگیاعتراض دستفروشان پارک

 

که در مورد  ییهزار تن از دستفروشان پاساژ پروانه با رد ادعاها۴
مکان منتشر شده، از  نیا یسازمقاوم یتهران برا یاقدام شهردار

مکان به مالک  نیدرخواست کردند تا در مورد فروش ا یشهردار
 .کند یسازپالسکو شفاف

 گیپارکن  یلیدرباره تعط  ییانتشار خبرها  یگذشته در پ  یروزها  یط 
مکان،  نیآن، دستفروشان و کسبه ا یسازمقاوم یپاساژ پروانه برا
رفتن اسباب امرار معاش خود اعتراض و اظهار  نینسبت به از ب

 .کردند ینگران
حدود  یخاطر برا نانیهم نتوانسته موجب اطم یشهردار هیبیتکذ

چراکه به  برند؛یمکان نان به خانه م نیشود که از ا یهزار نفر۴
 .پاساژ پروانه به مالک ساختمان پالسکو فروخته شده است نگیپارک نکهیبر ا یمنتشر شد مبن یفاصله چند ساعت، خبر

 نیو صدها زن و مرد سرپرست خانوار، از ا شودیبازار برگزار ممکان جمعه نیکردند: »در ا دیتهران، تأک یضمن اعتراض به رفتار شهردار دستفروشان
 .«کنندیم نیخود را تأم یزندگ یهانهیمحل هز

که صورت گرفت، اعالم کردند که   یاعتراضات یاما در پ م،یکن هیمحل را تخل نیا دیبا ندهیآ یهاعنوان کرد که ظرف هفته یافزودند: »ابتدا شهردار آنها
 .«میمکان بمان نیبه عنوان مستأجر در ا میتوانیم ۹۹نوروز  دیتا ع

تهران کار خود را انجام  یگفتند: »متأسفانه شهردار ستفروشاند
هزار دستفروش پاساژ پروانه را به بهانه ۴نداد و مکان امرار معاش 

مکان از فروش  مانکاریاست که پ یدر حال نیفروخت، ا یسازمقاوم
 «.خسارت وارد شده است یاست که به و یاست و مدع یآن ناراض

شهر تهران و  یشورا یاز اعضا یبهمن ماه شمار ۲۵جمعه  روز
با دستفروشان و کسبه وارد مذاکره شدند؛ اما به  یشهردار رانیمد

 .آنها نشده است یهایامر مانع از رفع نگران نیگفته معترضان ا
ما برطرف شود  ینگران خواهندیافزودند: »اگر م دستفروشان

 یلیاشتغال ما باز بگذارند. تعط  یمحل را برا  نیکنند و ا  یسازشفاف
 داریبلکه خر زند،یتهران ضربه م یآن، نه تنها به اعتبار شهردار

 .«کندیدر قبال اوضاع دستفروشان متهم م یتفاوتیرا هم به ب گیپارکن
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 اخبار کودکان کار
   یولگرد در شهر ر  یهادختر بچه گلفروش توسط سگ  دیخبر دلخراش جراحت شد

 

از  یک یدختر بچه گلفروش کودک کار در  کی، ۹۸بهمن ماه  ۸شب 
مورد حمله قرار گرفت و به  یابانیخ یهاتوسط سگ یشهر ر یهاابانیخ

تحت  عصریول مارستانیب ژهیو یهادر بخش مراقبت یشدت مجروح شد. و
 .گرفتنظر پزشکان قرار 

ساله  ۷دختر بچه  نیبا ارسال عکس دلخراش ا یعکاس و فعال اجتماع کی
کودک کار شب گذشته در حال فروختن گل  کی: »مطلع شدم که دیگویم

قرار   یابانیخ  یهااز سگ  یتهران مورد حمله گروه  یاز معابر شهر ر یک یدر  
شده   دیشد یهاپا دچار جراحت سر، گردن، کتف، کمر و  هیگرفته و از ناح

قرار گرفت، اکنون در  هیاول یدختر بچه هفت ساله کودک کار پس از آنکه تحت عمل جراح نیا« .منتقل شده است مارستانیکه توسط مردم به ب است
 است. یبستر عصریول مارستانیب ژهیو یهابخش مراقبت

 .خانواده هستند یشتیمع یازهاین نیکار در کنار پدر مشغول تام کودکان
و  یمشکالت اقتصاد لیبه دل نیمقدم، نوشته است: »والد یاهلل قرائجامعه شناس به نام امان کیبه نقل از  ۹۸آذر ماه  ۲۷شنبه مهر روز سه یخبرگزار

 لیکسب تحص  یاکودکان به ج  لیدل  نیکنند به هم  نیکودکان خود را تام  ازیحداقل ن توانندیاست، نم افتهیتورم که در چند ماه گذشته رشد دو چندان  
 بیبا ش ریاخ فقر کودکان، در چند سال دهیپد نکهیا انیبا ب یو« .کمک خرج خانواده شوند یبا دست فروش ایکنند  یناچارند در کنار پدر خود کارگر

  شدند؛یانتخاب م  نیوالد  یکسب درآمد از سو  یکودکان پسر برا  یزمان  نکهیا  گری: »مساله مهم ددیافزای در جامعه بروز و نمود کرده است در ادامه م  یتند
شهر مورد سوءبهره    یهاابانیروز در خ  کیدختران معصوم    نیوجود ندارد که ا  یدیکار چهره دخترانه به خود گرفته است. ترد  کودک   ریدهه اخ  کیاما در  
 جامعه خواهد بود.« یبرا تیکودک و در نها نیا یبرا یجد بیشروع آس نیو ا رندیگیقرار م

 

 است  چاندهیپ یکه از سرما خود را در گون یعکس تکان دهنده کودک خردسال ؛۹۸بهمن ۱۵ یفاطم ابانیتهران خ
 

کودک کار   کیدر قلب تهران از  یفاطم ابانیعکس دردناک که از خ نیا
 چیبه ه  یازیبه واقع ن  ریتصو  نی. اآوردیرا به درد م  یگرفته شده دل هر انسان

و فشار   یو اقتصاد  یاجتماع  تیسو وضع  کیاز    ییندارد و خود به تنها  یشرح
نشان   گرید  یو از سو  دهدیآن بر مردم محروم و بخصوص کودکان را نشان م

وابسته به  ییایماف یو باندها هایدهنده اوج چپاول و غارت توسط شهردار
ه از و سوء استفاده سود طلبان یریبکارگ قیاز طر یمختلف حکومت یباندها

زباله در  کیتفک  یکارگاهها ایزباله  و  یمثل جمع آور ییکودکان در کارها
که تمام هم و غم دولتمردان و  یتیحاکم در.بزرگ است یحومه شهرها

 رانیو تمام منابع ثروت ا  یرانیا  تیکه به همه هو  یتیاست. در حاکم شیخو  یبانک   یدر حسابها  هیها و افزودن سرماخود و آقازاده  بیمقامات، پر کردن ج
است  ینیبشیو قابل پ یطرف عاد کیها از  دهیپد نیا مو تما دهیپد نیمنطقه چوب حراج زده شده است، ظهور ا یکتاتورید یامد حکومتهاخوش یبرا

 .گرددیدر آنها نم یو تعلق خاطر ینگران چیموجب ه گرددیتا آنجا که به خود مقامات برم گریو از طرف د
نظام و  یبرقرار یعدالت یهمه فقر و ب نیدادن به ا انیو پا یو اجتماع یاقتصاد یو همه بحرانها یاجتماع یهابیاز همه آس یخالص یراه برا تنها

قدرتمند است که با  اریو بس میعظ یگرسنگان به مثابه بمب لشکر .در  خود حس کند رانیرا در قبال مردم ا تیاست که حداقل تعهد و مسئول یتیحاکم
 .کندیو نابود م چدهیاست درهم پ یانفجار طیشرا نیچن یرا که خود باعث و بان تیانفجارش ارکان حاکم
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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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