
 

 
 : فهرست مطالب

 زییپا یکار از ابتدامعدن ۲۴عمر؛ مرگ  نیترمزد و کوتاه نیکار، کمتر نیترسخت •

 نسبت به مطالبات خود یتوجهیکرونا و  اعتراض به ب وعیکارگران از ش ینگران •

 دستمزد، با خط فقر نییتع تهیکم یکارگران از سو یخانوار برا شتیشده سبد مع نییمبلغ تع یبرابر •

 و دروغ  یدرماندگ  نیابزار سرکوب درعآن به  لیکرونا با تبد  وعیدر ش  هیفق  تیحکومت وال  یطلبفرصت   •

 یاسیس انیزندان یفور یآزاد یبرا ران،یسوئد ـ ا یکارگر یکاهایکرونا و درخواست پالتفرم سند •

 کرونا  روسیو ختهیافسارگس وعیش یدر پ یهزاران کارگر ساختمان یکاریب •

 کرونا وعیاز ش یناش ینینشخانه لیدستفروشان به دلفقر کارگران روزمزد و  •

 رانینگران کننده کودکان کار در ا تیبه وضع ینگاه •

 اخبار کولبران  •

 دستفروشاناخبار  •

 اخبار کودکان کار    •

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۳۹۸اسفند ماه  
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گیریمهایش جشن مینوروز را با همه شادی  
کنیمهایمان را با یکدیگر تقسیم میو شادی  

 بهار از راه می رسد اگر صدایش کنیم
برفهای زمستانی جا مانده باشدسوز و سرمای حتی اگر در میان   
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 زییپا  یکار از ابتدامعدن  ۲۴عمر؛ مرگ   نیترمزد و کوتاه نیکار، کمتر  نیترسخت

 

کـار در عدم معدن کی کیتار یایدن
 کار طیمح یمنیا نهیپرداخت هز

تاکنون  زییپا یکار از ابتدامعدن ۲۴
 یاند. گرچه معدن، کابوسجان باخته

کارگران آن به شمار   یبرا  ینشدنتمام
 دارانهیسرما  یاما سود آن برا  رود،یم

 .است ادیز اریبس ،یو دولت یخصوص
کار معدن معدن  ،یمارندگان وبیا

بهمن ماه   ۱۱کوهبنان کرمان بود که  
ستگاه شدن د دهیامسال بر اثر کش

 شیبونکر بر بدنش جان سپرد. افزا
مرگ کارگران معدن تا امروز به 

 .است میرنج عظ نیادامه ا یمعنا
گرفته شد و درجا فوت  ریبود، ز راتیمشغول تعم کهیلودر در حال آالتنیآهن خواف، توسط ماشکارگر سنگ ،ییعطا یروز اول اسفندماه عل نیهمچن

 .کرد
 .کشنده، جان داد یهابکسل دستگاه میس انیکردن در م ریبهمن ماه بر اثر گ ۷ زیسنگ طبس نکار زغال معدن کی

  کارگر در دو حادثه جداگانه در خواف ۴ تیکار ؛ مرگ و مصدوم حوادث
 اردیلیم  ۲۲کشور    یمعدن  عیصمت، ارزش کل معادن و صنا  ری. به گفته وزشودیکارگرانش م  بینص  رانیاز ثروت هنگفت معادن ا  یزیکم و ناچ  اریبس  سهم

 .دالر است که حدود سه چهارم بودجه ساالنه کشور است
 ع،یصنا  نیکالن نهفته در ا  ی. اما به نسبت سودهاگذارندیجان خود را گرو م  شود،یم  دیبه دست آنها تول  میثروت عظ  نیکارگران معادن که ا  انیم  نیا  در

 طیو شرا طیمح یمنیو عدم ا یهزار معدن فعال در کشور به علت عدم نظارت کاف ۶. کارگران شاغل در شودیکارگران نم نیا بینص یدستمزد چندان
 .کار، جانشان در خطر است

  ت یکار با رعا  طیداخل مح  طیتا شرا  آالتنیآموزش و مجوز کار با ماش  ،یبازرس  کهیاعالم شده است؛ در حال  یاط یاحتی مرگ کارگران معدن، همواره ب  علت
 .کار را بپردازند یمنیا نهیهز ستندیحاضر ن ،یاردیلیم یبا وجود سودها انیوجود ندارد و کارفرما شدهیکارشناس یهادستوالعمل

تن،   اردیلیم  کی رهیآهن است، در مجموع با ذخمعدن سنگ  نیترمعدن که معروف  نیکار معادن سنگان خواف، جانش را از دست داد. امعدن  ییعطا  یعل
 .باشدیآهن جهان ممعدن بزرگ سنگ ۱۰از  یک ی

معادن نهفته   نیکه در ا  یسود هنگفت رغمیاز آن ندارد و آنها عل  یاما سهم  کند؛یم  دیتول  یمیکه او ثروت عظ  نجاستیکار امعدن  کیجنبه کار    نیترتلخ 
 .ستندیحق زنده ماندن برخوردار ن یعنیاست، از حداقل حق خود، 

در معادن عمل  یمنیا یهاسرشان نباشد، به دستورالعمل یباال یاجبار یکار اکراه دارند و تا وقت طیمح یمنیا یبرا نهیدر پرداخت هز انی کارفرما
 بپردازند. دیرا کارگران با دادن جانشان با انیکارفرما یچیسرپ نیا نهی. هزنندکینم
 
 
 
 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
دنسبت به مطالبات خو  یتوجهیکرونا و  اعتراض به ب   وعیکارگران از ش  ینگران   

 
و  یدیمختلف تول یهاکارگران بخش

تجمع، اعتراض خود  ییبا برپا یخدمات
به مطالبات خود   یتوجهیرا نسبت به ب
 روسیکرونا و وع یش تیریو عدم مد

 .ابراز داشتند
 ران،یکارگران در ا یاعتراض تجمعات

 ی که انتشار خبرها  افتیادامه    یدر حال
کرونا در کشور،   روسیگسترده و  وعیش

خود  ریمختلف حکومت را درگ یاجزا
 .کرده است

و  یدیمختلف تول یهابخش کارگران
 یریگیپ یضمن تجمع برا یخدمات

 .در محل کار خود اعتراض کردند روسیو مقابله با و یریشگیمطالبات خود، به نبود امکانات الزم پ
ماه حقوق، اقدام به تجمع  ۶اسفند ماه، در اعتراض به عدم پرداخت  ۵اهواز روز دوشنبه  یشهردار ۲راستا، کارگران بخش عمران و برق منطقه  نیا در

 شهر اهواز کردند. یمقابل ساختمان شورا
اعتراض خود  یرساندند تا با تجمع مقابل وزارت کشور صدا تختیاسنفد ماه، خود را به پا ۵آزادگان، روز دوشنبه از کشاورزان دشت یجمع نیهمچن

 .را به گوش مسئوالن برسانند یماه سال جار نیفرورد لیعدم پرداخت خسارت سنسبت به 
روز در اعتراض به عدم  نیکارخانه بود. کارگران هپکو در ا نیکارگران ا یاسفندماه شاهد تجمع اعتراض ۴ کشنبهیروز  زیکارخانه هپکو اراک ن محوطه

 .کارخانه دست به تجمع زدند نیاز کرونا، در محوطه ا یریشگیپ یبرا یو کاف یاقدامات جد
ماسک، دستکش و ژل  ،یعموم یمواد ضدعفون عیاز کرونا، خواهان توز یریشگیپ یبرا یو کاف یکارخانه ضمن اعتراض به عدم اقدامات جد نیا کارگران
 .شدند یدیواحد تول نیدر ا کنندهیضدعفون

مطابق گذشته  ابیکه به صورت ثبت اثر انگشت بوده را متوقف کرده و ثبت حضور وغ یرگران ثبت ساعت کار: »در حال حاضر کاندیگویکارگران م نیا
 ».شودیانجام م یزنبه صورت کارت 

 .انداز ابتال به کرونا انتقاد کرده یریشگیپ یاقدامات الزم برا یاز عدم اجرا یاشرکت فلق مشغول به کار هستند، در نامه قیآهن قم که از طرراه  کارگران
شما کجا هستند؟  یضدعفون یهاآهن قم در خواب هستند؟ دستگاهراه نیآهن قم چه خبر است؟ واقعًا مسئولاند: »در راهکارگران در نامه خود آورده نیا

چرا  شود؟ینم ارباره برگز نیهم در ا یاجلسه د؟یکنیمبه حال کارگر خط قم ن یقرار دارند، چرا فکر یماریکارگران خط قم در معرض ب رکل،یمد یآقا
 م؟«یستیمگر ما آدم ن د؟یکنینم یک یخط را کش یدسته کارگر
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دستمزد، با خط فقر نییتع  تهیکم یکارگران از سو  یخانوار برا  شتیشده سبد مع  نییمبلغ تع  یبرابر  

 
دستمزد وزارت کار، روز  نییتع تهیکم

سبد  زانی، م۱۳۹۸اسفند  ۵دوشنبه 
و  ونیلیم ۴را  یخانوار کارگر شتیمع

 تهیکم  نیهزار تومان اعالم کرد. ا  ۹۴۰
حداقل  نییتع یرقم مذکور را برا

به  ندهیدستمزد کارگران در سال آ
 .کرده است شنهادیکار پ یعال یشورا

که  تهیکم نیا یهانشست یخروج
را  یداد افراد خانوار کارگرتع نیانگیم

 چینفر در نظر گرفته است، به ه ۳.۳
 یو مختصات زندگ اتیوجه با واقع

 رانیروزمره مردم کوچه و بازار و مزدبگ
 .ستیکشور همخوان ن

  یکارگر  ندهینما  یکه از سو  یخانوار کارگر  شتیشرکت کرده بود، گفت: »رقم سبد مع  تهیکم  نیکار در ا  یشورا  یکه به عنوان عضو کارگر  یقیتوف  فرامز
در  راکسهم خو زانیسبد تفاوت داشت و م نیحساب کردن ا اریدولت متفاوت بود؛ چون مع ندهیو نما ییکارفرما ندهیبا رقم سبد نما شدیم شنهادیپ
ماهانه    شتیسبد مع  یهزار تومان برا  ۹۴۰و    ونیلیم  ۴رقم    یو دولت بر رو  ییکارفرما  ،یهر سه گروه کارگر  ندگانینما  تیسبد متفاوت بود، اما در نها  نیا

قانون کار  ۴۱بند دو ماده  یکار که مبنا یعال یبه شورا ندهیحداقل مزد سال آ نییتع یرقم برا نیکردند که ا بیو تصو دهیبه توافق رس یخانوار کارگر
 «.شودیم شنهادیاست پ

و در محاسبه سبد مورد  دیدهیم شنهادیکه شما پ ینرخ اقالم دی»با کار گفته است: یدر شورا انیکارفرما ندهیخطاب به نما ته،یکم نیدر ا یقیفتو
است و  ترسشما در دس ییادعا یهامتیبا آن ق یشود تا مردم قضاوت کنند که در کدام نقطه از کشور، اقالم خوراک یارسانه رد،یگیاستفاده قرار م

 !«شود؟یم افتیشما  ییادعا یهامتیبا ق هایو خوراک جاتیو بلوچستان، سبز ستانیدر س ای! مثاًل آدیخر متیآنها را با آن ق توانیم
 نیاند، چنحضور داشته  تهیکم  نیدولت در ا  ندهیو نما  انیکارفرما  ندهینما  ،یجامعه کارگر  ندهیکه به عنوان نما  یکسان  نیخالل سخنان رد و بدل شده ب  از

 .ستیو ملموس ن یواقع کنند،یکه براساس آن سبد معاش را محاسبه م ییهاکه نرخ شودیاستنباط م
 نیدرصد از ا ۵۴.۱۲کار  یعال یشد؛ اما در شورا نییهزار تومان تع ۷۵۷و  ونیلیسه م یخانوار کارگر شتیبه ذکر است که سال گذشته سبد مع الزم

 .حداقل مزد اعمال شده امسال قرار گرفت یرقم مبنا
اند عنوان به نفع کارگران ندانسته و اعالم کرده چیو آن را  به ه کنندیم فیو در سطح خط فقر توص یحداقل اریخانوار را بس شتینرخ سبد مع کارگران،

 دارد.  یادیز اریو مطلوب طبقه کارگر، فاصله بس یرقم با نرخ واقع نیکه ا
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 گفتار هفته
و دروغ  یدرماندگ نیابزار سرکوب درعآن به لیکرونا با تبد وعیدر ش هیفق تیحکومت وال یطلبفرصت   

 
شدن  ریگاز همه ماهکیاز  شیب
اما  گذرد؛یم رانیکرونا در ا روسیو

گرفتن  شیبا در پ یمقامات حکومت
در  یدروغ و الپوشان استیس

به موقع و شفاف،  یرساناطالع 
و  یماریب نیا دینسبت به تهد

موکول کردن خبر انتشار 
پس از  یآن به روزها یچکانقطره

انتخابات مجلس، نقش  یبرگزار
 روسیو نیدر گسترش ا یساسا

مختلف کشور   یکشنده در شهرها
 .اندکرده  یباز

خود   الیبود تا به خ نیآنها ا هدف
بودند، از  گذاشته خبریموضوع ب نیکه مردم را از ا یطیدر شرا حال، آنها نیمانع مشارکت مردم در انتخابات نشود. با ا روس،یو نیا تیترس از سرا

 .گسترده انتخابات درو نکردند میجز تحر یزیچ یرا یهاصندوق
در چاره    یدرماندگ  نیدر ع  یبود، مقامات دولت  رانیمردم ا  ینظام از سو  تیتمام  سابقهیب  کوتیو با  میانتخابات مجلس که بازتاب تحر شینما  انیاز پا  پس

 نینشو خانه یراضنا یهاترساندن و ساکت کردن توده  یبرا یرا به سالح یماریب نیاند تا خطر اخود، تالش کرده  یعملیکردن معضل بزرگ کرونا، با ب
 .کنند لیکردن جامعه تبد

 ن،یمردم به شدت در هراسند؛ بنابرا یاز هر تجمع و اعتراض همگان نند،یبیسلطه خود را لرزان م یهاهیپا ،یطیشرا نیکه در چن خودکامه یهاتیحاکم
 آنها بوده و هست. ترس بر جامعه، برگ برنده یغالب ساختن فضا

 یبه فروپاش ر،یخطر فراگ نیتا ا دیسو کوش کینظام به ثبت داد، از  تیتمام یبزرگ برا یکامل انتخابات، شکست میآنگاه که تحر زین یاسالم یجمهور
مهار  مردم، یاز معضالت حل ناشده و روبه فزون یانتخابات، در بستر میپس از تحر ریسو بر اعتراضات در تقد گریو از د نجامدیاش بر جامعه، نسلطه

 .سرکوب بزند
 یحالت خودبخود کیکه در  ینعمت نگرند؛ینعمت م کیساله با عراق به عنوان  ۸کرونا همچون جنگ  یریگبه همه  ه،یفق تیاز بدنه نظام وال یبخش

 .اعتراض مردم را خاموش سازد یکند و صدا نینشقادر است جامعه را در خود فروبرده و خانه
لرزان خود به هر  تیحفظ حاکم شهیمهم باشد، در اند شانیاز آنکه حفظ جان افراد جامعه برا شیپ ،ینظام سراپا غرق در فساد و تباه نیا دولتمردان

 .هستند متیق
نظام، دستخوش  نیکه ساختار ا ییمحور قرار داشته است. از آنجاسالمت یهااستیمحور در نقطه مقابل سسرکوب حاکمیت نیساختار ا ان،یسال یبرا
را از   امعهبه شدت شکننده و ناهنجار سالمت ج تیوضع یابیدرد )کرونا( و سامان نیکه انتظار درمان ا ستیانگارهودهینبوده است، ب یو تحول رییتغ چیه

 .میمقامات آن داشته باش یسو
ویروس کنی  برای ریشه  یو خرد جمع  یتالش همگان  کیحکومت فاسد درمان ندارد و چاره کار تنها در گرو    نیدر ا  یدرد  چیکه ه  دانندیم  یبه خوب  مردم

 .والیت فقیه در ایران است
 تواند،یو م دیآموزان، معلمان، بازنشستگان و … بادانش ان،یکارگران، دانشجو ژهیبه و ران،یاقشار مختلف مردم ا یاریاست که هوش یتیوضع نیچن در

 بدل سازد. شانیگرمطالبه ادیافزودن بر اعتراض و رساتر ساختن فر یبرا یرا به فرصت یکتاتورینظام د نیا یطلبفرصت 
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یاسیس  انیزندان   یفور  یآزاد  یبرا  ران،یسوئد ـ ا  یکارگر یکاهایکرونا و درخواست پالتفرم سند  

 
سوئد ـ   یکارگر یکاهایسند پالتفرم

در  ۹۸اسنفد  ۱۱ کشنبهیروز  ران،یا
گسترده  وع یخصوص احتمال ش

با  ران،یا یهاکرونا در زندان روسیو
اعالم کرده است که  یاهیانیانتشار ب

ها، به زندان روسیو نیاحتمال ورود ا
و  یاسیس ،ییکایسند نیجان فعال

 دیرا که در زندان هستند، تهد یمدن
 .کندیم

 یکاهایپالتفرم سند هیانیب متن
 :رانیسوئد ـ ا یکارگر

 یزندان  یاسیو س  یمدن  ،یکارگر  نیفعال
 !دیرا فورا از زندانها آزاد کن

و  یاسیس  ،ییکایسند نیفعال یها، سالمتبه داخل زندان یماریب نیا  روسیو احتمال ورود و رانیکرونا در ا یماریب عیگسترده و سر وع یتوجه به ش با
 انیزندان نیا انو ج یما به شدت نگران سالمت ران،یدر ا یماریب نیبه شدت در خطر است. با توجه به باال بودن تعداد افراد جان باخته بر اثر ا یمدن

 .میهست
گونه اتاق  نینفر محبوس هستند. ا ۶۰از  شیب یمتر ۷۲اتاق  کیکه در  سدینویاز داخل زندان انتشار داده م دایکه جد یاهیانیستوده در ب نینسر خانم

 نیها اولزندان رسالم د طیو نبود شرا یاتاق بزرگ و کوچک حضور دارند. لذا با توجه به عدم امکانات پزشک ۱۰نفر در   ۲۵۰است که در آن یها در سالن
 .کرونا خواهند شد روسیدرنگ مبتال به و یوارد زندان شود، صدها نفر ب یماریب هیکرونا که بدون داشتن عالئم اول روسیشخص حامل و

 رانیسوئد ــ ا یکارگر یکاهایپالتفرم سند یاز سو رانیضات ااعترا سرکوب
بلکه در   ستیمتوجه جامعه ن یآنها نه تنها خطر  یاند. با آزادنشده  یجرم جیمرتکب ه  نهای! ادیها آزاد کنرا فورا از زندان  یاسیو س  یمدن  ؛یکارگر  نیفعال

 .است دیمف اریجامعه بس یبرا یاز هر زمان شیها بزندان رونیدر ب زانیعز نیا رینظ ییوجود افراد فداکار و از خود گذشته  و توانا یبحران طیشرا نیا
 یباز نیا تیبا مرگ آنها است و مسئول ی. نگه داشتن آنها در زندان بازستیقابل قبول ن یهیو توج لیدل چیروز آنها در زندان ه کی یحت ینگهدار یبرا

 .میآنها را خواستار عیو سر یفور ی. ما آزادباشدیم یاسالم یمقامات جمهور نیو باالتر هیخطرناک تماما با قوه قضائ
 یهاهیاتحاد یجهان ونیاسخود  از جمله در تماس با کنفدر یالملل نیامکانات و روابط ب یسوئد با استفاده از تمام یکارگر یکاهایدر پالتفرم سند ما

بشر در   قحقو تیسازمان ملل در رابطه با وضع ژهیمختلف، گزارشگر و یدر کشورها یکارگر یکاهایکار، سند ی(، سازمان جهانیس وی یت ی)آ یکارگر
 .برد میبه کار خواه خواهیآزاد نیفعال نیا یفور یآزاد یتمام تالش خود را برا یالمللنیب ینهادها گریالملل و د نیعفو ب ران،یا

 رانیسوئد ـ ا یکارگر یکاهایسند پالتفرم
 ۹۸اسفند  ۱۱ – ۲۰۲۰مارس  اول
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کرونا  روسیو  ختهیافسارگس وعیش  یدر پ  یهزاران کارگر ساختمان   یکاریب   

 
کرونا ،  روسیو وع یاز ش هاینگران
را متوقف و  یساختمان یهات یفعال

صنعت را  نیا یهزاران کارگر فصل
 .کرده است نینشخانه

نسبت به عدم  یساختمان کارگران
 یشتیمع تیمسئوالن به وضع یدگیرس

کرونا  روسیو وع یخود در زمان ش
  ره یمد ئتیعضو ه کیمعترض هستند. 

 یصنف یهاانجمن یکانون سراسر
گفته است: »به  زین یکارگران ساختمان

 روسیو وعیاز ش هاینگران شیافزا لیدل
متوقف و  یساختمان یهات یکرونا، فعال

 «.اندنشسته کاریصنعت، کنج خانه ب نیا یکارگر فصل ارانهز
و اجازه ندهد که   کند تیقشر مستضعف حما نی( از ایو اقالم خوراک ی)نقد یتیحما یهادر ادامه گفت: »از دولت درخواست دارم که در قالب بسته او

 «بدون پول بگذرانند بیو ج یخال خچالیرا با  دیآنها شب ع
کرونا وارد کشور شد،  روسیو یریمسئوالن، موج اول فراگ یکارو پنهان یرسانکه در نبود اطالع  ی»در چند روز گفته است: نیخجسته همچن یمهد

 « .به کار مشغول بودند یحفاظت فرد لهیوس چیکارگران شاغل در صنعت ساختمان، بدون استفاده از ه
آنها را فراهم کند. متأسفانه  نهیقرنط طیو در صورت لزوم، شرا ردیتست ابتال به کرونا بگ یدر اسرع وقت از کارگران ساختمان دیافزود: »دولت با یو

 «هستند هایماریو ب یشاغل جامعه در معرض حوادث شغل یهااز تمام گروه شتریب یتمانکارگران ساخ
 وعیمانند ش ،یدر مواقع  انی و از آن بدتر کارفرما کنندیکار م یحفاظت زاتیتجه نیتریاست که کارگران با ابتدائ یدر حال نیکرد: »ا حیتصر خجسته

 .«گذارندیآنها نم اریرا در اخت یمانند ماسک، دستکش و محلول ضدعفون یبهداشت فرد لیوسا نیتریابتدائ یحت هایماریب
کشور است و امکان  یاقتصاد یهاتیفعال نیاز پرسودتر یک یاظهار داشت: »صنعت ساختمان  زین یکارگران ساختمان یو ورزش یفرهنگ تهیکم مسئول

دوخته شده و  یها به کارگران ساختماننگاه نیتریرانسانیکه غ میوجود شاهد هست نیضرر کند. با ا یالیر کند،یم یگذارهیکه در آن سرما یندارد کس
 «.اندمسئوالن هم سکوت کرده

 کارگران زن دارد گفت: یکرونا برا روسیکه و یدر مجلس، در ادامه با اشاره به خطرات رکوهیو پ لمانید اهکل،یو س جانیاله ندهینما یامور کارگر مشاور
و مادر را هم   همسردر خانه نقش  کهیاز مردان هستند؛ در حال رتریپذبیآس اریکرونا، بس روسیدر مقابل و یو روح یجسم طی»زنان کارگر، به خاطر شرا

 صادر کنند.« یازه مرخصآنها اج یکه برا خواهمیم انیرو از کارفرما نیتنه خانه را هم اداره کنند. از ا کی دیبرعهده دارند و با
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کرونا  وعیاز ش  یناش  ینینشخانه  لیفقر کارگران روزمزد و دستفروشان به دل  

 
 یهااز کارگران در بخش یادیز شمار

 روسیو وع یش یدر پ یمختلف خدمات
وکار، در  آن بر کسب  ریکرونا و تاث

 نینشبه سال نو، خانه کینزد یروزها
دسته از  نیا یکرونا برا روسیاند. وشده

هم برخوردار   مهیکارگران که از ب
دو لب بوده است؛ حضور  غیت ستند،ین

را  روسیو نیا هدر بازار کار خطر ابتال ب
کردن خود،  نینشداشته و خانه یدر پ

به  شانیرا برا شتریهرچه ب یفقر و ندار
 .ارمغان آورده است

هشدار داده است که  ران،یاتاق ا سیرئ
 .است رانیوکارها در اکسب یدر برخ یلیو تعط یاز ورشکستگ یموج جادیقادر به ا کرونا

از کار مرخص   نیفرورد  مهیهم، تا ن  یمانیو کارگران بازار را کساد کرده است. کارگران روزمزد پ  انیبازار را از رونق انداخته و کار بازار  نیهمچن  روسیو  نیا
 .دسته از کارگران شده است نیا یشغل تیرفتن امن نیباعث از ب ن،یاند. اشده

 شودیکرونا به آنها، باعث نم تیشدن در ترس از سرا نینشو خانه یاجبار یقرارداد موقت هستند، مرخص رانیدرصد کارگران ا ۹۵که حدود  ییآنجا از
 یررسمیغ غلکه مشا یآنها و کسان یمسئوالن برا یشدن از سو نینشخانه هیتوص نیبرخوردار شوند. بنابرا یکاریب مهیو ب یاجتماع نیتام تیکه از حما

 است. یگرسنگ شتریدارند، به منزله تحمل هرچه ب
سر سفره خواهند داشت.  یزیچ دیع  یخانواده که برا  یاوج درآمد بوده و خوشحال  ،یررسمیکارگران و کارکنان مشاغل غ  یاسفندماه آخر سال برا  شهیهم

 .ستیجز کـرونا در اوج ن زیچ چیاست و ه گرید یابه گونهاما امسال روال 
بوده و عابر  یکه تجمع ییپاساژ و مترو و هر جا ابان،یدر هر نقطه شهر، کوچه و خ نیاز ا شیجامعه هستند که پ ریپذبیدر زمره اقشار آس هادستفروش

 .شده است تیاز جمع یخال شیهاابانی. اما اکنون شهر و خاندکردهیبساط فروش پهن م اده،یو پ
  شان یهامنبع درآمدشان بسته شده، در خانه کهیندارند. آنها در حال یخوشحال یبرا یلیو دستفروشان، دل یاست و کارگران روزمزد و خدمات کینزد دیع

 .ردیبگ یهستند تا باز کارشان سر و سامان تیوضع نیچشم انتظار تمام شدن ا
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 ران ی تجمعات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ااخبار 
کسر حقوق لیبر هفت تپه به دل ین ی کارگران فصل یتجمع اعتراض  

 

اسفندماه در اعتراض به  ۴ کشنبهیتپه صبح امروز هفت  شکریمجتمع ن بریاز کارگران ن یشمار
 یتجمع اعتراض یدیمرکز تول نیمقابل دفتر مجتمع ا ماه،ید شیشان در فکسر دو روز از حقوق

گروه از کارگران  نیا ینفر ۷۰۰ تینفر از جمع ۵۰۰تا  ۴۰۰خبر، حدود  نیا مطابق.برگزار کردند
مع شده و نسبت به کسر دو روز ج تیریمزارع مقابل دفتر مد ریدر مس یروادهیتپه با پ هفت برین

 خود اعتراض کردند. ماهیحقوق د شیاز ف
 

 

 گذشته یهاسال  ینسبت به عدم پرداخت دستمزد و مطالبات مزد وانیمر یاعتراض کارگران شهردار
 

در خصوص عدم  یاسفند ماه، با خبررسان ۳امروز شنبه  وانیشهرستان مر یکارگران شهردار
 نیگذشته خود، اعتراض خود را نسبت به ا یهاو مطالبات سال یدیپرداخت چند ماه دستمزد، ع

 .موضوع ابراز داشتند
نشده، گفتند: »بعد   زیامسال هنوز به حساب آنها وار  یدیع  نکهیبا اعالم ا  وانیمر یشهردار  کارگران

برج پنج را پرداختند؛ اما در حال   انیمزد تا پادو ماه دست  تیدر نها  ،یاز مراجعات مکرر به استاندار
 .«میو بهمن را طلبکار یمهر، آبان، آذر، د ور،یشهر یحاضر، دستمزدها

 

 

 معروف به دهه فجر  شینما امیکارخانه تازه  افتتاح شده در ا یلیتعط
 

روز پس از افتتاح، دچار  ۱۵و بلوچستان،  ستانیدر شمال استان س یبرکارخانه سنگ نیاول
و  ستانیدر س مروزیشهرستان ن یبرسنگ کارخانه.قرار دارد یشد و در آستانه واگذار یورشکستگ

نفس، کارخانه تازه  یمواجه شده است و به قول یکار خود با مشکالت اقتصاد یبلوچستان، در ابتدا
 .از نفس افتاد

 
 

 اقشار مختلف جامعه نیآن در ب وعیکرونا و ش روسیو یریشگیاز عدم پ یها و فعاالن کارگرانجمن  یگران
 

در  یرساندر اعتراض به نحوه اطالع  یمشترک هیانیبا انتشار ب یها و فعاالن کارگراز انجمن یشمار
مسئوالن، خواستار اعتراضات  یاز سو رانهیشگیکرونا و عدم اقدامات پ روسیو یریگخصوص همه

کارگران برق و  یکه شامل انجمن صنف یو فعاالن کارگر مستقل یهاتشکل نیا.شدند یسراسر
 یهاتشکل جادیا یریگیپ تهیبازنشستگان، کم ینقاشان البرز، شورا یکایفلزکار کرمانشاه، سند

 .شوندیاز فعاالن لغو کار کودک م یسنندج و گروه یاز فعاالن کارگر یگروه ،یکارگر
 

 

لمیسال گذشته+ف لیس یهاغرامت خسارت   افتیدر ی مقابل وزارت کشور برا یتجمع کشاورزان خوزستان  
 یکه در اثر آن تمام ۹۸ نیسال گذشته و فرورد لیغرامت س افتیدر یبرا یخوزستان کشاورزان

رفت، مجبور شدند به تهران بروند و در مقابل وزارت  نیاز ب شانیو محصوالت کشاورز هانیزم
 کشور در تهران تجمع کنند.

   https://youtu.be/rQzk22wJJ6o لینک فیلم: 
 

https://youtu.be/rQzk22wJJ6o
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 ا کرون روسیدر معرض و یلرستان در نبود امکانات بهداشت  یلیکارگران راه آهن ر

 
 

کارگران که در خطوط  نی. اکندیم دیلرستان را تهد یلیآهن خطوط ر، جان کارگران راه کرونا
و حداقل امکانات  رانهیشگیو بهداشت پ یمنیاستان مشغول به کار هستند، در نبود ا نیآهن اراه

لرستان که   یاز کارگران راهبان یک ی.دهندیهمچنان به کارشان ادامه م ،یاز جمله ماسک تنفس
خطوط  نیرا ب یطوالن یرهای: »مسدیگویکنند، م یا حادثه را از مسافران قطار دور مهسال

قطارها را  نیرا انجام داده و حوادث در کم هایو شکستگ لیر راتیو تعم میکنیم یآهن ط راه
 روسیگسترده و وع یاما االن با ش م؛یهست یماریدر معرض ب زین یعاد طی. در شرامیکنیدور م

 «.به ما بدهند یحداقل ماسک تنفس میکرونا، انتظار دار
 

 در شهر قم  یو ساختمان یکارگران فصل یشتیمع ی کرونا و نگران وعیش ش یافزا
 

 ریپذبیقم به عنوان قشر آس یکارگران ساختمان شتیمع تیکرونا ، وضع یماریب وع یش شیافزا
 یگفته بازرس کانون کارگران ساختمان به.را در مخاطره قرار داده است شانیهاجامعه و خانوده 

که هر ساله با آغاز فصول سرد سال با مشکل کمبود کار مواجه    یسراسر کشور، کارگران ساختمان
خصوص افزود: »در آستانه   نیدر ا  یبر علت شده است. و  دیکرونا مز  یماریب  وع یهستند، اکنون ش

شهرها در انتظار کار هستند؛ اما  نیادیبا اجتماع در م یو ساختمان یکارگران فصل د،یسال جد
 شده است.« شتریآنها ب یکاریتر کرده و بآنها را سخت طیکرونا شرا یماریب وع یش

 

 کرونا متوجه آنهاست روسیو وعیکه از ش یدیتهران نسبت به تهد ی کارگران شهردار ینگران
 
 

مختلف در  مانکارانیپ تیتهران که تحت مسئول یشهردار یخدمات شهر یمانکاریپ کارگران
تهران مشغول به کار هستند، در ارتباط   یسبز شهردار  یها( و فضازباله  یآوربخش خدمات )جمع

پرخطر،  یروزها نی: »در اندیگویکرونا م یماریخود در خصوص گسترش ب یهایبا نگران
اصول  تیتهران نسبت به رعا یشهردار یبا معاونت خدمات شهر اردادطرف قر مانکارنیپ

درخطر  شانیهاو خانواده یتوجه هستند و جان کارگران شهرداردر برابر کرونا کم ،یحفاظت
 است.«

 
 

 شرکت بوتان یلیکرونا و تعط روسیو وعیکارگران خودروساز تهران نسبت به ش ینگران
 
 

اصول   شتریب  تیکردند و خواستار رعا  یکرونا ابراز نگران  روسیو  وعیخودروساز تهران از ش  کارگران
که مجبور    یکرونا، همه کسان  روسیو گسترش و  وع یش  با.شدند  دیبه خصوص در خطوط تول  یمنیا

مشغول به کار شوند، نگران  یعموم یچند ساعت در فضاها یآمده و روز رونیهستند از خانه ب
کارگران  نی. استندیمبرا ن ینگران نیاز ا زیخودروساز استان تهران و البرز ن کارگران. کننده است

راحت به همه  یلیشود، خ ده ید دیدر خطوط تول یماریمورد ب کیناکرده  ی: »اگر خداندیگویم
 خواهد شد.« یدمیاپ کیبه  لیخواهد کرد و تبد تیمجموعه سرا

 
 
 
 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 

 
 در اعتراض به مطالبات پرداخت نشده  المیکارکنان شرکت رامپکو ا یتجمع اعتراض

 

 نیماه از آخر ۱۷از  شیاسفند ماه، با گذشت ب ۱۴روز چهارشنبه  المیشرکت رامپکو در ا کارکنان
به  یدگیدر اعتراض به عدم رس ،یروز متوال نیسوم یشرکت، برا نیکارگر ا ۱۸۶حقوق  یپرداخت

 نیاز کارکنان شرکت رامپکو، »کارکنان ا یک یگفته  به .برگزار کردند یشان تجمع اعتراضمطالبات
و  ینامناسب اقتصاد تیمواجه هستند، اما با توجه به وضع یادیهاست که با مشکالت زشرکت ماه

 د.«انشده تیمشکالت بازار کار، به ناچار مجبور به ادامه فعال
 

 کارگران بخش خدمات مترو تهران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق؛ پاسخ اداره، اخراج  یتجمع اعتراض
 
 

اسفند ماه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  ۱۷بخش خدمات مترو تهران روز شنبه  کارگران
بخش خدمات مترو   کارگران  .شهر تهران کردند  یمقابل شورا  یتجمع اعتراض  یخود، اقدام به برگزار

اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق   یتن برآورد شده است، برا  ۱۰۰تهران که شمار آنها حدود 
 یبردارشهر تهران و ساختمان شرکت بهره یمقابل شورا یشان، دست به تجمع اعتراضو مطالبات

 مترو تهران زدند.
 

 لمیبه کرامت آنها + ف یحرمتیمقابله با کرونا ، ب  یتپه براهفت  بری بر کارگران ن دنیسم پاش
 

کردن  یاز سمپاش یپیاسفندماه با انتشار کل ۱۹هفت تپه روز دوشنبه  شکریکارگران ن یکایسند
به شرافت و کرامت  یحرمتیآن را »ب روس،یکرونا و وعیمقابله با ش یدر هفت تپه برا بریکارگران ن

 فیتوص ان«ی کارفرما ختهیتپه و نشانه جهالت و توحش افسارگس در هفت بریکارگران زحمتکش ن
 کرده است.
 https://youtu.be/Dj0V8S32Ek0م:   لینک فیل

 

 کرونا روسیو وعیش طیدره در شراآق  یکارگران معدن طال تیمحروم ش یافزا
 

کنندْه  یمواد ضدعفون افتیاز در کنند،یدر هفته کار م دره که شش روزآق یمعدن طال کارگران
 گرید یسو از .معترض هستند تیوضع نیکرونا ، محرومند و نسبت به ا وعیاز ش یریجهت جلوگ

او هستند،  تیمعدن، مورد عنا یهاقلعه که تنها دستگاهمعدن آق یگزارش شده است که کارفرما
نان آ ییغذا یآنان، وعده نیدر ب یبهداشت یکاالها صیکارگران و تخص یکاهش ساعات کار یجابه

 یاضطرار طیشرا درکار  یکرونا حذف کرده است. حال آنکه ادامه وع یاز ش یریبه بهانه جلوگ زیرا ن
 قرار داده است. یکننده، جان کارگران را در خطر جد یاز مواد ضدعفون یموجود و عدم برخوردار

 کرونا  روسیاز کارگران بازنشسته شهرستان رشت بر اثر ابتالء به و یادیمرگ شمار ز
کرونا ، جان خود را  روسیابتالء به و لیاز کارگران بازنشسته شهرستان رشت، به دل یتاکنون تعداد
 .انداز دست داده

 روسیموج دوم و وع یشهرستان رشت وحومه با اشاره به ش یاجتماع  نیتأم  سیرئ  زاده،وسفی  میابراه
تا  ۶۰ نیاز کارگران بازنشسته شهرستان رشت که ب ی»تاکنون تعداد گفت: الن،یکرونا در استان گ

 اند.«کرونا فوت کرده  روسیابتالء به و لیسال سن داشتند، به دل ۷۰
 

https://youtu.be/Dj0V8S32Ek0


  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 دولت یدرصد سهام شرکت از سو  کیاعتراض کارگران هپکو به فروش 

 

 یناکارآمد  روسیاز و  میاگر از کرونا جان سالم به در ببر  نکهیاز کارگران هپکو اراک با اعالم ا  یشمار
شرکت هپکو اعتراض  یسهام بلوک یجیبابت از دست رفتن تدر یاهیانیب یط م،یریمیدر هپکو م

  یاز سهام بلوک گریدرصد د کیاعتراض خود را نسبت به خبر اختصاص » نیهمچن آنها .کردند
آن به خزانه  زیسهم و وار متیق هیرویب شیاز افزا یریو جلوگ یبخششرکت هپکو جهت تعادل

 کردند. انیدولت« ب
 

 ها حقوقشبکه بهداشت و درمان گچساران نسبت به عدم پرداخت ماه  یمانیاعتصاب کارگران پ
 

دست ها حقوق شبکه بهداشت و درمان گچساران در اعتراض به عدم پرداخت ماه یمانیکارگران پ
 سیرئ .کنندیمقابل ساختمان شبکه بهداشت شهرستان گچساران تجمع مبه اعتصاب زدند و در  

کارگران ن  یماه حقوق و مطالبات ا  نیاعتراف کرد و گفت: »چند  زیشبکه بهداشت و درمان گچساران ن
 پرداخت نشده است

 
 

 ی کرد از اعزام به مرخص یپنج فعال کارگر  تیو محروم انیکرونا به زندان تیاحتمال سرا
 
 

 یمل تیامن هیکه با اتهام اقدام عل یانیزندان نکهیبر ا یمبن هیقوه قضائ دیصدور بخشنامه جد رغمیعل
برخوردار  یها از حق اعزام به مرخصکرونا در زندان لیسال دارند، به دل ۵کمتر از  تیو محکوم

 .اندمانده ممحرو یسنندج و بوکان از اعزام به مرخص یهاکرد در زندان یفعال کارگر ۵ شوند،یم
و اسحاق   یمحمود  قیتوف  ان،یدباغ  اریتنومند، زان  یخبات دهدار، هاد  یهاکرد به نام   یفعال کارگر  ۵

 محروم هستند. یو از اعزام به مرخص برندیهمچنان در زندان به سر م ،یروح
 

 

 ییایمیکود ش یبه تجمع کشاورزان متقاض یانتظام یروهاین ورشی
 

شهرستان  یسرحد یبیاز کشاورزان چاروسا، مرکز دهستان ط  یاسفند ماه، شمار ۲۴شنبه  روز
 یبودند، در مقابل جهاد کشاورز  ییایمیکود ش  یکه متقاض  راحمدیو بو  هیلویدر استان کهگ  هیلویکهگ

 .چاروسا تجمع کردند
مواجه و به  یانتظام یروهاین ورشیچاروسا، با  یجهاد کشاورز سیکشاورزان به دستور رئ تجمع

 شد. دهیکش یریدرگ
 

 کارگران آذرآب و هپکو اراک  یتجمع اعتراض
 

، کارگران دو شرکت آذرآب و هپکو اراک در اعتراض به عدم پرداخت ۹۸اسفند ماه  ۲۶دوشنبه  روز
کارخانه آذرآب و  ،یافتیخبر در براساس.زدند ینشده خود دست به تجمع اعتراضمطالبات پرداخت

و کارگران آن بدون پرداخت  لیکرونا موقتًا تعط روسیاز گسترش و یریجلوگ یهپکو اراک برا
 شان، به خانه فرستاده شدند.مطالبات

 
                                                                                     **** 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 اخبار کولبران
در هوراماناز سقوط از ارتفاع    یناش  یضربه مغز  یکولبر در پ  کیباختن  جان  

 

 وژنانی یساله اهل روستا ٢١ یفیس وانیکولبر جوان به نام س کی، ۹۸شنبه سوم اسفندماه  روز
 یزیخونر  لیشده بود، به دل  یشهرستان سروآباد که بر اثر سقوط از گردنه تته هورامان به شدت زخم

شده بود و همان   دیحادثه دچار جراحت شد  نیکولبر در ا  نیا .کوثر جان باخت  مارستانیدر ب  یمغز
کولبر  نیا یعموم تیوضع ینیبه سنندج اعزام شد. همان موقع شاهدان ع یروز جهت مداوا پزشک 

 اعالم کرده بودند. میرا وخ یوانیمر
 

 رانشهر یپ یسپاه پاسداران در ارتفاعات مرز  یروهاین میمستق کیکولبر بر اثر شل کیشدن  یزخم
 

هدف  رانشهریارتفاعات شهرستان پ یکولبر در منطقه صفر مرز کی ۹۸روز شنبه اول اسفندماه 
 یروزها یخبر، ط  نیا مطابق .شد یسپاه قرار گرفته و به شدت زخم یروهاین میمستق کیشل

از کولبران آتش  یادسته یبه سو رانشهریشهرستان پ یسپاه در ارتفاعات مرز یروهایگذشته، ن
 شد. یساله به شدت زخم ۲۸ فه،یخل یکولبر به نام ول کیآنها،  یراندازیت جهیگشودند که در نت

 
 

 ته هورامانکولبر نوجوان در اثر سقوط از گردنه ته  کیشدن  یزخم
 

بر اثر سقوط از گردنه   وانیساله اهل مر ١٧معطر  ایکولبر به نام ذکر کی، ۹۸اسفند  ۴ کشنبهی روز
اکنون حادثه شد و هم  نیدچار ا  یکولبر  نیکولبر در ح  نیا  .شده است  یته هورامان به شدت زخمته 

 .کندیم یخود را ط  یاست و پروسه درمان و مداوا یبستر وانیمر مارستانیدر ب
ساله  ٢١ یفیس وانیکولبر جوان به نام س کی زین ۹۸که روز شنبه سوم اسفندماه  شودیم یادآوری

شد و  یخمته هورامان به شدت زشهرستان سروآباد بر اثر سقوط از گردنه ته وژنانی یاهل روستا
 کوثر جان باخت. مارستانیدر ب یمغز یزیخونر لیسپس به دل

 

 هیکرد در دادگاه اروم یاسیس یهفت زندان  یپرونده برا  لیکولبر در مرز سلماس و تشک کیشدن  یخمز
 

سپاه  یروهاین  میمستق کیاز کولبران در مرز شهرستان سلماس هدف شل  یگروه  ر،یاخ  یروزها  یط 
 هیمامل اهل اروم  یکولبر به نام عل  کیسپاه پاسداران،  یروهاین کیشل یپاسداران قرار گرفتند. در پ

سپاه قرار گرفته و به  یروهاین کیهدف شل یکولبر بدون اخطار قبل نیا .شده است یبه شدت زخم
 نیا یعموم تیاست. وضع افتهیانتقال  هیدر اروم انیعارف مارستانیشدت جراحات وارده به ب لیدل

  .گزارش شده است میکولبر وخ
 

ذهاب در اثر انفجار گلوله خمپارهشهروند در سرپل  ک یماموران و  کیکولبر در مرز بانه با شل کیمرگ   
 

 

در مرز  یماموران مرزبان میمستق کیکولبر جوان در اثر شل کی، ۹۸اسفند ماه  ۲۷روز سه شنبه 
 در مرز هنگه  یخبر، پاسداران مستقر در مرزبان نیا مطابق .دیهنگه ژال شهرستان بانه به قتل رس

به قتل  یفیشر وانیاز آنها را به نام س یکیاز کولبران  یادسته یبه سو میمستق کیژال بانه با شل
 رساندند.

**** 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 اخبار دسفروشان
گاز در سنندج دانیبه دستفروشان و کاسبکاران م یتیامن یروهاین انهیوحش ورشی  

 

 یروینفر از ن ۵۰۰از  شیسپاه پاسداران به همراه ب ژهیمسلح گارد و یروهاین
شب  ۱۱ساعت  یو دادستان، حوال یسد معبر شهردار یروهاین ،یانتطام

 نیسنگ  یها  نیلودر و ماش  ل،یاسفندماه( با به همراه داشتن جرثق  ۱۸  کشنبهی)
به دستفروشان و کاسبکاران  انهیو وحش سابقهیب یمثل مور و ملخ،  به شکل

 یشمار ،یو انتظام ینظام ماموران.بردند ورشیگاز سنندج  دانیمستقر در م
شان بود غارت کردند. کاسبکاران را مصادره و هرچه که بر سر راه  یهانیاز ماش

به علت هول دادن  گرینفر د کیو  رینفر را دستگ ۳حمله،  نیا انیآنها در جر
خبر آمده است که   نیا  در  .و قلب مجروح کردند  نهیس  هیتوسط ماموران از ناح

به ذکر است  الزم.صورت گرفته است یگونه اخطار و هشدار قبل چیشان همراه بود، بدون هحمله به دستفروشان و کاسبکاران که با مصادره و غارت اموال
 هیشد تا آنها حمله خود را توج لیتبد  یاکرونا به بهانه  روسیو  وعیشده بود؛ اما ش  یزیراز دوم اسفند برنامه  شیطرح حمله به دستفروشان در کردستان پ

نداشته   یاگر قرار است که ما بساط دستفروش  ندیگویآنها  م  کنند،یم  نیمحروم را تام  یهاهزاران نفر از خانواده  یدستفروشان زندگ  نیکنند. از آنجا که ا
دنشان، کر  نینشکارگر و کشاورز هم هستند که با خانه  هاونیلیدستفروشان م  نیبر ا  عالوه  ما را خواهد داد  یزندگ  نهیهز  یچه کس  م،یو در خانه بمان  میباش

دستفروشان بدون  نیحمله و غارت اموال ا  گرید  یکند. از سو  نیآنها را تام  یخرج زندگ  باشد،یم  روسیو  نیا  وع یالزم است که سپاه پاسداران که عامل ش
به آنان  ایاموال آنها برگردانده شود و  دیغارت آشکار است و با کی شانیهانیو مصادره اموال و ماش لیبردن جرثق نیهمچن .محکوم است یاخطار قبل

 شکسته شود. دینبا ییبهانه چیها به هانسان نیبه آنان پرداخت شود. حرمت ا دیحق آنهاست و با یکاریب مهیب ایو  نیگزیخسارت پرداخت گردد. کار جا
 

 کند نیخانه را تام یخرج تواندینم نکهی تهران از ا یدستفروش در مترو رمردیدردناک سخنان پ لمیف
 

 یتهران را نشان م یدستفروش در مترو رمردیپ کیدردناک که از  لمیف نیا در
کند که  یرا در دستش گرفته شروع به درد دل م زشیدهد او که بساط ناچ

 رمردیپ  .کند  نیخانواده خود را تام  یتواند خرج  یبا فروش همه آنها هم نم  یحت
که مستهلک شده در  یمندرس بر صورت و دستکش یدستفروش که ماسک 

تواند مخارج آب  یکند هرگز نم یکه م یکه با دستفروش دیگو یدست دارد م
 نیمحروم به ا رمردیکند. پ نیخانه را تام ازیمورد ن ییو برق و حداقل مواد غذا

 .کند  یم  هی ده و شروع به گریتحمل نکرده و بغضش ترک  گریرسد د  ینقطه که م
و  یمورد تالف لمیف نیبعد از پخش ا نکهیبه درخواست خود دستفروشان و ا بنا

 یربرداریاز آنها تصو رند،یقرار نگ یتوسط ماموران شهردار یشتریب تیآزار و اذ
کنند را  یمترو کار م یستگاههایکه در ا یدستفروشان تهران یبرخ یصحبتها و درد دلها پیکل نیا در .گرفته نشده است لمینشده و از چهره آنها ف

 . بک خانم جوان دستفروش از ندیگو یشود م یبر آنان روا م کیستماتیکه بصورت س یدستفروشان محروم از ستم نیا دئویو نیا در .دیکن یمشاهده م
 

که توسط ماموران   یاز فشار  یگری. خانم جوان دستفروش ددیگو  یدهند م  یکه ماموران در مترو به او نسبت م  یک یرک  یزشت و حرفها  اریبس  ینهایتوه
از آزار و  زیکند ن یم یخانه دستفروش یکمک خرج یکودک دستفروش که برا کی .دیگو یو او را به همان خاطر به زندان انداخته م هبر او وارد شد

 آورد. یرا به درد م یکه دل هر انسان با وجدان دیگو یکنند م یبارش م یکه با سنگدل ییکنند و متلکها یم چادیا شیکه برا یو مزاحمت تیاذ
           https://youtu.be/uxkhTCSEu2A لینک فیلم:
               

**** 

https://youtu.be/uxkhTCSEu2A


  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 اخبار کودکان کار
 کار ارزان یرویبه عنوان ن نینشهیاز کودکان مهاجر و حاش یکشبهره 

 

از کودکان  یکشاز بهره ۹۸استان فارس روز پنجشنبه اول اسفندماه  یکل دادگستر سیرئ
گفت:  یموسو .استان خبر داد نیکار ارزان« در ا یرویبه عنوان »ن نینشهیمهاجر و حاش

و  میهست یدر امور خدمات روهاینوع ن نیا یریکارگدر ادارات استان هم شاهد به  ی»حت
و  رمجازیغ گانهیکودکان »اتباع ب نیاز ا یاریبس «میابا آنها مواجه بوده یبا بدبرخورد یگاه
 نکهیبر ا دیبا تاک یموسو .و جرائم مختلف« قرار دارند بیدر معرض آس نینشهیحاش

در  نیقوان بیخواستار تصو م،یکودکان مهاجر روبرو هست نهیهمچنان با نبود قانون در زم
پژوهش »سنجش  یهاافتهی.شد ندهیحوزه کودکان و نوجوانان مهاجر در مجلس آ

مردم، کتک  یاز آن است که اهانت و خشونت از سو یانجام شده حاک «یستیکه توسط »سازمان بهز ران«یپر خطر در کودکـان کار در ا یرفتارها
که کودک بتواند  کندیم جابیا یکه حقوق انسان ستیدر حال .است رانیکودکان کار در ا یاز جمله تجربه ها یخوردن، خفت شدن و آزار جنس

با  رانیشمار کودکـان کار در ا نکهیبا اشاره به ا یکار خرداد سال جار وزارت .مند شودبهره یاجتماع یها تیرشد سالم داشته باشد و از حما طیشرا
 میمحمدرح .کار بودند یوجودر جست ایشاغل  رانیهزار کودک ده تا هفده ساله در ا ۵۰۰حدود  ۹۶اعالم کرد در سال  افته،ی شیافزا ییسرعت باال

 .هستند یتهران، اتباع خارج انیو متکد یابانیدرصد کودکان خ ۹۰اعالم کرد که  ۹۸ ورماهیشهر زین یستیسرپرست امور مجلس سازمان بهز نژاد،ی فاضل
هزار نفر اعالم  ۸را  رانیتعداد کودکـان کار در ا یکشور، از طرف یستیسازمان بهز یاجتماع دگانیدبیدفتر امور آس رکلیاست که مد یادآوریبه  الزم

 کیشدن  ئلقا یبه معنا نیکرده است؛ ا یابیکودک ارز ونیلیم ۷تا  ۳ نیاصفهان در مجلس، آمار کودکان کار را ب ندهینما گرید یو از سو کندیم
 آمار است. نیدر ا یونیلیم ۴اختالف 
کار کند ابانهایکرونا در خ دیشد دیبا وجود تهد دیکه با پناهی سخنان دردناک کودک کار ب لمیآقا! ف میمجبور  

 

 رانیدر ا یاریبس یهاکرونا در حال گرفتن جان انسان یماریکه ب یطیکار در شرا کودکان
که متوجه آنهاست، همچنان در  یاریبس داتیو به رغم تهد تیمحدود چیاست، بدون ه

جهان  یاز کشورها یاریبس .لقمه نان مشغول کارند  کیبدست آوردن  یبرا هاابانیخ
 ریها فرستاده و آب و غذا و ساکرونا ، به خانه روسیخطر و لیشهروندانشان را به دل

 رانیدر ا یدارد؛ ول تیآنها اهم یکنند؛ چراکه جان انسانها برا یم نیآنها را تام حتاجیما
 .ندارد جان مردم است تیدولت اهم یکه برا یزیتنها چ

علت  یکودک کار منتشر شده که مصاحبه کننده از و کیاز  یلمیف انیم نیا کرونادر
اند مگر به شما نگفته کندیکار در جواب گزارشگر که سوال م کودک .کندیسوال م رهیمانند ماسک و غ یمنیا لهیوس چیبدون ه ابانیادامه کار در خ

و  می: »پنج نفر هستدیگویکودک کار در ادامه م نیا «میآوریمخانه را در یپول خرج میکنی: »کار مدهدیجواب م د؟یکنیکه کرونا است، شما چکار م
: »هر چه خدا دیگویم نجا،یا دییآیشما خطر دارد که م یبرا نکهیکودک در جواب ا نیا «خانه یدر آوردن خرج یبرا میآیآباد به تهران ماز عبدل

 یکرده؛ ب دایکرونا گسترش پ روسیو وع یحکومت، ش نیو تعلل مجرمانه مقامات ا یکارتلخ که براثر پنهان یروزها نیا در «شودیبخواهد، همان م
 یقیآمار دق رانیبه ذکر است که ا الزم .باشدیم تیحاکم نیبار در افاجعه  یامدهایپ نیزتریانگاز غم یک ی هن،یجانکاه کودکان محروم م تیوضع دیترد

به  زین رانیا یاسالم یحقوق کودک، که جمهور مانیپ.داندینم دیخصوص مق نیدر ا یالمللنیب یهانامهمانیو خود را پ دهدیاز کودکان کار ارائه نم
کودک  یکه برا یکارانجام هر گونه  ،یقرار گرفتن در برابر استثمار اقتصاد تیخود، مورد حما ۳۲مواد آن ملتزم است، در ماده  یو به اجرا وستهیآن پ

 کودک مضر باشد، حق کودک شناخته است. یاجتماع شرفتیو پ یخالقا ،یمعنو ،یروح ،یبهداشت جسم یبرا ایشود و  یباشد، مانع آموزش و انباریز
  WSgE-1ag-https://youtu.be/PM    لینک فیلم:

 
*** 

https://youtu.be/PM-1ag-WSgE


  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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