
 

 
 :فهرست مطالب

 باد!  ی کارگر گرام ی روز جهان  ؛یدر لبه مرگ و زندگ   رانیران اکارگ •
 

 کرونا  روسیو وع یش ی هزار کارگر در پ  ۶۰۰کم دست  یکاریب •
 

 ی تومان  ون یلیم  ۸  شتیآن با سبد مع   ادیکارگران و فاصله ز  ه یبه روح  ی٪ دستمزد ضربه کار  ۲۱  ش یافزا •
 
 مازندران، گلستان و لرستان روز در سه استان  ۱۰ یشدن صد هزار کارگر ط   کاریبا ب  یکاریب ش یافزا •

 
 ۱۳۵۰سال  بهشتیارد ۸در  ت یکارگران کارخانه جهان چ رحمانهی سالگرد اعتصاب و کشتار ب  •

 
 کشته  ۴۳با  ورتیسنگ زمستان سالگرد انفجار معدن زغال   نیسوم •

 
بهداشت    سازمان  یاعزام   ئتیکرونا ،در گزارش ه  وعیدر خصوص ش  رانیدولت ا  یکاری مخف   ییبازنما   •

 ی جهان 
 

 در تهران  وقوع زلزله   نهیشی+ پ ینگاه کارشناس  ک ی ؛ یونیلیم انیلرزه با قربان نیتهران در تله زم •
 

 اخبار کولبران  •
 

 دستفروشان اخبار  •
 

 اخبار کودکان کار     •
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۳۹۹اردیبهشت ماه   
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 کرونا  روسیو  وعیش  یهزار کارگر در پ  ۶۰۰کم  دست  یکاریب

 
و کارخانجات  عیمتوقف شدن صنا ران،یکرونا در ا روسیو وعیش
 تیریو عدم مد یکسب و کارها،  ناکارآمد یلیتعط ،یدیتول

داشته و اکنون با  یو اخراج کارگران را در پ  لیبا تعد انیکارفرما
 .میهزار کارگر مواجه هست ۶۰۰از  شیکم بدست یکاریب

: دیگویم رانیصنعت نفت ا زاتیانجمن سازندگان تجه سیرئ
کنند.  روین لیحوزه ناچار هستند تعد نیشرکت فعال در ا ۸۰۰»
 «.کرونا بر بازار کسب و کار است  روسیهم اثرات و  میتصم  نیا  لیدل

 مه یب  افتیدر  ینفر برا  ونیلیم  میاز ن  شیدر چند روز گذشته، ب  تنها
 شود ی البته شامل همه کارگران نم  نیاند که اثبت نام کرده  یکاریب

 .محروم هستند یکاریب مهیاز کارگران از داشتن حق ب یو انبوه
 یاز دست بروند. مشاغل خدمات یشتریمشاغل ب شودیم ینیبشیشغل از دست رفته است و پ  ونیلیکرونا در جهان، چند م روسیو یریگآغاز همه از

پس از کنترل   یحت  ت،یدرآمده و مشاغل خرد و کوچک توان ادامه فعال  لیبه حال تعط  بًایقرار گرفته، صنعت حمل و نقل تقر  روسیو  نیا  ریتأثکامل تحت
 .و هم امکان امرار معاش ردیگیکه هم جان م یروسیکرونا را ندارند؛ و روسیو

مناطق  یدر برخ یمرز نیتردد ب یهاتیاعمال محدود لیبه دل دیهستند. چرخه تول بانیدست به گر دیبزرگ با کاهش تول عیصنا زیحوزه صنعت ن در
 به صورت کامل متوقف شده است. ایکند شده 

  ط یاما اکنون شرا کرد؛یم دیو اشتغال را تهد دیحکومت، تول یو ناکارآمد هامیتحر زیاز کرونا ن شیاست؛ چراکه پ  یگریبه گونه د تیوضع رانیدر ا اما
 .تر شده استسخت 

 زاتیانجمن سازندگان تجه سیماه، رئ نیفررود ۳۱ کشنبهیاند. روز به اخراج کارگران گرفته میصنعت نفت، تصم زاتینمونه سازندگان تجه نیترتازه در
 «.هستند روین لیبه تعد ریناگز تیوضع نیو با ادامه ا کنندیرا تحمل م یدیشد یفشار مال ط،یشرا نیها در اشرکت نی»ا صنعت نفت اظهار داشت:

بودجه دولت،   یوجود دارد که با توجه به کسر  ینگران  نیگفت: »اکنون ا  ،یدارند و نه فروش  یحوزه نه سفارش  نیشرکت فعال که در ا  ۸۰۰با اشاره به    یو
  ،یاقتصاد ،یمال دهیعد اریها با  مشکالت بساز شرکت یادیو تعداد ز افتهی شیافزا دی خطوط تول یخال تیظرف  جهیمتوقف شود و در نت یعمران یهاپروژه

 «.روبرو شوند تیو توقف فعال یخطر ورشکستگ
د و اگر آن گونه که بخش اشتغال دارن نیدر ا میرمستقیهزار کارگر به صورت غ  ۲۴۰و  میهزار کارگر به صورت مستق ۸۰به  کیبه ذکر است که نزد الزم

 خواهند شد. کارینکند، ب یجد تیصنعت نفت گفته، دولت حما زاتیانجمن سازندگان تجه سیرئ
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 !باد یکارگر گرام   یروز جهان  ؛یدر لبه مرگ و زندگ  رانیکارگران ا
 

 یدوباره برا ستیکارگر فرصت یساله اول ماه مه، روز جهان هر
 نه یخصوص در زمو مشکالت آنان به  رانیکارگران ا  تیوضع  یبررس

 .کار طیمح تیو امن یمنی, ای, دستمزد، معوقات مزدشتیمع
کوتاه به حقوق  یاکارگر با اشاره یبه مناسبت روز جهان نخست

که در چهار   دید میحقوق بشر، خواه یجهان هیکارگران در اعالم
 هیقوق اولبه تمام ح هیفق تیدهه گذشته در نظام ستمگر وال

  ت یاشراف یکارگران تعرض شده تا با دسترنج و خون کارگران بنا
 .خودشان را سرپا نگهدارند نیننگ

 بشر در ارتباط با کارگرانحقوق  هیمواد اعالم نیترمهم
کار خواستار باشد و در برابر   یبرا  یبخشتیمنصفانه و رضا  طیشرا  ند،یحق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگز  یهر شخص  -حقوق بشر  هیاعالم  ۲۳  ماده

 .شود تیحما یکاریب
شود و در  نیتأم یو کرامت انسان تیثیاش موافق حاو و خانواده یکند تا زندگ افتیدر یبخشتیحق دارد مزد منصفانه و رضا کند،یکه کار م یکس هر

 .کامل شود یاجتماع  تیحما لیوسا گریصورت لزوم با د
 .ونددیموجود بپ یهاهیبه اتحاد ایدهد و  لیتشک هیاتحاد گرانیدفاع از منافع خود با د یحق دارد که برا یشخص هر

 التیو تعط هایکار و مرخص یهاعقول ساعتم تیاز محدود دیبا ژهیودارد و به حیحق استراحت، فراغت و تفر یهر شخص –حقوق بشر  هیاعالم ۲۴ ماده
 .مند شودحقوق، بهره افتیبا در یادوار
 گرفته شد دهیدهه ناد ۴که  یحقوق

 :است نیحقوق مستضعفان! بود ا یکه مدع یت یاز حاکم رانیکارگر سوال کارگران و همه رنجبران ا یروز جهان در
حکومت در  یتیمأموران امن ورشیاحقاق حقوق خود تجمع آزاد داشته و از  یدهند و برا لیتشک کایو سند هیآزادانه اتحاد توانندیم یرانیکارگران ا ایآ

 امان باشند؟
و اعدام   یشالق نخورند، زندان  اورند،یسر از زندان درن  یاعتصاب ساده صنف  کی  یبرا  ایکنند؟    انیطور آزاد بخود را به   خواسته  توانندیم  یرانیکارگران ا  ایآ

 نشوند؟
حقوق   یجهان  هیاز مفاد اعالم  کیچیآن را با ه  م،یافکنیبه طور خاص نظر م  یرانیبه طور عام و کارگران ا  انیرانیا  یحاکم بر زندگ  طیکه به شرا  یوقت  حال

 .میکن سهیمقا یان قرون وسطرا با دور رانیاز مردم ا یبرخ یزندگ طیچنانچه شرا ستی. اغراق نمینیبیبشر برابر نم
 ۹۸کارگران در سال  شتیمع سبد

در سقف   ایکرد، حداقل دستمزد کارگران با مزا  نیی هزار تومان تع  ۲۰۰و    ونیلی، سه م۹۷سال    انیمجلس خط فقر را در پا  یهاکه مرکز پژوهش  یحال  در
 .بسته شد۹۸هزار تومان در سال  ۵۱۷ ونیلیم کی

دولت( را منتشر کرد که با  تیکار )مورد حما یدستمزد کانون شوراها تهیکم سیرئ ،یقیفرامرز توف یهاگفته  ۹۸ بهشتیارد۱۱ خیابتکار در تار روزنامه
 «.است تومانهزار  ۹۰۰و  ونیلیم ۶در حدود  یخرداد ماه جار یبرا یکارگر یخانوارها شتیمرکز آمار گفته بود: »سبد مع یهاداده نیاستناد به آخر

با همان  ستیبایشده و کارگران همچنان م ادتریهزار تومان ز ۶۲۲ ،یزندگ نهیدرصد اعالم کرد، هز ۴۰.۴را  ٩٨ ریکه مرکز آمار نرخ تورم ت یطیشرا در
 .ا بگذرانندخط فقر ر ریز یشده بدون در نظرگرفتن نرخ تورم زندگ نییحقوق ثابت تع

 .هزار تومان گذشته است ۵۰۰و  ونیلیم ۷از مرز  ۹۸ رماهیآور تورم، سبد معاش در تسرسام شیاساس، با افزا نیبرا
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 هاو بازتاب هاشه یاز خط فقر، ر عبور
 

 شیدر کشور روز به روز در حال افزا ینوشت: »شکاف طبقات شت،ینام معبه  ییبا عنوان تنگنا یمطلب یط ۹۸ وریشهر ۱۶ خیروز، در تار استیس روزنامه
و دارا  ریبه دو دسته فق توانیرا م تیبه نام طبقه متوسط در کشور وجود دارد و کل جمع یاشد که طبقه یمدع  توانینم گرید کهیاست؛ به طور

 .کرد یبندمیتقس
 ۵مجلس  تیاند. ساآن اشاره کرده یاجتماع  یهاو بازتاب یاز دولتمردان به اثرات اقتصاد یاریکه بس دهیدوان شهیآنچنان ر رانیفقر در جامعه ا دهیپد
 یکاری, بیمنجو یها, طالق یفراوان یاجتماع  یهابیباعث آس یمجلس، نوشت: »امروز فساد اقتصاد ندهینما ،یبه نقل از مسعود گودرز ۹۷ بهشتیارد

 «.میدار نیبا ا یشیبرخورد نما کیاما متاسفانه صرفا  مینیبیرا م انهیا ینجوم کاری, جوانان بینحوم ی, فحشاینجوم
درصد مردم کشور   ۵۰برنامه و بودجه مجلس را منعکس کرد که گفته بود: »  ونی سیسخنان جعفرزاده عضو کم  ۹۹  نیفرورد  ۶  خیدر تار  زیجوان ن  روزنامه

 میخط فقر هستند لذا از دولت انتظار دار ریدرصد مردم کشور ما ز ۴۰نفر بسنده کند،  ونیلیم۳به  ارانهیبه پرداخت  دیدارند و دولت نبا تیبه حما ازین
 «.که به داد مردم برسد

 ریپنجم ز کی ۹۹در سال   یرانیکارگر ا ونیلیم۱۴حقوق  ده،یتومان رس ونیلیم ۱۰ کیمانند تهران به نزد یکالنشهرکه خط فقر امروز در  یطیشرا در
خط فقر مطلق سوق داده   ریدهه توسط سپاه پاسداران است که جامعه را به ز  نیچند  افتهیسازمان  یغارتگر  جهینت  ت،یواقع  نیخط فقر بسته شده است. ا

 .است
 ۹۸کارگران در سال  اعتراض
و  ستادندیا هیفق تیوال تیبرخاسته از حاکم یاند. آنها در برابر ستم و نابرابرهسازمان داد یحرکت اعتراض ۱۴۰۰به  کینزد ۹۸در سال  رانیا کارگران

شدن   یزندان  ودر کار، نداشتن حق تجمع    یمنیا  یهاحداقل  نیعدم تام ،یشغل  تیاخراج از کار و نداشتن امن  ،یمعوقات مزد  ،یشتیمع  تینسبت به وضع
 .شان دست به اعتراض زدندهمقطاران 
نفت   عیو خط آهن، کارگران صنا  یلیهفت تپه، کارگران ر  شکرین  یکارگران مجتمع صنعت  ز،یتبر  یکارگران هپکو و آذرآب در اراک، تراکتورساز  اعتراضات
 .است رانیسال گذشته در ا کی یکارگر یدادهایرو نیکشور و کارگران فوالد اهواز از مهمتر یجنوب یو گاز نواح

 تیکرونا و ساطور حاکم غیت ریز کارگران
کارگران در نظر گرفتند، اما کارگران و زحمتکشان   یبرا یلیدوران تعط یایبحران کرونا، حقوق و مزا تیجهان در وضع یکه همه کشورها یطیشرا در
 .ندیایب ابانیبه خ ۹۹شان در شروع سال ماهه نیرفته چند غمایدسترنج به  یبرا دیروزها با نیاند، اخود مانده یشتیمع یهانهیبار هز ریکه ز مانهنیم
 

خود و  ی، از معوقات مزد۹۹ماه نیفرورد ۲۵روز دوشنبه  مانیمسجدسل یو کارگران شهردار رانیا یکارخانه کنتورساز سخت،ی س یشهردار کارگران
 .نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کردند زدیمدارس در استان  سیرانندگان سرو نیهمکارانشان خبر دادند. همچن

در پرداخت دستمزد و  ییعدم توانا لیکارگر در دو رستوران در تهران، به دل ۱۱۰۰ لیاز تعد سیدارندگان رستوران و سلف سرو هیاتحاد سیرئ نیهمچن
 .داد  خبرتهران    ی کارگران شهردار  یدیشهر تهران، از عدم پرداخت معوقات و ع   یشورا  یکارگر  ونیفراکس  سیرئ  زاده،بیحب  نیحقوق آنها خبر داد. افش

 ی زیاند، تاز دست داده لیدل نیخانواده خود را به هم یاز آنان، اعضا یکرونا قرار دارند و شمار روسیو غیت ریکه ز یدر حال رانیمتکش ازح کارگران
ها و انگاشته و ماه دهیکه حقوق آنها را ناد یتی. حاکمکنندیخود حس م کریبر پ  زیاند، نزده  هیتک یمناصب حکومت نیساطور استثمارگران را که در باالتر

 .محروم کرده است یو زندگ شتیمع یاهیو آنها را از حقوق پا پردازدیرا نم شانیها دستمزدهاگاه سال
 !یتشکل کارگر ادیازد یکارگران با ادعا سرکوب

 دایپ  شیدولت افزا نیو شش دهم درصد در ا کی یسال گذشته در روز کارگر، در کمال وقاحت گفت: »تشکل کارگر بهشتیارد ۱۰ خیدر تار یروحان
 «.دنبال منافع خودشان باشندبه دیموجب فخر کارگران ما با تشکل خودشون با نیکرده است! ا

 .محکوم شدند نیسنگ یهااز آنان به حکم یبازداشت و برخنفر از کارگران  ۴۵از  شیب ۹۸ بهشتیارد ۱۱در  ،یروحان یادعا نیروز پس از ا کی
کارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس« را داد.  یدر مجلس »درخواست آزاد  انیچنان بود که کواکبسرکوب کارگران آن  یرحم یو ب شقاوت

 (۹۸بهشتیارد۱۵ سنایا ی)خبرگزار
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احضار,  نترنت،یدر ا یو انتشار عکس تظاهرات کارگر هیانیب ی, امضانییپا ی, اعتراض به دستمزدهاتجمع یبرگزار لیبه دل یادیکارگران ز ۹۸سال  در

 .بازداشت و به زندان محکوم شدند
 هیفق تیساله نظام وال کیکارگران، محصول چهل و  یکاریو ب اخراج
 یو ط افتیکارگران به نصف کاهش  دیمصلحت گفت: »قدرت خر صیع تشخعضو مجم ،ی. احمد توکلافتیشدت  ۹۸اخراج کارگران از آغاز سال  موج

 خانه ملت( تی، سا۹۸خرداد ۲۵هزار کارگر شغل خود را از دست دادند. ) ۷۴۴ماه  ۹
 نیشان، بدون کمترنان روزانه نیتام یبرا یکه در لبه مرگ و زندگ یباختگان کرونا را زحمتکشان جامعه ـ کساناز جان یاکه بخش عمده یطیشرا در

روزنامه  باره، نیسه هفته هزاران کارگر را از کار اخراج کرده است. در ا  یط یـ هستند، نظام ضد کارگر روندیماسک به سرکار م یو حت یامکانات پزشک
، در ۹۹ نیدوم فرورد مهیتا ن ۹۸اسفند  ۲۵»از اشاره کرده که گفته است:  مهیکارشناس حوزه کار و ب کی یهابه گفته ۹۹ نیفرورد ۲۶ خیشرق به تار

 «.شدند کاریاز کار ب یهزار کارگر رسم۶۰۰مدت کوتاه یبازه زمان نیهم
 در کرمانشاه یهزار کارگر ساختمان ۲۵ یکاریب

اند و در کرمانشاه شغل خود را از دست داده  یهزار کارگر ساختمان۲۵کرونا، حدود    روسیو  وعیاستان کرمانشاه گفت: »پس از ش  یراه و شهرساز  رکلیمد
 (۹۹بهشتیارد ۳تعداد، صاحب کار نخواهند شد.« )خبرنگاران جوان نیمسکن کمک نکنند، ا یپروژه اقدام مل یبرا یمتول یهااگر دستگاه

 خانهپرداخت اجاره   یداشته باشند، برا  یامرار معاش کنند؟ و اگر سرپناه  دیچگونه با  صدهزار کارگر که عمدتا روزمزد هم هستند،  نیکه ا  ستیمعلوم ن  حال
 یکردن کودکانشان از کجا لقمه نان ریس یکنند؟ و برا نیکرونا را چگونه تام روسیمقابله با و یصاحبخانه باشند؟ مواد بهداشت یخود از کجا پاسخگو

 …کنند؟ و هیته
 ساالنه کارگران در حوادث کار مرگ

است  تیوضع نیا دییبرخوردار است. در تا ۱۰۲ نییجهان از رتبه پا یکشورها ریبا سا سهیکار در مقا یهاطیدر مح یمنیمسائل ا تیبه لحاظ رعا رانیا
را از   دکارگر جان خو  ۸۹۸کار،    طیو شرا  طیمح یمنیفقدان ا  هی، در سا۹۸شش ماه نخست سال    ینوشت که ط ۹۸آذر    ۲۶  خیبه تار  سنایا  یکه خبرگزار
 .دست دادند

 .استان، خبر داد نیدر ا ۹۸از کار در سال  یکارگر براثر حوادث ناش ۳۸۲ تیکارگر و مصدوم ۴۵مازندران، از مرگ  یقانون یپزشک رکلیمد نیهمچن
از کار در  یحوادث ناش لینفر به دل ۱۳۰۰از  شیماه اول سال گذشته، ب ۹گزارش کرد که در  ۹۸اول اسفند سال  خیدر تار لنایا یخبرگزار ن،یبر ا عالوه

 .کشور جان خود را از دست دادند
 و انفجار باروت یگرسنگان، شکاف طبقات ارتش
کارگر است؛ اما  ینگذاشته است. امروز روز جهان یمرگ باق یراب یاکشور، فاصله ییو دارا بردن ثروت غمایبا به  ران،یحاکم بر ا یغارتگر و استثمار نظام

 .زنده ماندن در تالش هستند یتنها برا یدر لبه مرگ و زندگ رانیکارگران و رنجبران ا
و  میفروشیقرن است نفت مردم را م کیاز  شی»ب در مجلس را بازگو کرد که گفته بود: یچوقف یعل یهاگفته ۹۹ بهشتیارد ۲ خیفرهنگ در تار ویراد

 ینیجز کپر و کپرنش  شانملکیکه کل ما  میاز مردم را دار  یمیعظ  لیچنان خهر نفر درآمد حاصل فروش است. متأسفانه هم  یتومان برا  اردهایلیساالنه م
 «.ستیناعادالنه ثروت ن عیتوز لیدلبه 

قرار داد« و »خسارات   دیکشور« را »مورد تهد  تیتحت نام »آشوب« نام برد که »امن  یاز انفجار  ۹۸آذر    ۱۶  خیدر تار  زیجوان ارگان سپاه پاسداران ن  روزنامه
فاسد و غارتگر را  یتاتورکید کی شهیکه ر یدر آستانه انفجار است؛ انفجار دهیبر آن وارد کرد. امروز انبار باروت خشم و انزجار کارگران ستمد «ینیسنگ

 بسپارد. خیبسوزاند و خاکستر آن را به گورستان تار
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 یتومان  ونیلیم   ۸  شتیآن با سبد مع  ادیکارگران و فاصله ز  هیبه روح  ی٪ دستمزد کارگران  ضربه کار ۲۱  شیافزا
 
کار   یشوراها  یگذشته، کانون هماهنگ  یدر روزها  لنا،یگزارش ا  به

قوه  یحقوق عامه کانون وکال ونی سیکم یاستان تهران با همکار
در  تیشکا نیزدند؛ ا دیرا کل ۹۹دستمزد  هیعل تیشکا ه،ییقضا

 .است یعدالت ادار وانیحال گذراندن مراحل ثبت و ارجاع به د
کار استان  یشوراها یکانون هماهنگ سیرئ بینا ،یباقر محسن

 ی: »ابالغ بخشنامه مزددیگویاز دولت م  تیتهران در ارتباط با شکا
حداقل دستمزد،  یدرصد ۲۱فقط  شیتوسط وزارت کار و افزا

 «.واردآورد ۹۹کارگران در سال  هیرا به روح یضربه کار نیاول
 
از آن را دارند، مصوبه  یناش یو اجتماع  یاقتصاد یهابیدغدغه کرونا و آس ،یشگیها و مصائب همکه کارگران عالوه بر دغدغه یتیگفته او، در وضع به

 .قبول« بود رقابلیو »غ  رمنتظره«یواقعًا »غ  یمزد
 

مجدد جلسات  ی و برگزار ۹۹در مزد  ظردنیامکان تجد دیشا نکهیبر ا یمبن میدیشن ییهاجلسه، صحبت  ی: »بعد از انتشار خروجدهدیادامه م یباقر
مجلس  ندگانینما  یو هشدارها هاه یگرفتند بلکه به توص دهیرا ناد  یدولت، متاسفانه نه تنها خواست جامعه کارگر  ندگانیوجود داشته باشد اما نما  یمزد

 است.« دهیقانون، استنکاف ورز یاعالم کردند دولت در مقوله دستمزد کارگران از اجرا یطور رسممجلس به ندگانیکه نما یینکردند تا جا یتوجه زین
کار،   یعالیشورا  لیتشک  نامهنیی: »دولت در آدیگویاز طرف خودش م   ندهینما  کی، با اضافه کردن  ۹۹دستمزد    بیاعمال نظر دولت در تصو  حیدر توض  یو

نشست   یه حساب، از قانون عدول نموده است؛ ما در صورتجلس نیشورا اضافه کرده است و با ا یدولت ینفر را به اعضا کیقانون کار،  ۱۶۷خالف ماده 
 «.با قانون دارد یتناقض شکل کیامر،  نیاند و همصورتجلسه را امضا کرده ییکارفرما ندهینما ۵که  مینیبیم نیفرورد ۲۰
نه با  میتصم نیقانون کار است؛ ا ۴۱در تعارض با ماده  تًایحداقل دستمزد کارگران، ماه یدرصد ۲۱ شیبر افزا میتصم ن،ی: »عالوه بر ادهدیادامه م او

 شت یبا سبد مع  مزدلزوم تطابق    یعنی  ۴۱درصد است( و نه در آن، بند دوم ماده    ۴۱.۲تورم    یدارد )چراکه نرخ رسم  یقانون کار همخوان  ۴۱ماده    کیبند  
 «.تشناخته شده اس تیخانوار، به رسم

 ته یکم  یخانوار در جلسات رسم  شتی: »گرچه سبد معکندیمحاسبه شده توسط دولت اضافه م  یتومان  ونیلیم  ۵  شتیسبد مع  زانیدر ادامه، با رد م  یباقر
تومان است؛ همانطور که   ونیلیم  ۸سبد معاش    ینرخ واقع میاعتقاد دار  هایتومان محاسبه شد اما ما کارگر  ونیلیم  ۵کار، حدود    یعالیشورا  لیدستمزد ذ

شده و مزد  یتخط ۴۱، از هر دو بند ماده ۹۹در مصوبه دستمزد  نهمه،یدرصد است؛ با ا ۴۱از  شتریب اریکارگران بس یو ملموس زندگ ینرخ تورم واقع
 .«دهدیرا هم پوشش نم یتومان ونیلیم ۵ یرسم شتیاز سبد مع یمین یشده، حت نییتع
 

 مازندران، گلستان و لرستان  روز در سه استان  ۱۰ یشدن صد هزار کارگر ط  کاریبا ب  یکاریب  شیافزا
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جامعه که  دستیاز اقشار ته یاریجامعه و بس رانیبگکارگران و مزد یکاریب

 یحقوق ایو  یدولت تیحما چیو از ه گذرانندی روزانه امورات خود را م
 رانیمردم ا  یشکل روزافزوناست و فقر به  یریگدرحال اوج  ستندیبرخوردار ن
 .ردیگیرا در بر م

  بهشت ی ارد  ۸از کارگران، روز دوشنبه    یشتریشدن تعداد ب  کاریرابطه با ب  در
هزار کارگر  ۱۰۰کم شدن دست کاریاز ب یمطلب ی، روزنامه شرق ط۹۹ماه 

 .خبر داد رانیاستان ا ۳ده روز گذشته فقط در  یط
کم صد هزار کارگر روز گذشته دست  ۱۰: »در  سدینویم  رنایبه نقل از ا  شرق 

به  کیاند و نزدشده کاریدر سه استان مازندران، گلستان و لرستان از کار ب
 ».اندکرده یسینونام یکاریب مهیب افتیدر یوار برامهاباد و سبز ،یاریبختوهزار نفر هم در مازندران، قم، کرمانشاه، چهارمحال ۶۵

 ی ها خبراستان   گرید  یآمار  تیاند. از وضعها اعالم کردهشهرها و استان  نیا  یاست که مسئوالن محل  یاز آمار  یفقط بخش  نی: »اسدینویدر ادامه م  شرق 
از  یادیز تیجمع یکاریخبر از ب خته،یگرووجو کرد؛ اما اخبار جسته آنها را جست  یآمار مسئوالن محل انیدر م ختهیگروجسته دیو با ستیدر دست ن

 « .دارد رانیکارگران در ا
از  یبخش بزرگ رانی: »در ادهدیکرونا ادامه م وعیدوران ش  یفقط در استان مازندران ط یهزار کارگر ساختمان ۸۰شدند  کاریروزنامه با اشاره به ب نیا

که در  یادیز  نبه صفر شده و کارگرا کیدر آن نزد  تیکرونا فعال  وعیکه با ش  یاز مشاغل  یکیجامعه کارگران در صنعت ساختمان مشغول به کار هستند؛  
هزار کارگر  ۸۰ یرگران ساختمانکا یمسئول انجمن صنف ،یسادات یهادد یشدند. فقط در مازندران و بنا به گفته س کاریآن مشغول به کار بودند، از کار ب

 «.اندشده کاریاز کار ب یساختمان
دولت با وجود  نکهیا انیبا ب یسادات یهاددی: »سکندیاضافه م یکارگران در آستانه روز کارگر از قول سادات میوخ تیدر رابطه وضع  نیهمچن شرق 
کارگر، شاهد  زکه در آستانه رو دیگویبه کارگران تعلق نگرفته است، م یالیداده؛ اما هنوز ر یفعل طیاز کارگران در شرا تیحما نهیکه در زم ییهاوعده

 «.میکارگران هست یبرا یشتیمع تیوضع نیترمیوخ
 ن یکه ا یگری»موضوع د: سدینویم کند،یم دادیکه کرونا ب یطیکارگران در شرا یسالمت دیها و کارگاهها و تهدکارخانه تیرابطه با شروع مجدد فعال در

 نیاند. همکرده تیعالاست که شروع به ف ییهاها و کارخانهسالمت آنها در کارگاه تیکرده است، وضع جادیکارگران ا تیرا درباره وضع ییهایروزها نگران
مورد تست کرونا گرفته شده  ۸۲رخانه کا نیدر ا ایمثبت شده است. گو هیاروم یمیکارگر کارخانه پتروش ۳۷ یکه تست کرونا دیخبر رس شیچند روز پ 

 «.درصد کارگران مثبت اعالم شده است۴۵ یعنینفر ۳۷تست  انیم نیاکه از 
  ن ی چنان که در ااند. آنشده یمعرف یکاریب مهیب افتیدر یبرا رانیا نیزر ینیگزارش داده که کارگران چ زین بهشتیارد ۷ کشنبهیروز گذشته  لنایا

 نیدر ا شدهکاریباند. تعداد افراد شده روین لیاند، مجبور به تعداست فروش نداشته یمدت کهییآنجا شرکت پر است؛ اما از نیا یگزارش آمده، انبارها
 .دانندینفر م ۳۰۰شرکت را بالغ بر 

 
 ۱۳۵۰سال    بهشتیارد  ۸در    تیکارگران کارخانه جهان چ  رحمانهیسالگرد اعتصاب و کشتار ب

 .شاه است میسرکوب رژ یروهایکرج به دست ن تیسالگرد سرکوب خونبار اعتصاب کارگران کارخانه جهان چ بهشتیارد ۸
در اعتصاب بودند، آتش  شیکارخانه که از دو روز پ  نیکارگر معترض ا ۱۵۰۰ یبر رو ۱۳۵۰سال  ماهبهشت یارد ۸عصر روز چهارشنبه  ،یتیامن ماموران

 .تن از کارگران و مردم رهگذر بود ۲۰سرکوب، کشته شدن  نیا جهیگشودند. نت
حقوق مصوب وزارت  زیاز حق خود و در اعتراض به عدم وار یاحقاق اندک یبرا بهشتیارد ۶از روز دوشنبه  تیچجهان  یبافکارگر کارخانه پارچه ۱۵۰۰

معروف، سه روز مهلت داده بودند تا به  دارهیفاتح، سرما یزدیکارخانه، محمدصادق  سییمحوطه کارخانه متحصن شده بودند. کارگران به رکار در 
 .آنان پاسخ بدهد یهاخواست 
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بدهند؛  انیتا به اعتصاب خود پا دادندیهشدار م تی به کارگران کارخانه جهان چ بهشتیارد ۸ظهر روز چهارشنبه  یدر محوطه کارخانه تا حوال ماموران
 .کردند رونیبا مقاومت کارگران مواجه شدند، آنها را با اعمال خشونت از کارخانه ب یاما وقت

 
کردند.   ییمایاعتراض خود به گوش مقامات، به سمت تهران راهپ  یرساندن صدا  یبرا  بردند،یکه تا آن روز در محوطه کارخانه در تحصن به سر م  کارگران

 .کارگران تا چند ساعت ادامه داشت. آنها قصد داشتند تحصن خود را به مقابل وزارت کار در تهران منتقل کنند ییمایراهپ
کرج ابتدا با چوب و چماق به  -جاده تهران یرمرژاندا دند،یکالک( رس یلومتریک ۸) یسنگ یکاروانسرا یکیعصر آن روز که کارگران به نزد ۵ساعت  در

 .کردند یکارگر هم زخم ۸۰کارگر را کشته و حدود  ۲۰کرده،  کیور شدند و به دنبال آن با سالح به سمت آنها شلکارگران حمله 
  ۵۰۱ مارستانیآن روز مجروحان به ب غروب .بودند تیچجهان ساله، در شمار کودکان کار کشته شده ۱۶ روزیفحشم حیساله و مس ۱۶ کوکارین نیحس

 .قرار داشت ینظام یروهایروز، کارخانه در اشغال ن نیباخته را به خاک سپردند. چندارتش منتقل شدند و کارگران جان
ستگاه ساده شد. کارخانه با چند د سیفاتح، در چهارصد دستگاه کرج تاس یزدیتوسط محمدصادق  ۱۳۳۴در سال  تیچجهان یبافپارچه کارخانه

کامل  متکرد و به سه قس دایزود توسعه پ  یلیکارخانه خ نیزده بود، ا بیکه از استثمار کارگران به ج یشروع به کار کرد؛ اما بر اثر سود کالن یبافپارچه
 .شد میپارچه تقس لیو تکم یبافندگ ،یسندگیر

 یادیز  یتحت فشار اقتصاد  ۱۳۴۵کارخانه در سال    نیا  کارگران
 ۱۲تومان در مقابل ۳قرار داشتند و دستمزد روزانه هر کارگر 

 .فرسا بودساعت کار طاقت
اعتصاب کارگران در همان سال و با هدف کم کردن ساعات   نیاول

که موفق بود و  یکار و اضافه کردن دستمزد انجام شد، اعتصاب
را به هشت ساعت در  تیچگران جهانتوانست ساعات کار کار

 ک یاعتصاب، اخراج  نیا یروزیپ  یروز برساند. هرچند که بها
 .از کارگران فعال در اعتصاب بود ینفر ۱۲گروه 

ساعت کار و بر  ۸ ی، در ازا۱۳۵۰کارگران در سال  یروزانه  مزد
تومان بود. اما محمدصادق فاتح  ۱۲اساس مصوبات وزارت کار، 

تومان   ۴  یال  ۳(،  دادندیم  لیکارگران را تشک   تیاز جمع  یمیتومان و به کودکان کار و زنان کارگر )که ن  ۶ساعت کار روزانه، به کارگران    ۱۲در قبال    یزدی
 .کردیم داختپر

 ی ساز کیجهان، پالست یسازخیهم بود. کارخانجات روغن جهان،  گریکارخانه د نیمالک چند ت،یچجهان یدر کنار کارخانه ،یزدیفاتح  محمدصادق 
به او   رمنقولیو اموال غ   هانیاز امالک، زم  یگرید  ریجهان، صابون جهان، روغن موتور جهان و تعداد کث  یجهان، چا  یجهان، پتو باف  یآرمه، شرکت آبادان

 یمستضعفان افتاد و کارگران  ادیبه دست بن  ۱۳۵۷در سال  ضدسلطنتی  انقالب    یروزیپس از پ   ران،یمردم ا یهایی دارا  گریاو در کنار د  امالک  .تعلق داشت
 .سرکوب شدند کردند،یاداره م ییشورا وه یرا به ش تیچکه کارخانه جهان

مردم   یهاییه خاتم و … بر داراقرارگا  ،یقم، آستان قدس رضو  هیعلم  یفرمان امام، حوزه  ییامور مستضعفان همرا با ستاد اجرا  ادی، بن۵۷از انقالب    پس
 اند.شده تبدیلچپاول و غارت اموال مردم  ینهادها نی چنگ انداختند و اکنون به بزرگتر
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حداقل دستمزد کارگران  شینان بدون افزا متیق شیافزا
 هایینانوا

 شینان افزا متیاستان کشور ق نیدر چند در اردیبهشت ماه،
نان، خواست  متیق شیافزا نیا ایکرد و گو دایپ  یریگچشم

 دایپ  شیافزا زین ییدستمزد کارگران نانوا دیبود تا شا هایینانوا
 .کند

 
 یو برا شوندیمشمول حداقل دستمزد نم هاییکارگران نانوا اما

با کارفرما بر سر دستمزد توافق کنند که متأسفانه  دیکار با
 یبا کارفرما برا  یزنوان چانهت  ها،ییکارگران نانوا  یصنف  یهاتشکل

 .دستمزد را ندارند شیافزا
و   شودیمناطق براساس تعداد تنور محاسبه م  یها در برخاند. دستمزد آنشده  شانیدستمزدها  شیبارها خواستار افزا  ریاخ  یهادر سال هایینانوا  کارگران
 .ردیگیصورت م هاهیو اتحاد ییصاحبان نانوا انیمناطق هم با توافق م یدر برخ
ها خواسته در همه استان  نیپرداخت نکند با ا  یشتریب  ارانهی  نکهیا  یاند؛ اما دولت برانرخ نان مشروط کرده  شیدستمزد را به افزا  شیافزا  هایینانوا  مالکان
 .کندیسراسر کشور موافقت نم یهاییو نانوا

 
حداقل دستمزد را هم  یکارگران خباز کشور، حت یصنف یهاکانون انجمن سیاست که به گفته نائب رئ ییفقر کارگران نانوا ،یتیوضع نیچن  جهینت
 یصنف یها»انجمن  دانسته و گفته است:  طیشرا نی ا لیخبازان را دل یصنف یهاشدن انجمن فیضع یو .کنندیم یزندگ قهیو در مض کنندینم افتیدر

کارگر را در  میتوانینم ندگانیاگر نه، عماًل ما نما چ،یو سنواتش را گرفت، که ه مهیخودش حقوق و ب یکارگر اند. اگرشده اثریب یلیکارگران خباز خ
 «.میکن یاریبه حق و حقوقش  دنیرس

 به  «.کارگران بسته شود یبه رو یدرب انجمن صنف میکه نگذار میکنیو ما فقط تالش م کندیم ترفیرا ضع یصنف یها»دولت مدام انجمن افزود: یو
ها را حل مشکل آن تواندیاستفاده اعضاء را ندارد و نم یبرا وتریکامپ کی دیخر ایتوان پرداخت اجاره دفتر  یخبازان، حت یصنف یهاانجمن ،یگفته و

 .کند
 

 یهاکانون انجمن  سیرئبیاما به گفته نا کرد؛یپرداخت م یصنف یهاو انجمن یردولتیغ  یهارا به عنوان کمک به سازمان  یمبلغ نیاز ا شیتا پ  دولت
 .کندینم یکمک گریتومان را هم قطع کرده و د ونیلیاندک، ساالنه دو م ارانهیکارگران خباز کشور، دولت همان  یصنف
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 کشته  ۴۳با   ورتیسنگ زمستان  سالگرد انفجار معدن زغال  نیسوم 

 
  ورت یروز حادثه تلخ انفجار معدن زمستان سال  بهشتیارد ۱۳

سنگ را به کام مرگ کارگر معدن زغال  ۴۳حادثه،    نیاست. وقوع ا
 .فرستاد

 ۱۱.۴۰، ساعت ۹۶ماه  بهشتیارد زدهمیدر س شیسال پ  سه
 ورتیاز معدن زمستان  یبیانفجار مه یصبح صدا قهیدق

که پس از گذشت سه سال هنوز هم در گوش  ییبرخاست؛ صدا
 .شودیم دهیآن حادثه تلخ، شن دگانیدداغ

آزادشهر و به دنبال آن محبوس شدن    ورتیوقوع انفجار در معدن  
 که مسئوالن  یاکارگر در هفته  ۴۳باختگان و سپس جان

 ادیاز مقام کارگر را فر  میشعار تکر  ضدکارگری جمهوری اسالمی،
 چیه شد،یمسئوالن خاموش نم یرکاو کم یریتدبیآوار ب ریکارگران ز یکه صدا یتا زمان ایسخن داشت و گو نیبودن ا یبر شعار یدییمهر تأ  زدند،یم

 .رساندینم ورتیخود را به معدن  یمسئول
 ،ینیریش  یسپرده شد و به جا  یشان به فراموشدر هفته کارگر را داشتند، اما با انفجار معدن ناخودآگاه تمام انتظارات  لیو تجل  یکه انتظار قدردان  یکارگران

 .ها به ارمغان بردآن یهاخانواده یرا برا یکامتلخ
 ت یمظلوم گریبود تا بار د یااتفاق با روز کارگر، بهانه نیبودن ا کینزد دیبار که شاتلخ و تأسف یاحادثه ورت،یسنگ زمستان انفجار معدن زغال حادثه

 .را به اثبات برساندستمگر در یک نظام کارگران 
چند ماه پس از حادثه   ورت،یسنگ زمستان  : معدن زغالستی چند نکته ضرور  یادآوری  ورت،یسنگ زمستان  سالگرد انفجار معدن زغال  نی در سوم  اکنون

 یپاسخگو  یسسپرده شد و ک  یبه فراموش یکرد؛ اما تنها کارفرما به عنوان مقصر حادثه شناخته شد که آن هم پس از مدت  غازآانفجار، مجددًا کار خود را  
 .کارگر معدن نبود ۴۳باختن جان

سخت  تیها صورت نگرفت، بلکه آنها تاکنون هم در وضعاز آن یتیحادثه، نه تنها حما نیباختگان اجان یهابه خانواده زیاد یدهایوعده و وع  رغمیعل
 .کنندیم یزندگ ،یشتیمع
کشته و مجروح  ۹۸وجود نداشته و در سال  یشرفتیگونه پ  چیسه سال گذشته، ه یط ر،یکار در معادن و کاهش مرگ و م طیمح تیامن نیبابت تأم از

در  کهاست  یآمار نیکارگر در معادن کشته شدند که البته ا ۱۸(، ۹۸ماه  یماه )مهر تا د ۴ یکرد. تنها ط دایپ  شیشدن کارگران معادن به مراتب افزا
 .اندرا اعالم نکرده یآمار واقع گاهچیو صاحبان معادن ه انیها منتشر شده و کارفرمارسانه

است، چیزی عاید زحمتکشان ایران نمی شود و نباید روشن است که تا وقتی این ثروتهای ملی در دست مشتی دزد و غارتگر و در دست سپاه و بسیج 
 در انتظار راه حلی برای مشکالت عدیده معدنکاران در ایران بود.

 
 ی سازمان بهداشت جهان  یاعزام   ئتیکرونا ،در گزارش ه  وعیدر خصوص ش  رانیدولت ا  یکاریمخف ییبازنما
 رفتیرا نپذ  میت  نیا  رانیکمک کند. ا  رانیکرونا، به ا  روسیبه و  انیمبتال  یفرستاد تا در روند بهبود  رانیرا به ا  هیئتی  ،یسازمان بهداشت جهان  شیپ   یچند

 روسیو دهد،یکرده است که نشان م هیته یکه به تهران سفر کرده بود، گزارش یسازمان بهداشت جهان ئتیه نیا حال، .و عذر حضورشان را خواست
 ی پردازپروژه دروغ  انگریکه ب  کندیاستناد م  یبه شواهد  ئتیه  نیبود. ا  افتهی  وعیبه آن اذعان کند، ش  یاسالم  یجمهور  نکهیاز ا  شیها پ مدت  رانیکرونا در ا

 .است دهیانجام ران یمختلف ا یشهرها در ها هزار تن از شهروندانده یکه تاکنون به مرگ و ابتال یااست؛ پروژه یماریب نیا وعیش یسازنهاندولت در پ 
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در گزارش خود، منشاء  یدر قم است. سازمان بهداشت جهان ۹۸ماه سال بهمن ۳۰ خیدر تار رانیکرونا در ا وعیبه ش رانیاعتراف وزارت بهداشت ا نیاول
 ینیچ  یهاحساب   فو دعوت از طر  نیچ  یهااز استان  یکیواقع در شهر قم به    یکفاش  کیاندرکاران  را به مسافرت دست  رانیدر ا  یماریب  نیموارد ا  نیاول

 .به قم دانسته است
 رانیآن، در ا یاز اعالم رسم شیها پ هفته ،روسیکه » کرونا و ردیگیم جهینت ران،یشده در ا یگردآور یهابا استناد به فاکت ،یبهداشت جهان سازمان

 کرده است.« دایپ  وعیش
کرونا،  یماریب وعیسازمان از شروع ش نیکرده است که ا دیتاک رانیا یمقامات دولت یدر گزارش خود برخالف دعاو یگروه از سازمان بهداشت جهان نیا

سازمان  میت راجبا اخ رانیکه ا یبرخوردار شود. اقدامات یسازمان بهداشت جهان یهااز کمک  رانیبوده است تا ا یزنیمتناظر خود در حال را یبا نهادها
 .ناکام گذاشت ،یبهداشت جهان

را هم   یو مسئوالن تخصص  یاعتراض مقامات دولت  یصدا  یکرونا حت  روسیو  وعیدر خصوص ش  یاسالم  یجمهور  یمنتشر شده از سو یرسم  و ارقام  آمار
 .بلند کرده است

 یهاستمیو هرج و مرج موجود در س رانیا یاسالم ی جمهور یکرونا از سو یماریشدگان بو فوت انیمبتال یریآمارگ وهیگزاش به نقص موجود در ش نیا
 زانیاز م یاسالم یجمهور یکه نهادها یاستاندارد و غلط باعث شده است تا همگان نسبت به آمار و ارقام ریغ  وهیش نی. اکندیاشاره م زیمربوطه ن

 .شک نگاه کنند دهیبا د دهند،یارائه م انیمبتال
افراد به کرونا در  یابتال یموارد احتمال رانیکه در ا دیگویگزارش م نیا

 یمطابقت ،یسازمان بهداشت جهان لیدل نی. به همشودینظر گرفته نم
 یرسم یهادر خالل گزارش  رهایومموارد مشکوک و تعداد مرگ انیم
 .ندیبینم رانیا

 یهاپروتکل ران،یا یهامارستانیسازمان، ب نیبنا به گزارش ا سازمان
است که موارد مشکوک، در  لیدل نی. و به همکنندینم تیرا رعا یعفون

ها بدون نظارت صورت مالقات رند،یگیشده قرار م دییکنار موارد تا
 شود یپرسنل درمان انجام نم  یاز سو یاصول بهداشت  تیو رعا  رندیگیم

 نیباعث انتقال ا زیتم یهاطیآلوده به مح یهاطیآنها از مح وآمدتو رف
 .شودیآلوده م ریغ  یهاطیبه مح روسیو

شهر،  نیا یهامارستانیکنترل ب یهامیصورت گرفته توسط ت یهاشهر قم به تست یهامارستانیگزارش گفته شده است که پزشکان ب نیدر ا نیهمچن
 .ستندینگریشک م دهیبا د

 
 

 در تهران  وقوع زلزله  نهیشی+ پ  ینگاه کارشناس کی  ؛یونیلیم   انیلرزه با قربان  نیتهران در تله زم 
 یدر تعلل و ب نکهیا ایدارد ؟ و  یطرح و برنامه ا ط،یآن شرا یدولت برا ایخواهد داشت؟ آدر پی  یبلرزد چه عواقب یونیلیم ۱۴اگر تهران  یبراست
 انیو قربان صورت رقابلیغ  ییبا بها نباریخواهد گرفت ؟ اما ا یشیاز ما پ  عتی، طب گریها حادثه دمسئوالن امر ، همچون حادثه کرمانشاه و ده یهایمباالت

 !یونیلیم
 
در تهران  ،یاعتقاداند که، در عرصه شهر نیبر ا ،یاضیرود. صاحب نظران براساس آمارها و محاسبات ر یجهان به شمار م زیاز مناطق زلزله خ  یکی رانیا

سال  ۱۵۸بزرگتر وجود دارد و در منطقه تهران، حدود هر  ای شتریر اسیدرجه در مق ۷با شدت  یاشدن زلزلهسال، احتمال واقع ۵۰۰و اطراف آن، هر 
و در  ن،یجنوب شرق تهران در ورام یلومتریک ۵۰( در حدود شیسال پ  ۶۳۳)یالدیم ۱۳۸۴مهم در سال  یهازلزله  نی. آخرافتدیاتفاق م لرزهنیزم کی

  واهدمدارک و ش ،یاده است.  مطالعات زلزله شناسرخ د شتریدرجه ر ۲/۷( در شمال شرق تهران با شدت شیسال پ  ۱۸۷)یالدیم ۱۸۳۰سال 
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است. پس اتفاق افتاده یقمر یقرن هفتم و هشتم هجر یتهران در محدوده زمان یهالرزه نیزم نیرانگرتریاز و یکیکند که  یم دییتا یشناسباستان
 .باشدیباال م اریسال گذشته است، خطر زلزله در تهران بس ۱۸۷از  شیب رومندیزلزله ن نیاز آخر نکهیابخاطر

 .در شوک فرو برده است ت،یاز حساس یی، همگان را با درجه باال یوقوع زلزله مهم بعد احتمال
گسل ها را هم فعال  نیاه، ارسد زلزله کرمانش یفرسوده است که به نظر م یو بافت یگسل اصل  ۱۲ یمربع وسعت، دارا لومتریک ۹۸۱هزار و  ۱۲با  تهران

است. به  دهخطرناک، قرار دا یسکیر هیرا در ناح اشی ونیلیم۱۴روز افزون  تیو کنترل نشده، جمع یعلم رینا موزون ، غ  یبا رشد تختیکرده باشد. پا
قرار گرفته اند، آمار  ریپذ بیآس اریبس هیتهران در ناح تینفر از جمع ونیلیم ۸حدود  کهیاز متخصصان زلزله شناس، درحال یکه به باور برخ یگونه ا

  ون یلیتا چند م کی نیدر تهران را ب یاحتمال یلرزه قو نیزم کی انیقربان
نخواهند  ییسر پناه که راه به جا یکودکان ب یکنند. و انبوه ینفر ذکر م

 .برد
 
زلزله جهان خواهد  نیبزرگتر زبانینه چندان دور م یا ندهیتهران در آ ایآ

 بود؟
 یها یموجب نگران  ران،یا یو اقتصاد یاس یوقوع زلزله در قلب س کابوس

 ،یشناسن یزم یقیگزارش تحق کیاکثر مردم تهران شده است. در 
در تهران از  شتریر اسیدرجه در مق ۷با قدرت  زلزله  کیها از  ینیبشیپ 
مسکن  هزار۱۰۰میلیون و ۱مسکن از مجموع  هزار۶۴۰دست کم  یرانیو

 .دهد یخبر م
  ن ی هزار نفر تخم  صدی و س  ونیلیمحتمل را حدود چهار م  یها  یتهران و تعداد زخم  تی از جمع  ونیلیم  میو ن  کیاز    شیکشته ها را ب  زانیم  ن،یبر ا   افزون

 ی از جمله خفگ  آن،  یاصل  لیساعت اول اتفاق خواهد افتد. دال  ۲در    یحتمالا  لرزهنیزم  نیمربوط به ا  یهادرصد از مرگ  ۲۰که حدود    یزده اند. به گونه ا
روز اول اتفاق خواهد   ۳ها در   ریدرصد مرگ و م  ۸۰  هی. بقباشدیم یسرمازدگ  ایشوک افتادن قند خون    نه،یدر اثر استنشاق گرد و غبار، فشار بر قفسه س

که در تهران گسترش   خواردهزن یهاموش دینوع جد لرزه،ن یرابطه معتقد است که در صورت وقوع زم نیدر ا یجانور یولوژیزیمتخصص ف کیافتد. 
 .خورندیم یامداد یروهاین دنیاند را تا رسآوار مانده ریکه ز یافراد اند،افتهی

 زلزله تهران  نهیشیبه پ  مراجعه
 : فهرست شده است ریاطراف تهران، در جدول ز هیدر ناح شتریر ۷به  کینزد یهااسیدر مق یهالرزه نیزم

 شدت اسم گسل محل وقوع وقوع سال
 

 ۷٫۶ یر ن،یپارچ ی ر الدیاز م شیپ ۳۰۰
 ۷٫۲ گرمسار دروازه خزر  یالدیم ۷۴۳
 ۷٫۱ زکیکهر ی ر یالدیم ۸۵۵
 ۷٫۷ مشا طالقان یالدیم ۹۵۸

 ۷٫۲ تهران  کرج یالدیم ۱۱۱۷
 ۶٫۵ مشا دماوند یالدیم ۱۶۶۵
 نامعلوم مشا دماوند یالدیم ۱۸۱۵
 ۷٫۲ مشا دماوند یالدیم ۱۸۳۰

 ی آمده که شهر ر  خیگردد. در تار  یبر م  حیمس  الدیهزار سال دارد و به قبل از م  ۲از شیب  یزلزله در تهران سابقه ا  د،یآ  یکه از جدول فوق بر م  همانطور
 .مواره مستعد وقوع زلزله بوده و هستکشور، بارها بر اثر وقوع زلزله نابود شد. پس تهران ه تختیبه عنوان پا
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 ند؟یگویچه م کارشناسان
در تهران  شتریر ۷ اسیبا مق یازلزله ندهیچند سال آ یکرده بود که ط ینیبشیپ  شناس،نیاستاد دانشگاه تهران و زم ،ینوربخش غالم ۱۳۸۹سال  در

 افتادهیجهان مشابه آن اتفاق ن گرینقطه د چیخواهد شد که چه بسا در ه جادیا یتر از زلزله بم خواهد بود، و بحران عیآن فج یبیرخ خواهد داد و اثر تخر
 .باشد

وجود  یاست، در آن شک زیختهران زلزله  نکهیاعتقاد است که : »… ا نیبر ا زیدانشگاه تهران ن کیزی عضو پژوهشگاه زلزله مرکز ژئوف یحاتم محمدرضا
 «.زلزله نخواهد آمد دیبگو تواندینم یکس نکهیکند، کما ا ینیبشیپ  تواندینم کسچ یلرزه در تهران را ه نیندارد. امکان وقوع زم

 
 ینقاط جهان قرار داده است؛ تراکم نیاز پر تراکم تر یکی فیشهر تهران را در رد ژهیاستان تهران، به و اد،یز یتیکه : »تراکم جمع دیگو یگزارش م کی

و آگاه  طلعرقم خورده که کارشناسان م یبه نحو ط یشرا ریاخ یهادر ساخت مسکن شده و در دهه ،یمنیا یاز مولفه ها یاریکردن بس یکه سبب قربان
 نیوقوع حوادث هستند. ا یصورت گرفته و خطرات احتمال یها یمسکن در انبوه ساز یمنیشناسان، دائم در حال هشدار نسبت به ا نیمسکن و زم

برابر زلزله   در یکه مقاومت چندان باشدیمیمیقد ی شهر تهران جزو ساخت و سازها یهاساختمان  شتریکه از نظر پنهان داشت که ب دینبا زیرا ن تیواقع
نخواهند بود،  داریساختمانها در برابر زلزله پا نیاشتریب رمجاز،یغ  یهاو ساخت وسازه ییبعلت سودجو دیجد یساخت و سازها انیدر م یندارند و حت

 یی چون روانگرا ییهادهیپد رکرده اند، بخاط تیدر برابر زلزله را رعا یداریعمران و پا یکه در آن اصول مهندس ییاز ساخت و سازها یاریدر بس یحت
شود ،  یکه گفته م یبود. به گونه ا میساختمانها بر اثر زلزله خواه یمناطق، شاهد خراب یبعلت باال بودن سطح تراز آب در شهر تهران و نوع خاک بعض

 .« هدد یموجود، رخ م یتراکم ساختمان ها لیاول به دل یها هیانبوه، همان ثان یتلفات
منطقه   نیا  روزکوه،یف  یشتریر۴،۶زلزله قبل از زلزله    ۱۰۹حدود    ۱۳۹۴ماه مرداد    یط  ش،یدانشگاه تهران در دو سال پ   کیزیاساس اعالم موسسه ژئوف  بر

شود که در حال  یرابطه گفته م نیمنطقه را لرزانده است. در هم نیبوده که بارها ا شتریر۱،۱آن  نیترو کم شتریر۱،۴آن نیتررا لرزانده است که بزرگ
 ۴زلزله اگر به    نیو هم  میهست  یشتریر  ۲تا    میشود و هر روز حداکثر شاهد پنج زلزله ن  یهران، روزانه حداقل پنج زلزله نامحسوس ثبت مدر ت  زیحاضر ن

 .داد میبرسد، جنوب تهران را از دست خواه شتریر
 

 یتهران، در زلزله احتمال شگاهینفت و گاز پاال  یلوله ها بیاز آس  یناش  قیو حر  انفجار
از آن بر دامنه  یناش قیشده و حر یوقوع زلزله، دچار شکستگ طیکنند، در شرا یتهران منتقل م شگاهیرا به پاال یکه نفت آغاجر ییلوله ها یفرسودگ

که  دیکند: تصور کن یگزارش اذعان م کی.ستندین یمستثن تیوضع نیاز ا زیسوخت جنوب تهران ن رهیفاجعه زلزله تهران خواهد افزود. مخازن ذخ
آوار به  ریدادن افراد مانده زقادر به تردد نخواهند بود. نجات ینشانآتش یها نیماش یحت طیلوله گاز در تهران منفجر شود. در آن شرا لومتریهزار ک۱۱

تلف  یو آلودگ یآب یاز عفونت و ب رند،ی مردم اگر از زلزله نم از یادیآورد. عده ز رونیرا زنده ب یادیاست که بتوان تعداد ز دیشود و بع یم لیمعضل تبد
زلزله تهران   یدر بهشت زهرا اسکان دهند. کشته ها ییمخصوص سوزاندن جسد بسوزانند و زنده ها را جا نیکه جسدها را با ماش نیشوند. مگر ا یم
 جمله، زلزله  کینخواهد داشت. در  جودو یتوان گفت که پس از آن، تهران ینفر خواهد بود و م ونیلیماز پنج شیب

 .آخرالزمان را زنده خواهد کرد ریتصو تهران،
قرار داده،   ریتأثجمله تهران را تحت  از  –  یادیز  یکرمانشاه شهرها  لرزه ن یزم  نکهیدفاع از ا  یاو برا  .است  رانیا  یشناسعضو انجمن مخاطره  یمیمق  میابراه

 یساطع شده از آن انرژ یژانر یتکان خورد اما پرتوها لومتریک۵۰ ای۴۰گسل با طول  کی: »زلزله بم که رخ داد، آوردیرا شاهد مثال م یواقع نمونه  کی
هم  گرید یهابه گسل یانرژ یعنی نیقرار داده است و ا ریتأثاز کشور را تحت  یادیگسترده بوده و نقاط ز ،یانرژ  عیپرتو توز ر،یداشتند. در زلزله اخ یکم

 «.میها اجرا کنساختمان یسازمقاوم یبرا یجد یهابرنامه دیمنتقل شده و با
 دیگویدهد و م  یبار هشدار م  نیچندم  یدانشگاه تهران، برا  کیزیموسسه ژئوف  یسابق بخش زلزله شناس  سیو رئ  رانیا  یعکاشه پدر علم زلزله شناس  بهرام

سکونت  ابلق ریاز آوار که تا سال ها غ  یشمار و جز تل یب یها یصاحب، جز زخم یب یلرزه بزرگ، از تهران جز جنازه ها نی زم کیکه در صورت وقوع 
امداد و نجات، عمال  یماند و گروه ها ینم یباق یسال قطع خواهد بود. جاده و راه ۲نخواهد ماند. برق و آب و گاز حداقل تا  یباق یزیخواهد بود، چ
 یهاخواهد گرفت و استان تها صورامداد رسان در پارک یکوپترهایفرود هل قیاز طر ییندارند. مسئوالن معتقدند آن زمان امداد هوا ینیامکان تردد زم

  زیشده است. وزارت بهداشت ن بیهزار بافت فرسوده تهران قرار دارند آن زمان کامال تخر ۶ فیکه در رد هامارستان یبه کمک خواهند شتافت. ب یامداد
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باشکوه و  یو ساختمانها بایشهر ز نیا وخواهد بود.  کسانیو با خاک  لیتعط یطوالن یهاموضوع هشدار داده است. تهران تا مدت نیهمواره نسبت به ا

همواره  رانیدر ا یاطالع رسان ستمیکند، س یلرزه استفاده م نیزم یاطالع رسان ستمی. بر خالف ژاپن که از سشودیمبدل م یابه قبرستان و خرابه میعظ
 .بوده و هست فیضع

 .طلبد یجداگانه را م یو خود بحث باشدیم یو جامعه شناس یوجود دارد که مربوط به حوزه روانشناس زیو آشوب بعد از زلزله ن یچون ناامن یمشکالت
 !که به خانه رواست به مسجد حرام است یچراغ 
که دست اندرکاران  میشو  ادآوری  زیهشدارها را ن  نیخوب است که ا  م،یدر تـهران پرداخت  یاحتمال  دیزلزله شد  کیآثار و خطرات وقوع    یکه به بررس  حال

 اند؟رآمدهبطور خاص ب یونیلیم ۱۴ تختیکشور بطور عام و پا یرو شیمعضل و خطر پ  نیا یبرا یشیکالن کشور تا چه اندازه در صدد چاره اند تیریمد
کشور،  یمرزها یدر آنسو یاردیلیناصواب م یها نهیو هز یمل ریغ  یدر کانال ها یثروت و منابع مل ،یصرف انبوه وقت، انرژ یکه بجا ستیبهتر ن ایآ

 تختیگوش پا خیب زلزله که یمردم کشور خود، از جمله خطر جد گریفقر و فالکت و صدها معضل د یبرا من،یو  نیعراق، لبنان، فلسط ه،یهمچون سور
 م؟یشده بسپار ادی یرا به خود صاحبان مرزها یو مسائل فرامرز میکن یزیکرده است، برنامه ر نیکم
 
 

 ران یاخبار تجمعات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ا 
 

 یبه بخش خصوص  یسنگ کرمان در اعتراض به واگذارهزار کارگر زغال  ۳اعتصاب  
شرکت، در سه شهرستان  نیمتعلق به ا یهاسنگ کرمان که در تونلهزار کارگر شرکت زغال ۳ حدود

سهام آن به  یواگذار یمجموعه برا نیا رانیمد میدر اعتراض به تصم کنند،یراور، کوهبنان و زرند کار م
ان راور، شهرست در. و اعتصاب کردند دهیماه، دست از کار کش بهشتیارد ۱روز دوشنبه  ،یبخش خصوص

 خود شدند. تیبه وضع یدگیکارگران مقابل دفتر امام جمعه تجمع کردند و خواستار رس
 آبادان   شگاهیپاال ۲کارگران فاز    یتجمع اعتراض

 یدست به تجمع اعتراض   شگاهیپاال  نیآبادان مقابل ا  شگاهیپاال  ۲دژ البرز، فاز    ایاز کارگران شرکت آر  یجمع
آبادان در اعتراض به  شگاهیپاال ۲ماه، کارگران فاز  بهشتیارد ۲شنبه خبر، روز سه نیاساس ا بر.زدند

 .برگزار نمودند یمطالبات خود، تجمع اعتراض گریاخراج و پرداخت نشدن حقوق و د
 یشغل  یفینسبت به بالتکل  رانیا  یکارگران کارخانه کنتورساز  یاستمرار تجمع اعتراض

نسبت به  رانیا یکارگران کارخانه کنتورساز یروز متوال نیدوم یماه، برا بهشتیشنبه، دوم اردسه روز
از کارگران   یکی  .زدند  یدست به تجمع اعتراض  نیقزو  یخود، مقابل استاندار  یشتیو مع  یشغل  یفیبالتکل

 ن،یقزو  یمقابل استاندار  یکارگران که در هفته جار  نیا  تیوضع  نیدر ارتباط با آخر  یکارخانه کنتورساز
کارگر آن را به  ۱۲۴به بهانه کرونا شرکت را بستند و  دیبرپا کرده بودند، گفت: »بعد از ع  یتجمع اعتراض

 باشند،ینفر م ۲۰و نگهبانان شرکت که حدود  رانیتعداد از مد کی یمنته ند؛کرد یمعرف یکاریب مهیب
 ند.«امانده یدر شرکت باق

 اصفهان   نیتجمع کشاورزان خشمگ  لمیف
آب از  رمجازیدر اعتراض به برداشت غ  ۱۳۹۹ ماههشت یاردب۶از کشاورزان اصفهان روز شنبه  یادیشمار ز

اصفهان اقدام   ییدر مقابل سازمان آب منطقه   ،یرقانونیغ   یهاطرح   یبرخ  یو اجرا  عیتوسط صنا  رودهندیزا
 تیاعتراض خود را نسبت به سلب مسئول نیاصفهان همچن کشاورزان.کردند یتجمع اعتراض یبه برگزار

 گذاشتند.  شیرود به نما ندهیزا یدر سامانده یاز نظام صنف کشاورز
  https://youtu.be/Q3Vh_qzuvR8لینک فیلم:  

 

https://youtu.be/Q3Vh_qzuvR8
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 ماه حقوق  ۹لوشان نسبت به عدم پرداخت    یاعتراض کارگران مجموعه شهردار

 

مطالبات خود  افتینسبت به عدم در ماه،بهشت یارد ۷ کشنبهیلوشان، روز  یمجموعه شهردار کارگران
 .دست به اعتراض زدند

 الت ی لوشان که جهت استفاده از تسه یشهردار یاز کارگران خدمات یاز کارگران: »شمار یکیگفته  به
 ماهه خود مطلع شدند.« ۹ مهیمراجعه کرده بودند، از پرداخت نشدن حق ب یبه مراکز درمان ،یامه یب

 تپه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهفت    بریروز اعتصاب کارگران ن  نیدوم 
تپه، در اعتراض به عدم هفت  شکرین بریماه، کارگران ن بهشتیارد ۸و  ۷و دوشنبه  کشنبهی یروزها

 اعتصاب.شرکت اعتصاب و تجمع کردند  تیریو در مقابل دفتر مد  دندیپرداخت دستمزدها، دست از کار کش
 ت یریتن از کارگران در مقابل دفتر مد  ۵۰۰از    شیروز با حضور ب  نیتپه در دوم  هفت  شکرین  بریکارگران ن

 ن یو به ا  دهیدست از کار کش شان،یهاشرکت شکل گرفت. کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد
 تجمع مبادرت کردند.

 یشتیمع  یفیبالتکلنسبت به    نیقزو  یشهراعتراض صدها راننده اتوبوس درون 
 شانیهای ریگیاز ادامه پ  ،یشهرحمل و نقل درون یلیبه دنبال تعط نیشهر قزو یرانراننده اتوبوس  ۷۰۰

مسئوالن   یتوخال  یهاکرونا و وعده  روسیخود در چارچوب مقابله با و  دو ماه  یشتیمع  یفینسبت به بالتکل
 .اندشده کاریرانندگان دو ماه است ب نیا .معترض هستند ربطیذ

 امرار معاش یشده کارخانه قند فسا برا  کاریکارگران ب  یگردزباله 
ماه حقوق پرداخت نشده،   ۷شده کارخانه قند فسا با    کاریاز کارگران ب  یکارگر، تعدا  یآستانه روز جهان  در
 روی آوردند.کهنه و زباله    کیکردن و فروختن پالست  به اجبار به جمعخود،    یگذراندن امورات زندگ  یبرا

 موقت  یهاقائمشهر نسبت به قرارداد  کیشماره    یدیتول  یاعتراض کارگران واحدها
موقت و  یقائمشهر در اعتراض به قراردادها یدیتول یماه، کارگران واحدها بهشتیارد  ۱۰چهارشنبه  روز

از   یکی.شهرستان دست به تجمع زدند  نیا  یبه قانون کار در هنگام عقد قرارداد، مقابل شهردار  یتوجهیب
 ابد،ییم شیاما حقوق ما تنها چند درصد افزا شود،یما دو برابر م یهاکه هر سال اجاره خانه شودی: »چطور مدیگویتجمع م نیکارگران معترض در ا

 کردند؟«یرا چه م کارفرماها تا قبل از کرونا سود حاصله
 شرکت  رانیشان توسط مدشدن حقوق  مالینسبت به پا  رجاوهیآهن م اعتراض کارگران راه

شان شدن حقوق  مالیماه، در اعتراض به پا بهشتیارد ۱۳روز شنبه  رجاوهیآهن ماز کارگران راه  یجمع
آهن جنوب شرق، در محل کار خود دست شرکت راه رانیمد یتفاوتیکاران و بصنعت لیتوسط شرکت ر
روزه با  ۹۰کاران، قرارداد صنعت لیآهن مانند رگفته کارگران، شرکت طرف قرارداد راه به.به تجمع زدند

 .کندیروز را پرداخت م ۸۵ ای ۷۵ مهیماهه، بسه  مهیپرداخت حق ب یاما به جا بندد؛یکارگران م
 کارگران کارخانه کنسانتره آهن فکورصنعت زرند   یروزشبانه  یاعتصاب و تجمع اعتراض

آباد شهرستان زرند از آهن جاللکارخانه کنسانتره آهن فکورصنعت واقع در مجاورت معدن سنگ   کارگران
 یطرف قراردادشان مبن یمانکاریبه اقدام شرکت پ  یماه، در تجمع اعتراض بهشتیارد ۱۳صبح روز شنبه 

شب   یدین واحد تولیا  یو با تجمع مقابل درب ورود  دندیدست از کار کش  شانیهایافتیبر کاهش دادن در
آهن فکورصنعت، اعتصاب کارگران کارخانه کنسانتره سنگ بهشت،یارد ۱۴ کشنبهی روز .به سحر رساندند

 شدند.  شانیهاواسته به خ  ییگوپاسخ  یشرکت برا  رعاملیو تجمعات خود را ادامه داده و خواهان حضور مد
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 کوت عبداهلل   یکارگران شهردار  یتجمع اعتراض

 یف ینسبت به بالتکلاردیبهشت    ۱۵روز دوشنبه  عبداهلل  کوت   یسبز شهردار  ینفر از کارگران فضا  ۵۰  حدود
  .برگزار نمودند یخوزستان تجمع اعتراض یشان، مقابل ساختمان استاندارپرداخت مطالبات تیدر وضع

 
 لمیدر اهواز + ف  رانیا  یحفار  یکارکنان شرکت مل  یتجمع اعتراض

در  یروز متوال نیسوم یبرا یحفار یاز کارکنان شرکت مل یماه، جمع بهشتیارد ۱۵روز دوشنبه  صبح
معترض   کارکنان.نمودند  یتجمع اعتراض  یشرکت اقدام به برگزار  نینفر از کارکنان ا  ۱۰۰اعتراض به اخراج  

اند و قرار است اخراج شده  یحفار  ینفر از کارکنان شرکت مل  ۱۰۰گفتند: »تاکنون    یتجمع اعتراض  نیدر ا
 شرکت اخراج شوند.«  نیهم از ا گرینفر د ۵۰۰

   https://youtu.be/1_bkm9CS_3Eلینک فیلم:  
 

 یشتیمع یفیهور طب نسبت به بالتکل  یلوازم پزشک  یدیاعتراض کارگران واحد تول
 شان،یشتیمع یفیهور طب تاکستان نسبت به بالتلک یلوازم پزشک کنندهد یاز کارگران واحد تول یجمع

 یلوازم پزشک  دکنندهیکارگر واحد تول  ۱۳۰ماه، حدود    بهشتیارد  ۱۷چهارشنبه    روز  .دست به اعتراض زدند
کرونا، دست  وعیش لیکارخانه به دل نیموقت ا یلیبا تعط یشتیمع فیهور طب تاکستان نسبت به بالتکل

 .به اعتراض زدند
 یو مسدود کردن جاده توسط کشاورزان منوجان  یتجمع اعتراض

 دی، نسبت به افت شدیتجمع اعتراض کی، کشاورزان منوجان در ۹۹ماه  بهشتیارد ۲۰عصر روز شنبه 
 .بزرگراه بندرعباس ـ کهنوج نمودند یالمللنیب تیاقدام به بستن جاده ترانز یمحصوالت کشاورز متیق

 

  ابیفار  اری  نیام   تیتداوم اعتصاب کارگران معدن کروم 
ماه  ۴اعتراض به پرداخت نشدن  در استان کرمان در ابیفار ارشهرستانی نیام تیکارگران معدن کروم

که  شودیم یادآوری.کردند یروز اعتصاب خود را سپر نی، پنجم۹۹ماه  بهشتیارد ۲۰حقوق روز شنبه 
 .دندیکش ماه حقوق عقب افتاده خود دست از کار ۴، نسبت به پرداخت نشدن ۹۹ماه  بهشتیارد ۱۶شنبه کارگران از روز سه  نیا

 لیمنج  یتراضات کارگران شهردارتداوم اع
دارشان نسبت به عدم در ادامه اعتراضات دامنه  لیمنج  یماه، کارگران شهردار  بهشتیارد  ۲۲روز دوشنبه  

و عقد  یمانکاریشان، خواهان حذف شرکت پ شدن حقوق  مالیحقوق و پا نییسطح پا ت،یوضع لیتبد
  .شدند یقرارداد دائم
 یتیامن  یروهایکوت عبداهلل توسط ن  یکارگران معترض شهردارنفر از    ۵بازداشت  

و  یکارگران واحد پاکبان یتجمعات اعتراض یبرگزار انی, در جر۱۳۹۹ماه  بهشتیارد ۲۳شنبه  سهروز 
بازداشت  یتیامن یروهایکارگران توسط ن نیتن از ا ۵کم کوت عبداهلل، دست یسبز شهردار یفضا

افتاده دو هفته گذشته، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق عقب  یعبداهلل طکوت   یشهردار  کارگران.شدند
 .برگزار کرده بودند یمطالبات خود، تجمع اعتراض ریو سا

 
 
 
 

https://youtu.be/1_bkm9CS_3E
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 اروندکنار   یکارکنان شهردار  یتجمع اعتراض

پرداخت نشدن   لیاروندکنار آبادان به دل  ینفر از کارکنان شهردار  ۵۰از    شیماه، ب  بهشتیارد  ۲۷شنبه    روز
پنج ماه حقوق کامل و  .زدند یدست به تجمع اعتراض یپنج ماه حقوق خود، در مقابل ساختمان شهردار

 ریاروندکنار به تاخ  یشهردار  گرید  یهاو بخش  یقرارداد ،یکارمند رسم  ۱۳۰التفاوت حقوق  پنج ماه مابه
 آنها تنگ و دشوار کرده است. یرا برا یامر عرصه زندگ نیافتاده که ا

 لمیشهر + ف  نیا  یآهن اصفهان مقابل استانداربازنشستگان ذوب  یتجمع اعتراض
 یتجمع اعتراض  کیآهن اصفهان در تن از بازنشستگان ذوب ۵۰۰ماه، حدود  بهشتیارد ۲۷شنبه  روز

 .به مطالبات خود شدند یدگیاصفهان، خواستار رس یمقابل استاندار
 /G0hdutm8GY-https://youtu.beلینک فیلم:  

مطالبات    ریو سا  مهیدر اعتراض به حق ب  یبازنشستگان شرکت واحد اتوبوسران  یتجمع اعتراض
 لمی+ ف

در  ریشهر نسبت به تاخ یماه، بازنشستگان شرکت واحد در مقابل شورا بهشتیارد ۲۸ کشنبهیروز 
 .زدند یدر پرداخت حق سنوات خدمت، دست به تجمع اعتراض ریتاخ نیو همچن آورانیمشاغل سخت و ز مهیدرصد حق ب ۴پرداخت 

   https://youtu.be/N5XPad9Fpywلینک فیلم:  
 

گزارش   – رازیکارگران روزمزد در ش میوخ تیوضعبه خانه! بازگشت یرو یب مزد، یب کار، یب
 ییدئویو

و  یکاریکه از ب دیکن یرا مشاهده م رازیسخنان کارگران روزمزد محروم در ش ییدئویگزارش و نیا در
خود را هم ندارند و شبها   یغذا  هیتوان ته  یحت  گرید  نکهیو ا  ندیگو  یو درآمد خود م  یاسفبار مال  تیوضع

 گذارند. یم نیگرسنه سر بر بال
  https://youtu.be/h24mMpxGVo0لینک گزارش ویدئویی:  

 

کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان جهت تحقق  روزه از طرف  ۴۵االجل اعالم ضرب
 شانیهاخواسته

بند به مفاد جلسه   ۶ماه، کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان با افزودن    بهشتیارد  ۲۸  کشنبهیروز  
به اعتراضات  شان،یهاتحقق خواسته  یروزه برا ۴۵االجل ضرب  نییماه و تع بهشتیارد ۲۲روز دوشنبه 

 بازگشتند. شانماه بر سر کار بهشتیارد ۲۹خود خاتمه داده و روز دوشنبه 
 
 
 

**** 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/-G0hdutm8GY
https://youtu.be/N5XPad9Fpyw
https://youtu.be/h24mMpxGVo0
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 اخبار کولبران 
 

 بانه و سردشت  یدر مناطق مرز  ینظام   یروهایقتل دو کولبر به دست ن
ساعت  ۶. دو کولبر در کمتر از دهندیو سپاه همچنان به قتل و کشتار کولبران ادامه م یمرزبان یروهاین

 .انددهیسردشت به قتل رس زردیهنگاژال بانه و نوکان ـ کان یدر منطقه مرز ینظام یروهایبه دست ن
 کی فرزند جالل با شل یکولبر جوان اهل بانه با نام محمود مراد کی، ٩٩ بهشتیارد ١۴ کشنبهیبامداد 
ساله  ٢٢ یمقتول، محمود مراد ەخانواد کانیاز نزد یکیگفته  به .دیبه قتل رس ینظام یروهاین میمستق

هدف قرار گرفت و با اصابت  یگونه اخطار قبل چیبدون ه ینظام یروهاین یدر مرز هنگاژال بانه از سو
 .است ەبه شکمش، همانجا جانش را از دست داد یاگلوله 

 کولبر در اثر سقوط از ارتفاع  کیو مرگ    یماموران مرز میمستق  کیکولبر بر اثر شل  ۳شدن    یکشته و زخم
از  یاعده یبه سو یماموران در مرز بلسور سفل کیشل ی، در پ ۹۹ماه  بهشتیارد ۱۹شامگاه روز جمعه 

منصور چهارگوشه و  یهابه نام  گریو دو کولبر د  دیکولبر به نام لقمان چهارگوشه به قتل رس  کیکولبران،  
، ۹۹ ماهبهشت یارد ۱۹کردپا، شامگاه روز جمعه  تیگزارش سا به. به شدت مجروح شدند یمحمد ثمیم

قرار  ی ماموران مرز یراندازیهدف ت یاز توابع شهرستان خو  یاز کولبران کرد در مرز بلسور سفل یگروه
به  گریکـولبر به نام لقمان چهارگوشه جان باخته و دو کـولبر د کی روها،ین نیا کیشل یگرفتند که در پ 

 به شدت مجروح شدند. یمحمد ثمیچهارگوشه و م رمنصو یهانام
 

 یحمل جسد و  لمیدر مرز سردشت + ف ینظام   یروهاین  میمستق  کیکولبر بر اثر شل  کیجان باختن  
اهل  لیساله فرزند اسماع  ٣٢«  ایکولبر به نام » کامران موالن کی، ۹۹ ماهبهشت یارد ۲۳شنبه روز سه

 ی روهاین.مرز سردشت جان باخت پانەدر پاسگاه برد ینظام یروهاین کیشل یدر پ الن«ەو»گه  یروستا
اند. قرار داده میمستق کیهدف شل یاز کولبران بدون اخطار قبل یکولبر را به همراه گروه نیا ینظام

 .باشدیفرزند م کی یمتأهل و دارا ایکامران موالن
  https://vimeo.com/418127532  :لینک فیلم

 
 

**** 
 

 فروشان ت اخبار دس
ونک   دانیدر م   یخانم گل فروش محروم توسط ماموران شهردار  کی  یو غارت گلها  یدزد  لمیف

 تهران
 ی ونک تهران گرفته شده، چند تن از ماموران شهردار   دانیاز رهگذران و در م  یکیکه توسط    لمیف  نیا  در

ونک  دانیخانم گل فروش محروم که کارش فروختن گل در م کیشوند که از نبودن  یتهران مشاهده م
خود   یاست را پشت خودرو  شیاستفاده کرده و همه دار و ندار و منبع درآمد او که گلها  تهران است سوء 

بخصوص که در   زد،یانگ  یرا برم  یکه خشم هر کس  یظالمانه و دردناک  صحنه.  خواهند ببرند  یبار زده و م
 یکه برگردد چه احساس یخانم گل فروش وقت نیا نکهیمحدودتر شده و ا اریکرونا منابع درآمد مردم و بخصوص دستفروشان محروم بس وعیش طیشرا

 .خواهد داشت
 

https://vimeo.com/418127532
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 یتوسط دستفروشان در شهر رشت را مشاهده م ی ماموران شهردار یو گوشمال یری ه درگسال گذشته است که در آن صحن رماهیمربوط به ت لمیف نیا

 .و ضبط بساطشان را دارند یدر شهر رشت با هجوم به دستفروشان محروم قصد جمع آور یعتیشر ابانیخ دانیدر دهانه م ی. ماموران شهردار دیکن
 ی پناه مواجه م یدستفروش ب  نیبا اعتراض ا یکنند و وقت یاز دستفروشان محروم م یکی لیاقدام به برداشتن وسا  یابتدا ماموران سد معبر شهردار  در

و او را  ختهیچرا چند نفره سر او ر ندیگو یکنند. که مردم و دستفروشان حاضر در محل زبان به اعتراض گشوده و م یم یشوند اقدام به ضرب و شتم و
و  یکه شروع به گوشمال زندیخ یدستفروشان به جوش آمده و به مقابله با دستفروشان بر م هیناگهان خون مردم حاضر در محل و بق نجایا در.زنند یم

گذارند  یسخت شده پا به فرار م طیشرا نندیب یکه م یقبل در حال غارت و ضرب وشتم بودند وقت قهیکنند.  ماموران که تا چند دق یکتک زدن آنان م
 دهند. یم یاو را گوشمال یمردم افتاده و حساب ریاز آنان گ یکی که

  https://youtu.be/z0QJtMJLJi4لینک فیلم:  
 

 شهرستان سیمرغ   یفروشان و کسبه روزبازارهادست  یتجمع اعتراض
استان  در مرغیشهرستان س یفروشان و کسبه روزبازارهااز دست یماه، جمع بهشتیارد ۲۹روز دوشنبه 

 .برپا کردند یشهرستان تجمع اعتراض نیا یمقابل فرماندار یشتیمع یفیمازنداران، در اعتراض به بالتکل
به  یدگیتجمع را رس نیشان از اهدف مرغ،یشهرستان س یو کسبه معترض روزبازارها فروشاندست

به  یدگیکرونا با آن مواجه هستند، عنوان کرده و خواستار رس روسیو وعیکه از ش یمشکالت فعل
 شان شدند. مطالبات

را   یدیتول  عیکرونا، اکثر کارخانجات، معادن و صنا  روسیو  یصعود  ریگسترش و س  رغمینوروز، عل  یرسم  التیپس از تعط ،یکه دولت روحان  یطیشرا  در
 ی فروشاز دست  ریغ  یگریکه منبع درآمد د نیجزء بدون ا انیکسبه و بازار ان،یم نیگاه کرونا فرستاده است، در انموده و کارگران را به قتل یاندازراه

 .برندیبه سر م یشغل یفیبالتکل تیکماکان در وضع کنند، نیرا تأم شانیزندگ نیسنگ یهانهیداشته باشند تا بتوانند هز
 

**** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/z0QJtMJLJi4
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 ایران و زحمتکشان کارگران 

  و دستفروشان در ایران  مربوط به کارگران؛ کولبران سایت 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
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