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 ؛ در آن روزها چه گذشت؟ ۱۳۸۸سال پس از اعتراضات خردادماه سال  ازدهی
 

در  رانیمردم ا راسریگسترده و س سال از سلسله اعتراضات ازدهی
برآمده  طیدر شرا ،ی. آن اعتراضات توفانگذردیم ۱۳۸۸خرداد سال 

 جیاز باال گرفتن جنگ و جدال در راس هرم قدرت، پس از اعالم نتا
که از اختالف  ریناگز ی؛ جدالشکل گرفت یجمهور استیانتخابات ر

 یاسیاستمرار »بقاء« نظام س  یعنیواحد،    یهدف  یبرا ریدر انتخاب مس
 .ناساز با عصر حاضر، سربرآورد

 ،یاکوچک از جانب خامنه یآن مقطع، پس از غفلت یاسیس یفضا
به اصطالح  یکنترل ناشده را به نامزدها یاآنگاه که اجازه مناظره

 .شد یداد، به شدت دو قطب یانتخابات
که انگار تجربه  یاخامنه یبود کوچک، اما برا یغفلت ن،یا گرچه

سال به درازا  کیآن اقدام شاه اگر  جهیبه ارمغان آورد. نت زیانگهول یفته باشد، عواقباز خاطرش ر اش،یاز سرنگون شیشاه، دو سال پ یینمایدمکراس
و  یاروزه هم از خامنه کی یافرجه ،یدمکراس شیاز آن نما یاشمه نک،یشود، ا انینما ینظام سلطنت یسرنگون یتا در قامت اعتراضات مردم برا دیکش

 .کردیم غینظامش در
 هاابانیشمرده و به خ  متیانتخابات، فرصت را غن جیپس از اعالم شتابان نتا ،یو نابرابر  ضیو تبع  یو ستم و خودکامگ  دادیبه ستوه آمده از سه دهه ب  مردم
و پاسخ به مطالبات  یستادگی»ا انهیبود، در م یکه نامش بر زبان معترضان جار یموسو نیرحسیکنند. م ادیخود را فر یشدند تا مطالبات اصل ریسراز

 .درست را نداشت ریانتخاب مس یارای «،ینگیهزیب کینجات نظام با تاکت یمردم« و »استراتژ یاسیس
 نیبودند را نداشت. به هم نیادیبن راتییکه خواهان تغ یبود، توان و اراده همراه شدن با مردم دهینبر ه«یفق تیکه بند ناف خود را از نظام »وال یموسو

او را  یاحذف خامنه غیت تا،ینها نکهیتا ا کردی رنگ اکتفا مکم یکوتاه و حضور یاهیبه اطالع یهر از گاه ام،یآن ا یسب سمت باد توازن قواخاطر بر ح
 .روانه »حصر« کرد

 یدایآن کاند ای نیمردم، در ا یاعتراضات خود افزودند؛ چراکه خواست اصل را پرداختند و روز به روز بر دامنه نهیهز نیشتریاستوار ب یااما با اراده  مردم
 «یآزاد ادیداشتند؛ »فر یگرید ادیشد. مردم فر یخالصه نم یجمهور استیر یبرا یاخامنه

در آوردند. در  زکیبعدها سر از کهر ایقرار گرفتند و جان باختند و  یبرکفان لباس شخص غیو ت یتیمأموران امن میمستق ریها نفر هدف تآن روزها، ده در
 .دادندیسر م یآزاد یشد که ندا ی»ندا«، سمبل مبارزات مردم انهیم نیا

 .شست و قلبش را نشانه رفتن کرشیبر پ یاخامنه یکتاتوریستم و د غیدر سر داشت؛ اما ت یآزاد یآمد. او سودا ابانیآقاسلطان همراه مردم به خ ندا
 .نمود داریخفته را ب یفروزان در اعتراضات مردم شد و وجدانها یبه شعله ا لینابهنگام ندا، تبد مرگ

 .کرد ادیبزرگ«  بعدها از آن تحت عنوان »فتنه تی( اوج اعتراضات آن سال بود که حاکمماهید ۶) ۸۸سال  یعاشورا
 .جور و ستم بود تیمردم در برابر حاکم ییآراصف ری(، استمرار قانونمند و تکامل در تقد۹۸و  ۹۶ یهاسال ژهیبعد )به و انیسال یهازشیخ

مدد جست؛ از  یعیو طب یجنبش، از اقدامات ساختگ یابیو عمق یریگممانعت از اوج یبرا تیماه سال گذشته، حاکمآبان کنانیبن زشیاز خ پس
 .کرونا در کشور روسیو وعیآن تا گسترش ش گناهیب نیسرنش ۱۷۶و کشتار  ینیاوکرا یمایکردن هواپسرنگون

ترفندشان هم بگذرد و  نیکه ا دیینخواهد پا یریاما د کنند؛یکردن مردم، سوءاستفاده م ریگنیزم یکرونا، برا یماریاز ب یناش یهااز انبوه کشته آنها
را  رانیقدبرافرازند و »خس و خاشاک« حاکم بر ا یاسالم ینظام جمهور تیباالتر در مقابل تمام یو معترضان به نظم موجود، در مدار رانیشورشگران ا

 براندازند.
  https://youtu.be/ipRNz0cKIkYلینک فیلم:   

 

https://youtu.be/ipRNz0cKIkY
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 عامل هفت تپه و رشوه به دولتمردان ریمد یگیاسدب یاردیلیم ۱/۵ یکالهبردار یپشت پرده ماجرا
 شکرین یاول پرونده تخلفات ارز  فیمتهم رد  یگیاسدب  دیام

هزار دالر به همسر استاندار ۲۰۰هفت تپه ، فاش کرد  که 
 .خوزستان داده است

 نی)چند  یسفر استاندار و خانواده و  نهیفاش کرد که هز  وی
 نیخانواده و وابستگان( را خودش پرداخت کرده است. ا

 نیاست و همچن  یهزار دالر  ۲۵و تور   هاطیشامل؛ بل  نهیهز
ه به همسر استاندار خوزستان داده هزار دالر ک ۲۰۰مبلغ 
 .است

متهم   یگیاسدب  دیامپرونده اعالم کرد    نیدادستان ا  ندهینما
او، اتهام  فرخواستیپرونده است که در ک نیاول ا فیرد

 یو پول یاخالل در نظام ارز افتهیسازمان  ی»سردستگ
 یهاارز  رمجازیقاچاق عمده ارز و معامالت غ  قیکشور از طر

 .عنوان شده است «یدولت
 !شده است نی!« و البته توسط دادگاه متهم به آلوده کردن مسئولدیخر توانیم یرا در هر مقام یاعتقاد دارد »هر کس یگیاسدب

متهم درباره شخص دادستان  نیکرد اما اظهارات ا دییر خوزستان را تابه استاندا یدرباره مطالب انتساب یگیاظهارات اسدب یاهیتهران در اطالع یدادستان
خوزستان خالصه   ارکرد که البته موضوع دادن رشوه مطمئنا به فقط استاند بیتکذ  یرا را به شکل مشکوک نهیزم نیدر ا  یو بازپرس  یکل کشور و فرزند و

 .موضوع اشاره کرده است نی!« به ادیخر توانیم یرا در هر مقام یجمله خود که »هر کس نیبه وضوح در ا یگیشود و اسدب ینم
 یپرونده موارد نیاست در ا یحاک دهیتپه اخبار رسهفت شکریشرکت ن رهیمد ئتیه سیو رئ رعاملیگزارش داد؛ پس از بازداشت مد زین  لنایا یخبرگزار

 .وجود دارد نیسنگ یهاپرداخت رشوه نیو همچن یدالر ارز دولت ونیلیاز جمله سوءاستفاده از صدها م
با  کردندیبود و کارگران فکر نم یگیهفت تپه، ناظر به عملکرد اسدب شکریدر تجمعات سال گذشته کارگران ن یاز اعتراضات کارگر یقابل توجه بخش

 .با او برخورد کند ییاه قضااش، دستگتوجه با ارتباطات گسترده
 ۲۸به دو جوان  ثیپر حرف و حد یندیتپه را در فرآهفت شکریصد سهام شرکت کشت و صنعت ندر، صد۲۰۱۶در سال  یسازیکه سازمان خصوص یوقت
قلم  کیشدند که تنها  یمالک شرکت پرداخت،شیتومان پ اردیلیم ۶بودند که فقط با  یهمان کسان گریشخص د کیو  یگیساله واگذار کرد، اسدب ۳۱و 
 .مرغوب بود نیهزار هکتار زم ۲۴آن،  یهاییدارا زا

 جادیهفت تپه فقط منحصر به عقب انداختن پرداخت حقوق کارگران و ا شکریشرکت ن رانیتخلفات مد دهدیحال اسناد به دست آمده نشان م نیع در
 بدونمواجه شدند که البته  یدولت یارزها کردنهیو هز افتیهمچون سوءاستفاده در در یبلکه آنها با اتهامات مهم ست،ین یدر جامعه کارگر یتینارضا

نظام است که کارگران  نیدر ا یاز محصوالت فساد سرتاسر گرید یکی زین نیو ا ستین ریوجه امکان پذ چیبه ه یو حکومت یدولت یمقامات باال یهمکار
 نشانده است. اهیو مردم محروم را به خاک س
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 شهیاز هم کارتریب یکارگران فصل جان کارگران؛ یکرونا بال
و کمک در  یبانیبه پشت ازین نیشتریاقشار جامعه هستند ب نیکه از محروم ترفصلی کارگران 

 .کرونا را دارند وعیاز ش یرکود ناش طیشرا
کارگران   ژهیو  از همه کارگران، به  شیب  ران،یکرونا در ا  روسیاز گسترش و  یبحران ناش  شک،یب

 آنان را در برابر  دولت حاکم،و روزمزد را تحت فشار همه جانبه قرار داده و  یفصل
رها کرده ، بدون هیچ حمایت و پناهی،  یو گرسنگ  یشغل  یناامن  ،یکاریو ب  روسیفاجعه کرونا و

 .است
 ادیبه فر شانشتیکـرونا بر اشتغال و مع روسیو وعیش ریاز تاث یناش یاز فشارها کارگران

 .است تیواقع نیا یایگزارش گو نیاز کارگران روزمزد در ا یسخنان برخ انیم نیاند. در اآمده
ها، و مسافرکش  یرانندگان تاکس  ها،یموتورکیپ  ،یکمتر از ده نفر، مشاغل خانگ  یهاکارگاه  ،یو بخش خدمات  یکارگران روزمزد، کارگران ساختمان  انیم  در

 .روبرو شدند یجد بیبحران با آس نیهستند که در ا یها و … از جمله مشاغلدستفروش ها،ینظافتچ ،یلوازم خانگ رکارانیتعم
 یکاریکـرونا در ب روسیاز گسترش و یها در بحران ناشها و کارخانهکارگاه تیتوقف فعال لیبه دل رانیدر سراسر ا یصدها هزار کارگر رسم ن،یبر ا عالوه

کارگران کرده  «لیتعداز کارخانه ها و کارگاهه اقدام به اخراج  و » یاریشده و  بس لیبزرگ و کوچک تعط عیاز صنا یاریبس دی. خطوط تولبرندیبه سر م
 اند.

 https://youtu.be/sDh5BrLPR6oلینک فیلم: 
 خدمت انیاز حق پاداش پا رانیدرصد کارگران ا ۹۰از  شیمحروم شدن ب

از کاهش حق سنوات کارگران  یگزارش در لنایاخبرگزاری 
خدمت  انیپاداش پا گریکارگران د نوشتخبر داد و  رانیا

 .نخواهند گرفت
گذشته  یهاکه در دهه  یبتیگزارش آمده است مص  نیا  در

بدون وقفه  یرانیبر سر کارگران ا یآسمان یهمچون بال
 یمکرر و پ «یسازحقوقیو »ب «یسازنازل شده، »ارزان

 .بوده است یپ در
 تیوضع نیکه نقطه شروع ا سدینوی در ادامه ملنا،یا

 وانید یعموم اتیه ۱۷۹با صدور دادنامه  باربتیمص
موقت کار   یشمردن، قراردادها  یو قانون  ۷۰عدالت در دهه  

قرارداد دائم   یبوده است که کارگران را از حق مسلم و قانون
 .مستمر محروم ساخت یدر کارها

 یینها یآرزو بیترت نیدائم، قرارداد موقت منعقد کرد و به ا یدر کارها توانیراحت آمده است که مبا ص ۱۷۹گزارش آمده است که در دادنامه  نیا در
 .و ارزان بدل شد حقوقیب یبه کارگر یرانیگرفت و کارگر ا تیرنگ واقع دار،هیطبقه سرما

 .کرد کاریغرامت، از کار ب ایاضافه پرداخت  یالیاو را بدون دادن ر توانیراحت م یلیندارد و خ زیچ چیبر ه ییادعا چیه گریرو، کارگر ارزان د نیا از
 تیاکثر یعنیبود ) کسالی ریکه مدت قراردادشان ز ی: » در اسفندماه سال گذشته، ابتدا کارگران قرارداد موقتنویسدمیاز گزارش  یگریدر قسمت د لنایا

همه کارگران  هب یسازحقوقیب نیا ،یماه سال جار بهشتیدر ارد تیروم شدند و در نهاخدمت مح انیپاداش پا افتیکارگران قرارداد موقت( از حق در
هم دارند، از  شتریب ای کسالهیکه قرارداد  یبودن حق سنوات ساالنه، کارگران قراردادموقت الحسابیعل ی: با اصالح راافتی یقراردادموقت کشور تسر

 «.خدمت محروم شدند انیپاداش پا افتیدر

https://youtu.be/sDh5BrLPR6o
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 شیکه ب ییاز آنجا ندیگویم ی: » فعاالن کارگرسدینویعدالت م وانیهفدهم اسفندماه د ینسبت به را یبا اشاره به اعتراض کارگران و فعاالن کارگر لنایا
 ،یرا نیسال دارند، ا کی ریز ای کسالهیدرصد، قرارداد موقت  ۹۵ نیدرصد ا ۹۰از  شیدرصد کارگران شاغل کشور، قرارداد موقت هستند و باز ب ۹۵از 

با قرارداد  سال تمام یکارگر س کیاگر  یحت ،یرا نیخدمت محروم کرده است. در واقع با ا انیرا از حق پاداش پا رانیدرصد طبقه کارگر ا ۹۰از  شیب
 «.پردازدیبابت حق سنوات به او نم یالیکارفرما ر یکارگاه کار کند، روز بازنشستگ کیشونده در  دیتمد یکسالهی

و  کندیقانون کار اشاره م ۲۴به ماده  خوانید بیعدالتی()بعدالت وانید ریاخ هیشوراها( در ارتباط با اصالح یکانون عال رهیمد اتی)عضو ه یبیحب نیحس
 سال  کیکه مطابق قرارداد  یمدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگر ای نیدر صورت خاتمه قراردادکار، کار مع دیگویقانون کار م ۲۴: »ماده دیگویم
 یایماه حقوق به عنوان مزا کیمعادل  یحقوق، مبلغ نیاس آخرمتناوب، براس ای یسال سابقه اعم از متوال هر یبرا. بکار اشتغال داشته است شتریب ای
 الحسابیقرارداد کار عل انیدر پا یمتناوب، چرا سنوات پرداخت ای یاعم از متوال دیگویبا صراحت م ۲۴که ماده  ی. موقعدیپرداخت نما یکار به و انیپا

اگر کارگر در همان کارگاه، سالها به  یاست، ول یقطع یافتینشد و رفت، سنوات در دیقرارداد، قراردادش تمد ایسال  انیدر پا کارگرنشود؟! اگر  یتلق
 انیاپاداش پ افتی، در۲۴متناوب” ماده  ای یباتوجه به عبارت “اعم از متوال دهدی ( ادامه مشتریب ای کسالهیماهه تا ۳قرارداد )از  دیکارش در قالب تمد

 «.شود یتلق الحسابیدر زمان اشتغال، عل یافتیسنوات در دیخدمت، حق مسلم کارگر است و لذا با
عدالت  وانید یعموم اتیه ۱۷۹مانند دادنامه  گریکنند تا بار د یرا  چماق انیکارفرما وانید یاصالح یرا نیقصد دارند ا رسدیبه نظر م ،یبیگفته حب به

 .ندینما ریقانون کار را به نفع خود و به ضرر کـارگران تفس ۲۴بکوبند بر سر کارگر و ماده  ۱۳۷۵درسال  یادار
کـارگران  ایآ کند؛یصادر م یو را دهدیاثر م بیترت انیکارفرما یسرعت به تقاضاها نیچرا با ا یعدالت ادار وانید دانمی: »من نمدهدی ادامه م یو

 !«ستند؟یکشور ن نیشهروند ا
 در چرام ییکارگر نانوا کی کریشالق زدن بر پ ییرسوا

در شهر  ییکارگر نانوا کی یخرداد ماه، برا ۱۷روز شنبه 
پس  ن،یاهلل برزنام روح  به  راحمدیو بو  هیلویچرام استان کهگ

ضربه شالق صادر  ۵۵شهر، حکم  نیا امام جمعه تیاز شکا
شهرستان چرام، اجرا  یاحکام دادگستر یو در واحد اجرا

 .شد
به  ییکارگر نانوا نیا هیعل تیگزارش، شکا نیاساس ا بر
 ییدر سال گذشته و اظهارنظرها  یانتشار مطلب انتقاد  لیدل

نوشته شده بود که  یمجاز یمطلب او در فضا ریبوده که ز
 ۵۵نوراهلل افشار، امام جمعه شهرستان چرام، به  تیبا شکا

 .ضربه شالق محکوم شد
 نیکاربران، ا ریبا استناد به نظرات نوشته شده سا دادگاه

 نایع راحمدیو بو هیلویاستان کهگ دنظریتوسط دادگاه تجد زین دنظریدر مرحله تجد تایحکم نها نیضربه شالق کرد و ا ۵۵شهروند را محکوم به تحمل 
 .شد دییتا

حکم شد؛  ینشده و همچنان خواستار اجرا تیافشار حاضر به رضا اماو بزرگان شهر،  نیچند تن از معتمد یانیپس از صدور حکم شالق، با وجود پادرم
 .احکام شهرستان چرام اجرا شد یحکم شالق در واحد اجرا زین تاینها

وگو با تابناک، تالش کرد نقش خود درگفت ،یو انتقادات گسترده از و یمجاز یخبر در فضا نیخرداد ماه، پس از انتشار ا ۱۹افشار روز دوشنبه  نوراهلل
جداگانه به مردم  یهاامیمتعدد در قالب پ یهانیکارگر، »توه نیاو از ا تیشکا لیباره ادعا کرد که دل نیدر ا افشار،. پاک کند یحکم نیچن یرا در اجرا

 یرفتار خود، در ادامه ادعا نیا ییجرم و رسوا یسازپاک یجمعه شهرستان چرام برا امام .«امام جمعه سابق بوده است یشخص لیمسا ینمازگزار و حت
خردادماه بدون  ۱۷که روز شنبه  نینداشتم و به گمانم که مختومه شده است. تا ا یاز پرونده اطالع گذشت،یاز پرونده م یادیخود افزود: »چون مدت ز

 .«آن مطلع شدم یو اجرا یاز دوستان از را یکی قیخرداد، از طر ۱۷شد و بنده عصر روز شنبه  احکم اجر نیداشته باشم، ا یعبنده اطال نکهیا
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موضوع  نیاز ا یکرد که در صورت آگاه دیحکم تاک یدرباره اجرا یرساندر ادامه گفت که با دادستان شهر تماس گرفته و ضمن انتقاد از عدم اطالع او
 .شدیآن م یمانع اجرا

 یستان انتقاد کرده و در صورت آگاهاست که به داد یمدع یحال از منکر شهرستان چرام، در یستاد امر به معروف و نه سیافشار، امام جمعه و رئ نوراهلل
 .شده بود معهدر نماز ج راحمدیو بو هیلویاستان کهگ ییاجرا یهادستگاه رانیاز مد یخواستار شالق زدن برخ زین ترشیکه پ شدیحکم م یمانع اجرا

احکام  یدر واحد اجرا زیخرداد ماه ن ۱۲روز دوشنبه . استهفته  کیدر ابراز نظر  یحکم شالق برا یمورد اجرا نیدوم نیاست که ا یادآوریبه  الزم
 فرود آمد.، ۹۸شدگان تجمع روز کارگر سال مقدم، از بازداشترسول طالب کریضربه شالق بر پ ۷۴ ن،یمستقر در زندان او یتیامن یدادسرا

 یاو حرفه یاز طرف سازمان فن یصدور کارت مهارت کارگران ساختمان نهیهز یبرابر ۱۰ شیافزا
 یکارگران ساختمان یصنف یهاکانون انجمن سییر بینا

 یماه از سال گذشت، اما تاکنون خبر۴ نکهیبا اشاره به ا
 یگفت: »سازمان فن  ست،ین  یکارگران ساختمان  تیاز حما

کارت  یسازمان را برا نهیباره سهم هز کی یاو حرفه
 «.برابر کرد۱۰مهارت 

 یصنف یهاکانون انجمن سییر بینا ،یسادات یهاد
 م،یتسن یوگو با خبرگزارکارگران ساختمان در گفت

گفت:  یو دستمزد کارگران ساختمان مهیب تیدرباره وضع
دولت   یتیحما  یهااز کارگران مشمول بسته  ی»بخش کم

 .«شدند
پرداخت نشده  یزیچ شدگانمهیربیو نه به غ شدگانمهیکنون نه به بنداشته است، تا یرا از کارگران ساختمان یمیمستق تیادامه داد: »دولت حما یو

 .«ستین یکارگران ساختمان یبرا تیاز حما یماه از سال گذشت؛ اما تاکنون خبر ۴است؛ 
 مهیب یبرا یزیناچ هی، سهم۹۸سال  انیگفت: »در پا یکـارگران ساختمان مهیب هیدرباره سهم یارگران ساختمانکـ یصنف یهاکانون انجمن سییر بینا

 «اعالم نشده است یهنوز برنامه ا ۹۹سال  یهزار نفر بود؛ اما برا ۷۰حدود  یزیناچ یدر نظر گرفته شد که رقم یکـارگران ساختمان
تحت پوشش  دیاند، باقرار گرفته دییکه مورد تا ییهاهمان نظر سال گذشته است. بر اساس سامانه، آن  یکارگران ساختمان مهیافزود: »نظر ما درباره ب یو
بارها داده  ئوالنمس یاز سو یادیز یشعارها یاز کارگران ساختمان تیحما ینظر وزارت کار است؛ برا ریز ی. سامانه کارگران ساختمانرندیقرار بگ مهیب

 «نشده است یاتیشده است؛ اما عمل
بازار وجود ندارد.  نیچراکه رونق در ا برند؛یبه سر نم یخوب طیدر شرا یرونق ندارد، گفت: »کـارگران ساختمان یکه کار ساختمان نیا انیبا ب یسادات

 «.اندنداشته یچند ماه گذشته درآمد یهستند و ط کاریب یدرصد کـارگران ساختمان ۵۰حدود 
 نیانگیکارگر م  کیروزمزد هستند گفت: »درآمد روزانه   یکه کـارگران ساختمان نیبر ا  دیبا تاک ،یکارگران ساختمان  یصنف  یکانون انجمن ها  سییر  بینا
از ثبت  ودسهم خ نهیهز ،یاو حرفه یسازمان فن یطیشرا نیهزار تومان است؛ درچن ۱۵۶ها، حدود ماه آن کی مهیهزار تومان و حق ب ۱۰۰تا  ۸۰ نیب

 «.برابر کرده است ۱۰نام کارت مهارت را 
هزار تومان بود؛ اما اکنون   ۵حدود    یاو حرفه  ین فنهزار تومان، سهم سازما  ۴۵ تیدر نها  کرد،یکارت مهارت اقدام م  افتیدر  یبرا  یگذشته اگر کارگر  در
و حرفه  یفن انسازم یعنیهزارتومان است.  ۵۰حدود  یاو حرفه یکند که سهم سازمان فن نهیهزار تومان هز ۱۰۰حدود  دیثبت نام با یکارگر برا کی
 .برابر کرده است ۱۰سهم سازمان را  یا
 یمیکه بخش عظ یطیکمبود منابع خود را جبران کند؛ در شرا یکـارگران ساختمان بیاز ج دیاظهار داشت: »اگر سازمان کمبود منابع دارد، چرا با یو

 «دهد؟ شیبرابر افزا ۱۰خود را  نهیهز دیهستند، چرا سازمان با کاریب یاز کـارگران ساختمان
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 ییکارفرما چیبرند. ه یبه سر م یهستند و در فقر وحشتناک نینشاز دو ماه است که خانه شیب یتمانکش ساخو زحمت فیافزود: »کارگران شر یسادات
کارگر  زاره ۷۰تا  ۶۰ نی. در حال حاضر بردیباشند، به کار گ روسیآن که ممکن است ناقل و میرا از ب یکرونا، کـارگران ساختمان لیبه دل ستیحاضر ن

 در سراسر کشور وجود دارد.« مهیب ینشده و متقاض مهیب یساختمان
 مبارزه با کار کودکان یکودکان کار در روز جهان تیوضع ابندهی شیافزا وخامت

، کودکان کار .مصادف است مبارزه با کار کودکان یبا روز جهانخرداد  ۲۳
 .شوندیبه خدمت گرفته م  داریهستند که به صورت مداوم و پا کودکان کارگر

و آنها را از تجربه  داردیکودکان را از رفتن به مدرسه باز م نیکردن، ا کار
آنها را  یو جسم یسالمت روح ت،یوضع نی. اسازدیم بهرهیب یداوران کودک

خطرناک و   یبهداشت و انجام کارها ه،یکار از نظر تغذ  کودکان.کندیم  دیتهد
 .برندینامطلوب به سر م اریبس طیحاد، در شرا

 ریعلم و فن، قدرت رقابت با سا  لیاز آموزش و تحص  یریگعدم بهره  نیهمچن
کودکان سلب  نیاز ا شتریسالم را هر چه ب یزندگ کی جادیکودکان در ا

کنون تعداد کودکان کار در سطح جهان به تا ۲۰۰۰آنکه از سال  ا. بکندیم
بوده و  شیدر حال افزا رانیآمار در ا نی٪ کاهش داشته است، اما ا۳۰ زانیم

حدود   نرایا  در.گستر شده استو جهان دامن  رانیدر ا  یکاریرفتند و ب  نیها از باز اشتغال  یلیکرونا، خ  روسیو  وعیش  لیهست. به خصوص که امسال به دل
ها به کار کودکان آنها وابسته است. از درآمد خانواده یو بخش مهم باشدیکار کودکان م یها علت اصلاند. فقر خانوادهشده ییکودک کار شناسا ونیلیم۲
اگر کار کودکان به طور کامل حذف  ینظر فعاالن حقوق بشر حت از.کنندیسخت و خطرناک کار م طیاز کودکان کار در شرا یمیکه ن ستیدر حال نیا

 چگاهیه رانیمهم در ا نیا.شان را بهتر کندآنها و خانواده تیوضع تواندیکه مجبور به کار هستند و آموزش آنها م یکودکان یبهتر برا طیشرا جادینشود، ا
نظر دولت به فروش  ریو ز یکه محصوالت آنها به طور قانون گرداندیرا م یعیصنا یهادر نظر گرفته نشده است؛ هر چند که دسترنج کودکان کار، چرخ

 نهادها.که داشته باشد  خواهدیبر آن دارد و نه م  یاست؛ دولت، نه نظارتها پنهان ماندهاست که از چشم  یادهیپنهان کودک پد  کاِر.شودیو مصرف م  رسدیم
 .رسدیم ییو نه دستشان به جا رودیفرو م یبه گوش کس شانینه صدا زیاند ننهاد که خودجوش شکل گرفتهمردم یهاو انجمن

 کند،یکار م  یو به صورت پنهان  ستین  دیدر معرض د  یلیکه کودک خ ییاست؛ در مکانها  «یجنس  ی»آزارها  دهیتر کار کودک، پدپنهان یهااز جنبه  یکی
کودک  ِیکه روند افسردگ شودیهمه باعث م نهایا.است که متوجه کودکان کار است یدیتهد نیتریاست که اصل یجنس یآزارها نیهم یمشکل اصل

اقدام به  یحت ای یخودزن د،یشد یافسردگ تواندیآن م جهیکه نت ردیبه صورت آرام و آهسته در وجود او شکل بگ یخشونت درون کیشود و  دیکار، تشد
 یکودک و فشار خارج از تحمل، به راحت یبرا نیبه شمار آورد؛ چرا که کار سنگ دیبا دهایتهد نیرا هم از جمله هم ادیبه اعت شیگرا.باشد یخودکش

 نیقوان نیو رو کردن ا ریدر قانون کار و ز ینظر اساس دیپنهان، تجد داتیتهد نیمبارزه با ا حلراه.آوردی و مواد مخدر را در او به وجود م ادیبه اعت شیگرا
و حذف شوند، خطرناک  ریدستگ دینگاه که کودکان کار با نیکند؛ مثال ا رییتغ یستیو نگاه حاکم بر کار کودک با یاصل کردیرو نیهمچن.ستمگرانه است

 تیدر مورد واقع یو ارائه گزارش هیتهبه  میتصم یهر نهاد مدن خورد،یگره م تیحاکم یهمه مسائل و  مصائب در باال شهیکه ر ییاز آنجا رانیا در.است
و ترس که موجب  ینگران نیا ایشود، و  دهیو زندان کش یریممکن است که کارش به دستگ رد،یبگ ییروستا ای یکارگاه شهر کیکودکان کار در 

 .شوند ینم کیشود، عموما افراد و نهادها به آن نزد شانیهاآنها از خانواده ییو جدا گناهیکودکان ب یریدستگ
را خشکاند.  رانیدر ا یاجتماع یدردها نیا شهیر دیکند. با رییمحور« که به دنبال پاک کردن صورت مساله است، تغنگاه »جرم نیابتدا ا دیبا نیبنابرا

 .است رانیهمه مشکالت مردم ا یفاسد و غارتگر است که علت اصل یتیدر حاکم شهیر
 !«نه مبارزه با »کودک کار دهدیزد که مبارزه با »کار کودک« جواب م ادیفر دیرسا با یرا با صدا نیا

 !اعدام تکارانهیجنا وهیآنها به ش یکیزیو نه مبازره با معتاد و حذف ف دهدیجواب م ادیکه مبارزه با اعت همانگونه
 برکنده شود. رانینظام از ا نیا شهیکه ر یشود تا روز یحل نم نهایا و
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  https://youtu.be/Ba40ztz_KTc   لینک فیلم: 
 هدف مهار خشم کارگران زه؛یکارگر هو یخوزستان در خصوص خودکش  ندگانینما هیانینفت و ب رینامه وز

عمران  زه،یهو ینفت دانیم یمانکاریکارگر پ یخودکش با
و پخش خبر  هیدر محل کار خود در عسلو مقدم،یروشن

نفت به تکاپو  ریزنگنه وز ،یمجاز یها و فضاآن در رسانه
حادثه  نیا یریگینشان دادن، دستور پ یافتاده تا با خود

 .داده باشد ییرا به مشاور خود، شمسا
احقاِق  یکه او برا یزمان د،یپرس ریاز جناب وز دیبا

موقع دستور  چرا آن د؟یحقوقش اقدام کرد کجا بود
 یِ ! مگر بار اول است که کارگران براد؟یصادر نکرد  یریگیپ

اند و مگر باِر آخر خواهد کرده تیاحقاِق حقوِق خود شکا
 !بود؟
حقوِق خود هم  یِ هاکارگران از گرفتِن حداقل یوقت

 شان ِیتینارضا  ِیصدا  یبا خودکش  نکهیدارند جز ا  یاچه چاره  گرید  ست،یجز زندان و حبس ن  یزیشان هم جوابش چاعتراِض  ِیهستند و صدا  دیمحروم و ناام
 !برسانند؟ گرانیرا به گوِش د

چرا  ست؛ین هیبه نوشدارو بعد از مرگ سهراب هم شب د،یاعمل انجام شده افتاده یریگیبه فکر پ مقدمیعمران روشن یخودکش عیپس از انعکاس وس نکهیا
 !درد امیو مرهم و الت دیاآمدهکه صورت گرفته بر یمرگ یریگیکه تنها در صدد پ

 حادثه را به مشاور خود داده نیا یریگینفت دستور پ ریگفت: »وز لنایبه ا مقدم،یعمران روشن یبا اشاره به خودکش زین یفعال کارگر نژاد،یالنیگ اریماز
 تیکه وضع  دانندینم ای! آاندازند؟یها را عقب مماه حقوق  ٤از    شیشان بمجموعه  ریز  یهایمانکاریکه در پ  دانندیها نمآن  ایکه آ نجاستیاست؛ اما سوال ا

 «کارگران شده است؟ یفسردگموجب ا یمانکاریپ یهاکارگران در شرکت یرفاه
از  یدر برخ دهند؛یو سنوات نم یدیگاهًا به کارگران ع یمانکاریپ یها: »در شرکتدهدیادامه م ،یمانکاریمطالبات کارگران پ تیبا اشاره به وضع یو
دستمزد  تومانهزار  ۶۰۰و  ونیلیم ٣روز کار فقط  ۲۴زن با شده است. به عنوان مثال به کارگر سنگ نییتع ۹۷سال  هیها، نرخ حقوق بر پاشرکت نیا
 اند.«کرده نییحقوق تع ونیلیم ۴جوشکار هم  یو برا دهندیم
ها آب گرم ندارند؛ در نفر اسکان دارند؛ گاهًا حمام ٥ یال ٤و در هر خوابگاه،  ستیخوب و مساعد ن یمانکاریخوابگاه کارگران پ طی: »شرادیافزایم یو

 «.است یطوالن اریجنوب بس یو ساعات کار در گرما ستین یکاف یشیسرما لیها وساو گرم جنوب، در کانکس یشرج یهوا
 ،یانسان یروین نیتام یهاهمان شرکت ایها شرکت نیباشد؛ ا یمانکاریپ یهاحذف و زدودن شرکت دیاقدام در وزارت نفت، با نیاول نژاد،یالنیگفته گ به

 .ندیافزایو به سود خود م زنندیم توانندیکه م ییکارگران تا جا یو صنف یاز حقوق شغل

 ران یاخبار تجمعات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ا
 

هفت تپه در اعتراض به  شکریکارگران اخراج شده مجتمع کشت و صنعت ن  یجمع اعتراضت
 یکاریب

مجتمع کشت  یرونگهداریبخش صنعت و تعم یکارگر اخراج ۶۰از شیروز پنجشنبه اول خرداد، ب
شرکت دست به تجمع  تیریمقابل ساختمان مد ،یکاریهفت تپه، در اعتراض به ب شکریوصنعت ن

  نینشعالوه بر خانه ،یبردارفصل بهره افتنی انیپا با .زده وخواهان بازگشت به کار شدند یاعتراض

https://youtu.be/Ba40ztz_KTc
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کار مستمر و تحت عنوان  یو دارا یفن یروهایکه ن یرونگهدارینفر از کارگران بخش صنعت و تعم ۶۰از  شی، ب برینفر کارگر ن ۲۰۰۰از  شیشدن ب
 د.شدن کاریبودند، از کار ب زین یفصل

 ماه حقوق نیسراوان نسبت به عدم پرداخت چند یاعتراض کارگران شهردار
و بلوچستان نسبت به عدم   ستانیسراوان در استان س  یخرداد ماه، کارگران شهردار  ۷روز چهارشنبه  

سراوان  یشهردار کارگران .افتاده خود دست به اعتراض زدندماه حقوق عقب نیچند افتیدر
: »سه ماه است که مطالبات ما پرداخت نشده است و عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران ندیگویم

 .«میبه سر ببر ینامناسب اقتصاد تیسراوان، موجب شده که در وضع یشهردار
 

 هفت تپه شکریمجتمع کشت و صنعت ن راتیتن از کارگران واحد تعم ۷۰اخراج 
 یو نگهدار ریهفت تپه که در واحد تعم شکریمجتمع کشت و صنعت ن یتن از کارگران فن ۷۰
ها، بودن کار آن یبر فصل یکارفرما مبن یکارخانه مشغول به کار بودند، بنا بر ادعا نیا آالتنیماش

هفت تپه، از  شکریمجتمع کشت و صنعت ن یانسان یروین یدستور کارفرما به .شدند کاریاخراج و ب
ها، بودن شغل آن یکارخانه، به بهانه فصل نیا راتیتن از کارگران واحد تعم ۷۰خردادماه، ۴روز شنبه 

 از کار اخراج شدند.
 در پرداخت حقوق ریشمال نسبت به تأخ یحفار یمانکاریاعتراض کارگران پ

نامناسب   طیشمال، در اعتراض به شرا  یحفار  یمانکاریاز کارگران پ  یخرداد ماه، جمع  ۱۱  کشنبهیروز  
گفتند: »معمواًل حقوق ما با  کارگران.در پرداخت حقوق خود، دست به اعتراض زدند ریو تأخ یشغل

ما به مراتب کمتر از  یافتیو در یمزد یایکه مزا نیضمن ا شود؛یپرداخت م ریروز تاخ ستیده تا ب
 است.« یکارگران رسم

 یرانبازنشسته شرکت واحد اتوبوسکارگر  کریضربه شالق بر پ ۷۴ یحکم ضدانسان یاجرا
خرداد ماه،  ۱۲تهران، روز دوشنبه  یرانشرکت واحد اتوبوس یکایسند یه از سوبه خبر منتشر بنا

کارگران شرکت   یکایکش بازنشسته سندکارگر زحمت  مقدمرسول طالب  کریضربه شالق بر پ  ۷۴حکم  
  تهران اجرا شد. یرانواحد اتوبوس

و حرکت  ریس یمانکاریاعتراض کارگران پ
 آهن نسبت به اختالف دستمزدراه

 

 ضیآهن، از اختالف دستمزد، رفع تبعو حرکت راه  ریس  یمانکاریخردادماه، کارگران پ  ۱۲روز دوشنبه  
 .شرکت اعتراض کردند نیا یو قرارداد یخود و و کارکنان رسم نیب یایدرپاداش و مزا
 ماه حقوق ۵آب جاسک در اعتراض به عدم پرداخت  خانههیکارگران تصف یتجمع اعتراض

شان نسبت به خانه آب جاسک درادامه تداوم اعتراضات هیخرداد ماه، کارگران تصف ۱۷روز شنبه 
 یاستان هرمزگان دست به تجمع اعتراض سال سنوات، مقابل شرکت آب و فاضالب واداره کار شهرستان جاسک در  ۲و    انهیماه حقوق ماه  ۵پرداخت نشدن  

 .زدند
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 آبادان شگاهیپاال یصنعت یو اعتصاب کارگران شهردار یتجمع اعتراض
آبادان، دست از کار  شگاهیپاال یصنعت یاز کارگران شهردار ی، جمع۹۹خرداد ماه  ۱۹روز دوشنبه 

 .زدند یدست به تجمع اعتراض شگاهیپاال نیا یو در مقابل ورود دهیکش
عنوان  شانیو اعتصاب خود را پرداخت نشدن مطالبات مزد یتجمع اعتراض لیاز دال یکی معترضان

 .«میانکرده افتیحقوق امسال را در لیو سنوات سال قبل و تعد یدیکرده و گفتند: »متاسفانه ع
 

کشاورزان غرب  یشعار تجمع اعتراض م؛ییآیبه شهر نم یو نوکر یکارگر یبرا گرید
 ناصفها
از حقابه و امتناع  تی، کشاورزان غرب اصفهان در اعتراض به محروم۹۹خرداد ماه  ۲۰شنبه روز سه
کاشت محصوالت در تابستان، مقابل  یآب وعده داده شده توسط مقامات به آنها برا نیاز تام

: »ما بودندنوشته    ،یتجمع اعتراض  نیدر ا  کشاورزان .برگزار کردند  یاصفهان تجمع اعتراض  یاستاندار
 « .مییآیبه شهر نم یو نوکر یکارگر یبرا گریکشاورزان غرب د

  LakGqJ4v4-https://youtu.be/z لینک فیلم: 
 

 بازار تیشان و وضعدست یکاران گچساران نسبت به ماندن محصول رواعتراض گوجه
فروش  نییپا متیبازار و ق تیو اعتراض خود را نسبت به وضع یتینارضا یگچساران کارانگوجه

 یکاران گچسارانگوجهاعالم کردند.    یروزماه زحمت شبانه  ۴خود پس از    سخت  طیشان و شرامحصول
که  ییتا جا  گذارندیپشت سر م  ار  یروزگار سخت  مت،یبودن ق  نیینامناسب بازار و پا  تیوضع  لیبه دل

 هستند. مانیاز کرده خود پش
 https://youtu.be/yTK6DsEY680لینک فیلم: 

 دره آق یمعدن طال کاریطلب و بکارگر حق  یماه زندان برا ۲۱
دره، بنا به آق یمعدن طال کاریکارگر حق طلب و ب کزاد،ین وشیخرداد ماه، دار ۲۱روز چهارشنبه 
 یماه حبس راه ۲۱تحمل  یبرا ،یتومان ونیلیم ۵ مهیجر نیعدم تام لیو به دل هیحکم قوه قضائ

است؛ آن زمان  ۹۶دره در بهار از متهمان پرونده آق کزادین وشیگزارش، دار نیاساس ا بر .زندان شد
ها پرونده آن یجهت درخواست کار، تجمع و اعتراض کردند که برا یاز کارگران و مردم محل یتعداد
 رااو اج یها، حکم برامتهمان بود و اکنون بعد از ماه نیجرء هم زین کزادین وشیشد که دار لیتشک

 شده است.
 سال خود ۱۴در اعتراض به مطالبات  رازیبازنشسته مخابرات راه دور ش کارگرانتجمع 

بازنشسته شرکت مخابرات  ۱۳۰۰از  یندگیبه نما رازیاز کارگران بازنشسته مخابرات راه دور ش یجمع
افتاده خود در محل خرداد ماه، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات عقب ۲۲راه دور، روز پنجشنبه 

، نسبت به پرداخت نشدن معترضان  .زدند یاستان فارس دست به تجمع اعتراض  یادار  یشورا  یبرگزار
مخابرات راه  یکنون ییاجرا أتیه یل، اعتراض کرده و خواستار عزل اعضاسا۱۴شان پس از مطالبات

 هنوز مطالبات آنها پرداخت نشده است. ،یسال از بازنشستگ ۱۴از  شیکه با گذشت ب دور شدند؛ چرا

https://youtu.be/z-LakGqJ4v4
https://youtu.be/yTK6DsEY680
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 کارگر با سابقه شرکت برق استان خوزستان  ۱۵ یسروصدایاخراج ب
کارگر با سابقه شرکت برق استان  ۱۵کارگر،  ی، هم زمان با روز جهان۹۹ماه سال  بهشتیارد ۱۲ روز

 ۱۵از اخراج خوزستان  یاز کارگران شرکت شبکه برق فشار قو یکی .خوزستان از کار اخراج شدند
کار  نیبار هم در ح نیکار داشتم و چند ل سابقهسا ۱۵اضافه کرد: »من  شرکت خبرداد و نیکارگر ا

 ام.«مفصل زانو انجام داده رییتغ ام،کردهخود را عمل  یدچار سانحه شدم؛ چهار بار زانو
 

 مخابرات استان فارس یهایشرکت یتجمع اعتراض
 یتجمع اعتراض  یخرداد ماه، با برگزار  ۲۴مخابرات استان فارس، صبح شنبه    یاز کارکنان شرکت  یجمع

 .به مطالبات خود شدند یدگیمقابل مخابرات استان فارس، خواستار رس
ها آن نیمعترضان است؛ همچن یهااز خواسته یکیمشاغل براساس قانون،  یبندطرح طبقه یاجرا

 ،یبندطرح طبقه  یاجرا  یبرا  یریگیاند که پس از پخود شده  ییخواستار بازگشت به کار همکاران شورا
 اند.شده کاریاخراج و از کار ب

 
 دره در منگنه انتخاب حکم آق تن از کارگران معدن۷

تومان  ونیلیم ۵که آنها را به پرداخت  ۹۶دره در بهار تن از کارگران معدن آق ۷ یدادگاه برا حکم
ها توان ها به وجود آورده است؛ چرا که آنآن یرا برا یماه زندان محکوم کرده، مشکالت ۲۱ ای مهیجر

ماه زندان بروند؛ اما  ۲۱ ایتومان بپردازند و  ونیلیم ۵ دیبا ایکارگران  .را ندارند یپول نیپرداخت چن
 .ندارند یو پول برندیبه سر م ینامناسب یمال تیمحکومان، در وضع نیهمه ا

 
 فارس  جیخل یالمللنیونقل بتجمع کارگران شرکت حمل

خرداد در  ۲۶فارس روز دوشنبه  جیخل یالمللنیتن از کارگران شرکت حمل و نقل ب ۲۰۰حدود 
 یسازیدر مقابل سازمان خصوص شانیدر پرداخت دستمزدها قیو تعو یشغل تیاعتراض به نبود امن

 .تجمع کردند یدر تهران اقدام به برگزار
شرکت  نیا یسازیبه مطالبات خود، خواهان لغو خصوص یدگیعالوه بر خواست رس کنندگانتجمع
 شدند.

 کارگران تلمبه خانه غرب کارون  یتجمع اعتراض
شرکت  رمجموعهیخانه غرب کارون، شرکت رامپکو، زخرداد ماه، کارگران تلمبه ۲۶روز دوشنبه 

مقابل  یماه حقوق دست به تجمع اعتراض ۷توسعه نفت، در اعتراض به پرداخت نشدن  یمهندس
اهواز   یاز کارگران معترض تلمبه خانه غرب کارون، واقع در جنوب غرب  یکی  .خوزستان زدند  یاستاندار

و سه   میرابطه گفت: »حدود هفت ماه حقوق عقب افتاده دار نیه اهواز ـ خرمشهر در او در امتداد جاد
 نفر هستند پرداخت نشده است.« ۸۰به  کیبه کارگران که نزد یحقوق چیماه ه

 یشتیمع یفینسبت به بالتکل رانیا یاعتراض کارگران کارخانجات مخابرات
 یفیشان را نسبت به بالتکلاعتراض رازیدر ش رانیا ینفر از کارگران کارخانجات مخابرات ۸۰از  شیب

 کارگران.کردند یاکرونا رسانه روسیمقابله با و یکارخانه برا یلیماهه، به دنبال تعط ۳ یشتیمع
اند و نه به کار کرده افتیدر یکاریب مهیمدت نه ب نیا یط راز،یدر ش رانیا یکارخانجات مخابرات

 .برندیبه سر م فیبالتکل تیوضع کیچنان در اند و همبازگشته
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 هفت تپه  شکریتداوم اعتصاب کارگران ن

روز اعتصاب خود را ادامه داده و  نیهفت تپه چهارم شکریخرداد ماه، کارگران ن ۲۹روز پنجشنبه 
هفت تپه که از روز دوشنبه  شکریکارگر ن ۸۰۰ حدود.دست به تجمع زدند تیریدر مقابل دفتر مد

چنان که روز قبل بر ادامه اعتصاب خود خرداد ماه، اعتراض و اعتصاب خود را شروع کردند، هم ۲۶
 به اعتصاب ادامه خواهند داد. شانیهابه خواسته دنیداشتند، تا رس دیتاک
 

 

**** 
 کولبران اخبار 

 

 هیاروم یدر مناطق مرز یمرز یروهاین یراندازیکولبر بر اثر ت ۳شدن  یکشته و زخم
 ،یغربجانیدر استان آذربا  هیشهر اروم  یدر مناطق مرز  ،یهنگ مرز  یروهاین  میمستق  کیشل  یخرداد ماه، در پ  ۴  کشنبهیروز  

صومابرادوست و در  یدر مناطق مرز یهنگ مرز یروهاین .جان خود را از دست داد زیکولبر ن کیشدند و  یدو کولبر زخم
کولبر  کیاز کولبران آتش گشودند که  یبه سمت گروه یبدون اخطار قبل ه،یکوران از توابع شهرستان اروم یروستا یکینزد

 جان خود را از دست داد. یمنطقه به نام ارسالن احمد نیاهل هم
و  یمرزبان یروهاین میمستق کیو بروجرد بر اثر شل یکاسبکار در خو کیقتل دو کولبر و 

 یانتظام
 کیبا شل یالند شهرستان خو یدر منطقه مرز ی، ماموران مرزبان۹۹خرداد ماه  ۸شنبه شامگاه پنج 

دو کولبر کشته شده  نیا نام .از کولبران، دو کولبر را به قتل رساندند یادسته یبه سو میمستق
شهرستان  هیکرکوش از توابع بخش صفائ یروستا یو از اهال  زجیجورد میو ابراه زادهشیمحسن درو

 اعالم شده است. یخو
 

 چالدران یبه کولبران در نوار مرز ینظام یروهایحمله ن یکولبر در پ کیقتل 
 از کولبران آتش یادسته یخردادماه به سو ۱۳شنبه در چالدران شامگاه سه یهنگ مرز یروهاین

 بیفرزند حب الن،یم ییباخته سجاد داالکولبر جان نام این .کولبر را به قتل رساندند کیگشودند و 
 کیو از فاصله نزد  میمستق  کیکولبر در اثر شل  نیاعالم شده است. ا  «ی»مسجد لو  یروستا  یو از اهال

 باخته است.در دم جان ،یمرز یروهایتوسط ن اشنهیبه س
 کیدر مرز سردشت  و مرگ  ینظام یروهاین کیکولبر در اثر شل ۳شدن  یکشته و زخم

 هیکولبر مجروح در اروم
 یدر ارتفاعات مرز ینظام یروهاین میمستق کیخردادماه، هدف شل ۱۷از کولبران، روز شنبه  یگروه

 یکولبر به نام عمر مصلحت کیآن  جهیدر نت .از توابع شهرستان سردشت قرار گرفتند نیگورک نعل
و  نهیاهل بخش وز اریشکو دیام یهابه نام گریجان باخته و دو کولبر د لوکهیب یاهل روستا

  .شدند یسردشت زخم رآبادیاهل م یقیلرحمان شاعبدا
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نفر درمنطقه بانه در اثر  کیباختن کردستان و جان یکولبر در مناطق مرز ۳شدن  یزخم
 نیانفجار م

 یادسته یبانه به رو یدر مناطق صفر مرز ینظام مأموران و نیروهای ۹۶خردادماه  ٢۶روز دوشنبه 
 «یراست  یشهر به نام »هاد  نیکولبر اهل ا کیآن،    جهیآتش گشودند که در نتزحمتکش  از کولبران  

 اعالم شده است. میوخ کولبر نیا یشد. وضع جسمان یبه شدت زخم
 
 

**** 
 فروشان تاخبار دس

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

شهرستان تجمع  نیا یمقابل فرماندار یشتیمع یفیاستان مازنداران، در اعتراض به بالتکل در
کرونا   روسیو  وعیکه از ش  یبه مشکالت فعل  یدگیرستجمع    نیاز ا  هدف آنان  .برپا کردند  یاعتراض

 . بودشان به مطالبات یدگیرس وبا آن مواجه هستند، 
 یماریبا هدف مقابله با ب یهفتگ یروزبازارها و بازارها یلیبه گفته معترضان، به دنبال تعط بنا
 یتیحما گونهچیو از طرف دولت ه برندیبه سر م یسخت یشتیمع تیکرونا، آنها در وضع روسیو

 بازار، صورت نگرفته است. یلیمعاش دوران تعط نیجهت تأم
 فشار بر دستفروشان وانت دار در کرج

 یشهردار یسو و فشارها کیکرونا از  یماریب وعیالشعاع شو کسب دستفروشان هم تحت کار
خود  یمخارج زندگ نیقادر به تاماز دو ماه است  شیقرار گرفته است. آنها که ب گرید یاز سو

توان دستفروشان   یفشار قرار گرفته اند. از جمله م  ریز شتریب  یظالمانه شهردار  نیبا قوان  ستندین
 هیته دیکن یمشاهده م لمیر فد همانگونه که .بردمختلف را نام  یدار در مناطق و شهرها وانت

با  یدر همکار یکه شهردار دیگو یسخت دستفروشان در کرج م طیکننده گزارش از شرا
باعث  نیکند و هم یم یریجلوگ ابانهایخ هیدستـفروشان به بق یاز ورود وانت ها یدادستان

 .متمرکز شوند ،ستین سبو مراجعه هم منا یکه به لحاظ مشتر ابانیخ کیشده که همه آنها در 
 https://youtu.be/DYteq4F7ekk  لینک فیلم:

 و تجمع دستفروشان آبادان ییمایپراه
احمدآباد در  کمی ابانی، در خ۹۹خردادماه  ۲۱از دستفروشان آبادان عصر روز چهارشنبه  یجمع

اقدام به  ابان،یخ نیدر ا یدستفروش تیبر ممنوع یآبادان مبن یتازه شهردار میاعتراض به تصم
و  دهیصف کش یانتظام یرویدر برابر ن دستفروشان.کردند یتجمع اعتراض یو برگزار ییمایپراه

در ادامه اظهارات   زیشهرستان آبادان ن  ژهیو  فرماندار.شدند  ریپذبیقشر آس  نیاز ا  تیخواستار حما
فشار بر دستفروشان  هیدستفروشان اقدام به توج یآبادان، با طرح سامانده یمقامات شهردار

 هیعل یانتظام یرویو ن یدر اعتراض به اجحافات ماموران شهردار دستفروشان.محروم کرد
به همراه  ییهانوشتهبا خود دست  آنها.پهن کردند یشان، سفره خالبودن سفره  یبه نشانه خال  ابانیو کار آنها، در وسط خ  از کسب  یریدستفروشان و جلوگ

 .شغل ماست ست؛یجرم ن یو »دستفروش ست؟«یچ کاریما جوانان ب از آنها، ازجمله نوشته شده بود: »گناه یبرخ یداشتند که بر رو

https://youtu.be/DYteq4F7ekk
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  https://youtu.be/NrlMNoNMo8A   لینک فیلم:
 

**** 
 اخبار کودکان کار 

 از قدش بلندتر  بلندتر یعاتیضا با گونی ایریزجثهکودک  یمرتض -تهران 
که طول آن چند برابر قد خوش   یگون  کیبا   ابانیکه در خای است  زجثهیکودک خردسال و ر  مرتضی

 یمپرسد که چه  یم یاز مرتض لمبرداریف ی. وقتاست عاتیضا یاست در حال  در حال جمع آور
 کیکدهد: »  یپاسخ م تاینها  دیترد  یکودکانه اش و کم نگاهبا   یرتضم  ست،یخواهد و درخواستش چ

 و نوشابه«.
  https://youtu.be/uGOe599z7yk  : لینک فیلم

 

 بردوش بزرگتر از قد خود یاسهیشب با ک یکیدر تار یپسران خردسال-نتهرا
و  جمع  یاقدام به زباله گرد گریتهران با کمک همد یابانهایشب در خ یکیدر تار یپسران خردسال 

منبع زباله را  کیموجود در کنار  یو زباله ها عاتیضابا عجله کودکان  نیا. کنندیم عاتیضا یآور
خانواده خود   یبرا یزیدرآمد ناچ  ایو   یکمک خرجبا فروش آنها بتوانند    دیکنند تا شا  یم  یجمع آور

 .اورندیب تبدس ،که چشم به راه آنها هستند
  https://youtu.be/u2NgJvk1y54   لینک فیلم: 

 مبارزه با کار کودکان یکودکان کار در روز جهان تیوضع ابندهی شیافزا وخامت
هستند که به  انیکارگر ،مبارزه با کار کودکان؛ کودکان کار یخرداد مصادف است با روز جهان ۲۳

کودکان را از رفتن به مدرسه باز  نیکردن، ا می شوند. کاربه خدمت گرفته  داریصورت مداوم و پا
آنها  یو جسم یسالمت روح ت،یوضع نی. اسازدیم بهرهیب یو آنها را از تجربه داوران کودک داردیم

 اریبس طیخطرناک و حاد، در شرا  یبهداشت و انجام کارها  ه،یکار از نظر تغذ  کودکان.کندیم  دیرا تهد
 ...برندینامطلوب به سر م

  https://youtu.be/Ba40ztz_KTc  لینک فیلم: 
 به زندان پسر آدامس فروش خردسال دیضرب و شتم، گرفتن پولها و تهد

 دیگو یم، کند یم هیرا گرفته و گر شیبغض گلو کهیحال در، پسر آدامس فروش  ۹۸خرداد  ۲۹روز  
را هم پرت کرده اند. در ادامه کودک کار خردسال که چند ساعت  شیکه او را کتک زده و آدامسها

 هیگر کهیدر حال از او گرفته بودند زیو همه پولش را ن هقبل از آن در صبح همان روز سراغ او آمد
 .کرده اند که او را به زندان خواهند انداخت دیکه تهد دیگو یم ،لرزد یکند و از ترس میم

 یو اختالسها ستندیجان و مال مردم محروم قائل ن یبرا یارزش چیهکه حاکمانش  یدر کشور البته
 به لیخودشان تبد ،حفظ جان و مال مردم یزند، مامورانش هم بجا یآنها سر به آسمان م یاردیلیم

 یم دیرا به زندان تهد او ،و با رذالت زدنددمی را شیکودک محروم خردسال هم رحم نکرده او را کتک زده، پولها کیبه شوند که  یم دزدان سرگردنه
 .کنند

  https://youtu.be/wGpaWoS5wuA  لینک فیلم: 
**** 

https://youtu.be/NrlMNoNMo8A
https://youtu.be/uGOe599z7yk
https://youtu.be/u2NgJvk1y54
https://youtu.be/Ba40ztz_KTc
https://youtu.be/wGpaWoS5wuA
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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 
 وبییوت

https://www.youtube.com/c/irankargarvideos 
 گرام   نستایا

https://www.instagram.com/irankargar2019/ 
 بوک سیف

  http://bit.ly/2EmIHq3 
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