
 

 
 : فهرست مطالب

 دکتر محمد مصدق یریوزو ادامه نخست ۱۳۳۱در سال  رانیمردم ا یخیتار امیسالگرد ق ریت۳۰ •

 یشغل تیاز نان تا نداشتن امن یسخت کارگران صنعت نفت از سفره خال طیشرا •

 هیمواد اول یرکود صنعت ساختمان و گران یدر پ یآجرپز یهاکارگران کوره یکاریب    •

 برابر درآمد کارگران ۲.۵هزار تومان؛  ۶۰۰و  ونیلیم ۸۱کارگر،  کی شتیسال سبد مع کی نهیهز   •

 نابسامان آنها تیکرونا و وضع روسیدر بحران و یمشکالت کارگران مازندران •

 کردن حق و حقوق کارگران  عیکارون و ضا  مانیکارخانه س  یهاه یو چپاول سرما  یخواراز رانت  یگزارش •

 کرونا روسیو وعیش طیدرصد کارگران ساختمان در شرا ۴۰تا  ۳۰ شتیمع دنید بیآس •

  افتدیراه م بیقرکه عن یلیو هشدار نسبت به س تیحاکم یاذعان به موهبت کرونا برا •

 سکه طال کیمعادل فقط  رانیکارگر ا کیماه  ۵حقوق  •

 استان ۲۵قرمز و هشدار  تیو وضع رانیکرونا در ا ترنیآغاز موج سنگ •

 اخبار کولبران  •

 دستفروشاناخبار  •

 اخبار کودکان کار    •
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دکتر  یری وزو ادامه نخست  ۱۳۳۱در سال  رانیمردم ا یخی تار امیسالگرد ق ریت  ۳۰

 محمد مصدق
مبارزات   یماندن ادیشکوهمند و به    یاز فرازها یک یشد و به    روزیپ ۱۳۳۱  ریت  ۳۰  امیبا درهم شکستن توطئه ارتجاع و استعمار در ق  یاراده مل  زالیال  قدرت

به دست دکتر محمد مصدق   سیاستعمار انگل  ریاز پ  دیصنعت نفت و خلع    ینهضت مل  دنیماه پس از به ثمر رس  ۱۶.  دیگرد  لیتبد  رانیمعاصر ا  خیتار  یمل
احمد قوام السلطنه   یخواستار برکنار ،ییمایو راهپ  هاابانیبا آمدن به خ  رانیمردم ا  ۱۳۳۱ ریت  ۳۰در روز   ران،یملت ا  ینهضت ضداستعمار  دیفق  یشوای، پ

 .شدند یریو بازگشت دکتر محمد مصدق به پست نخست وز
 ۱۳۳۱ رماهیداغ ت یروزها
بود که او به  یدر حال نیپس از افتتاح مجلس دوره هفدهم از سمت خود استعفا کرد. ا یبنابر سنت پارلمان ۱۳۳۱ماه  ریت ۱۷محمد مصدق در  دکتر
 .الهه به وطن بازگشته بود یالمللنیاز مسافرت خود جهت شرکت در دادگاه ب یتازگ

 
 تیو رد صالح رانیاز منافع ملت ا یدکتر مصدق با شرکت در جلسات دادگاه ضمن دفاع حقوق د،یماه به طول انجام کیاز  شیمسافرت که ب نیا در
 .انگلستان پرداخت یاستعمار یهااستیس یبه افشا وان،یآزاد آن د بونیانگلستان و با استفاده از تر تیبه شکا یدگیرس یالهه برا وانید
 

 یفشار افکار عموم ری، تحت تأث۱۳۳۱سال  ریت ۱۵از مصدق در  تیار مختلف مردم در حمااعتصابها و تظاهرات گسترده اقش یدر پ یمل یشورا مجلس
 .ساخت الخود را برم تیو ماه یتینارضا بیترت نیخود را به بعد از اظهارنظر شاه موکول کرد و به ا یداد؛ اما مجلس سنا رأ یمجددًا به دکتر مصدق رأ

 
مواجه شد و سرانجام   رفت،یرا نخواهد پذ  یریوزنخست  تیمجلس سنا مسئول  لیاز ابراز تما  شیتا پ  نکهیبر ا  یبا مخالفت دکتر مصدق مبن  یریموضعگ  نیا

 .اعتماد بدهد یمجلس سنا مجبور شد به دکتر مصدق رأ
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 یخود، تقاضا یهابار دکتر مصدق ضمن اعالم برنامه نیدکتر مصدق را صادر کرد. ا یریوزشاه فرمان مجدد نخست ۱۳۳۱ رماهیروز نوزده ت نیا بنابر
ع، گرفتن یوس غاتیرا به مدت شش ماه از مجلس کرد. مخالفان او اعم از وابستگان دربار و حزب توده با به راه انداختن تبل اراتیاخت حهیال بیتصو
 .کردندقلمداد  یکتاتوریهموار کردن د یرا به معن اراتیاخت
 

مالقات را در خاطرات خود  نیا اتیبه جزئ یشاه رفت. و دنیبه د دیجد رانیمشورت و تبادل نظر در مورد وز یبرا ریت ۲۵محمد مصدق در روز  دکتر
در آن کم   ر»تا دخالت دربا ردیجنگ را از شاه بگ ریوز نییتع اریارتش و دربار، اخت یها یاز کارشکن یریجلوگ یگرفته بود برا میآورده است. مصدق تصم

 ».…کند شرفتیشود و کارها در جهت صالح کشور پ
 

صورت  نیمملکت بروم.« مصدق در پاسخ فورًا گفت که در ا نیمن چمدان خود را ببندم و از ا دییبود: »پس بگو نیچن شنهادیپ نیشاه در برابر ا واکنش
 .استعفا خواهد داد

 
به  یاو دست دوست یاستعفا رشی، مصدق استعفاء کرده و شاه با پذ۱۳۳۱ رماهیت ۲۵جنگ در  ریانتخاب وز یشاه و مصدق برا انیفات ماختال دیتشد با

 .داد یقوام رأ یریوزماه به نخست ریت ۲۶قوام دراز کرد. او در حکم خود لقب »حضرت اشرف« را به قوام داد. مجلس شورا در  یسو
 

 جادیپخش نمود. که در آن ضمن ا ویبه نام خود از راد داللحنیشد یاهیبا اعالم زیماه اعالم شد. پس از آن، قوام ن ریت ۲۷قوام در روز  یریوزنخست خبر
 بانیتند که با مصرع »کشت هیاعالم نیشده بود. ا دیاعدام مخالفان تأک یبرا یانقالب یهادادگاه جادیو ا یاسیس یهابه قلع و قمع گروه سیابطه با انگلر

 .جامعه به همراه بازار و اصناف به مخالفت با او پرداختند یروهاینفت را به خشم آورد و همه ن یدگر آمد« مشهور شد، و هواداران نهضت مل یاستیرا س
 

 ۱۳۳۱ ریت ۳۰ امیبا ق یریدکتر محمد مصدق به نخست وز بازگشت
از دکتر مـصدق به تظاهرات پرداختند.  تیتهران مجددًا به حما یهاابانیو خ نیادیدر م یاسیس یهااقشار مختلف مردم و گروه ۱۳۳۱ ریت ۳۰روز  در

 .کشته و مجروح شدند یاو مردم منجر شد عده ینظام یروهاین انیم دیشد یریهرات که به درگتظا نیدر ا
 
درخواست مـصدق  رشیقوام مجبور به استعفاء و شاه مجبور به پذ ر،یت ۳۰در تهران و کشته شدن تظاهر کنندگان در روز  یشهربان زیآمرفتار خشونت با

 .او شد یریدر خصوص وزارت جنگ و نخست وز
 

 یابا کارنامه خیتار نیصادر کرد. او در واقع از ا ریت ۳۰ یحادثه، قوام را محکوم کرد و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدا نیهفدهم پس از ا مجلس
 .دیحذف گرد رانیا یاسیاز صحنه س اهیس
 
ندارد. دکتر مـصدق به مناسبت  تیدر مورد مسئله نفت صالح سیو انگل رانیبه اختالف ا یدگیاعالم کرد که در رس ر،یت ۳۰ امیالهه روز پس از ق وانید

 .دینام «یلم یآن روز را »شهدا یو شهدا «یمل امیرا »ق ۱۳۳۱ ریت ۳۰ امیکرد و مجلس ق لیرا تعط یادارات دولت هیکل ریت ۳۰روز  یاز شهدا لیتجل
 
 نهیمردم زم یشد و تجربه نشان داد که همبستگ یدکتر مـصدق تلق یروزیو پ رانیدر ا سیالهه به منزله شکست انگل وانید یو رأ ۱۳۳۱ ریت ۳۰ امیق
 کند. یبر استبداد و استعمار را فراهم م یروزیپ
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 یشغل  تیاز نان تا نداشتن امن  یسخت کارگران صنعت نفت از سفره خال  طیشرا
 

از نان،  یخال یهاسخنان کارگران صنعت نفت از سفره  دنیشن
شان توسط حقوق کردن مالیپا ،یسخت کار طیشرا

درد و  انگریب ،یشغل تیو نداشتن امن یمانکاریپ یهاشرکت
 .ها سخت و دشوار کرده استرا بر آن یاست که زندگ یرنج

از قراردادها را  یمتعدد یهاهاست مدلسال ایران نفت صنعت
 یبا کارگرانش منعقد کرده است که هرکدام راه و رسم خاص

قرارداد مدت موقت، قرارداد مدت    ،یمانکاریدارد، ارکان ثالث، پ
صنعت  نیدر ا یقرارداد یهااز مدل یتنها بخش ،یدائم و رسم

حقوق  زانیم در یونیلیم یهااختالف جادیاست که منجر به ا
 .صنعت شده است نیکارمندان اکارگران و  یافتیدر

کار بدون  طیشرا کند،یاست و نفس را تنگ م یمیبزرگ پتروش یهامجتمع یندگیآال ریکه در تسخ ییهوا گراد،یدرجه سانت ۶۲ یکار در دما طیشرا
 .دانست یسخت کارگران نفت طیشرا نیتراز عمده توانیرا م یپر ازدحام و شلوغ کارگر یهادر کمپ یخانواده و زندگ

 نیدر ا دنیگفت که نفس کش توانیمنطقه هست و به جرأت م نیا یباال اریبس یآلودگ ه،یعسلو یعنیکشور  یانرژ تختیمشکالت بزرگ کارگران پا از
خود را  یسالمتذره ذره آن  الیهر ر یبرا رند،یگیکه کارگران م یحقوق نیکارشناسان، در واقع ا یاست و بنابه گفته برخ آورانیسخت و ز اریبس طیشرا

 .دهندیاز دست م
مشکالت در کار   نیکه قطعًا بازتاب تمام ا است یو مشکالت اجتماع یدر روابط خانوادگ یو نابسامان یروان ،یروح دیمشکالت تبعات شد نیتمام ا ندیبرآ

 .دیخواهد گرد انینما یو نشاط کار یورو بهره
مشکل همه  نیتراست و مهم نییپا اریشاغل هستند، بس مانکارینظر پ ریکه ز یاز کارگران صنعت نفت، حقوق کارگران، مخصوصا کارگران یک یگفته  به

 .هست یشغل تیکارگران شاغل نداشتن امن
برخوردار است که محتاج  هیهمه سرما نیکه از ا یآن هم در صنعت نفت، صنعت یمانکاریپ یبازو دالل یگرکارگران، واسطه از گرید یک ی دهیعق به
 شانبینص  یتدر کار داشته باشند، سود هنگف  یکه دخالت  نیبدون ا  یاچرا که عده .  حوزه است  نیکند، از معضالت ا  مالینباشد تا حق کارگر را پا  مانکاریپ
 .کنندیشان خواست پرداخت مکه دل یدستمزد را هر زمان حال از حق کارگر زده شده و حداقل نیو در هم شودیم

ها آن یبرا یمانکاریپ یروهاین تیوضع لیقلمداد شده و تبد مانکاریبه نام پ یمشکل صنعت نفت معضل نیتراز کارگران نفت، بزرگ گرید یک ی دهیعق به
 .شده است لیآرزو تبد کیبه 

مشکالت صنعت نفت عنوان کرده و گفته است   نیرا از بارزتر  نیشدن حق و حقوق کارمندان، کارگران و مهندس  عیاز کارگران صنعت نفت، ضا  گرید  یک ی
ب محسو  معهاقشار جا  نیترکارمندان وابسته به صنعت نفت و گاز جزو مرفه  یاست که زمان یدر حال  نیخط فقر است؛ ا  ریافراد ز  نیاز ا یاریکه درآمد بس

 .شدندیم
 مانکار،یحوزه، عدم نظارت در کار پ نیدر ا یاقهیسل یمشاغل و برخوردها ینشدن طرح طبقه بند ییاز کارگران شرکت نفت، اجرا گرید یک یگفته  بنابه

 و عقب افتادن پرداخت حقوق، از جمله مشکالت صنعت نفت است. میو قرارداد مستق مانکاریعدم حذف پ
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هیمواد اول  یرکود صنعت ساختمان و گران   یدر پ  یآجرپز یهاکارگران کوره  یکاریب   
 

 یکاریاز بحران کرونا و رکود در صنعت ساختمان که ب پس
 یهارا به دنبال داشت، اکنون کوره یکارگران ساختمان یانبوه

در  یلیو تعط روبرو هستند یبا مشکالت متعدد زین یآجرپز
خواهد  یقشر جامعه را در پ نیا یکاریب کههاست آن نیکم

 .داشت
 
مازوت   هیصنف فخاران استان تهران، از قطع سهم  هیاتحاد  سیرئ
 شیب  شیصنف و عرضه آن در بورس خبر داد که موجب افزا  نیا

 نیمازوت شده و هشدار داد در صورت ادامه ا  متیق  یبرابر  ۱۰از  
وجود  یآجرپز یاز واحدها یشدن بخش لیروند، احتمال تعط

 .دارد
 فعالمهیواحدها ن نیسوم ا کیدارند که  تیآجر در تهران فعال یدیواحد تول ۳۰۰یچمنبع یبه گفته مرتض سنا،یا خبرگزاری حکومتی گزارش براساس

 .کارگر در آن اشتغال دارند ۳۰۰۰هستند که 
واحدها در زمان اوج   نیها شاغل هستند؛ انفر در آن  ونیلیم  کیآجر وجود دارد که حدود   یدیواحد تول  ۷۰۰۰در کل کشور حدود    یبه گفته و  نیهمچن

 ها کمتر شده است.آن تیرکود صنعت ساختمان فعال یاما در پ کردند،یم تیم وقت فعالرونق بازار مسکن به صورت تما
 یواحدها یبرا ژهیخاک به و نیمختلف وجود دارد؛ از جمله تأم یهاآجر در استان دیتول یرکود واحدها یبرا یمختلف لیکرد: »دال حیتصر یچمنبع

 «اندرا دو برابر کرده متیکنندگان خاک، قآن که عرضه ینما و گران یآجرها یدیتول
مازوت  یاهیسال گذشته به صورت سهم ۲۰ یط یآجرپز یهاکرد: »کارخانه  حیصنف خبر داد و تصر نیا یمازوت برا نیدر ادامه از مشکل تام یو

آن، حدود   یکارخانجات قطع شده است و در پ  هیه شده و سهممازوت در بورس عرض ران،یا  رانیوز  اتیطبق مصوبه ه  یاما از سال جار  کردند،یم  افتیدر
 تریهر ل متیکه ق یطوراست، به دهیبرابر رس ۱۱تا  زیبرابر شد و در حال حاضر ن ۷از  شیمازوت ب متیق ران،یوز ئتیه میتصم یهفته پس از اجرا کی

 «.است دهیتومان رس ۳۶۰۰تومان بود، اما حاال در بازار آزاد به  ۳۵۰حدود  دیمازوت قبل از ع
کرد: »با توجه  حیکارگران شود، تصر یکاریآجر و ب دیتول یهااز کارخانه یبخش یلیممکن است منجر به تعط میتصم نیا یکه ادامه اجرا نیا انیبا ب یو

 «.است ردهنک  رییکنند، هنوز نرخ آن تغ دیمازوت نتوانستند آجر تول نیمشکل تام لیاز واحدها به دل یادیهنوز تعداد ز یکه در سال جار نیبه ا
کرد و گفت: »طبق قانون کار، به   بیتکذ  یمسئله را به کل نیآجر ا یدیتول یکار کودکان در واحدها  تیدرباره وضع یدر پاسخ به سوال انیدر پا یچمنبع
  ت یفعال ازهاما اج اورد،یب یچا شیآجر ساکن باشد و کودک او برا دیدر اطراف واحد تول یسال ممنوع است. ممکن است کارگر ۱۵ ریافراد ز یریکارگ

 «شودیواحدها داده نم نیکودکان در ا
 یدر موارد  ستند؛یسال شاغل ن  ۱۵  ریدر اکثر واحدها کودکان ز  دهد،یوجود داشته باشد، اما اسناد و مدارک ما نشان م  یافزود: »ممکن است استثنائات  یو
 «.برسند شانیبه منافع صنف ای رندیرا از وزارت کار بگ شانیهاتا خواسته شودیانجام م یها به خاطر مقاصد شخصگزارش نیا

ها گزارش آن  نیدتریاز جد یک ی  یمنتشر شده و حت  هایاز کار کودکان در آجرپز  ییها مطرح شده که بارها گزارش  یاظهارات در حال  نیا سنا،یگزارش ا  به
 است. نیدر استان قزو یکوره آجرپز کیساله در  ۱۱از کار کودکان دو تا  سنایا
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 برابر درآمد کارگران ۲.۵هزار تومان؛   ۶۰۰و   ونیلیم  ۸۱کارگر،   کی  شتیسال سبد مع  کی  نهیهز
 

 

 ونیلیم ۸۱در سال،  یکارگر خانوار شتیسبد مع نهیهز حداقل
 یهااستیس جهینت نیهزار تومان برآورد شده است. ا ۶۰۰و 

 تیفقر و محروم زانیاست که هر روز بر م یبار حکومتفاجعه 
 .دیافزایجامعه م

 یآمارهاکرونا، بنا به  روسیاز بحران و شیکه تا پ یاجامعه  در
نون اک گذراندند،ی خط فقر روزگار م ریدرصد مردم ز ۲۷ ،یرسم

 ینهادها یکه حت ییبر علت شده تا جا دیمز زیکرونا ن روسیو
 شیمجلس، نسبت به افزا یهامانند مرکز پژوهش  ،یحکومت

 ونیلیم ۶.۲حداقل    شیافزا  ازو    خط فقر هشدار داده  ریز  تیجمع
 !اندکرده یابراز نگران کارانیب تیجمع ینفر
 ۴۷ بیبه ترت ۹۸در سال  ییو روستا یساالنه خانوار شهر نهیمتوسط هز دادیمنتشر کرد که نشان م یگزارش رانی، مرکز آمار ا۹۹ماه  ریت یابتدا در
تومان و متوسط درآمد ساالنه خانوار  ونیلیم ۵۴ ،یخانوار شهر کی متوسط درآمد ساالنه نیمرکز همچن نیتومان بوده است. ا ونیلیم ۲۶و  ونیلیم

 .تومان اعالم کرد ونیلیم ۳۰را حدود  ییروستا
 تیاعداد و ارقام با آنچه شهروندان در واقع  نیا  نیب  یدارد؛ ول  ییو روستا  یخانوار شهر  یبرا  یتومان  ونیلیم  ۴و   ونیلیم  ۷از مازاد درآمد    تیکه حکا  یآمار

 .شودیمشاهده نم ینجامعه با آن روبرو هستند، تطابق چندا
 ۶به  ۹۹حالت در سال  نیتریخانوار در حداقل شتیسبد مع نهیهز نیانگیکارگران گفت: »م یزندگ نهیکار، درباره هز یدستمزد شورا تهیکم سیرئ
 «است ادیز اریو درآمد بس نهیهز نیو فاصله ب دهیهزار تومان رس ۸۰۰و  ونیلیم ۶هزار تا  ۴۰۰و  ونیلیم
  ن ینفره در کل کشور بود که ا خانوار سه یهزار تومان برا ۱۹۰و  ونیلیم ۵قبل از کرونا حدود  یماهانه خانوار کارگر نهیمعتقد است که هز نیهمچن یو

 .دارد یتومان ونیلیم ۳۶شکاف  ییو در بخش روستا یونیلیم ۱۵فاصله  یکه مرکز آمار منتشر کرده، در بخش شهر یرقم هم با گزارش
 کندیمنتشر م ییهاهمچنان گزارش  رانیاما مرکز آمار ا  م،یاقشار مختلف جامعه هست  یو درآمدها  هانهیهز  نیب  یشتریکه هر روز شاهد شکاف ب  یحال  در

 !ستین رانیآمار و ارقام مربوط به اقتصاد ا نیبسا اکه چه ندیگویم هیکه کارشناسان حوزه اقتصاد، به کنا
 .دارد تیحکا یگرید یکاال و خدمات از ماجرا متیشاخص ق رییکرده، اما تغ دایکاهش پ یکه سرعت رشد تورم در سال جار ستیمرکز مدع نیا

 ۷تومان اعالم کند و مازاد  ونیلیم ۴۷را  ۹۸در سال  یخانوار شهر یهانهیاست که مرکز آمار متوسط هز یعیطب ها،متیدر ق یتیوضع نیحساب چن با
 .به دست آورددرآمد را  یونیلیم

جا در آن هامتیق نژادیکه به گفته محمود احمد کنندیخود را از نارمک انتخاب م یهانمونه ها،نهیمحاسبه هز یهم پژوهشگران مرکز آمار برا دیشا
ها درآمد آن توسطکه م شوندیشمال تهران انتخاب م یهااز محله ،یافراد حاضر در جامعه آمار شتریمحاسبه درآمدها هم احتماال ب یتر است؛ براارزان
 .است دهیتومان رس ونیلیم ۵۴از  شیبه ب

 دیبا احتساب پاداش و سنوات نبا یمجموع درآمد خانوار کارگر م،یرا مبنا قرار ده ۹۸هزار تومان سال  ۵۱۷و  ونیلیم کیاگر حداقل دستمزد  ن،یبنابرا
  یشت کارگریسبد مع نهیاکنون حداقل هز د،یگویکار هم م یدستمزد شورا تهیکم سیطور که رئعبور کند. آنهزار تومان  ۲۳۸و  ونیلیم ۲۱از مبلغ 

 هزار تومان خواهد بود. ۶۰۰و  ونیلیم ۸۱که در سال،  دهیهزار تومان رس ۸۰۰و  ونیلیبه شش م
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نابسامان آنها تیکرونا و وضع  روسیدر بحران و یمشکالت کارگران مازندران   
 

 شتریو ب ستیکارگران چندان خوب ن تیروزها وضع نیا
 یتیحما گونهچیاز ه رندیگی که حقوق روزمزد م یکارگران

  ی تورم و گران شیکرونا، افزا روسی. عالوه بر وستندیمند نبهره
 .چندان کرده است را دو کارگران کاالها، مشکالت 

 
 ریمردم را تحت تاث  یاست و زندگ  انیچنان در حال طغهم  کرونا
 یهااز پروژه  یاریاند، بسشده  کاریب  ار،یبس  یمردمان  دهد؛یقرار م
شدند و کارگران   لیتعط  یو خصوص  یدولت  یو ساختمان یعمران

 میعظ  لیمدت با از دست دادن شغل خود به خ  نیا  یط   یاریبس
 اند.هوستیپ کارانیب

و دو فرزند دختر و پسر دارم که دخترم چند  کنمیم یسال است که به صورت روزمزد کارگر ۲۵: »حدود دیگویم یه روزمزد مازندرانسال ۴۸ کارگریک 
 .«است کاریب یپس از سرباز زیاو هستم و پسرم ن هیزیفراوان، در حال پرداخت قسط جه یکرد و با سخت ازدواج شیسال پ

حداکثر   یفعل  تیوضع  نیاز ما گذشته اما با ا ی: »سن و سالدهدیندارد، ادامه م  یگریمنبع درآمد د  چیکه ه  نیخود، ضمن اشاره به ا یاز زندگ دیناام  یو
 .«کنند مانبه حال کار فرزندان یکه فکر میاز مسئوالن درخواست دار نینخواهم داشت؛ بنابرا یادیو توان ز اورم،یبتوانم دوام ب گریسال د ۱۰
 

مان دست یلباس سهیاما هر روز ک ستم،یروزمزد سابقه کار دارم؛ مستاجر ن یسال در کارگر ۳۰: »حدود دیگویسال سن دارد م ۵۳که  یگرید کارگر
 ر یکار گ روز کیآن هم  م،یندار یزیچ میروز کار نکن کیاست که اگر  یاکارمان به گونه  م؛یکن هیته مانیهازن و بچه یبرا یلقمه نان حالل کیاست تا 

 .«دیآینم ریروز گ کیو  دیآیم
ها ندارند و تمام خرج آن یهستند و کار سانسیلمدرک فوق یهم دارا گریاز آنها ازدواج کرده و دو فرزند د یک ی: »سه فرزند دارم که دهدیادامه م یو

که در فصل  نیا باکنم تا بتوانند ازدواج کنند؛  یمال تیندارم که بخواهم حما یندارند که بخواهند ازدواج کنند و من هم توان یبر دوش من است؛ شغل
 .«میگردیبه خانه برم یمن و اکثر همکارانم به علت نبود کار دست خال م،یتابستان هست

روزها کار   هیو بق  میریگیروز در هفته کار م  کیاست که   یا: »شغل ما به گونهدیگویروزمره دارد، م  یسابقه کار در کارگر ۲۵که    یگریساله د  ۵۰  کارگر
بانک  کیاز  زلمساخت من یبرا یتا االن مستاجر بودم؛ اما با هزاران بدبخت رود،یم شیپ یما به سخت شتیمع یفعل طیشرا نیبا ا د؛یآینم رمانیگ

خانواده خود  یبرا وهیم لویک کی یکه دارم، حت یزیو درآمد ناچ یتورم و گران نیآن را پس بدهم، با ا دیدرصد با ۲۲کردم که با سود  افتیدر یالتیتسه
 «بخرم توانمینم

 کنم،ینم افتیدر یکاریب مهیب ستم،یهم ن مهیکه ب نیه خاطر اام و بکه به سر کار نرفته  شودیم یا: »دو هفتهدیگویم کناردون یاز فر یگرید کارگر
 .«باشد انیدر جر یبه سخت مانیبرا یعوامل سبب شده تا زندگ نیو همه ا دهدیبه کارگر نم یپول مناسب ت،یپس از فعال زیکارفرما ن
 یساختمان یها قبل بحث ساخت و ساز و کارهاچه از ماه  هستند، اگر یجزء کارگران روزمزد و فصل ،یچو نظافت  یکارگران خدمات ،یساختمان کارگران

 .دندید ینظر خسارات فراوان نیاز ا یکارگران ساختمان شتریهم متوقف شد و ب یعمران یهاکرونا عمده پروژه وع یبا ش یمطلوب نبود ول یلیخ
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 کارون  مانیکارخانه س  یهاهیو چپاول سرما  یخواراز رانت  یگزارش
 

 یبحران  تیسال است که در وضع  ۶از    شیکارون ب  مانیس  شرکت
 کیشرکت، از  تیریفساد در مد لیو اکنون به دل بردیبه سر م

حاصل از  یهاهیبه دنبال انباشت سرما رانیطرف کارفرما و مد
کارگران  گریو از طرف د باشندی شرکت م نیفروش محصوالت ا

ماه حقوق   ۴  و دستکم  محروم هستند  یشغل  یایکه از حداقل مزا
 .افتاده طلب دارندعقب

 
هزار تومان عبور کرده،  ۲۲که دالر از مرز  یطیدر شرا اکنون

 رسدیبه فروش م یداخل یکارون در قالب کاال یصادرات مانیس
 افتیدر  یصادرات  مانیس  دارانینقد از خر  یدالرها  گریو از طرف د
 .رسدیتهران به فروش م یدوسو فر ردامادیم یهایدر صراف یرقانونیکارون و الرستان به شکل غ مانیشرکت س رعاملیو توسط مد

 مانیکه کارگران س یدر حال رسد،یبه فروش م هایو در صراف شودیبه تهران منتقل م رعاملیمد یکشور با الب ییو هوا ینیزم یکه از مرزها ییدالرها
 .افتاده دارندماه حقوق عقب ۴محروم هستند و  یشغل یایکارون و الرستان از حداقل مزا

 .رندیگیالزحمه فروش دالرها حقوق متومان، از بابت حق ونیلیم ۳۰مبلغ  انهیتهران، ماه یاست که تنها دو کارمند واحد مال یطیدر شرا نیا
 
را به کشور   یکه ارز صادرات  یآن دسته از صادرکنندگان  د،یهست  ی: »شما که مدعدیگویم  ،یبانک مرکز  سیرئ  ،یکارون، خطاب به همت  مانیکارگر س  کی

و ابراز  دیکنیم  ادیهاست شما از آن است که مدت یهمان حباب نیا ان؛دیم نیو ا یگو نیشوند، ا یمعرف ییبه مراجع قضا ستیبایم گردانند،یباز نم
 دیفهمیم اینفس ندارند؛ آ یحباب شما خرد شده، نا نیا یال: »استخوان کارگر در البهدهدیکارگر ادامه م نیا. «دیآن هست تیریدر حال مد دیداریم
 ونیلیم ۵۰۰ انهیماه تشیریآن مد یماه حقوق نگرفته، اما به جا ۴شما  یکارون با تورم حباب مانیدارد؟ کارگر س یماه حقوق نگرفتن چه طعم کی

 «است؟ ضدانقالب است؟ یکار دشمن است؟ نفوذ گرید نجایا رد؛یگیتومان حقوق م
 
شرکت  رعاملیمد یونیلیحقوق پانصد م ینوشته و در آن به افشاگر یاو دفتر خامنه یبه دولت روحان یاکارون نامه مانیکارگران س ر،یاخ یروزها یط 
 .اندکارون و الرستان پرداخته مانیس

کم قصد اند که دستاشاره کرده و گفته یبد اقتصاد تیگانه به وضعسه یقوا ی: »روساندیگویموضوع، م نینامه سرگشاده با اشاره به ا نیدر ا کارگران
 «مبارزه کنند و اعتماد از دست رفته مردم را به کشور بازگردانند ینجوم یهادارند با رانت و حقوق

که  یجههستند؛ عدم تو رعاملیمد یو حقوق نجوم ییشومتعدد کارگران از رانت، پول اتیبه شکا هییقوه قضا سیافزودند: »اما شاهد عدم توجه رئ هاآن
 «در مبارزه با فساد و رانت در کشور است هییبا شعار قوه قضا ریمغا
ها باز نکرده، بلکه در از کار آن یانه تنها گره ه،ییو اعتراض از دستگاه قضا یکارون به روحان مانیکه نوشتن نامه کارگران شرکت س نیامر ا تیواقع اما

 .کردند، قدم برداشتند یشرکت افشاگر رعاملیفساد در مد هیبوده و عل که به دنبال حق و حقوق خود یجهت سرکوب کارگران
 
از  یگرفته، خبرها حاک یکارون و الرستان به باز مانیبه هزار کارگر و متخصص را در دو شرکت س کیسرنوشت نزد رعاملیکه مد نیاکنون پس از ا اما

 .کرده است افتیدر یاز و یحکم مشاور عال رعامل،یمد یاست که منش نیا
مرتبط  التیکدام تخصص و تحص یدارا یقرار دارد؟ و مانیصنعت س یاست کجا رعاملیمد یکه اکنون مشاور عال یاست که منش نیکارگران ا سوال

 ست؟یحکم چ نیصورت گرفته؟ هدف از صدور ا یتخصص انتساب با چه پشتوانه نیاست؟ ا مانیدر حوضه صنعت س
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حقوق پرسنل   عیتاکنون محروم هستند؛ ترف  ۹۹شروع سال    یاحکام استخدام  افتیکه کارگران از در  دهدیرخ م  یدر حال  یانتساب  یهابذل و بخشش  نیا
 .از ابهام و سکوت قرار دارد یاسال در حاله ۲۰مشاغل پس از  یبندطرح طبقه ینیو بازب یچارت سازمان رد؛یگیانجام نم

شان به همکاران یتاکنون پرداخت نشده است؛ حقوق بازنشستگ ۹۸افتاده دارند و سنوات بازنشستگان سال ماه حقوق عقب ۴ن کارگرا گر،یطرف د از
 .هنوز پرداخت نشده است ،یاجتماع نیتام مهیدرصد حق کارفرما به ب ۴نشدن  زیوار لیدل
کارون و الرستان را به  مانیکه اکنون کارگران س یخیتار یهابلندتر است؛ چراکه به بحران گریاز هر زمان د رعاملیمد هیگفته کارگران، اعتراضات عل به

از کارگران از واحد خدمات تا  یریتعداد کث کند،یاستبداد م کند،ینم تیریمد رعامل،یباز به گفته کارگران، مد و .تشنج کشانده، پاسخگو نبوده است
 .اندشده یو اهواز بستر مانیمسجدسل یهامارستانیدر چالش کرونا هستند و در ب یواحد فن

 کنند، در  زیخود به همکاران جدًا پره یماریکارگران از اعالم ب رعامل،یاعالم داشته، طبق دستور مد حایتلو ت،یرسایمد ،یاست که قلندر یدر حال نیا
 .خواهد شد یاز دستور، برخورد ادار نیصورت، با متخلف نیا ریغ 
 
به دفترش در  یبا اعزام پزشک خصوص رعاملیدلسوز نظام!! که مد نیو قابل توجه مسئول دهدیرا فقط کارگر م یکارپنهان نیا نهیهز یطیشرا نیچن در

 ست؟ین  دیهمان آپارتا  ای  یرفتار همانند نژادپرست  نیا  ایمحروم ماندند! آ  شیآزما  نیکارگران از ا  یمابق  یاش تست کرونا گرفته، ولتهران از خود و دارودسته
 .منتظر خشم خروشان کارگران باشند دیسخت سره را از ناسره جدا خواهد کرد و با طیو شرا دهیها فرارسبحران ییزمان شناسا دانندیکارگران م اما

کار خود در دفتر فروش اهواز  یکارگران باسابقه، از محل دائماز  یکیکارون،  مانیطبق دستور سرپرست وقت شرکت س رًایاست که اخ یادآوریبه  الزم
 .ردیقرار بگ ینیکارگز اریشد تا در اخت یبه کارخانه معرف

 یهایعدالتیو ب  رانیمد  حیدر مقابل رفتار ناصح  تواندیکارگر فعال و دلسوز نم  نیکه ا  ردیگیصورت م  یاز طرف سرپرست شرکت در حال  انهیاقدام ناش  نیا
 .شرکت، سکوت کند یتیریو مد یمال کرهیو فساد در پ ینجوم یهاحقوق افتینسبت به کارگران و در یاخالقیها و تهمت و بآن
و  ردیگیقرار م دیمورد تهمت، ناسزا و تهد ،یو ادار یکه از طرف سرپرست شرکت و معاونت مال نیتا ا پردازندیمشکالت کارگران م انیبه ب جهینت در

 .شودیداده م یبه و یعنوان نفوذ
 شهیهم یرا برا یخود پرونده و الیبه خ تیریشده تا مد یمعرف یانضباط  تهیبه کم یو گر،یکارگر و کارگران معترض د نیدر جهت سرکوب ا اکنون
 .ببندد

شده   عیکارگران برداشته و مطالبات ضا  زیآمکیکه دست از اقدامات تحر  کنندیاعالم م  دیجد یتیریمد  میکارگران به کارفرما و ت  ،یاقدام  نیمقابل چن  در
 مواجه خواهند شد. اهآن ختهیگسکارگران در مقابل فساد لجام یبا واکنش قانون صورتنیا ریرا طبق مقررات به آنها باز گردانند؛ در غ یو مدن یحقوق
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کرونا روسیو  وعیش  طیدرصد کارگران ساختمان در شرا  ۴۰تا   ۳۰  شتیمع  دنید بیآس  
 

 بندمیو اعمال ن  ۹۸کرونا از بهمن و اسفند ماه سال    روسیو  وع یش  با
 نیماه سال گذشته و فرور نیدر آخر ها،تیو ممنوع هاتیمحدود

از شاغالن، از جمله کارگران ساختمان  یاریبس ،یماه سال جار
 .نکردند افتیدر زین یتیحما چیشدند و ه کاریب

برخوردار شوند و   ییهاتیحما ایو    یکاریب  مهیتوانستند از ب  یاعده
 یکنند؛ اما کارگران ساختمان نیخود را تأم شتیمع نهیحداقل هز

 .نکردند افتیدر مانکارانیاز طرف دولت و پ یتیحما گونهچینه ه
وجود دارد که  ینگران نیکرونا، ا روسیمجدد و یریگبا اوج اکنون

 دایباز هم ادامه پ ،یکارگران ساختمان یشتیو مشکالت مع یکاریب
کارت  دیتمد نهیهم چون هز ییهانهیهز شیشاهد افزا کنند،یکه کارگران با آن دست و پنجه نرم م یو معضالت یکاریکه هم زمان با ب یکند؛ در حال

 .اندمهارت خود بوده
و مشمول   دهید  بیکرونا آس  وع یبه شدت از ش  یدرصد از کارگران ساختمان  ۴۰تا   ۳۰ ،یکارگران ساختمان  یصنف  یهاکانون انجمن  سیرئ  بیاعتراف نا  به

 .نشدند یکاریب یمستمر افتیمانند در ییهاتیحما
درصد کارگران  ۴۰تا  ۳۰ شتی: »کرونا به درآمد و معدیگویرابطه م نیدر ا ،یکارگران ساختمان یصنف یهاکانون انجمن سیرئ بینا ،یسادات یهاد

 «نداشتند نهیقرنط امیدر ا یدرآمد چیکارگران ه نیاز ا یکه تعداد قابل توجه یاوارد کرد؛ به گونه بیبه شدت آس یساختمان
که هست،   یانامهنییها براساس طرح و آاست؛ آن یخاص مهیب یکارگران ساختمان مهی: »بدیگویاشاره کرده و م یکارگران ساختمان مهیب تیبه وضع یو

 اخترا پرد آورانیمشاغل سخت و ز مهیو چهار درصد حق ب یکاریب مهیو بر اساس قانون، پرداخت سه درصد حق ب دهندیرا م مهیهفت درصد حق ب
 «هم محروم هستند ییهامهیب نیچن یایاز مزا بیترت نیو به ا کنندینم
اگر قانون اجازه دهد  نکهیرا بدهند، کماا آورانیو مشاغل سخت و ز یکاریب مهیب یکه کارگران ساختمان دهدیشده، اجازه نم نییافزود: »ضوابط تع یو
الزم است  م،یبرخوردار کن ایمزا نیواقع اگر بنا باشد کارگران را از ا در ستند؛ین یکار نیقادر به چن نییدرآمد پا لیرا بپردازند، به دل یهامهینوع ب نیا

 «میهم بکن مهیبه حال حق ب یفکر
استفاده کنند؛ به هر  مهیبتوانند از ب یکارگران ساختمان یباشد که تمام یابه گونه  طیشرا دی: »بادیگویکارگران اشاره کرده و م مهیبه مطالبه ب یسادات
شدن با  مهیب دیست؛ بایاکثر آن ها مقدور ن یهزار تومان است، برا ۶۰۰از  شیکه ب ییفرماشیخو مهیندارند و پرداخت حق ب ییافراد کارفرما نیحال ا

 «شود ریپذامکان یهمه کارگران ساختمان یبرا شود،یهزار تومان در ماه م ۱۵۰هفت درصد که االن حدود  مهیپرداخت حق ب
کارت مهارت را  دیتمد نهیباره هز کیبه  یاو حرفه  یاشاره کرده و گفت: »سازمان فن یکارت مهارت کارگران ساختمان یبرابر ۱۰ نهیهز شیبه افزا یو

و… است؛  یدارهپول خزان نت،ی ازجمله پول کاف یجانب یهانه یبه جز هز نیهزار تومان شد؛ ا ۵۰به  لیتبد یپنج هزار تومان نهیهز یعنیبرابر کرد،  ۱۰
 «است دهیهزار تومان رس ۹۰از  شیکارت به ب دیتمد یهانهیدر مجموع هز

دارند و اکنون که با کرونا دست و پنجه نرم  یشتیمشکالت مع یعاد طیاست که در شرا یبر دوش کارگران ساختمان یبار نه،یهز نی: »ادهدیادامه م او
در خاتمه  یدچار مشکل هستند.« و شیاز پ شیداشته، ب ریشده بر کار و درآمد کارگران تاث جادیا یهاتیو ممنوع تیو محدود یماریب نیو ا میکنیم

 یمصوبه مجلس در مورد درآمدها نیا ند،یگویسازمان م نیباره شده است؛ اما مسئوالن ا نیدر ا یاو حرفه یسازمان فن سیبا رئ ییهاافزود: »صحبت
 .«نندکمک ک یبه کارگران ساختمان نهیزم نیمجلس در ا ندگانینما میدواریو ام میمشکل هست نیبه ا یدگیسازمان است. ما خواستار رس
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روزنامه مستقل  –  افتدیراه م  بیقرکه عن  یلیو هشدار نسبت به س  تیحاکم  یاذعان به موهبت کرونا برا  
 

 ۲۲ کشنبهیعنوان سرمقاله روز    م؟«یاز کرونا استفاده کن  چگونه»
مطلب،   نیسرمقاله، در ا  سندهیروزنامه مستقل است. نو  ۹۹ماه  ریت

ماه سال گذشته که خبر آبان ۲۴ها در شب از واکنش  یابا مقدمه
ها از : »کم کم اعتراضسدینویاعالم شد، م نیگران شدن بنز

 ادهایو فر دهیکش ابانیبه خ انهصبح یهاسر سفره یغرولندها
 یبرا امدنیحساب نکه از به  یبلند و بلندتر شد. مردم

کمرشکن و  فقر ن،یبنز یقبل از اعمال گران قرارگرفتنانیدرجر
به ستوه آمده  شانیازهاین حداقل نیدولت در تام یگبرنامهیب

خط فقر، جانشان را در  ریو طبقات ز هیبودند، از مناطق حاش
 «آمدند هاابانیبه خ فتهدست گر

 
 ختهیقطع شد. جسته و گر ایو ارتباط مردم با هم و با دن نترنتیبندش ا: »پشت سدینویم «یباورنکردن یو »کشتارها نترنتیقطع ا یادآوریروزنامه با  نیا

ها که از سال  یمعترضان شد. آتش شتریموضوع باعث خشم ب  نیو هم  شدیمنتشر م  یررسمیدر گوشه و کنار کشور از منابع غ  یباورنکردن  یخبر کشتارها
 «کردیج مرا از کنترل خار انیو جر شدیور مخاکستر صبر مردم است، داشت شعله ریز ش،یپ
 

هم   هاتفاوتیکم ب: »کمدیافزایحکومت، م  یبرا  «ی»گازانبر  وهیسرکوب معترضان به ش  دهیبودن فا یو موقت  یروزنامه مستقل، با اذعان به مقطع  سرمقاله
هم در معترضان، آن با «یاستفاده از برخورد »گازانبر کهنی. تا افتدیب خواهدینم یحکومت چیبود که قطعًا ه یاتفاق نیو ا آمدندیم دانیداشتند به م

 «مردم یهابه خواست یبدون پاسخ عمل دیو ارتباط، به طور موقت جواب داد و ظاهرًا غائله خواب نترنتیخاموش از اچراغ  ییفضا
]منظور، سران نظام است[ هم   یاصل گرانیواداشتن آنها بود. اما »خود باز  «ینینشبه »عقب یترس در مردم با »گلوله و فشار« برا  جادیحکومت، ا  کیتاکت

 «بردیرا با خود م زیو همه چ افتدیها به راه ماز زاغه بیکه عنقر ستیلیس درآمدشیچه در آبان اتفاق افتاد، پآن دانند،یم
 

 ی«کرونا به عنوان »منج روسیحکومت به و نگاه
که   ندیبگو  هانیدورب  ی»حاال چه با لبخند مشمئزکننده، روبرو  ،یمقامات حکومت  یهابیبودن انکار و تکذ  دهیفایسرمقاله، اشاره دارد به ب  نیا  گرید  بخش

 یو خستگ  یاداعتمیر از بیبه غ  یریکنند؛« چراکه »تاث  بیتر تکذبا شدت هرچه تمام  یونیزیتلو  یهاتلفات را در شبکه  یاند، و چه آمارهاجمعه باخبر شده
 «ندارد ،یمردم از اوضاع جار یتوده شتریهرچه ب

کردن مردم  نینشساکت کردن و خانه یدانسته و استفاده از آن برا «ی»منج کی تیحاکم یکرونا را برا روسیو وع یروزنامه مستقل، ش سینو سرمقاله
کند که کرونا  رفآبان و آذر منح عیالزم بود تا توجه مردم را از وقا یمنج کی: »حاال شودیم ادآوری ن،ینچنیرا ا انیماه، و دانشجومعترض به کشتار آبان

 «ا را ول کند در خانمان ملتو اژده ردیبگ یمردم را فرا گرفت باعث شد که دولت، فرصت را چهارچنگول یدشمن نامرئ نیکه با آمدن ا یآمد. وحشت
ها : »مدت سدینویباره م نیو در ا گذاردی انگشت م زیبه کشور آورده شد ن نیاز چ یکرونا توسط مقامات دولت روسیکه و تیواقع نیمستقل بر ا روزنامه

از  انیناراض یوزهشکستن پ یانقالب، و برا یسالگ کیترامپ، جشن چهل و  یکنروکم یبرا دیآورده شده بود؛ اما با ایکرونا آمده  ،یقبل از اعالم عموم
 «دییو مردم خودتان را بپا م،یادهیکه: تازه فهم افتادیو بعد چو م شدیانتخابات مجلس طبق قرار انجام م ،ینظارت استصواب
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فاصله و استفاده   تیقم و اجبار مردم از همان ابتدا به رعا  ینهینبود که بشود با قرنط  یزیبه موقع، چ  یه یهد  نی: »اسدینویروزنامه در ادامه م  نیا  سرمقاله
 .از ماسک، مهارش کرده و از دستش داد

هاست سال  که  یریاز غالف درآوردند؛ شمش  حت،یموعظه و نص  یها را برادر مهار کرونا هم کنار گذاشته، و زبان  نیچقیرف  تیریمدل مد  یحت  ن،یهم  یبرا
 «است دهیدر کنترل و اصالح به اثبات رس اشییعدم کارآ

 
 توسل به روغن بنفشه تا ادرار شتر  از

روزنامه مستقل  ت،یحاکم نیا یها»کنترل و اصالح« جامعه در سال یبرا حت«ی»موعظه و نص ریبودن شمش حاصلیب زیآمه یکنا دنیاز به رخ کش پس
از مردم »خواهش« کردند در منزل  ،یعمل تیحما چیهرحال، بدون ه: »بهسدینویو م اندازدیاز توسل به »روغن بنفشه« تا »ادرار شتر« را هم از قلم نم

از  یشهرها را کنترل نکردند؛ ول ی. وروددیافتتاح کردند؛ اما گفتند مسافرت نرو دیع التیها را قبل از تعطنکردند. آزادراه لیرا تعط ییبمانند؛ اما جا
بنفشه را به کمک فرستادند تا  غنآور، تا شده بود، رووحشت یهافشار موج مرگ  ریکمر کادر درمان ز یمندند. وقتمردم در سفر رفتن، گله یمالحظگیب

 .به کمک ادرار شتر، مشکل را حل کند
آرام  یلیخودشان خ کهیشود؛ در حال سرهکیدرنده تنها گذاشتند و منتظر نشستند تا کار،  یریبا ش یم گرسنه و گرفتار و دلمرده را در اتاقمرد خالصه،

 .را به اوج رساندند هامتیو بدون جلب توجه، ق
 نیترالیخیب یمواردش، حت یبعض یکردند که افشا یرا علن ییقراردادها کرد،یبه پا م ییاش غوغاهر جلسه ،یعاد طیبرگزار شد که در شرا ییهادادگاه

حکم اعدام  انمتهمان حوادث آب یکامل در دست آتش، رها و برا یپناهیکشور در ب یهاو جنگل ستیز طیالعمل واداشته، محرا هم به عکس هایرانیا
عضو سپاه پاسداران،  ،یدوالب یتیهدا نیدارد!« ]حس یم هر روز مالقات شرعه یتیهدا نیطنز ماجرا، حس لیتکم یبرا ان،یم نیصادر شد و در ا

 تهران که اکنون، به اصطالح در زندان است[ نیآذلیو موسس باشگاه است یحکومت دارهیگر، سرمااختالس
 
 کنترل خشم گرسنگان لهیکرونا، وس 
و  پردازدیمهار کرونا م یماندن اندک اقدامات حکومت، برا جهینتیب یادآوریاز هجوم کرونا« توسط حکومت، به  یبر »استفاده ابزار دیسرمقاله با تاک نیا

خواهند فعاًل زنده بمانند، یاند و فقط مبرده  بانیکه مردم سرها را در گر ی: »در حالآوردیبه صدا در م یاسالم یجمهور تیتمام یزنگ خطر را برا تاینها
 یتیماه، نه تنها موفق ۶ناجوانمردانه انجام شده که بعد از  یبه حد طبقه،یخفه کردن و کنترل خشم گرسنگان ب یاز هجوم کرونا برا یاستفاده ابزار نیا

ادعاست.  نیا دیموهزاران مبتال و صدها کشته،  انههم، اوضاع از کنترل خارج شده. روز یرسم یبه گواه آمارها یاند، که حتکسب نکرده یماریدر مهار ب
 فروخورده و مطالبات برآورده نشده، منحرف کند؟ یهاتوجهات را از خشم توانستیفاجعه، م نیبهتر از حضور ا یزیچه چ

 
فراموش کنند که کرونا به هر حال   دیدرخور به پاداشش ندهند. اما نبا  یاکه قدردانش نباشند و صله  ستین  یزیچ  آورده،نیموهبت چ  نیکه ا  ستیعیطب
و  جنگدیکامل، م یرانیکند، تا و انیخشمش طغ یباختن ندارد. وقت یبرا یزیچ گریخورده، دلشکر تارومار و زخم نیوقت او آن شودیتمام م یروز

که در   یبدون شک در اتفاقات شد؛ی، استفاده موجهه میترم یبا بها دادن به جان شهروندان، برا یماریبشود. اگر از فرصت ب دیخواهیچه نمآن شودیم
 .کردیم فایا یمهم یکنندهنقش متعادل زنند،یرقم م نانینشهیو حاش هاهیحاش نده،یآ
 

اثر باشد. دولت، کرونا را مهار نکرد کم  رو،شیپ  ریکه در حوادث ناگز  ستین  یزیچ  نیو ا  بردینم  ادیتلخ، از    یروزها  نیرا در ا  اشییو تنها  یرهاشدگ  ملت،
باز هم  یشد!؛ چون به زودیانتقام از حوادث آبان و آذر نم یلهیو وس یفراموش یمردم، دارو یماریکاش رنج و ب یا یتا خشم معترضان را مهار کند؛ ول

 خواهد شد.« دهیشلوغ، کش یهاابانیبه خ یخال یهاها از سفره… بغض
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 سکه طال  کیمعادل فقط    رانیکارگر ا  کیماه    ۵حقوق  
 
 

کار استان فارس در گفتگو  یکانون شوراها سیرئ ،یدیمؤ مهرزاد
 یبرا هانهیحقوق و هز انیتناسب م جادیا نکهیا انیبا ب لنایبا ا

 کی  متیمعما شده است، گفت که »امروز ق  کیبه    لیکارگران تبد
 .«کارگر است کیماه حقوق  ۵سکه معادل 

آور نرخ سکه و ارز در روزها و سرسام شیبا اشاره به افزا یو
با اعداد و   توانیرا نم  یاقتصاد  یهاتیگفت: »واقع  ریاخ  یهاهفته

امروز در کف جامعه قابل مشاهده   تیقلب کرد، واقع  بندهیارقام فر
 یتنها در پ ستند؛یکردن ن یاست. کارگران، امروز به دنبال زندگ

 .«مانندآن هستند که زنده ب
 یبزرگ به جانبدار  یکارفرما  کیبا اسم بردن از دولت به عنوان    او

انتظار داشت که دستمزد عادالنه  دیاست، نبا یو اصل یینها ریگمیکار تصم یعال یدولت اعتراف کرد و ادامه داد: »شورا ماتیکار از تصم یعال یشورا
 «کندیعمل م زرگب یکارفرما کیدولت خود به عنوان  رایشود؛ ز بیکارگران تصو یبرا
 

بهبود  یدولت برا یوزرا یهاها و وعدهصحبت یدولت در تضاد با حقوق کارگران عمل کرده است، افزود: »زمان نکهیبر ا دیدر ادامه با تأک یدیمو مهرزاد
 یدخواست و مطالبات ج یکه دولت برا شودیعکس آن رخ داده است، مشخص م یکه در عمل اتفاق میکنی و سپس مشاهده م میشنویرا م شتیمع

 .«ستیائل نق یتیکارگران اهم ژهیوعامه مردم و به
 
 ۱۴هزار تومان به  ۷ماه از  ۶در عرض  ریپن متیق یشد: »وقت ادآوریدولت  یتیحما یکار استان فارس سپس با انتقاد از شعارها یکانون شوراها سیرئ

 ؟« کند یگهزار تومان زند ۵۰ یشتیبا کمک مع تواندیکارگر م کی ایاست، آ دهیهزار تومان رس ۴۰عدد مرغ به  کی متیو ق افتهی شیهزار تومان افزا
 

 امیکه در ا کنمیاعالم م تیدر فارس گفت: »من با قطع یکاریب مهیب افتیدر یهزار نفر کارگر برا ۷۲از  شینام بدر ادامه با اشاره به ثبت یدیمو مهرزاد
 «شدند کاریهزار نفر از کار ب ۱۴۰از  شیب یعنیتعداد،  نیکم دو برابر اکرونا دست

 
که چندماه است  یحداقل حقوق کارگران گفت: »کارگر نیدر پرداخت هم ریراستا با انتقاد از تاخ نیکار استان فارس در هم یکانون شوراها سیرئ

 «شده نداردکارگر اخراج کیبا  ینکرده، فرق افتیحداقل حقوق را در نیهم
 
وجود دارد که  ینگران نیکرد: »ا حیتصر م،یاز مشاغل بود یاریشاهد از دست رفتن بس د،یاز جهش تول تیحما یبه جا نکهیا انیبا ب انیدر پا یدیمو

 .«میرا شاهد باش دیگرد در تولعقب کیرخ ندهد، بلکه  یدیتنها جهش تولامسال نه
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 استان ۲۵قرمز و هشدار   تیو وضع  رانیکرونا در ا  ترنیآغاز موج سنگ

 

خشنود، معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران،  یلیجل رضا
با  ییویراد یوگوگفت کی، در ۹۹ رماهیت ۲۶روز پنج شنبه 

 ترنیسنگ یلیکه موج دوم کرونا از موج اول خ نیا انیب
مقابله با گسترش  یها خواست برااست از همه دستگاه

 قهیواقعا در مض یکادر درمان رایکمک کنند؛ ز یدمیاپ
 .ستنده
 
نوشته است، تنها   یلیدر گزارش خود به نقل از رضا جل  سنایا

نفر از کادر درمان  ۱۷۲ تخت،یپا یهامارستانیاز ب یک یدر 
 .اندمبتال شده ۱۹ـ  دیکوو یماریبه ب

 
 کی یدورکار .دارند تیشهرها، از جمله تهران حکاکالن یدر برخ هاتیمجدد محدودخبرها از اعمال  ران،یکرونا در ا روسیو وع یش دیشروع موج جد با

 .شودیم زیها نخانهکه شامل شاغالن وزارت هاستتیمحدود نیاز ا یک ی رماه،یت ۲۸سوم کارمندان استان تهران از روز شنبه 
 

 یکند و اگر در جلسات بعد دایهفته ادامه پ کی هاتیمحدود نیگفته است: »فعال بناست که ا یلیاعمال شده در تهران، جل یهاتیخصوص محدود در
 «میموج دوم را کنترل کن نیا میکند تا بتوان دایچند هفته بعد ادامه پ ایچند روز  نهیقرنط دیکند، شا شرفتیپ یبه خوب جینتا
 

و کمبود کادر درمان مواجه   یاظهار کرد: »ما با دو مشکل، کمبود تخت بستر  زین  یمارستانیب  یهاستاد مقابله با کرونا در تهران درباره پرشدن تخت   معاون
 «که مجبورند از آنها مراقبت کنند شوندیمبتال م شانکیاقوام درجه  نکهیا ای شوندی. کادر درمان ما اکثرا آلوده ممیهست

از  ییباال زانیابتال و چند روز بعد م زانیدر م شیدوم خرداد با افزا مهیاز ن بایآغاز شده گفته است: »تقر یموج دوم کرونا از چه زمان نکهیدرباره ا یو
 «است ینیکه نشان داد موج دوم موج سنگ میرو شدرو به ریمرگ و م
ابتال به کرونا  دیمورد جد ۵۰۰هزار و  ۲اعالم کرد که در شبانه روز گذشته  رماهیت ۲۶ یوزارت بهداشت در نشست خبر یسخنگو یسادات الر همزمان،

 .شده است ییشناسا رانیدر ا
 

استان  ۲۵ ر،یاخ یافزود: »در حال حاضر و مانند روزها ینفر اعالم کرد. الر ۶۱هزار و  ۲۶۷ رماه،یت ۲۶به کرونا را تا ظهر پنجشنبه،  انیتعداد مبتال یو
 «قرمز و هشدار قرار دارند تیدر وضع رانیا

در  یماریب نیا انیاند و شمار قربانجان خود را از دست داده ۱۹-دیکوو یماریب انینفر از مبتال ۱۹۸در ادامه گفت: »در شبانه روز گذشته  نیهمچن او
 «دیسنفر ر ۶۰۸هزار و  ۱۳به  رانیا

 

 یهادرصد کل تخت ۳۰گفت: »حدود  ر،یت ۲۶روز پنج شنبه  زیاستان مازندران ن یدانشگاه علوم پزشک  یسخنگو ،ییبابا نیمیس رنا،یگزارش ا به
ز وجود یآنها قرمز اعالم شده ن تیها که وضعاز استان گرید یکمبودها در برخ نیاست.« ا افتهیاختصاص  ییکرونا مارانیاستان به ب نیدر ا یمارستانیب

 دارد.
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 کندیم دادیو کنگان ب هیعسلو  یمانکاریکرونا در مجتمع کارگران پ
 

به نظر  یول کند؛یم دادیکارگران ب یاصل یکرونا ، در کلون روسیو کنگان قرمز است؛ و عسلویهدر  تیوضع 
 راتیتعم  ایو    یمانکاریکارگران پ  یحداقل برا  یخاص  یهاپروتکل  ایشده باشند    لیها تعطکه پروژه  رسدینم

و کنگان که غالبًا در  هیمختلف عسلو یفازها  یمانکاریکارگران پ ط،یشرا نیا در.شده باشد ییاجرا ،یاساس
از بابت آلوده شدن و البته  اریبس یهاینگران برند،یخود به سر م یهابه دور از خانواده یکارگر یهاکمپ

 روزه دارند. ۷ ای ۱۴ یهایها، در مرخصانتقال آن به خانواده
 

 با شعار »کارگر هفت تپه اتحاد اتحاد«  شکریکارگران هفت تپه در محوطه شرکت ن ییمایراهپ
 

ند. آنان خود را پشت سر گذاشت یاعتصاب و تجمع اعتراض یاپیروز پ سی و دوتپه، هفت شکریکارگران ن
 ابتدا در محوطه شرکت و پس از چند روز در سطح شهرستان شوش دست به راهپیمایی و اعتراض زدند. 

نشده است،   یدگیاز مطالبات آنها رس  کیچیکه ماههاست حقوق نگرفته اند و کماکان به ه  معترض  کارگران
موجود اعالم کردند. آنان از جمله خواستار  طیبه شراو اعتراض خود را نسبت  یتیمختلف نارضا یبا شعارها

 شدند. یشرکت و بازگرداندن آن به بخش دولت یساز یدادن به خصوص انیپا
 

 کارگر شرکت آذرآب اراک  ۴۲ ی و شالق برا یر یسال حبس تعز کیصدور احکام 
 

 ۲ یفریدادگاه ک ۱۰۶توسط شعبه  نیاز ا شیکارگر شرکت آذرآب اراک که پ ۴۲ماه,  ریت ۴چهارشنبه  روز
 منابع.ضربه شالق محکوم شدند ۷۴و  یریسال حبس تعز ۱به تحمل  کیاراک محاکمه شده بودند، هر 

خرداد ماه  ۲۶ خیاراک، در تار یفریک ۱۰۶خبر، اعالم کردند که شعبه  دییضمن تأ زیاستان اراک ن یکارگر
سال گذشته شرکت  یآذرآب که در تجمعات اعتراض یمانکارینفر از کارگران شرکت پ ۴۲ یبرا ،یال جارس

 داشتند، حکم صادر کرده است.
 

 کرونا روسیاز گسترش و  یو نگران یآبادان نسبت به دو ماه مطالبات مزد  یاعتراض کارگران شهردار
التفاوت مابه نیو خرداد ماه و همچن بهشتیارد یآبادان نسبت به دو ماه مطالبات مزد یکارگران شهردار

کارگران که در حال حاضر دو ماه دستمزد عقب افتاده  نیا .اعتراض دارند ۹۹سال ماه  نیحقوق فرورد
نفر  ۸۰۰دستمزد حدود هزار و  یماه سال جار نی: »فروردندیگویو خرداد ماه را طلب دارند، م بهشتیارد

 ی( پرداخت شده، اما بخش۹۸سال    یحقوق )براساس مصوبه مزد  هیآبادان به صورت پا  یاز کارگران شهردار
 .«میطلبکار هست گرید تمیو چند آ یکارسال گذشته خود را همانند اضافه یمزد یایاز مزا

 

 مسئوالن یدهایدرآمدن وعده و وع یخالضرب االجل کارگران شرکت معادن زغال سنگ کرمان و تو  انیپا
 

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

 بشهتیارد ۲۹ دوشنبهروز خاتمه دادند و از روز ۱۵پس از  شانیطور موقت به اعتصاب و تجمعات اعتراض
مسئوالن شرکت   یدهایوعده و وع  یروز، تمام  ۴۰از    شیشدن ب  یحال، با سپر  .ماه، بر سر کارشان بازگشتند

در آمد و برخشم و اعتراض کارگران شرکت معادن زغال سنگ  یجمعه کرمان توخالواستان از جمله امام
 !خاکستر ریگفت که آتش ز توانیم ایاز آنها، کارگران معترض هستند و  یک یبنا به گفته  .کرمان افزود
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 ایمزا گریها حقوق و دنسبت به پرداخت نشدن ماه گانیگلپا ارخودرویاعتراض کارگران کارخانه د
 ، اعتراض۹۹ماه  ریت ۹از استان اصفهان، روز دوشنبه  گانیدر شهرستان گلپا ارخودرویکارخانه د کارگران

از کارگران  یک ی.کردند یارسانه ،یشغل یفیو بالتکل یدیها حقوق و عخود را نسبت به پرداخت نکردن ماه
رونق نداشت و ماه نخست   ارخودرویکارخانه د  دیگفت: »سال گذشته خط تول  گانیگلپا  یارخودرویکارخانه د

 میمشغول کار بود یبندفتیبه صورت ش زیشد و ماه دوم و سوم ن لیکرونا تعط یماریب لیبه دل زیامسال ن
رفتن به کارخانه اعالم   یماه را برا ریهشتم ت ،یلیاما به دال م؛یماه سرکار برو ریت کمیو قرار شد که از 

 کردند.« 
 آورانیقانون مشاغل سخت و ز ی کارون نسبت به عدم اجرا اعتراض کارگران کشت و صنعت

نشدن قانون  یصنعت کارون نسبت به اجرا از کارگران کشت و ی، جمع۹۹ماه  ریت ۱۱روز چهارشنبه 
از همکاران  یک یاز کارگران و ممنوع الورود شدن  یتعداد یبازنشستگ یفیو بالتکل آورانیمشاغل سخت و ز

مرکز کشت و صنعت،   نیدار کارگران ااعتراضات دامنه  انیجر  در  .اعتراض کردند  ،یو  یطلبحق  لیخود به دل
خرداد ماه   ۲۹طلب از روز پنج شنبه کارگر حق  کیاز ورود    به دستور کارفرما  شان،احقاق حقوق برحق  یبرا

 اکنون ممنوع الورود است. یشده و و یریبه محل کار جلوگ یسال جار
 

 ی شغل یفیزنجان و کرمانشاه نسبت به بالتکل یفشار قو  یهاپست  یاپراتورها یتجمع اعتراض
 

  یبرق کشور، اپراتورها یفشار قو یهاپست ینفر از اپراتورها ۵۰، حدود ۹۹ماه  ریت ۱۱روز چهارشنبه  
زنجان که نسبت به  یاپراتورها.زدند یاستان دست به تجمع اعتراض نیا یازنجان، مقابل اداره برق منطقه

 خود یشغل تیزنجان تجمع کرده بودند، نگران وضع یاخود، مقابل اداره برق منطقه یشغل یفیبالتکل
: »خواسته ندیگویخود، م تیوضع لی در تبد ریو سازمان توان رویبا انتقاد از تعلل وزارت ن معترضان.هستند
خواسته کامال مطابق قانون است و همه  نیبه کارگر دائم است؛ ا نیاز قرارداد کار مع تیوضع لیما تبد

 صادر شده است.« زیآن ن یمجوزها
 

 کشته و مصدوم  ۷غرب با  النیگ نیتومیدر معدن سنگ ب یحادثه گازگرفتگ
غرب واقع در غرب  النیگ  تان«ی»سرت  یاز معادن در روستا  یک یدر    ی، بر اثر گازگرفتگ۹۹ماه    ریت  ۱۳جمعه  

 میکارگران وخ  نیشدند که حال دو تن از ا  تیدچار مسموم  گریکارگر د  ۶کارگر جان باخت و    کیکرمانشاه،  
از کارگران معدن   یک ی وست،یبعدازظهر به وقوع پ قهیدق ۱۲.۴۸حادثه که ساعت  نیا در.گزارش شده است

 النیگ یهامارستانیشدند که به ب تیدچار مسموم گرینفر د ۶جان خود را از دست داد و  یبه علت خفگ
 .افتندیانتقال  نیریغرب و قصر ش

 

 شانمهیدر اعتراض به پرداخت نشدن حق ب ز یتبر یکارگران شهردار یتجمع اعتراض
 یجلسه شورا ی، هم زمان با برگزار۹۹ماه  ریت ۱۵ کشنبهیروز صبح  ز،یتبر یاز کارگران شهردار یجمع

 یخود، در مقابل محوطه عمارت ساعت، دست به تجمع اعتراض  مهیپرداخت نشدن حق ب  لیبه دل  ز،یشهر تبر
شهر، برگزار  یجلسه شورا نیکمیصدونودو یزمان با برگزارکه هم  یتجمع اعتراض نیدر ا کارگران.زدند

 خود شدند. یامهیبه مشکل ب یدگیخواستار رس این شورای قالبی یاز اعضا شد،یم
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 کرونا روسیبه و یرانی و تاکس یتن از رانندگان شرکت اتوبوسران ۶۰۰ یابتال
 

به  یرانو اتوبوس یرانی نفر از ناوبران حوزه تاکس ۶۰۰ یاز ابتال ،یکشور دولت روحان ریوز یعمران معاون
 .کرونا در کشور خبر داد روسیو یماریب
که مستمر در تماس با افراد مختلف  یرانیو تاکس یرانکرونا، رانندگان شرکت اتوبوس روسیو وعیش با

 یدگیاعتراض کرده و خواستار رس یپزشک  زاتیمختلف، نسبت به نبود تجه یها و شهرهاهستند، در استان
 .فتصورت نگر نهیزم نیدر ا یخود شدند، اما از طرف دولت و مسئوالن اقدام تیبه وضع

 

 خود یشغل تیچوکا نسبت به امن رانیکارگرکارخانه چوب اسالم و اعتراض کارگران ا ۴۰ یکاریب
 

 لیشهرستان تالش، کارخانه چوب اسالم را تعط یکارگر ونیسی، کم۹۹ماه  ریت ۱۶مصوبه دوشنبه  براساس
شهرستان تالش  یکارگر ونیسیکم. افتاده را به دنبال داشتکارگر با حقوق عقب ۴۰ یکاریاعالم کرد که ب

جلسه،   لیمنظور با تشک   نیکارگران عنوان کرده و به هم  یفیو بالتکل  تیکارخانه را کاهش فعال  یلیعلت تعط
 اند.کارگر به صورت موقت شده  ۴۰اخراج  یمدع

 
  شانیهانیدر اعتراض به بستن پمپاژ آب زم یکیمکان لیب کیالست ریز زهیکشاورزان هو  دنیخواب

با  شانی کشاروز یهانیزم یدر اعتراض به بستن پمپاژ آب بر رو زهی کشاورزان هو رماه،یت ۱۹روز پنجشنبه 
 یانتظام  یروین  نیمامور  .پمپاژ شدند  ریشدند و با تجمع مانع از بسته شدن مس  ریدرگ  یانتظام  یرویماموران ن

بستند و  زهیشهرستان هو یکشاورزان روستاها یپمپاژ آب را بر رو ،یرانسانیاقدام غ کیو سازمان آب در 
متقابال در اعتراض راه را بستند و مانع از   زیمحروم و معترض ن کشاورزان.آب را با خود بردند یلوله خرطوم

در اعتراض به ماموران سازمان آب  زهیاز کشاورزان هو یک ی.سازمان آب شدند یهاعبور خودروها و دستگاه
 و مانع حرکت آن شد. دهیسازمان آب دراز کش یک یمکانلیب یهاچرخ یجلو ،یخرطوم یهالوله یآورو جهت ممانعت از جمع

 یمانکاریپ یهاآهن نسبت به کار تحت پوشش شرکتاعتراض هزاران کارگر ناوگان راه 
آهن کشور نسبت به کار تحت و حرکت و ناوگان راه ریکارگران س گری، بار د۹۹ماه  ریت ۲۲ کشنبهیروز 

. کردند یارا رسانه میبر بستن قرارداد مستق یاعتراض و خواسته خود مبن یمانکاریپ یهاپوشش شرکت
ر کشور آهن سراسو حرکت و ناوگان راه   ریهزار کارگر در واحد س  ۱۲تا    ۱۰کم  »دست  عنوان کردند:   کارگران

نظر  ریز ،یقطار، عالئم و مانورچ یفن دیقطار، بازد سیرئ د،یبانان، پست بازدسوزن وران،یبه عنوان لکوموت
ها توسط آن یمطالبات مزد از یها بخشسال نیا یواحد مشغول کار هستند و در تمام مانکاریپ کی

 .«شودیبرداشت م مانکارانیپ
 ن یاستان قزو یاونقل جاده و حمل  یاداره کل راهدار  یادامه اعتراضات کارگران اخراج

، از  ۹۹ماه  ریت ۲۶روز پنجشنبه  ن،یاستان قزو یاونقل جادهو حمل یاداره کل راهدار یاخراج کارگران
: دیگویم  درباره ادامه اعتراضات  یاز کارگران اخراج  یک ی.  بازگشت به کار خبر دادند  یادامه اعتراضات خود برا

رفتار  یگریاما در عمل طور د دهند،یم یبرحق بودن ما گواه ،با زبان نیکه تمام مسئول میدانی»ما م
که در  یماریب طیاند و با وجود شرادردآور است؛ االن همکاران ما چند ماه است حقوق نگرفته نیا کنند،یم

 هم ندارند.« مهیب یحت ماست،فرجامعه حکم
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 لمیماه حقوق + ف۳مترو تهران نسبت به عدم پرداخت  یلیر میانتظامات حر یمانیاعتراض کارگران پ
مترو تهران )تراورس(، اعتراض خود    ۵خط یلیر  میانتظامات حر  یمانی، کارگران پ۹۹ماه    ریت  ۲۸شنبه    روز

 نیا از یک ی .کردند یارسانه ،یو نداشتن قرارداد کار مهیماه حقوق و حق ب ۳را نسبت به پرداخت نشدن 
همکارانش، در رابطه با پرداخت نشدن  گریدار خود و داز اعتراضات ادامه یکوتاه لمیکارگران با انتشار ف

خط و  یو پاسخگو نبودن مسئوالن شرکت خدمات مهندس ینداشتن قرارداد کار مه،یماه حقوق، حق ب۳
 راه آهن )تراورس( خبرداد یفن هیابن

 ی شتیو مع یشغل یفیت به بالتکلشروع مجدد اعتراض کارگران هپکو اراک نسب
 

کارخانه دست به  تیریخود، در مقابل دفتر مد یشتیو مع یشغل یفیهپکو اراک نسبت به بالتکل کارگران
از کارگران  ی، جمع۹۹ماه  ریت ۲۹ کشنبهی روز .کردند انیاعتراض خود را ب یاتجمع زده و با انتشار نامه

دست به تجمع در  یشتیو مع یشغل یفیشان نسبت به بالتکلگذاشتن اعتراض شیبه نما یهپکو اراک برا
 ند.افتاده خود شدکارخانه زدند و خواستار پرداخت دو ماه حقوق عقب تیریمقابل دفتر مد

 
 

 

**** 
 اخبار کولبران

 

در مرز    ینظام  یروهاین  ی راندازیو ت  نیکولبر بلوچ پس از انفجار م  کیباختن  جان
 زاهدان 

 میمستق کیآن شل یالر شهرستان زاهدان و در پ یدر نقطه صفر مرز نیبا انفجار م
 .کولبر جان خود را از دست داد کیاز کولبران بلوچ،  یبه سمت گروه یمرزبان یروهاین

  .اهلل اهل شهرستان زاهدان است بیفرزند حب ج،یگرگ زیعزنام این کولبر زحمتکش 

 در ارتفاعات چالدران  ینظام یروهاین ک یکولبر بر اثر شل کیباختن جان
 

در  ینظام یروهاین میمستق کی، با شل۹۹ رماهیت ۴کولبر شامگاه روز چهارشنبه  کی
کولبر که با نام قاسم  نیا.از توابع شهرستان چالدران جان باخت  کیسگر  یارتفاعات روستا
  ی به همراه گروه یاست. و کیسگر یشده است، اهل روستا یمعرف نیالدسرباز فرزند تاج 

آنها  یراندازیگذاشته بودند افتاده و با ت رشانیدر مس پاسدارانکه  ینیاز کولبران در کم
 .دهدیجان خود را از دست م

 

 
 سپاه پاسداران یروهاین کیدر مرز چالدران بر اثر شل گر یکولبر د کیباختن  نجا

ناور  یفرزند عادل اهل روستا ،النیم یبروک یکولبر به نام عل کی رماه،یت ۵شنبه شامگاه روز پنج
مورد شلیک مستقیم بسته  یهااز توابع چالدران پس از بازداشت توسط سپاه پاسداران با دست

ن بازداشت و اپاسدار یچالدران از سو یکولبر در ارتفاعات مرزقرار گرفته و به قتل می رسد. این 
 .آنها قرار گرفت یراندازیهدف ت کیبسته از فاصله نزد یهابا دست
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 شهر   نی در ا  گریکولبر د  ۳و بازداشت    هیکولبر در مرز اروم  ۳شدن    یکشته و زخم
از کولبران  یگروه هیدر مرز اروم جانیان وابسته به سپاه پاسداران رماه،یت ۷شامگاه شنبه 

 گریکولبر د کی، دو کولبر جان باخته و آن یقرار دادند که در پ میمستق کیرا هدف شل
اهل  ،ساله و دارای یک فرزند ۲۷ نژادمانیدو کولبر جان باخته سالم سل نام .شد یزخم

 انیدیداوود مج  یسلماس عنوان شده و کولبر زخم  رانیاهل منطقه شپ  بیو ط  لوانایشهر س
فرزند   کی  یساله و دارا  ٢٧  نژادمانیسل  سالم.نام دارد    لوانایاهل شهر س  م،یفرزند محمدسل

 کیهدف شل کیشل نیقوان ت یگروه از کولبران را بدون رعا نیا ینظام یروهای. نباشدیم
 اند.قرار داده میمستق

 در پاوه و سردشت   یهنگ مرز  یروهاین کیو شل یگذارنیکم یچوپان در پ ک یکولبر و  کیمرگ 
زمکان از توابع   یاهل روستا  یوسفی  تیساله به نام آ  ۲۰کولبر    کی  رماه،یت  ۱۶روز دوشنبه  

هنگ  یروهاین زیو گر بیو تعق یگذارنیکم لیو ساکن جوانرود به دل یثالث باوه جان
 نیاثر ا بر. غرق شد روانیپاوه ـ نودشه و بر سر پل زلته، در رودخانه س ریدر مس یمرز

پل پناه برده و از محل دور شوند. در  ریبه ز شوندیآنان، کولبران ناچار م بیحمله و تعق
دست  نییپا روان،یبه هنگام عبور از رودخانه س یوسفی تیآ ز،یو گر بیتعق نیا انیجر

  .بازدیورا، به رودخانه سقوط کرده و جان م یروستا

برادوست   یسپاه در مرز صوما یروهاین ک یشدن سه کولبر بر اثر شل یزخم
 هیاروم

 

 یاهل روستا قیفرزند صد یحکمت احمد یهاسه کولبر به نام  رماه،یت ۱۹شنبه پنج روز
فرزند فاضل   یریکوران و روشن جهانگ یفرزند حاکم اهل روستا یاحمد نیکوران، شمز

سپاه   یروهاین  کیبر اثر شل  هیبرادوست اروم یاز توابع منطقه صوما  آبادنیس یاهل روستا
 .دشدن یپاسداران به شدت زخم

در  ،یشدت جراحات وارده بر و لیبه دل رماهیت ۲۷متاسفانه روز جمعه  ،یاحمد نیشمز
 .جان خود را از دست داد هیدر شهر وان ترک یمارستانیب

 
**** 
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 فروشانتاخبار دس

 

 در آبادان ی با پس زدن ماموران شهردار  یو لیدستفروش و پس گرفتن وسا ک یمردم از  تیحما لمیف
 

 یگار اتیکه ماموران اجرائ شودیمشاهده م یاصحنه لمیف نیا در
دستفروش محروم را بار زده و قصد دارند که تمام  کی لیو وسا
 یبرا  یدستفروش محروم که با آن لقمه نان ستیو هست و ن  یزندگ

چند   نیرا ببرند. ماش  کندیم  نیاش تامخود و خانواده  یگذران زندگ
دستفروش با کمک چند تن از مردم  کهحرکت نکرده  شتریب یمتر

را باز کرده و  یشهردار اتیبا سرعت در عقب وانت ماموران اجرائ
 .کشندیم نییرا پا لیو وسا یگار

مجددا به دستفروش حمله  داشتندبرگشته و قصد  غارتگر ماموران
مردم حاضر در صحنه  گریاما د رندیاو را بگ لیو وسا یه و گارکرد
با مردم  نندیبیو ماموران که م دهندیرا به آنان نم یااجازه نیچن

 .کنندیمواجه هستند عقب نشسته و دستفروش را رها م ندیآیکه کوتاه نم ینیخشمگ
 یتازه شهردار میاحمدآباد در اعتراض به تصم کمی ابانی، در خ۹۹خردادماه  ۲۱از دستفروشان آبادان عصر روز چهارشنبه  یشود که جمع یم یادآوری

 .کردند یتجمع اعتراض یو برگزار ییمایاقدام به راهپ ابان،یخ نیدر ا یدستفروش تیبر ممنوع یآبادان مبن
 .شدند ریپذبیقشر آس نیاز ا تیو خواستار حما دهیصف کش یانتظام یرویدر برابر ن دستفروشان

فشار بر دستفروشان محروم  هیدستفروشان اقدام به توج یآبادان، با طرح سامانده یدر ادامه اظهارات مقامات شهردار زیشهرستان آبادان ن ژهیو فرماندار
 .کرد

 یبه نشانه خال  ابانیو کار آنها، در وسط خ  از کسب  یریستفروشان و جلوگد  هیعل  یانتظام  یرویو ن  یدر اعتراض به اجحافات ماموران شهردار  دستفروشان
 .پهن کردند یشان، سفره خالبودن سفره

جرم  یو »دستفروش ست؟«یچ کاریاز آنها، ازجمله نوشته شده بود: »گناه ما جوانان ب یبرخ یبه همراه داشتند که بر رو ییهانوشتهبا خود دست آنها
 شغل ماست« ست؛ین

 https://youtu.be/3jnhRLK2hQgلینک فیلم:   
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https://youtu.be/3jnhRLK2hQg
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 اخبار کودکان کار
 
 پول توسط کودکان خردسال افتیدر یمسافران در مترو تهران برا  یکفشها دنیالتماس و بوس زیغم انگ لمیف

 

دهنده که گسترش دردناک و تکان اریبس لمیف نیا در
 دهدیرا نشان م  رانیو فشار وحشتناک فقر در جامعه ا

کودکان خردسال در مترو  یگریاز تکد یاصحنه
 .شودیتهران مشاهده م

 
که به حالت  دینیبیدو کودک خردسال را م لمیف در

 یمسافران داخل قطار مترو بر رو نینشسته و در ب
 دنیخزند و اقدام به سجده کردن و بوس یم نیزم

 .کنندیپول م یاندک افتیدر یمسافران برا یکفشها
 
 نیاز مسافر یک یدهنده که توسط تکان  پیکل نیا در

 نی. ادیکنیبرس واکس در دست دارد را مشاهده م  کیو    فشینح  یشانه ها یبر رو فیک  کیکه    یال واکسکودک خردس  کیشده    هیتهران ته  یاز مترو
 .را واکس بزند شانیبگذارد کفشها هک خواهدیاز آنها م کندیالتماس م نیکه به مسافر یکوچک اندام در حال اریکودک محروم و بس

 
 یبدست آوردن مشتر یکه برا دیکنی فلج در مترو را مشاهده م یدختر بچه دستفروش معلول با پاها کیدهنده و دردآور العاده تکان فوق  پیکل نیا در
 .زندی گره م یهر انسان یکه بغض را در گلو یصحنه دردناک خزد،یم نیزم یلقمه نان در داخل قطار مترو بر رو کیو 

دار خدشه شانیکرامت انسان دیبا نگونهیا رانیا هنمانیبرد که چرا دختران و پسران جوان م یرا به فکر فرو م یدردناک که هر انسان با وجدان یریتصاو
متروها واکس زدن در  یراه یعاد یگزند کیمواهب  یهاممینیو استفاده از م لیتحص یبه سر ببرند که به جا یاز فقر و ندار یتیوضع نیشده و در چن

 فساد بشوند؟ یو افتادن در دامان باندها ادیهم اعت تایو نها یو زباله گرد
 کیسرکوب از   ینهادها زیو تجه  یبه سالح اتم  یابیدست  یکشور برا  ستیها و هست و ن  هیو به تاراج دادن تمام سرما  تیدر رأس حاکم  ینجوم  یهایدزد

گر، مردم ید یاز سو منیو عراق و لبنان و  هیدر سور یوحش یکتاتورهایسرپا نگاه داشتن د یبرا یامنطقه انیپایب یجنگها نیمخارج سنگ نیسو و تام
و مترو  ابانیکه مشاهده کودکان کار در کوچه و خ دهیرس ییهم محروم کرده است و کار به جا یعاد یزندگ کی یهارا از داشتن حداقل نیزم رانیا
 شده است. لیتبد جیامر را کیبه  گرید
 

   https://youtu.be/w8rm0Y8zmiw   لینک فیلم:
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https://youtu.be/w8rm0Y8zmiw
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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 / 

 بوکسیف
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