
 

 

 : فهرست مطالب

 حکم نیلغو ا برای  یدرخواست جهان رغمیعل  رازیبهت و خشم مردم ش انیدر م یافکار دینو پهلوان باراعدام شقاوت •

 ۹۹شدن پرداخت حق مسکن سه ماه اول  یمنتف لیحق مسکن کارگران به دل یدرصد ۲۵کاهش    •

    یکاریکاهش نرخ ب یسال گذشته، تا ادعا   کیشغل از دست رفته در   ونیلیم میو ن کی تیاز واقع •

       اندداشته شده نگه   ر«یبگحداقل که در حد »کارگران ساده ی؛ کارگران یکارگران پروژه ا •

   یمستقل کارگر یکاهایشدن حق و حقوق کارگران و استثمار مضاعف آنها در نبود سند مالیپا •

                                                          به عهد! یوفا یسهامداران و نوبخت مدع دیو خلع  فیتکل نییبه دنبال تع  رانیا یکارگران کنتورساز •

 مانکاریپ نیچند نیبه دست شدن استخراج ب از دست   یناش ییسودجو چهیجان کارگران معادن باز •

 از مالک هفت تپه  دیدولت و مجلس با خلع  هفت تپه نسبت به مخالفت شکر یکارگران ن یکایواکنش سند •

 اعتصاب کارگران نفت و گاز نیکمپ یاز سو یدرصد ۸۰ ت یاعالم موفق •

 و بازنشستگان یکارگر یهاتشکل ه یانیب  ؛یرانیمعترض ا ونیلیها مبه عنوان سمبل ده  یافکار  دیاعدام نو •

 یعمران یهاپروژه فتشریکارگران و صاحبان مشاغل و پ یزندگ تیدالر بر وضع یگران ریتاث •

 اخبار کولبران •

 دستفروشان اخبار  •

 اخبار کودکان کار     •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۱۳۹۹شهریور ماه       
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 حکم  ن یلغو ا  درخواست   رغم یو عل  رازیبهت و خشم مردم ش  انیدر م   ی افکار  د یبار نواعدام شقاوت

 
و از معترضان اعتراضات مرداد ماه    یرانیا   ریگیکشت  ،یسنگر  یافکار  دینو

 .اعدام شد ۹۹ ورماهیشهر ۲۲امروز شنبه ، صبح ۹۷سال 
  ی افکار دیبه درخواست لغو حکم اعدام نو ی کجبا دهن ایدیکتاتوری خامنه

او را    ، یالمللنیب  ی از نهادها  یاریو بس  رانینفر از مردم ا  ها ون یلیم  یاز سو
 .اعدام کرد

جنا   نیا ش  تکارانهیاقدام  مردم  برانگ  رازیکه خشم  به شدت  جو   ختهیرا  و 
زهرچشم گرفتن از مردم    یشهر را ملتهب ساخته است، برا  نیا  یماع اجت

آستانه    رانیا اعتراض  کیدر  برا  یانفجار  اعتراض    کیاز    یریجلوگ  یو 
 .صورت گرفت گر،ید یسراسر 

 
ش  انیشا شهر  که  است  آبان  راز ی توجه  اعتراضات  سال  در  کانون  ۹۸ماه   ،

و  و جان باختند  به خاک افتاده    یتیاز معترضان به دست عوامل سرکوب امن  یادیو شمار ز  ودب  دیکتاتوری والیت فقیه  هیپرتپش اعتراض جوانان عل
از آنجا گذشته و به    یهااعتراضات سال  قانونمند ادامه    ۹۸در سال    یاسالم  ینظام فاسد جمهور  هیها علکه تظاهرات  ییصدها تن بازداشت شدند. 

هر نوع اعتراض   نهیبردن زم  نیساکت کردن مردم معترض و از ب  یبرا  یاسیس  یها هدر بزنگا  از گذشته،  شی ب  عوامل این نظامبود،    ۹۷و    ۹۶خصوص  
ورزش و  یهادانی قهرمان م نی، ایافکار دینام نو راز، یکه مردم دالور ش ستین یاما شک .آورندیم یبرجسته معترضان رو یهابه اعدام چهره ر،یدر تقد

 به پای میز محاکمه و سپردن آنان به دست عدالت، از پای نخواهند نشست. کارانتیجنا شاندن این ای کو بر کنند،یمبارزه شهرشان را فراموش نم
 
اعتراضات و   نیا انیدر جر  یتیمأمور امن  کیقتل    نیمحاربه و همچن   اتهامو به    ریدستگ   راز،یدر ش  ۹۷شرکت در اعتراضات سال    خاطربه    یافکار  دینو

 گردید ضربه شالق محکوم  ۷۴ماه حبس و   ۶سال و   ۶اعدام،  به دو بار  گری از اتهامات د یفهرست
 .بوده است یکشور ی کشت یچند عنوان قهرمان  یسال داشت، در گذشته دارا ۲۷ اعدامکه در زمان  یو 

  و  خته شدهمحکوم شنا  هییقوه قضا  یاز سو  هستند که  د ینو  گری دو برادر د  ۱۳۷۰متولد    یسنگر  یافکار  بیو حب  ۱۳۶۴متولد    یسنگر  یافکار  دیوح
 محبوس هستند.اکنون در زندان 

 .است ضربه شالق محکوم شده ۷۴ماه حبس و   ۳سال و  ۲۷به تحمل  زین  بیضربه شالق و حب ۷۴ماه حبس و  ۶سال و  ۵۴به تحمل  دیوح
  ی به جوشکار  زین  بیبوده و حب  یکارگچ  دیو وح  د یمحاکمه شدند. شغل نو  رازیانقالب ش   دادگاهیاستان فارس و ب  یفریک  دادگاهیسه برادر در ب  نیا

 .مشغول بود
.  ختیبرانگ  یالمللنیو مجامع ب  رانیمردم ا  انیرا در م  خشم و انزجاراز    یبرادرانش، موج  یمدت برا  یطوالن  یهاو حبس  دینو  یحکم اعدام برا  اعالم

 لغو حکم اعدام او شدند.  حکم اعدام او را محکوم کرده و خواستار ،در جهان یاز ورزشکاران و قهرمانان ورزش یاریبس
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 ۹۹شدن پرداخت حق مسکن سه ماه اول    یمنتف  لیحق مسکن کارگران به دل  یدرصد  ۲۵کاهش  
 
ابتدا  با  از  کارگران  مسکن  حق  پرداخت  مصوبه  و    ۹۹سال    رماهیت  یابالغ 

فرورد ماه  سه  مسکن  حـق  نشدن  سال   بهشتیارد  ن،یپرداخت  خرداد  و 
 .به کارگران کم شد یپرداخت هزار تومان از ۶۰۰ ،یجار

 
ها  شورا ی دستمزد کانون عال تهیکم سیرئ  ، یقیفرامرز توف  م،یگزارش تسن به

از ت ابالغ حـق مسکن  از    یگفت: »با اجرا  رماه یدرباره  مصوبه حـق مسکن 
 . «درصد ازحق مسکن کارگران کم شد۲۵در مجموع  رماهیت
 
  ۴۰۰و  ونیلیم  ۲حدود  ی ماه سال رقم  ۱۲در  شد یب حـق مسکن به حقوق کارگران اضافه م در قالتومان  هزار ۲۰۰ انهی در ادامه گفت: »اگر ماه یو

از   صد در  ۲۵و خردادماه، حدود    بهشتیارد  ن،یفرورد   یتومان برا  هزار  ۶۰۰ماه و با کسر    ریت  یبا ابالغ مصوبه حـق مسکن از ابتدا  شد، یهزار تومان م
 «.کارگران کاسته شد ی افتیمجموع درآمد در

 
کارگران، درواکنش به ابالغ مصوبه   ندگانیبدون حضور نما  ییاجرا  یهامیو تصم  نیقوان  بیها در مخالفت با تصوشورا   یدستمزد کانون عال  تهیکم  سیرئ

کار است،    یعال  یاو روح شور  ییگرابا روح سه جانبه   ریکه مغا  دهدیرا انجام م  یاقدام  رکاریکه وز  یحق مسکن کارگران گفت: »زمان  شیافزا  یدولت برا
  أت ی کار و ه  ی عال  یاعالم کردند که طبق مصوبه شورا  یادر مصاحبه  رکاریکار مشخص نشده بود. وز  ی عال  یمصوبه حـق مسکن در شورا  یزمان اجرا
 «.شودیاعمال م رماهیحـق مسکن از ت شیدولت افزا

 :ادامه داد یو
  نیفرورد  یاز ابتدا  ستیبایحـق مسکن م  شیافزا  ن،یکارگران است؛ بنابرا  ۹۹دستمزد    یمصوبه برا  نیاعالم کردند که ا  نیها مسئولبار  نکهیتوجه به ا  با»

 . «شدیم ییاجرا ۹۹ماه 
 
  ،یجالل  نیاز قول حس  خود  ترییر تود  رنا یکه ا گرددیکارگران محروم کسر م  بیاز ج  ی طیهزار تومان حـق مسکن کارگران در شرا  ۶۰۰  ب، یترت  نیا  به

بابت مسکن    نتوما   ونیلیم  ۲۰۰عالوه  به  هشد  زیتومان وار  ونیلیم  ۱۱  یگندینماحقوق    نی مجلس از رفسنجان و انار نوشت: »اول  ازدهمیه  دور  هندینما
 « .شد زیحساب ما واربه  هانهیهز ر یسا یتومان هم برا ونیلیم ۲۰و 
 
 و ذهاب و … پرداخت شده است.   اب یمسکن و ا  هی ته  نهیهز  ن یتأم  یرامجلس است که ب  ندگانینما  یونیلیم۱۱تومان، اضافه بر حقوق    ونیلیم  ۲۰  نیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حق کارگران زحمتکش در ایران را چه کسانی می خورند؟
میلیون تومان ۲۰میلیون تومان حق مسکن+  ۲۰۰میلیون تومان +    ۱۱اولین حقوق نمایندگی مجلس  

 ن میلیون توما  ۲۳۱سایر هزینه ها = 
 هزار تومان!!!!  ۵۰۰میلیون و  ۲حقوق کارگر ایرانی = 
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 یکاری کاهش نرخ ب  ی سال گذشته، تا ادعا  کیشغل از دست رفته در    ونیلیم   م یو ن  کی  تیاز واقع
 

کاهش    یدر بهار امسال، مدع  یکارینرخ ب  یکنندگان آمار برا  هیکه ته  یحال  در
هم  یدرصد  ۱.۱ به  نسبت  دفص  نیآن  ا ل  هستند،  گذشته  سال  روز    لنایر 

کارگران   هیاتحاد   سیکه »رئ  ات، یبه نقل از فتح اهلل ب  ورماهیشهر  ۶پنجشنبه  
شاغالن    اد : »تعدسدینویشده است، م  یکشور« معرف  یمانکاریو پ   یقرارداد

اند، حال آنکه نفر بوده  ۶۴۷هزار و    ۹۶۲و    ونیلیم  ۲۲کشور در بهار امسال  
هزار نفر گزارش شده    ۹۲۹هزار    ۴۶۱و    ونیلیم ۲۴  شیسال پ   ک یتعداد    نیا

درصد    ۶از    شیب  زانیمدت، به م  نیدر ا  نی کاهش شاغل  یبه معنا  نیا  است.«
 .است

به عبارت    شود؛یم  ادآوریها  از دولت  کیهمزمان اشتغال را در هر  زشیمختلف، مسکوت ماندن ر  ی هادولت  یاشتغال از سو  جاد یا  یبا اشاره به ادعا  لنایا
 .میو اخراج کارگران مواجه هست روین لیبه نام تعد   یهر ساله با مشکل گرید

.  آوردیبه وجود م  یدیتول  یواحدها  یرا برا  یونی د  یبد اقتصاد  طیدر شرا  نهیاز هز  یا: »مجموعهدهد یم  حیتوض  نینچنیرا ا  دهی پد  نیا  اتیب  اهللفتح
مواد   هیته  یهانهیاز هز  هانه یهز  نیرا بپردازد. ا  دشیتول  یهانهینتواند هز  شودیباعث م محصولش را بفروشد،    ایکند    دینتواند تول  یدیتول  کی  نکهیا

  ت یبا کل  یاز طرف  دکنندهیتول  کیکه    مینیبیکار گسترده است. م  یرویو حقوق ن  یانرژ  یهااجاره بها، حامل  ات،یمال   مه،یب  یهانهیگرفته تا هز  هیاول
 کار یو کارگران ب  لیکارگاه تعط  ایکارخانه    کی  مینیبی : »اگر ماتیگفته ب  به  «.مختلف  یهاسازمان  ادها وبا نه  گریاقتصاد مرتبط است و از طرف د

کرونا مشکالت    یماریب  وعیو اکنون ش  میتحر  طیشرا  میکار را به آنجا رسانده است. گفت یطیدارد و سلسله اتفاقات و شرا  یی هااتفاق عقبه  نیا  شوند، یم
 ف یتخف  ای  تیمعاف   دی در نظر گرفت. با  یالتیتسه  د یکارگاه را ورشکست کنند. قاعدتا با  توانندیم   ی جانب  یفشارها  طیشرا  ن یرا حاد کرده است. در ا

اغالن کشور در بهار امسال  ش  تعداد   .باشند  تگری حما  د یها هستند که باتر از همه بانکمساعدت کند و مهم  یاجتماع   نیوجود داشته باشد، تام  ی اتیمال
 «هزار نفر گزارش شده است ۹۲۹هزار   ۴۶۱و  ونیلیم ۲۴ شیسال پ   ک یتعداد  نیاند، حال آنکه انفر بوده ۶۴۷هزار و  ۹۶۲ و ونیلیم ۲۲

منجر به تملک   تایهاست که نهاآنها به بانک  ونید   نیکه ا  مینیبیم  ، یاقتصاد  یهااز بنگاه  یاریبس  یلیتعط  لیدل  ی: »در بررسدیافزایدر ادامه م  یو
به فروش    کارخانهآن کارگاه و    فتادیاتفاق ن  نیو اگر ا  مانندیم  ونی. منتظر رد دکند یک شده معموال کار نماست. کارگاه و کارخانه تملکارگاه شده  

 « ردان نداکارگر  یکاریجز ب  یاجه یروند نت  نی. اشوندیآنها فروخته م  ییو دارا  نیکه زم  یدیها نه خود آنها به عنوان واحد تولوقت  یلیو البته خ  رسدیم
درون    یجناح  ی هاشدن انبوه کارگران در رقابت  کاریب  تایو نها  د یمراکز تول  یلیاقتصاد کشور و تعط  دنیکه چگونه خواب  دهد یم  حیدر ادامه توض  اتیب

داد  که »اکنون ما با تع موضوع باعث شده است نی گفته او، ا به .مانده است نحلیال انیسال یواحد و کارآمد، برا تیریو مد یو فقدان استراتژ تیحاکم
  کنند،یکار م ت یظرف  ریهستند که ز یادیز  ی. واحدهامیمواجه هست  ی لیدر آستانه تعط  ی دیواحد تول  شتریو از آن ب ل یتعط  ی دیواحد تول یقابل توجه

  ای هر »کارگاه    یاسالم  یمهورکه در نظام ج  خوردیگره م  یکشور زمان   یاقتصاد  مسائل   «.کارگر دارند  ۳۰۰داشتن مثال هزار کارگر    یجا  ی عنی  نیا
  یبشوبل نیامر باعث شده است تا در ا نیا «.زنندیساز خود را م کیموارد هر  یاریسر و کار دارد که در بس یمختلف ی هاکارخانه با نهادها و سازمان

از گذشته   شیاد کار هستند و اکنون بد قراردکه فاق  یکارگران  وندند؛یو روزمزد بپ  یبه صف کارگران فصل  ا یشوند و    کاریب  یادیکارگران ز  ،یاقتصاد
 ی مختلف همکار  یکارگران نهادها  یکاریاز ب  یر یجلوگ  یبرا /کندیم اثریکار را ب  دیاشتغال، تول  زشیر  .قرار دارند  یمار یگرسنه و در معرض ابتالء به ب

و    روین  لیتعد  یعنی  نیکار کنند و ا  دیتول  تیظرف  ریند، زشون  لیاگر تعط  یآنها حت  شودیباعث م  هایدیبر دوش تول  دیتول  یهانهیهز  ینیسنگ  کنند
 .اشتغال زشیر
 بود. هر چند افتهینرخ واقعا بهبود   نیآمار نبود و ا کیفقط   نیشود، اگر ا ی تلق یخبر خوش  توانستیم یکاریکاهش نرخ ب  لنا،یبه گزارش خبرنگار ا 

 :هم وجود دارد یگرید  تیاما واقع  م، یهست یکارینرخ ب یصددر ۱.۱شاهد کاهش  در بهار امسال،  یکارینرخ ب یبر آمار اعالم شده برا بنا
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 کیرا به عنوان    یکاریمختلف ب   یهاساله در اقتصاد ماست. دولت  نیاشتغال مشکل چند  زشیرص  اشتغال و اشتغال خال  زشیر

  ونیلیم  کیرو    شیدر سال پ   شودیمثال عنوان م  یت، براساالنه معمول اس  یآن را رفع کنند. هدفگذار  کنندیو تالش م  اندرفتهیمشکل بزرگ پذ
اشتغال مواجه   زشیاست که همزمان با ر  نیماجرا ا  گر یطرف ماجراست و طرف د  کی  شود محقق    یهدفگذار  نیا  نکهی. اشودیم  جاد یا  ی فرصت شغل

  بیترت ن یست بدهند. به اهم کار خودشان را از د هزار نفر  ۶۰۰شود، اما   جاد یا یفرصت شغل ونیلیم  کیسال ممکن است  ک یمثال در   ی. برامیهست
شده    لیهدف تبد  کیرخ داده، آنقدر که حفظ اشتغال موجود به    ریاخ  یهااتفاق بارها و بارها در سال  نیشده است. ا  جادیهزار شغل خالص ا  ۴۰۰تنها  

ها  ها و کارگاهکه کارخانه  افتدیم  یچه اتفاق  قایاست که دق  نیا  دیآیم   شیکه پ   ی. حال سوالاندنه یزم  نیدر ا  تیمختلف موظف به فعال  یهاو دستگاه
کشور( در گفتگو با    یمانکاریو پ   یکارگران قرارداد  هیاتحاد  سی)رئ  اتیب  اهللفتح  کشد؟یو اخراج کارگران م  روین  لیتعد و کار به    شوندیدچار مشکل م

نتواند   یدیتول  کی  نکهی. اآوردیبه وجود م  یدیتول  یواحدها  یرا برا  یونید  یقتصادبد ا  طیدر شرا  نهیاز هز  یا: مجموعه دهدی م  حیتوض  نطوریا  لنا،یا
  ی هانهیگرفته تا هز  هیمواد اول  هیته  یهانهیاز هز  هانهیهز  نیرا بپردازد. ا  دشیتول  یهانهیهز  واند نت  شودیمحصولش را بفروشد، باعث م  ا یکند    دیتول

اقتصاد مرتبط است و از    تیبا کل  یاز طرف  دکنندهیتول  کیکه    مینیبیکار گسترده است. م  یرویو حقوق ن  یانرژ  یها اجاره بها، حامل  ات،یمال  مه،یب
 .مختلف ی هابا نهادها و سازمان گریطرف د
 اشتغال را گرفت؟  زشیر یجلو دیبا چطور
را  یاگانههفت  فیرا به استانداران و تکال یاگانه  ۳۰ یهاتیکشور اولو ریکشور( گفت: وز  ریوز ی)معاون اقتصاد پرستنیامسال بابک د وریشهر چهارم

  یهامیتحر  اعمالکرونا و    روسیو  وعی ش  طیبه خصوص در شرا  یدیتول  یابالغ کرده است. مراقبت از اشتغال واحدها  رانیا  یهافرماندار در استان  ۴۴۹به  
  تماممهین  یهااز طرح   یبردارو بهره  لیتکم  ،ید یتول  ی واحدها  یماس  تیظرف  لیاست. تکم  فیتکال  نیاز جمله ا  رانیا  یاسالم  یجمهور  هیظالمانه عل

  ن یکشور در ا ریوز دارتیوموارد اول  گریها، از د بانک  یتملک شده از سو یدیتول یو بازگشت واحدها  ا یو اح یکیزیف  شرفتیدرصد پ   ۶۰از   شیب یدارا
  شود،یها مکارگاه  یو ورشکستگ  یلیمنجر به تعط  تایکه نها   یکه مشکالت  کند یمشخص م  یبه خوب  یمقام دولت نیا ی هاگفته .رودیبه شمار م فیتکال

 .ندیای کار ب  یپا  دی با  یرفع آن هم همگ یآن نقش دارند و قاعدتا برا جاد یمختلف در ا یهااست که نهادها و سازمان یمشکالت متنوع 
  ی طیدارد و سلسله اتفاقات و شرا  ییهااتفاق عقبه  نیا  شوند،یم  کاریگران بکارو    لی کارگاه تعط  ایکارخانه    کی  مینیب ی: اگر مد یگویباره م  نیدر ا  اتیب

   توانندیم یجانب  ی فشارها طیشرا نیکرونا مشکالت را حاد کرده است. در ا یماریب وعیو اکنون ش میتحر طیشرا میکار را به آنجا رسانده است. گفت
مساعدت کند و    یاجتماع   نیوجود داشته باشد، تام  ی اتیمال  فیتخف  ای   تیمعاف  دی فت. باگر  نظردر    یالتیتسه  د یکارگاه را ورشکست کنند. قاعدتا با

 ن یاند، حال آنکه انفر بوده  ۶۴۷هزار و    ۹۶۲و    ونیلیم  ۲۲شاغالن کشور در بهار امسال    تعداد  .باشند  تگریحما  دیها هستند که باتر از همه بانکمهم
 زارش شده استهزار نفر گ ۹۲۹هزار  ۴۶۱و  ونیلیم ۲۴ ش یسال پ  کیتعداد 

منجر به تملک کارگاه    تایهاست که نهاآنها به بانک  ونید  نیکه ا  مینیبیم  یاقتصاد  یهااز بنگاه  یاریبس  یلیتعط  لیدل  ی: در بررسدهدیم  حیتوض  او
و    رسدیفروش م بهآن کارگاه و کارخانه   فتادیاتفاق ن نیو اگر ا مانند یم ونی. منتظر رد دکندیشده است. کارگاه و کارخانه تملک شده معموال کار نم 

 .کارگران ندارد یکاریجز ب یاجهینت روند نی. اشوند یآنها فروخته م ییو دارا نیکه زم یدیها نه خود آنها به عنوان واحد تولوقت یلیالبته خ
: فارغ از  دیگویم  م،یجانبه هستهمه  تیحما  ازمندیوجود نحفظ اشتغال م  یاست که برا  یااکنون به گونه  طیشرا  نکهیبر ا  دیبا تاک  یفعال کارگر  نیا

 الزم است   مدواحد و کارآ  ت یریواحد و مد  یاستراتژ  کیعمل شود که مشکالت و موانع از سر راه برداشته شوند.    یابه گونه  د یبا  ی و جناح  ی مسائل حزب
که به هر حال    یی شده و چه مشکالت واحدها  لی تعط  یشکالت واحدهامشکالت، چه م  د یمختلف را داشته باشند. آن وقت با  ی که قدرت الزام نهادها

و   لیتعط  یدیواحد تول  یگفته او؛ اکنون ما با تعداد قابل توجه  به  .مختلف ارجاع داده شود  یهافهرست شده و به نهادها و سازمان  کنند،یدارند کار م
داشتن مثال هزار   یجا  ی عنی  نیا  کنند، یکار م   تیظرف  ریهستند که ز  یادیز  ی. واحدهامیمواجه هست  یلیدر آستانه تعط  یدیواحد تول  شتریاز آن ب
ا  ۳۰۰کارگر   از ظرف  ردیمورد توجه قرار گ  دی با  نهایکارگر دارند. مشکالت  برا  تیتا  استفاده شود  یآنها  نهادها و    ا یکارگاه    کی  .اشتغال  با  کارخانه 
حفظ اشتغال  .  رندیرا بپذ  گر ید  ی نهادها  یهاه یتوص  ستندیو حاضر ن  زنندیساز خود را م   ک یر  موارد ه  یاریسر و کار دارد که در بس  یمختلف  ی هاسازمان

که هدر دادن   کند یرا رفع نم  ینه تنها مشکل  د دو نها  ای  کیدر امر اشتغال است و حرکت    لیها و نهادها دخهمه سازمان  یموجود، بسته به همکار
 هست.  زیمنابع ن
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 اندداشته شدهنگه    ر«یبگحداقل  که در حد »کارگران ساده  ین؛ کارگرا  یکارگران پروژه ا 
 

 یاعلت اعتصاب کارگران پروژه یبررس
عل   ی)فن  یاپروژه  کارگران متخصص(،  بس  رغمیو  تالش   اریتخصص  و 

 ر یبگکارگر حداقل  کیهمواره    ار،یبس  اقتیفراوان، و با وجود استحقاق و ل
  دهندیهرگز اجازه نم   دی نسل جد  یهااند؛ چراکه شرکت مانده  یساده باق 

جا از  برخوردار   یتخصص  یحداقل  گاهیکارگران  به  و  کنند    ی خود صعود 
 .خود هستند یثابت طبقات گاهیآنها محکوم جا ؛برسند

 
به    می اندازیهم م   یدسته از کارگران، نگاه  نیمعضالت ا  یکنار بررس  در
نفت و   یهادر بخش   یااعتصاب و اعتراض کارگران پروژه  یادیبن  لیدال

 .شوندیم  کیشان نزدماه اول اعتصاب انی که اکنون به پا یمیگاز و پتروش
 
 یروین  نیو تام  یمانکاریپ   ی هاهمراه با رواج شرکت  ن،یبنابرا  شوند؛ یمشمول قانون کار نم   ،ی اقتصاد  ژه یمناطق آزاد و و  لنا، یا  ینوشته خبرگزار   به

 .ار گرفته استر کار قردر دستو «یساز»کارگِر ساده یپروسه  ،یانسان
 
  ابند؛ی( تنزل  ی شغل  تیو قراردادموقت )فاقد امن  ر یبگحداقل  به کارگر ساده  ران، یاز هشتاد درصد طبقه کارگر ا  ش یباعث شده است تا ب  ،ی روند طوالن  نیا

تا همواره در    رندمجبو  ، ی شغل  گاه ی جا  یرتقاو ا  ی با از دست دادن امکان تحرک طبقات  اد، یو تخصص باال و سابقه کار ز  التیکه به رغم تحص  یکارگران
 .کارگر ساده درجا بزنند کیمتزلزِل  تیموقع

 
 ی بسته   یچرخه   کیاند، در  بوده  یبالنسبه بهتر  یو دستمزدها  یشغل  تیصاحب امن  یکه روزگار  یکارگران  ،یشغل  طیروند آهسته افول شرا  نیا  در

مندرج    یهاتمیآو همه    شودیم  دی تمد  دیو ام  میهر شش ماه با هزار ب  تًاینها  ای که هر سه ماه    ییاردادهااند. قرگرفتار آمده  یمانکاریپ   یساده  یقراردادها
 .است ی حداقل اریدر آن، بس

 
ن حقوِق کارگرا  ،یسازیو خصوص  یساختار  لیبا تداوم تعد  یدولتمهین  ای  یخصوص  ی هاشرکت  ش، یها پ که از دهه  سدی نویم  یبه نقل از ناصر آقاجر  لنایا

ها  شرکت  نیکه ا   تیواقع  نی. با توجه به اورزندیم  یکار خوددار  یرویها از پرداخت حقوق نو ماه  کنندیمحاسبه م  تر نییهم پا  یعرف  یهارا از حداقل
ان )که  و مهندس  هانیسیکارگران متخصص و تکن  نیا  ی را در استخدام دارند و باتوجه به رقم حقوق  ی چند صد تا چند هزار کارگر متخصص و فن

  زیها وارشرکت  رانیو مد  مانکارانیپ   بیاست که به ج  یی ها، رقم باالعدم پرداخت  نیکنند( هر ماه سود کوتاه مدت ا  افتی در  د یبا  یی باال  ی هاقوق ح
 .شودیم

 ی رویتا ن کنندیق، پرداخت م کارگران، بلکه با حداقل حقو یافت یحقوق در ی کارگران را نه با نرخ واقع مهیها، درصد حق بشرکت نیا ،یگفته آقاجر به
 .برخوردار نشوند و با حداقل حقوق بازنشسته گردند یو واقع یقانون یبازنشستگ کیکار از 

با تجاوز به حقوق کارگران   دارانهیفراهم نموده است. سرما  داران،هیسرما  انیاز ز  زی گر  یحل براراه  کیها،  شرکت   یساختار  ل یتعد نیکه ا  دی گویم  یو
مصالح    گریو د مانیو س  رآهنیو ت  لگردیو م  یفوالد  یهابرق و آب و ورق   ،ی. با گران شدن انرژکنندی خود را جبران م  انیمار مضاعف آنها، زو با استث

 .پردازدیکارگر، م  یزدن از حق و حقوق قانون  ی عنیکسب درآمد،  گریبه تنها امکان د دارهیسرما د،یتول یبرا
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تا بر سود خود  کنندیبا کاستن از سطِح حداقل خدمات موظف خود به کارگران تالش م انکارمانیاست که پ  یانقطه  نیچن در
ها پرداخت حقوق   شود،یمحدود م   اریبس  گریغذا و خدمات د   شوند؛ یها کوچک و محقر مکه خوابگاه  نجاستیا  ن،یبنابرا  ند؛یفزایب

 .پردازندیآن را م یکه کارگران بها گریو هزاران تخلف د کنندیپرداخت نم  ید به کلمه را اگر کارگران دنبال نکننیب  رسند،یو به حداقل م شوندینم
 
 ی کار برا   طیشرا  ،یسازی و خصوص  یساختار  لی تعد  یهایدرمانمادر، پس از شوک  عیو در صنا  دیتول  یهادر پروژه  که در جنوب  دیگویدر ادامه م  او

و   یمنیو عدم وجود آموزش ا  ی صوت  یهایها، آلودگمرگبار به خصوص در کارگاه  ی گازها  یهایودگشده است؛ آل  ترمنیکار ناا  یروین  کارگران و همه
  یهاتیاز واقع  یبخش  یو بهداشت  یی غذا  ،یدر ارتفاع، عدم وجود خدمات خوابگاه   یمنیا  یسخت، هم چون بستن کمربندها  یآن در کارها  یریگیپ 

شوند؛  یدر اکثر مواقع اخراج م  ران،یمد  ییپاسخگو  یناهنجار به جا  طیشرا  نیبه ا  یاعتراض  نیرکارگران با کوچکت  گرید  یدردناک موجود است. از سو
 .هم بدون پرداخت مطالباتشانآن 
 

 .ندارند اریدر اخت یاحربه چیاز آن، ه یی رها یهستند که برا یضیتبع ریکه درگ بردینام م  یپارس جنوب یمانکاریاو به عنوان نمونه از کارگران پ 
همان سازندگان   ا ی( یاکارگران قرارداد موقت )پروژه یدارند؛ ول  یو دو هفته مرخص  دکننیساعت کار م  ۸جا دو هفته با روزانه در آن  یاپروژه انکارگر

 ۱۲ یم با روزدارند. آن ه  یروز مرخص ۵روز کار و  ۲۵ یگاه  دهند،یتر را انجام مو سخت ترنیسنگ تر،یفن  یکار ،یفیمادر کشور که از نظر ک عیصنا
بابت    ی در صورت ضرورت، بدون درصد قانون  یزمان ناهار و همراه با اضافه کار اجبار  قهیدق  ۳۰ساعت کار با    ۱۰ها با  پروژه  ی ساعت کار و در برخ

 .شودیکارگر گرفته م یساعت از زمان زندگ  ۱۲از  شی که البته با زمان رفت و آمد از خوابگاه به محل کارگاه ب یکاراضافه
 

ا  یدولت  رانیمعادل دو ماه کارکرد کارگران و حقوق بگ  یاروز کار کارگران پروژه  ۲۵  نیا  دیوشیمتوجه م  یمحاسبه قانون  کیبا   روز    ۵  نیاست و 
 ی مرخص وزر ۳کارگران تنها  نیروز آن، با بازگشتن به کار، که در واقع ا کیو  شودیشان حذف مروز آن با رفتن با اتوبوس به خانه کیها آن  یمرخص

 .ماه کار شاق باشند کیدارند و حق دارند با خانواده خود پس از 
. در  شودیپرداخت م  ریها تاخبا ماه  ،یکارگران دولت  یو برخالف سنت معمول برا  ی و قانون  یهم برخالف روال و عرف جهان   یاکارگران پروژه  حقوق 

 !دهدیبه او کار نم گری د یشرکت چ یه یعن ی ود؛شیم ست«ی»بلک ل یو حت شودیاخراج م یصورت اعتراض، کارگر به راحت
 .است ریاخ یهادر دهه یاکارگران پروژه یکار و زندگ  تیاز واقع یاشمه  نیا

گذشته است؛    ی هاآنها در دهه  ی طبقات  ریناگز  ییستایو متخصص و ا  ی کارگران فن  یسازحقوق یب  رِ یشده است، مس  میکارگران ترس  نیا  یکه برا  یریمس
  ی ساده باق  رِ یبگ کارگِر حداقل کی  شهیهم  د ی که دارند، با  یاریبس اقتیتالش فراوان و با وجود استحقاق و ل  رغم یعل  ار،یتخصص بس  رغم یکارگران عل  نیا

 برسند! یخود صعود کنند و به برخوردار ی حداقل گاه یکارگران از جا دهند یهرگز اجازه نم  دینسل جد یهابمانند؛ چراکه شرکت
 

 ی مستقل کارگر  یکاهایق و حقوق کارگران و استثمار مضاعف آنها در نبود سندن حشد  مالیپا
شورا  لیدل  به نظارت  شهردار  یعدم  و  پ   یشهر  نبود   مانکارانیبر  و 

پا  ،یمستقل کارگر  یکاهایسند به    شود یم  مالیحق و حقوق کارگران  و 
 .شوندیطور مضاعف استثمار م

 
خود و مفاد    یوق قانونبه حق و حق  بدون اشراف  زیتبر  یاتوبوسران  کارگران

عدم   نی از ا ز یکه آنها ن  ندینمایم  مانکاریقرارداد، اقدام به امضاء قرارداد با پ
سوء   ی آگاه مابهکارگران  و  کرده  تنها    ۱۶  یازااستفاده  کار،    ک یساعت 

و به طور کامل    کنندیهزار تومان حقوق به آنها پرداخت م  ۲۰۰و    ونیلیم
 .شوندینم یاجتماع  مهیب زین
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عل   نیا  گر، یعبارت د   به برابر  زانیم  رغم یکارگران  تقر  یو زمان دو  قانون کار،   با یانجام کار،  حقوق و    نصف حداقل دستمزد 
 .کنندیم افتیدستمزد در

 
 ت ی از کارگران رعا  یجهدر رابطه با تعداد قابل تو  ،یقسمت خطوط درون شهر  یعنی   ز،یتبر  یشرکت واحد اتوبوسران  یآر ت   ی کار در بخش خطوط ب  قانون

 .شودینم
کارگران   یمعظل بلندمدت برا  کیبه    نیو ا  دهندیم  لیاز کارگران آن را زنان سرپرست خانوار تشک  یکارگر دارد که بخش  ۱۴۰شرکت حدود    نیا

 .شده است لیتبد یشرکت اتوبوسران
شب    ۹صبح تا    ۶  یسال کار با ساعت کار  ۱۰از    ش یب  یکار  بقهسا  یکه دارا  یبه کارگر  ز،یتبر  یشرکت واحد اتوبوسران  ی آر ت  یبخش خطوط ب   در

به صورت    زیکارگران ن  نیا  مه یحق ب  ن،یو عالوه بر ا  شودیهزار تومان پرداخت م۲۰۰و    ونیلیم  ۱در حدود    یمبلغ  ل،یتعط  یحتساب روزهااست، بدون ا
 .شودیبدون حقوق محسوب م زیکارگران ن نیا یهایمرخص شود؛یکامل پرداخت نم

هزار   ۶۰۰حدود    ی عنیمبلغ    ن یبعد از ظهر است، نصف ا  م یو ن  کیصبح تا    ۶از ساعت    ی عنی  یکار  فتیش  کیآنها    یکه ساعت کار  زین  ی کارگران  به
 .محروم هستند یشغل  یایکارگران از هرگونه مزا نیا نیهمچن  شود؛یتومان پرداخت م

گذشته است و هم زمان    ی هاهزار تومان بوده که نصف مبلغ ماه  ۳۰۰معادل    فت،یش  کیدر  روز کار    ۲۵، با  ۹۸اسفند ماه    یافت یدر:ندیگویم  کارگران
 .اند همحروم بود زین یدیاز حقوق ع 

  انیکارفرما هیمجلس، کل۱۳۷۰و پاداش کارگران مشمول قانون کار مصوب سال  ید یع   نییاست که طبق ماده واحده قانون مربوط به تع یدر حال  نیا
 .و پاداش بپردازند یدیمزد به عنوان ع  نیروز آخر ۶۰سال کار، معادل  کیاز کارگران خود به نسبت  کیمکلف هستند به هر 

 ک یکارت، تنها    ۲۱فروش هر    یاما به ازا  کنند؛یرا کسب م  یگری ها، درآمد داتوبوس   طیبل  یهااز محل فروش کارت  ،یمانکاریشرکت پ   گریطرف د  از
 .رودیم مانکاریپ  بیآن به ج هیو بق ردیگیکارت به کارگران تعلق م

دلخواه به حقوق آنها اضافه    ی مبلغ  مانکار، یپ  دیدندارند و بنا به صالح  زیحقوق ساالنه مصوب دولت ن  شیاز افزا  ی: »سهمندیگویکارگران م  نیبر ا عالوه
 «.خواهد شد

موضوع   نیا ری گیپ   ش،ی: »از چند ماه پ دیگویبوده، م کارگرانموضوع  ریگیاز خود که پ  دیو تمج فیضمن تعر ز،یشهر تبر یشورا سیرئ ،یریدب شهرام
به هرکدام    ییمواد غذا   بسته  کیهزار تومان و    ۵۰۰معادل   ی، مبلغ ۹۸بحران کرونا در اسفند ماه    لیجبران خسارت وارده به کارگران به دل  یبوده و برا

 «.است افتهیکارگران اختصاص  نیاز ا
را  چ  کند؛یکارگران را جبران نم  نیحقوق اسفند ماه ا  یکسر  یهزارتومان، حت  ۵۰۰مبلغ    نیا  ، یفعل  یاقتصاد  تیه وضعدر ادامه افزود: »با توجه ب  یو

 «.کرده بودند افت یهزار تومان در ۳۰۰مبلغ  فتیهزار تومان و کارگران تک ش  ۶۰۰تنها مبلغ  فت،یروز کار، کارگران دو ش ۲۵ یکه به ازا
  باشد ینهاد م  نیو خدمات مربوط به ا  ینظارت بر عملکرد شهردار   ،یشهر و شهردار  یشورا   فیاز وظا  یامهیبخش ناست که    یموارد در حال  نیا  همه

 .ردیگیصورت نم یبه صورت جد زیتبر یشرکت اتوبوسران مانکارانیبر پ  ینظارت نیچن رسد یکه به نظر م
 :دی گویآنها م  دیشدن حق و حقوق کارگران و استثمار شد مالیابه پ ییپاسخگو یبرا ز،یشهر تبر یعضو شورا  ،یریکه دب نجاستیا جالب

  کندیاتفاقات در گذشته رخ داده و کار را سخت م  نیبه خصوص که ا  م؛ یاقدام کن  یریگیپ   یبرا  میتوانیاند، ما نم نداشته   یتیتا االن کارگران شکا  چون»
 «.ردیگیصورت م ینظارت  یهاهم در صورت سفارش دستگاهباشد که آن از مناقصه  مانکاریپ  نیدر جهت حذف ا تواندیاقدام ما م تایو نها

و    یشغل  تیامن  دی فقدان شد  لیاخراج از کار شده است و آنها به دل  دیآنها در گذشته منجر به تهد  تیاست که طبق گفته کارگران، شکا  ی در حال  نیا
 .دخود را ندارنتوان طرح مطالبات  یحت ،یمستقل کارگر یکاهاینبود سند

مانند عدم پرداخت حق   ی نشده است و همچون گذشته با مشکالت  جادیآنها ا  یو دستمزد  یشغل  تیدر وضع  یرییتغ  چیه  کنونبه گفته کارگران، تا   بنا
 .کنندیو عدم پرداخت حقوق به موقع، دست و پنجه نرم م ی شغل تیقانون کار، عدم امن  تیبه صورت کامل، عدم رعا مهیب

خود، از    ی کارگر به اخراج به محض طلب حقوق قانون  د ی تهد  ا یاخراج کارگر    ، یشغل  تیامن  فیتضع  ر،یاخ  یهاسال  ی معتقدند ط  ی اقتصاد  کارشناسان
به   یمانکاریپ  ی هااست که شرکت ی صدمات نیاز مهمتر ، یمال یگرو واسطه ینقش دالل یفایا ت یکارگر و کارفرما و در نها نیبردن روابط حقوق ب نیب

 اند. رد کردهاقتصاد کشور وا
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 !به عهد  ی وفا   ی سهامداران و نوبخت مدع  دیو خلع   ف یتکل  نیی به دنبال تع  رانیا  یکارگران کنتورساز

  ران یا  یکارگران کنتورساز  یاعتبار برا  صیبه تخص  ی ادداشتیدر    نوبخت
 ی کارگران کنتورساز  یاشاره کرده است؛ اما خواسته اصل نیواقع در قزو

 .سهامداران است دیلعار و خسهامد فیتکلنییتع ن،یقزو
 

رئ۹۹ماه    وریشهر  ۳دوشنبه    روز نوبخت،  در    سی،  بودجه،  سازمان 
سفر کرد،    نیموسوم به هفته دولت به قزو  یحکومت  یهاچارچوب برنامه 

در اعتراض به پرداخت نشدن   رانیا  ی از کارگران کنتورساز  ی اما جمع
حرکت    ریمس  ،یدیکارخانه تول  نیا  تی ریمد  فیتکلنییشان و تعحقوق 

 .نمودند یبه تجمع اعتراض امرا بسته و اقد یو
 

 .به مشکالت آنها را داد ی دگیوعده رس ن،یودر پاسخ به اعتراض کارگران و در حضور استاندار قز نوبخت
پرداخته    یکنتورساز  گرانکار  یاعتبار برا  صیبه تخص  نستاگرامیدر ا  یادداشتیو نوبخت در    گذردیم  یتجمع اعتراض  نیهفته از ا  کیاز    شیب  اکنون

 .افتاده کارگران اختصاص داده استپرداخت حقوق عقب یتومان برا اردیلیهزار م ۱۵است که  یاست و مدع 
 

:  ندیگوینوبخت م  ادداشتیدر نظر گرفته شده باشد، در پاسخ به    زیافتاده آنها نپرداخت دستمزد عقب  یاگر اعتبار برا  یکه حت  یکارگران کنتورساز  اما
 « سهامداران و بازگشت مجتمع به دولت است د یمطالبه ما خلع نیهمتر»م
که    یبود؛ کارگران  نیقزو  یشده کارخانه کنتورساز  کاریاز کارگران ب  یکی  ادیفر  نی ! ام«یخواهیخود نوشت: »فقط عمل م  نستاگرامیدر صفحه ا  ختنوب

نکرده بودند و    افتیدر  یهم حت  یکاریب  مهیواگذار شده بود؛ ب  یخصوص  به بخش  ٨٧که سال    یاکارخانه  یلیتعط  لیاز زمستان سال گذشته به دل
 «.گذاشتند  انیدر م نیسفر هفته گذشته به قزو هیمطالباتشان را با من در حاش

 
و به شدت  ه آمده به ستو  نیقزو  یو عوارض  یکارگران کنتورساز  یکه معلوم است از استمرار تجمعات اعتراض  نیاستاندار قزو  پور،یجمال  ن، یب  نیدر ا  اما

نسبت    دینباخواه کارگران بوده و  که حق  کندیوانمود م  گریاست و از طرف د  ینوبخت توسط کارگران شاک  رینسبت به بستن مس  یآشفته است، از طرف
 .بود تفاوتیبه حقوق آنها ب

 
 .ندیگویو مطالباتشان را م کنندیتجمع م رشیکارگران در مس ن یا د،ی آیم نیبه قزو ی: »هر مسئولد یگویرابطه م نیدر ا یو

برگشت به کار   یتومان اعتبار هم برا  اردیلیم  ۳تومان بود و    اردیلیم  ۱۵  یداشتند؛ حجم معوقات کارگران کنتورساز  یهم مشکالت  یعوارض  کارگران
 «شود یتوجهیب زیبه حقوق کارگران عز طیشرا نیدر ا ستین  دهی و پسند یالزم بود که اخالق یکارگران عوارض

 
نوبخت را    ریاگر مس  زینقطه ن  نیبوده و تا هم  نی قزو  یهای و عوارض  رانیا  یاقدامات انجام شده را که حاصل بارها اعتراضات کارگران کنتورساز  یو

منابع    نیتام  با (   ماه  وریشهر  ۳خود دانسته و اظهار داشت: »تا ظهر همان روز )دوشنبه    یاز دستاوردها  داد،ینم  جهینت   کردند،یو اعتراض نم  بستندینم
 « .فراهم شد یبازگشت به کار کارگران عوارض نهیالزم، زم ی مال
تومان از سهام   اردیلیم  ۱۵جلسه گذاشتم و مبلغ    یاستان با کارگران کنتورساز  یز یربرنامه  ینشست شورا  هیادامه داد: »همان روز عصر هم در حاش  یو

  عوقات سه روز توانستم آن را بابت م  ی شده بود که ط  زیضبط و به خزانه وار  یاتین مالزماسا  یصاحب آن، از سو  ی بده  لیبه دل  یشرکت کنتورساز
 « که به کارگران داده بودم به آنان بازگردانم  یاکارگران مطابق وعده
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ود بودن خ یبه دنبال نشان دادن وجهه مدافع کارگر ن،یاستاندار قزو پوریضوعات که هم نوبخت و هم جمالفارغ از همه مو اما
  ست؛ یشرکت به دولت نبوده و ن  یآن و واگذار  د یسهامدار، خلع  فیتکلن ییجز تع  یزیچ  شانیاصل  د، کارگران خواسته هستن

 .به آن نکردند یااشاره ، یدولت روحان دردو مقام  نیکدام از ا  چیکه ه یموضوع 
  یشتیو مع  یشغل   ی فینوبخت، همچنان در بالتکل  یهاوعده  رغمیعل  ز،ین  نیقزو  یاونقل جادهو حمل  یراهدار  یاست که کارگران اخراج  یادآوری به    الزم

 .برندیبه سر م
  ی شغل  یفیرا به آنها داده بود، اما بالتکل  ن یقزو  ی اونقل جادهو حمل  یراهدار  یقرارداد کارگران اخراج  دی ماه، وعده تمد  وریشهر  ۳روز دوشنبه    نوبخت

 .کارگران کماکان ادامه دارد یشتیو مع
نفر از کارکنان    ۵۰در خصوص بازگشت به کار    یرا انکار کرد و گفت: »صحبت  یاوعده  نیچن  ن،یقزو  یراهدار  رکلی، مد۹۹ماه    وریشهر  ۱۱شنبه  سه   روز

که    نیا  و  ستکارکنان مهم ا  نیمورد پاسخگو باشد؛ چون قرارداد ا  ن یدر ا  د یو برنامه و بودجه با  تیریبا ما نشده است و سازمان مد  ن یقزو  ی های عوارض
 ابالغ شود؟« یقرار است چه زمان

 مانکاریپ  نیچند  ن یبه دست شدن استخراج ب  از دست  یناش  ییسودجو  چهیجان کارگران معادن باز
 

ر  پنج اثر  در  از حادثه معدن هجدک که  به   یبخش  زشیروز پس  تونل  از 
  یهاانجمن  رهیمد  اتیه  سیکار آن جان باختند، رئمعدن  ۴  یهنگام حفار

استخراج    ان،یکه کارفرما  گفت  لنایا  یو بهداشت، به خبرگزار  یمنیا  یصنف
پ  به  را  پ   مانکارانیمعادن  اهد  مانکارانیو بعضا خود  به    ،ییسودجو  اف با 

ندارد جان   یتیآنچه اهم  انیم  نیو در ا  کنندیواگذار م  گرید  مانکارانیپ 
 .کارگران معادن است

منصور  ابوالفضل ب  یاشرف  تغ  انیبا  ا  رییعدم  شرا  ینمیدر  بهبود   ط ی و 
و حوادث معادن در کشور ما    یمنیناا  ب یگفته است: »ضر  ران،یمعادن ا

آمارها    نیاعتماد کرد؛ چون ا  توانیباالست. به آمارها هم چندان نم  اریبس
هرکدام آمار    مهیب  یهاتبازرسان کار و شرک  ،یاجتماع  نیسازمان تام  ،ی نونقا  یمثال پزشک  کند؛ ینم  یرویپ   یو چندطرفه است و از نظم واحد  قهیسل

 « .دهندیارائه م یاقهیبه خود را به شکل سلمخصوص 
جان   یکه به راحت  م یدر جان باختن کارگران معادن ، افزود: »در معادن شاهد هست  یزیرو برنامه  تیریکارفرما و سازمان مد   یبا اشاره به نقش مرکز  او

  ان ی مانکاران و کارفرمایمشکالت و برخورد با پ   یا شهیحل ر  یبرا  یاراده چندانها هنوز  . بعد از سالشودیگرفته م  مانکارانیو پ   ان یکارگران توسط کارفرما
ها مشغول به  در دل کوه  زاتیامکانات و تجه  نی با کمتر  با یاند و کارگران صرفا با جان خودشان و تقرو آموزش آنها وجود ندارد. معادن کشور رها شده

 « .کارند
سل    یماریب  ای  یبخورند تا مشکل تنفس  ریپاکت ش  کی  یروز  د ی کارگران معادن، گفت: »کارگران معادن بامشکالت    یه به برخاشاربا    انی در پا  یمنصور

  زین  یطیحو م  یفرد  زاتیموضوع درباره همه نوع تجه  ن ی. اکنندیم  غیپاکت را هم از کارگران در  کی  نیهم  انیو کارفرما  مانکارانینکنند؛ اما پ   دایپ 
 « خودشان هستن یبرا شتریکارگر و سود ب شتریصرفا به دنبال استثمار ب یمانکاریپ  یها. شرکتکند یصدق م 

از    ۴امسال رخ داد،    ورماهیشهر  ۱۶   کشنبهیکه در حادثه معدن زغال سنگ هجدک در بخش کوهساران کرمان که در روز    شودیم  یادآوری تن 
 .صدوم شد کارگر هم م کیکاران جان خود را از دست دادند و معدن

  ۳۰و    ۱۱گفته بود: حادثه معدن هجدک حدود ساعت    یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع   یو اطالع رسان   یمرکز روابط عموم  ، یحاتم شاکرم   شتریپ 
 .کرد زشیر یهنگام حفار ی طور ناگهان از تونل به یماه رخ داد و بخش وریشهر ۱۶روز  قهیدق
  رقابل یو غ   یشناسنیخاص زم  طیشرا  لیبه دل  ادیباتوجه به شواهد، حادثه به احتمال ز  دهدینشان م   ان کاربازرس  هیاول  ی دانیم  یکرد: بررس  د یتاک  یو
 ی از گازها  یاد یاتفاق، حجم ز  نیرخ داده است. در اثر ا  یسنگ  یهاه یپنهان در ال  یسفره گاز  کیحفر تونل با    ریآن معدن و مواجهه مس   ینیبشیپ 

 .تونل شده است یموضع زشیر  نهفته در معدن، آزاد شده و باعث 
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  ی هایبازرس  دهد؛یاز آن معدن نشان م  یبردارکرد: سوابق بهره  حیتصر  ی روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع   معاون
 .مهم انجام شده است نیا زین رماهیتمستمر از معدن صورت گرفته و در اواخر 

  ی مانکاریپ   یمنیا  تیصالح  هیدییتا  زیو ن  صالحی ذ  یمنیو ا  یمعدن از وجود مسئول فن  مانکاریپ   ،یات یعمل  یمنیا  یاز نگاه ساختارها   نکهیا  انیبا ب  یو
فوت    رمترقبهیحادثه غ   نیو مهندس معدن حضور داشته که متاسفانه در ا  یمنیمسئول ا  زین  یاستخراج  اتیبرخوردار بوده است، افزود: در زمان عمل

 .نموده است
مناسب گزارش شده است. معدن هجدک از معادن فعال استان کرمان  و    یمجروح شده که حال و زینفر ن  کیفوت و  تن   ۴حادثه متاسفانه    نیدر ا  که

 .زرند واقع است یلومتریک ۶۰راور و  یلومتریک ۷۰در فاصله 
 

وزارتخانه   نیا   ژهیو  یدگ یخواهان رس  یتعاون، کار و رفاه اجتماع   ریبه وز  یاخانه کارگر کرمان، در نامه  ریحادثه، عباس کاربخش، دب  نیواکنش به ا  در
 معادن شد.  نیا یمنیا شیخانه کارگر در جهت افزا یمعادن کرمان و همکار یمنیبه موضوع ا

 
 از مالک هفت تپه دیهفت تپه نسبت به مخالفت دولت و مجلس با خلع    شکریکارگران ن  ی کایواکنش سند

 

مخالفت دولت و  هفت تپه ، پس از انتشار خبر    شکریکارگران ن  یکایسند
را با    ر یتپه، واکنش نشان داده و متن زاز مالک هفت  د یمجلس با خلع  

 :!« صادر کردندستیعنوان »تحمل و انتظار راه چاره ن
  ان یکارفرما  داران،هیصورت گرفته توسط سرما  عیفجا  یو اجرا   ماتیتصم»

 .دافتیم قیبه تعو یمختلف به راحت یها تپه، با بهانهو صاحبان کار هفت
 نیاثبات شده به اشکال متداول دروغ  ماتیتصم رییدر تغ یسع یحت آنها

 .هستند ش یدهه پ  نیچند
نم  اما ه  توانندیآنها  تصم  ،یا بهانه  چ یبا  لغو    ماتیآن  نکنند؛  اجرا  را 

 .ندارد یتپه راه برگشتدر هفت یسازی خصوص
گرفتن مزد    یکار و حت  شبردیپ   یات الزم براامکان  چیاند و هشده  دهیبه کار کش  طیشرا  نیترتپه، در سخت هفت  شکریکارگران ن  ی ها، تمامسال  نیا  در

 .اندروبرو بوده یو مکرر شماریکار انجام داده، با مشکالت ب
  چ یه و هودب  ارزشیتپه کامال بکارگران هفت   یبرا  ن،یو درشت حاکم و مسئول  زیسردمداران ر  نیداده شده در هر دوره و از طرف هر کدام از ا  یهاوعده

 .ستیحضرات ن نیبه ا یاعتماد 
براهفت  کارگران اول  از روز  ن  یکایمستقل خود، سند  یکایسند  لیتشک  ی تپه  و کارفرماهفت  شکریکارگران  مالکان  از  تا گرفتن مزد خود    انیتپه، 
 اب، مجبور به اعتراض، اعتص  گر،یهر مطالبه د  کردن کارگران و  کاریاز اخراج و ب  یریجلوگ  ایو    یاهیو اول  یعیهر خواست طب  زیو ن  یو دولت  یخصوص

 .اندکشمکش و جنگ بوده
اعدام، ه  ،یریاحکام دستگ  یاجرا  یبرا  یمملکت  نیحاکمان و مسئول  اما نم  یوقت  چیزندان، شکنجه، … و  از دست  به فور  دهند یرا  اجرا   تیو  به 
 .باشندیاز طرف ما کارگران محکوم م نهایا ی که همگ  گذارند،یم

 .هستند تیو موفق یروزیمتشکل و متحد خود، قادر به پ  یرویاند که با نمزدوران نشان داده ی تپه به تمامهفت کارگران
 .تپه را بدهندرخ داده در هفت  عیتپه موفق شدند که کل دستگاه حاکم را به صف کرده تا جواب فجادور از اعتراضات و اعتصابات، کارگران هفت  نیدر ا 

 .ند دادتحت هر نام را نخواه  یو اختالسگر  یفقر، سرکوب، انحراف مبارزات، دزد  لی ادامه و تحم   یبرا   یشتریو امکان بتپه، فرصت  متحد هفت  کارگران
 .به جز ادامه مبارزه  نمانده است  یراه ،یحقوقیپر از فاجعه و ب  یهاهمه سال ن یکارگران هفت تپه بعد از ا یبرا

مناسب    ستیز  طیمح  شت، یبودن مع  نیتام  ، یشغل  تیامن  ، یکار  طیشرا  نیتصاب و ادامه جنگ، تا کارگران بتوانند خود با بهترادامه مبارزه، اعتراض، اع  
 .و اداره کنند تیریکار سالم را مد طیو مح
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کنند؛   یریگیمطالباتشان را پ ها و و حضور فعال خود خواسته  یجمع یروینمانده است، کارگران مجبورند با ن یباق  یتحمل  گریتپه دکارگران هفت  یبرا
 !حق و حقوق خود کسب یبه انتظار نشستن ندارند، جز ادامه مبارزه برا یبرا یلیتپه دلکارگران هفت

 «!صدمه به همه ماست از ما، ضربه و ی کیو صدمه به  ضربه
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه – ۱۳۹۹ وری شهر ۲۴دوشنبه

 
 اعتصاب کارگران نفت و گاز   ن یکمپ  یاز سو  یدرصد  ۸۰  ت یاعالم موفق

 

روزنامه۹۹ماه    وریشهر  ۲۱جمعه    روز کانال  ا،  گزارش    ران،ینگاران مستقل 
پا پروژه  نگیپیکارگران  »موفق  یاو  عنوان  با  را  کشور  گاز  و   ۸۰  تینفت 

 :منتشر کرد ریاعتصاب کارگران نفت و گاز « و مقدمه ز نیکمپ یدرصد
 
پنجم  با» کمپ   نیاتمام  از  کشور،   نیمرحله  گاز  و  نفت  کارگران  اعتصاب 

دوره از اعتصابات خود منتشر کرده و    نیا  یاز دستاوردها  یکارگران گزارش
دوره را منتشر   نیا  یدستمزدها  شیدر افزا  یدرصد  ۸۰  بًایتقر  یهاتیموفق

ماهه    کی از    ش یدوره ب  کیکارگران صنعت نفت و گاز کشور، بعد از    .کردند
نف پا  یاعتراض  نیدر قالب »کمپ  یگرکشور و مطالبه  ی تاعتصاب هماهنگ در مراکز  پروژه  نگیپیکارگران    ، یضمن  یهاتی ضمن کسب موفق  «یاو 

 «خواهد شد یرساناطالع  زیخصوص ن  نیدر ا هاند کموکول کرده ندهیرا به آ نیکمپ یگرمطالبه  یدرباره مراحل بعد یریگمیتصم
 ن یاست: »ما کارگران پروژه در ا ریبه قرار ز رانینگاران مستقل او گاز کشور به نقل از کانال روزنامهنفت  یاو پروژه نگیپیاز گزارش کارگران پا یبخش

کردند و    شهیصبر پ   هک  یزانیدر ادامه از همه عز  د؛ یده  بیفر  دیتوانیکارگران را نم  گر یکه د  میدهیزالوصفت هشدار م  مانکارانیها وپ متن به شرکت
 .میکنیو تشکر م ریاند، تقدمشغول به کار شده نیطبق کمپ

 !یاپروژه زانیعز و عرض ادب و احترام خدمت همه کرانیدرود ب با
  ت یپروژه خوشبختانه به موفق  رتیکش و با غ زحمت  یروهایاز ن  یاریبس  یبا همکار  هانیپنج مرحله از کمپ  ی ط  د، ی! توجه داشته باشزانی! عزبرادران

 مانکاران یو پ   ان یکارگران متعجب هستند. کارفرما   یهمبستگ  نیاتحاد کارگران وحشت کرده و از ا  نیاز ا  مانکارانیپ ها و  شرکت  م؛ یدیدرصد رس  ۸۰  بًایتقر
دهند    بیکارگر را فر  توانندینم گریآمده که د  که حساب کار دستشان  مانکارانیپ   چپاول کنند؛ به خصوص همه  توانندیحق کارگر را نم  دانندیم  گرید

 .گران را مشغول کنندو با حقوق کم، کار
 

از اقوام    مانکاریفالن پ  ایهست    لیفام   مانکاریفالن پ  م، ییبگو  د یبا  یتا ک  یا کارگران پروژه  ما
 یا آن هم در زمانه  م، یو با حقوق کم کار کن  م یندازیب  نیی ما است، دوست ما است و سرمان را پا

رفت و آمد    س یکانات کم، سروخوابگاه با ام   د یبا  ی تومان شده است؟ تا ک  ونیلیم   ۱۰۴  دیکه پرا
که حقوق،    د یدیهر جا و در هر پروژه د  م؟ یرا تحمل کن  تیفی کیب  ی افتضاح، غذا  تیبا وضع

با دوستان    عا یدارد، سر  یساماننابه  تیکار، وضع  طیشرا  گریو د  سیخوابگاه، غذا، سرو  مه، یب
کار  یتا متصد  میو اعتصاب کن  میو دست از کار بکش میاتحاد داشته باش م؛یخود مشورت کن

  ی مربا  ک یبا    ی چه جور  ی امن کارگر پروژه  .درست فراهم سازد  مان یرا برا  کارگاهش   ط یشرا
زمان   گریدظهر کار کنم؟ نه!  ۱۲صبح تا ساعت   ۶کره سه در سه از ساعت   ه یسه در سه و با 

 .است  دهیرس  انی زالوصفت به پا  مانکارانیها وپشرکت  یخورحق 
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نشان   شتریبعد با اتحاد ب  ی هانیو باز هم در کمپ م یاتحاد خودمان را نشان داد ۱۳۹۹در سال  مانکارانیپ   ها وشرکت ی به تمام

 .داد میخواه
موافقت شده است؛ به عنوان مثال    روها یحقوق ن ش یبا افزا  نیو به لطف کمپ  زانیشما عز  همه یاریو هم  یها و با همکار! در اکثر پروژهزانیعز  دوستان

 .اندتومان مشغول به کار شده ونیلیم ۱۲  ای  ۱۱ ا ی ۱۰تومان بوده، االن با  ونیلیم  ۷ ای  ۶.۵حقوقش  نیون کربن که قبل از کمپجوشکار برق آرگ
؛ داربست بند  تومان مشغول به کار شده ونیلیم  ۸و االن با حقوق  نیتومان مشغول بوده، بعد از کمپ ونیلیم ۶ ا ی ۵.۵با حقوق  نیکه قبل از کمپ تریف

 .تومان مشغول به کار هستند ونیلیم ۷.۵ ا ی ۷با حقوق  نیتومان مشغول بوده، االن و بعد از کمپ ونیلیم ۴.۵ ا ی ۴با حقوق  نیبل از کمپکه ق
 
  هان یمناطق کشور مشغول به کار هستند، طبق کمپ گریو د  هیدر عسلو  یکه به دور از خانواده و در گرما و شرج  یزانی از تمام عز  میخواهش دار  نجایا  از

تر، مونتاژکار،  یاعم از جوشکار، ف  یاپروژه  ییباشند که حقوق کارگران اجرا  اریزالوصفت بدانند و هوش  مانکارانیها و پ مشغول به کار شوند و شرکت 
 خواهد داشت.«  شیمشاغل پروژه هر سال افزا ریو سا ی کار کمکانباردار، برق  ک، یبند، مکانداربست 

 
 و بازنشستگان  یکارگر  یهاتشکل  هیانیب  ؛یران یمعترض ا ونیلیها م سمبل ده  به عنوان  یافکار  دیاعدام نو

 

مردم معترض را   ونیلیها م که ده  یرا به مثابه اعدام کس  یافکار  دیاعدام نو  ی اهیانیو بازنشستگان با انتشار ب  ی تشکل کارگر  شش
 .اندمحکوم کرده  دا یشد  دانسته و آن را  رانی مقابله با اعتراضات مردم ا  ی برا  کرد، یم   یندگینما

 
 از این قرار است: منتشر شده، ۹۹شهریور   ۲۴که در تاریخ  بیانیه این تشکل های کارگری و بازنشستگان متن
 .را به قتل رساندند یافکار  د یشدند و نو جیحکومت بس یهاها و دستگاهنارکان، ارگا تمام
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بس  ٩٩  ور یشهر  ٢١بامداد    ٩٧مرداد    یاتوده   زشی خ  انیبازداشت شده در جر  یاسیس  یزندان  یافکار  دینو ارکان   جیبا  تمام 
 .اعدام شد رازیآباد شدر زندان عادل ران،یمردم معترض ا ونیلیها ممقابله با ده یحکومت برا

زندان،   ،ینزجر از فقر، گرسنگو هر انسان م انیکارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، جوانان و دانشجو ران،یمردم ا تیاز اکثر یندگیبه نما یافکار دینو
 .اعدام شد خواهیآزاد ی هااز همه انسان یندگیشکنجه، اعدام، کشتار و به نما

 
 
که بر   یی هاو نکبت ها بتیدادن به همه مص انی پا  یرا رقم زدند و عزم خود را برا ٩٨و  ٩۶، ٨٨ یزشهایانسان بود که خ ها ون یلیسمبل م یافکار دینو

 و سکوت   تابدیقتل و کشتار و شکنجه و اعدام را بر نم  گریدرک کرده است که جامعه د  یرا به خوب  نیجزم کرده بودند. حکومت ا  آوار شده بود،   سرشان 
  یهایو غارتگر  های دزد  یدر ازا  یاتوده  یقتل و کشتار و گرسنگ  ستمی است و امروز انزجار از س  دهیرا به چشم د  ٩٨تا    ٨٨  یهازشینخواهد کرد. خ

 .کندیدر تمام ارکان قدرت در وجود مردم را کامال حس م افتهیسازمان
 نیبه مردم خشمگ  یواکنش  ،یورزش  ی هاباشگاه  یمدافع حقوق انسان و حت  یها و نهادهاو سازمان  رانیاعتراضات مردم ا  رغم یعل   دها یو نو  دیقتل نو 
آزاد  یبود. واکنش  رانیا و تشنه  بلکه جامعه معترض  تا  به م  یخوشبخترفاه و    ،یجبونانه  فر  دانی که  و  را سر م  گری د  اد یآمده  به    دهد، یبس است 

 !و سکوت وادار کند ینینشعقب
 .که هم اکنون در زندان و اسارت هستند را اعدام کنند یگرید  یدهایاجازه داد تا نو نیاز ا شتریب د ینبا
 

تا   ٨٨  یهازش یآن در خ  دادن به  انیکه به خاطر پا  یل یجهنم تحم  نیانسان به تنگ آمده از ا  هزاران
  ی ادیهستند. تعداد ز   یاجبار  یریگشکنجه و اعتراف   ری اند، همچنان زشرکت کرده و بازداشت شده   ٩٨

ن از مردم،  گرفت  مو زهر چش  ییکه به قصد انتقام جو  رودیآن م  میاند و هر لحظه بمحکوم به اعدام شده 
 .اعدامشان کنند

 
و در مقابل  افتندیجلو ب دیبا  ان یزندان  ن یا  ی هاشان کنند. خانوادهاعدام  م یذارو نگ  می متحدانه دست به کار شو  د یبا  

  دنیرس یبرا  میدار فهیدهند. ما مردم وظ تیکنند و به همه مردم فراخوان حما یها اقدام به تجمع دستجمعزندان
شرکت   عایشان وسر تجمعاتو د  تیآنها را حما  م، یباش  ان یزندان  ی هادر کنار خانواده  یو آزاد  یبه سعادت و خوشبخت

 .ها نجات دادگاهها و شکنجهاز زندان  دیرا با  یاسی س  انی. همه زندانمیکن
 

 
 ران یاتحاد بازنشستگان ا -١
 کارگران برق و فلزکار کرمانشاه  یانجمن صنف -٢
 نقاشان البرز یکایسند -٣
 یکارگر یهمبستگ یشورا -۴
 سقز یکارگر نیاز فعال یگروه -۵
 لغو کار کودکان نیفعالاز  ی گروه  -۶
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ی عمران یهاپروژه  شرفتیکارگران و صاحبان مشاغل و پ  یزندگ  تیدالر بر وضع  ی گران  ر یتاث  
 

این تازه در شرایطی   .شودیدالر م  ۱۰۰ ینرخ ارز، ماه یفعل متیهزار تومان است که بر اساس ق ۵۰۰و  ونیلیم  ۲حقوق کارگران  حداقل
 رداخته شود. است که حقوق کارگر زحمتکش پ

 
به دالر    شانیزندگ   یهانهیو پرداخت هز  الیحقوق به ر  افتی در  ،یرانیمردم و به خصوص کارگران ا  یدالر باعث شده است تا برا  یگران  ان،یم  نیا  در

  تیاکثرث شده است تا  موضوع باع   نیبه خود گرفته است. ا  یشیافزا  بیش  رانیغلط دولتمردان و مسئوالن، نرخ دالر در ا  ی هااستیس  لیباشد. به دل
 .جامعه با مشکل روبرو شوند

 
و مقاومت کنند؛ بخش قابل    اورندیهمچنان طاقت ب  خواهندیاز مردم م  یاعده  شود،یدالر م  یو گران  میحرف از تحر  یاز اصفهان، وقت  لنایگزارش ا  به

 .برخوردارند  ییباال   یهار را بر عهده دارند و از قضا از حقوق کشو  ای شهر، استان و  تیریهستند که سکان مد  یافراد اتفاقا مسئوالن نیاز ا یتوجه
 

حقوق،    یزیوار  کیها، در  بنا به گفته  ایو    ستیتومان ن   ونیلیم  ۱۵۰تا    ۱۰۰کمتر از    ، یو استان  یسودشان از هر قرارداد و پروژه شهر  ا یکه    یرانیمد
 .کنندیم  افتیتومان در ونیلیم ۲۳۱

 
 هزار تومان  ۵۰۰میلیون و  ۲حقوق کارگر در ماه  میلیون  ۲۳۱زی در یک واریحقوق مدیران     

 میلیون  ۱۰خط فقر 
 

 ز ی کار را ن  طینه تنها سفره شهروندان را کوچک کرده، بلکه شرا  یتر شده و گرانرابطه، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران روز به روز سخت  نیهم  در
 .رده استسخت ک دکنندگانیاز صاحبان مشاغل و تول یاریبس یبرا
 

  ها ی بودجه اداره شهرها و دستمزد پرسنل شهردار  نیو تام  باشند یم  یادیپرسنل ز  یهستند که دارا  یی ها و نهادها از آن سازمان  یکیکشور    یهایشهردار
 .فرسا شده استطاقت ، ییسخت کرونا  یروزها نیدر ا

 
با    یگریحال ما با تعامل و الب  نیکرده است؛ با ا  جادیما ا  یبرا  یادیمشکالت زدالر    یو گران  هامیتحر  طی: »شرادیگویباره م  نیاصفهان در ا  شهردار

 « .شهر متوقف نشود یعمران ی هاچرخ حرکت پروژه میاتهران تالش کرده
 

 یابه گونه  طیر شرادر حال حاض  دادند؛ یکار م  یسخت  کاش »  :دیگویها مکارگران پروژه  کار یسخت  ی ایدر رابطه با مزا  زیاصفهان ن  یقطار شهر  رعامل یمد
 «.ردیگیصورت م ریبا تاخ زیها ناست که پرداخت حقوق 

و اوراق مشارکت صورت   یشهردار  یبا منابع داخل  ها ستگاهیا  یکارو نازک  یکار: »سفتکند یم   حیتصر  های اعتبار در شهردار  نیبا اشاره به تام  یو
اما    ؛ بودجه بر عهده دولت است  گری داده شده و نصف د  صیاصفهان تخص  یهردار کت به شتومان اوراق مشار  ارد یلیم  ۵۰۰  ی اساس، سال   ن ی. بر اردیگیم

 روبرو است.« یادیز یهای بودجه با دشوار نیتام ط،یشرا نیبا ا
 

 
 



کولبران؛دستفروشانخبرها و مطالبات کارگران؛     

 

 
 اخبار کارگری  ❖

 به کارگران نفت  وستنیو پ  ی مانکاری پ  یها  حذف شرکت  یاعتصاب کارگران شرکت الدن بهشهر در راستا
 

ب۹۹ماه    وریرشه  اولشنبه    روز با  زمان  دوم  ستی، هم  اعتصاب کارگران صنا  نیو  از  و    عیروز  نفت 
ا  یهاروگاهین  و  یمیپتروش جمع  ران،یبرق  ن  یاعتصاب  بهشهر  الدن  شرکت  کارگران  شد  زیاز   .آغاز 

 یهاخود، خواهان حذف شرکت  یهمکاران اعتصاب   ر یمانند سا  زیالدن بهشهر ن  ی شرکت صنعت  کارگران
 ی خود از سو   مهیدستمزد و ب  ،یشغل  تینسبت به وضع   نیکارخانه هستند؛ آنها همچن  نیااز    یمانکاریپ 

 مجموعه اعتراض دارند. نیا رانیمد
 

 مجلس به شوش   ندگانیسابقه چند هزار کارگر اعتصاب کننده هفت تپه همزمان با مسافرت نما یکوبنده در تجمع ب  یشعارها
 

روز اعتصاب   نیهفتادم ،یروزیهفت تپه با شعار اتحاد رمز پ ، کارگران ۹۹ ورماهیدوم شهر کشنبهیروز 
 وان یو د  ۹۰اصل    سونیاز کم  یقرار است شمار  امروز.شوش آغاز کردند  یخود را در مقابل فرماندار

 ز یشکستن اعتصاب کارگران هفت تپه در جمع آنها حاضر شوند. کارگران ن  یمحاسبات در تالش برا
  کیر داشتند تا از مطالبات و حقوق خود دفاع کنند. کارگران  پرشو  یگذشته حضور  یاز روزها  شیب

 . سر دادند یو بخش خصوص فرمااز کار دی صدا شعار مرگ بر کارفرما و خلع
 

 ها   روگاهیو ن  یمیها، پتروش  شگاه یپاال  یاعتراض سراسر  ن یامه اعتصاب کارگران کمپاد
 

همچنان   ان،ی به ظلم کارفرما  یاسرروز اعتراض سر  نیو سوم  ستی ، ب۹۹ماه    وریشهر  ۲  کشنبهی  روز
حقوق تا  شیافزا مانکاران،یاز پ  یار یاست که بس نیاز ا یقدرتمند پشت سر گذاشته شد و خبرها حاک

  .بدهند  کارگراننسخه از قرارداد را به    کی  خواهندیاما هنوز نم  اند؛رفتهیتومان را پذ  ونیلیسطح دو م
. هم اکنون حدود  کند یم  دایپ   یترعیو هر روز ابعاد وس  ردیگیاعتصاب، هزاران کارگر را در بر م  نیا

استان در اعتصاب به سر    ١٢ن در  وابسته به آ  ی هاو شرکت  یمینفت و گاز و پتروش  دیمرکز تول  ٥٥
 . برند یم

 

  نی در قزو  رانی ا  ی بستن راه عبور نوبخت توسط کارگران معترض کنتور ساز
 

در اعتراض به عدم پرداخت   رانی ا  یکارگران کنتور سازاز    ی، جمع۹۹  ورماهیصبح دوشنبه سوم شهر
سازمان بودجه را بستند و اقدام به تجمع   سیحرکت خودرو محمدباقر نوبخت، رئ  ریشان مسحقوق 
با هدف آنچه که    نیهفته دولت به قزو  تحت عنوان  یحکومت  یهادر چارچوب برنامه  نوبخت .کردند

 سفر کرد.  نیان قزوشده، به است یگذارافتتاح چند پروژه نام
 

 

 سرکوب  یبرا   ی و انتظام   یتیامن  ی روهایروز اعتصاب کارگران هفت تپه همراه با حضور ن  نی هفتاد و دوم 
 

 یادیروز اعتصاب کارگران هفت تپه ، با حضور تعداد ز  نی، هفتاد و دوم۹۹ماه    وریشهر  ۴شنبه  سه روز  
زمان با حضور کارگران در مقابل   هم .شدشوش برگزار    یاز کارگران شرکت، در مقابل درب فرماندار

را متفرق    ی در محل حاضر شدند و کارگران اعتصاب  یو انتظام   یتیامن  یروها یاز ن  ی ادیتعداد ز  ، یفرماندار
 آنها را سرکوب کردند.  زیآمو مسالمت یو تجمع قانون 
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 نگ یپیپا  ی ا کارگران پروژه  نیکمپ  یاستمرار اعتصاب و اعتراض سراسر
 

  ی هاروگاهیو ن  یمینفت و پتروش  عیکارگران صنا  ی، اعتراض سراسر۹۹ماه    وریشهر  ٤شنبه  سه   روز
 .روز خود شد نیو پنجم ستیبرق وارد ب

 ن یدر مقابل ا  رد؛یگیاستان را در بر م  ١٢در    یمینفت و گاز و پتروش  دیمرکز تول  ٥٥اعتصابات    نیا 
 کارگران هستند.  انیدر م یافکنتفرقه یراهمچنان در تالش ب مانکارانیپ  ،یاعتصاب قدرتمند سراسر

 
 

 گریها مطالبات د  آبادان نسبت به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و ماه  ی اعتراض کارگران شهردار
 

  ها یکارلیتعط  ها،یکارها مطالبات، شامل اضافهماه حقوق و ماه  ۲آبادان    یبه گفته کارگران شهردار  بنا
آبادان  یوابسته به شهردار یهاگانه و سازمانکارگران در مناطق سه   ۹۷از آذر ماه سال  هایکارو شب

اعتراض دارند به آن  اعتراض کارگران شهردار   شهردار .پرداخت نشده و نسبت  با  رابطه   ی آبادان در 
 ی و تالش مجموعه شهردار  دهیماه رس  ۲به    یشهردار  نیدر پرداخت حقوق کارگران ا  ری: »تاخدیگویم

 پرداخت به موقع حقوق و مطالبات کارگران است.« یم برااعتبار الز نیتام
 

 زنان   یکارینرخ ب  شی کرونا، همزمان با افزا  هیکار ارزان در سا ی روی استثمار زنان به عنوان ن
 

کارشناس روابط    کی  رزاده،یبه نقل از مهناز قد  یدر گزارش  ورماه،یشهر   ۸روز شنبه    لنا،یا  یخبرگزار
  ریکه »تحت تاث  دهدیدر بهار امسال« نشان م  یکاری»آمار اشتغال و بکار و فعال حوزه زنان نوشت

  ض یکارشناس در خصوص تبع  نیا«  کاسته شده است  یکرونا، از تعداد شاغالن به صورت محسوس  وعیش
  ی وجود دارد که زنان با دستمزد کمتر، حت  کردیرو  نیرداخت دستمزد به زنان گفته است که »ادر پ 

 «ضر به کار هستند.کمتر از حداقل حقوق، حا
 

 ماه حقوق  ۷جنوب نسبت به عدم پرداخت    ز یمناطق نفت خ یاعتراض کارگران چاپخانه شرکت مل
 

جنوب نسبت به پرداخت  زیمناطق نفت خ ی ، کارگران چاپخانه شرکت مل۹۹ماه  وریشهر ۷جمعه  روز
  .را بلند کردند  اعتراض خود  یو دو سال حق لباس و …. صدا   مهیسال حق ب  ۲ماه حقوق،    ۷نشدن  

از کارگران چاپخانه   ی: »جمعدیگوی جنوب م  زیمناطق نفت خ  یاز کارگران چاپخانه شرکت مل  یکی
سال   ۲و مدت    م یجنوب ، مدت هفت ماه است که حقوق عقب افتاده دار  زیمناطق نفت خ  ی شرکت مل

داش، پرداخت پا  نیدو سال هم حق لباس و چند  م؛یهست  بهرهیجهت درمان ب  مهیاست از دفترچه ب
 نشده است.«

 ی شتیو مع یغلش  یفیداماش نسبت به بال تکل  یادامه اعتراضات کارگران آب معدن
 

  تیدر اعتراض به توقف فعال  یدیواحد تول  نیداماش ، کارگران ا  ی در ادامه اعتراضات کارگران آب معدن
شان و مقابل مراکز در محل کار  یتجمعات   مه،یماه حق ب  ۴ماه حقوق و    ۲کارخانه و پرداخت نشدن  

  ی، کارگران معترض کارخانه آب معدن۹۹  وریشهر  ۱۰دوشنبه    .در شهرستان رودبار برگزار کردند  یدولت
 یمعدن  آبکارگر در کارخانه    ۴۰تا    ۳۰به    ک ی»نزدخود گفتند:  یداماش در رابطه با تجمعات اعتراض

 ق عقب افتاده طلبکار هستند.«دو ماه حقو ۹۹کار هستند که در سال  مشغول  دیداماش در بخش تول
 



کولبران؛دستفروشانخبرها و مطالبات کارگران؛     

 

 
 

 

 خوزستان نسبت به پرداخت نشدن ماه ها حقوق    ییاعتراضات کارگران آب و فاضالب روستا
روستا۹۹ماه    وریشهر  ۱۲چهارشنبه    روز فاضالب  و  آب  کارگران  و    یی،  شرکت  مقابل   ، خوزستان 

شان نسبت  اعتراضات  الیدر ادامه سرکردند. آنها    یتجمع اعتراض  یم به برگزاراستان، اقدا  نیا  یاستاندار
ازکارگران   ی کی  .محل گردهم آمدند  نیدر ا  گریو مطالبات د  مهیها حقوق، حق ببه پرداخت نشدن ماه

هفت ماه حقوق شرکت آب و فاضالب   ، یو طرح  مانکاریپ   ی روهایتجمع گفت: »ما ن  ن یشرکت کننده در ا
تاکنون  ۹۷ماه سال  بهشتیما از ارد یاجتماع  نیتام مهیکه حق ب نیضمن ا م؛ یطلبکار هست ییروستا

 پرداخت نشده است.«
 راز یتن از کارگران بازنشسته مخابرات راه دور ش  ۱۳۰۰ساله    ۱۴مطالبات پرداخت نشده 

 

سال    ۱۴  افتیهمچنان منتظر در رازیتن از کارگران بازنشسته مخابرات راه دور ش  ۱۳۰۰که    یحال  در
شان دست  اند که هنوز به مطالباتو عنوان کرده  ب یت مطالبات را تکذمطالبات خود هستند، آنها پرداخ

جمعه   ز،ین  رازیمخابرات راه دور ش  عیکانون کارگران بازنشسته صنا  سیرابطه، رئ  نیهم  در  .اندافتهین
 کرد.  بیرا تکذ  رازی سوم مطالبات کارگران بازنشسته مخابرات راه دور ش  کی  زیخبر وار  ورماه،یشهر  ۱۴

 
 

  یخوزستان در اهواز و در مقابل فرماندار  یدر مقابل استاندار  یشکری ن  ریکارگران غتجمع  
 شوش

خود،    یاعتراض  یهادر ادامه تجمع  یشکرین  ریاز کارگران غ   ی، شمار۹۹ماه    وریشهر  ۱۵شنبه    روز  صبح
  به.دادندشان ادامه  به تجمع   یدر شوش مقابل فرماندار  یاخوزستان در اهواز و عده  یدر مقابل استاندار

دولت، آنها به صورت   ندگانیداده شده از طرف نما  یهاهفت تپه، با توجه به وعده  شکریگفته کارگران ن
اعالم کردند که   وریشهر  ۴اند. آنها روز سه شنبه  ر آوردهد  قیمشروط، اعتصاب خود را به حالت تعل

 . در خواهد آمد قیتعهدات، به حالت تعل جهیاعتصاب کارگران تا اعالم نت
 

 در دستمزد مقابل مجلس   ض یچند استان در اعتراض به تبع  ییکارگزاران مخابرات روستا  ی تجمع اعتراض
 

که از چند استان   ییکارگزاران مخابرات روستا  ی، تجمع اعتراض۹۹ماه    وریشهر  ۱۶  کشنبهیروز    صبح
کانون   ریدب  زاده،بانقر  .دستمزد، در مقابل مجلس برگزار شد  ضیبه تهران آمده بودند، نسبت به رفع تبع

روستا  یکارگر  یصنف  یهاانجمن  مخابرات  ن  ییکارگزاران  اعتراض  ز یکشور  تجمع  کارگزاران    یخبر 
 کرد.  د ییدر مقابل مجلس را تا ییمخابرات روستا

 
 

 معدن زغال سنگ هجدک کرمان زشیر  ی در پ  یکارگر معدن بر اثر خفگ  ۴مرگ دلخراش  
 

  یمعدنچ  ۴معدن زغال سنگ هجدک کرمان   زشی، به دنبال ر۹۹ وریشهر ۱۶ روز یکشنبهظهر  یحوال
از آن رخ داد که تونل شماره    انیشد. مرگ معدنچ  یزخم  گر ید  ی معدنچ  کیباختند و    جان  ۲پس 

 س محبو   وارید  ریکرد و آنها ز  زشی ر  یمعدن زغال سنگ هجدک در بخش کوهساران به طور ناگهان
اکس  یناش  یکارگر معدن، خفگ  ۴حادثه، مرگ    نیا  اتیجزئ  حیتوض  در  .شدند نبود  ذکر شده    ژنیاز 
  ن یبا خود به همراه داشتند، چه بسا که ا  ژنیکه آنها کپسول اکس  یبدان معناست که در صورت  نیااست.

 . شد یحادثه منجر به مرگ آنها نم
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 یدر اعتراض به انتقال اجبار  ینیبندر خم  یمی پتروش  ی اعتصاب و تجمع کارگران خدمات اجتماع
 

اجتماع ۹۹ماه    وریشهر  ۱۶  کشنبهی  زرو خدمات  کارگران  مجموعه    ریز  ،ینیبندرخم  یمیپتروش  ی، 
  ی رصنعتیغ   ات یبه شرکت عمل  یشان نسبت به انتقال اجبار فارس، در ادامه اعتراضات   ج یخل  نگیهلد

کش کار  از  دست  اعتراض  دند یماهشهر،  تجمع  کردند  یو  که    تجمع  .برگزار  کردند  اعالم  کنندگان 
پاسخگودرصورت   خواسته   یی عدم  به  دوشنبه،  مشخص  روز  فرماندار  ورماهیشهر  ۱۷شان   ی مقابل 

  هند زد.خوا  یماهشهر دست به تجمع اعتراض
 

 https://youtu.be/mvw5Iw9JY5Q لینک فیلم:
 

 ان ی وق شان توسط کارفرماشدن حق  مالینسبت به پا  هیاروم   ی ها  کارخانهاعتراض کارگران  
 

شدن    مالی، اعتراض خود را نسبت به پا۹۹ماه    وریشهر  ۲۰روز پنجشنبه    هیاروم  یها  کارخانه  کارگران
 .کردند یارسانه ان، یشان توسط کارفرماحقوق 

هستند   یموجود ناراض  تیروزها، آنها نسبت به وضع  نیا  ه،یدر اروم  یدیتول  یگفته کارگران واحدها  به
 اند. شده دیو مجبور به امضاء قرارداد سف ستیکس به فکر کارگران ن چیکه ه ندیگویو م

 

 ها آبادان و محقق نشدن وعده  یسبز شهردار  یو فضا   ی ماه حقوق کارگران واحد پاکبان  ۶عدم پرداخت 
 

ماه حقوق پرداخت نشده دارند و به دنبال   ۶آبادان ،    یسبز شهردار  یو فضا  یواحد پاکبان   کارگران
تع  ن،یمسئول  یهاقق نشدن وعدهمح به شش ماه   کینزد  .مطالبات خود هستند  فیتکلن ییخواستار 

آبادان، در رابطه با مطالبات    یسبز شهردار  یو فضا  یاما کارگران واحد پاکبان   گذرد؛یاست که از سال م
 برند یبه سر م یفیبالتکل  تیدر وضع ،یامهیو ب یمزد

 
 یی کرونا  یدر روزها  یسار   یکارگران ساختمانو آزار دهنده    یشتیسخت مع  طیشرا

 

کننده  ناراحت   اریبس  یشتیسخت مع  طیشرا  ییکرونا  ی، در روزهایساردر شهرستان    یساختمان  کارگران
 یشهرستان سار  یکارگران و استادگران ساختمان  یانجمن صنف  سیرئ  .کنندیرا تجربه م  یاو آزاردهنده

با شرا رابطه  ا  یکارگران ساختمان  تی: »وضعد یگویم  یسار  یانسخت کارگران ساختم  طیدر   ن ی در 
از    یتیحما  چیکرونا، ه  امیا  نیدر ا  زیناراحت کننده و آزار دهنده است؛ دولت ن  اریبس  ییکرونا  یروزها

 است.«  شتهندا یکارگران ساختمان
 ه جلفا کاران و کارخانه پارس آمپول ساوه در اعتراض به حقوق معوق یتجمع کارگران شرکت نساج

  جلفاکاران  واقع در منطقه آزاد ارس واقع در   ی ، کارگران شرکت نساج۹۹ماه    وریشهر  ۲۴دوشنبه    روز
 یخود، دست به تجمع اعتراض  یدر اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدها  ،یشرق  جانیآذربا
ل معاونت در مح ز،یماه ن وریشهر ۲۰جلفاکاران روز پنجشنبه  یاز کارگران شرکت نساج ی جمع .زدند

  یدگیزده و خواستار رس  یدست به تجمع اعتراض  ر،یاهسازمان منطقه آزاد ارس در مجتمع مش  یاقتصاد
 شان شدند. و مشکالت تیبه وضع

 
 

https://youtu.be/mvw5Iw9JY5Q
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   لیاردب  کارینیزمبیسال کشاورزان س  کی  ین یزم بیرفتن محصول س  باد  رب
برخوردار است، امسال    ینیزمب یسمحصول    نیشتریاست و ب  رانیا  یکشاورز  یهاکه از قطب  لیشهر اردب 
سال  زین دل   ی هاچون  به  پا  لیگذشته،  و  صادرات  ق  ن ییقطع  حما  دیخر  متیبودن  نبود    ،یدولت   ت یو 

ورشکستگ ورطه  به  را  است  یکشاورزان  دسترنج    ی لمیف  .رسانده  بربادرفتن  کشاورزان   کسال یاز 
د از کاشت محصول، در بع  ندیگویمنتشر شده  که در آن کشاورزان م  لیدر شهر اردب  کارینیزمب یس

 . کندیاند، نم را که خرج کرده یجبران پول یآن حت متیهنگام برداشت، ق
 

 دهدشت و مراکز مربوطه نسبت به پرداخت نشدن چند ماه حقوق  ینیخم  مارستانی اعتراض کارگران ب
 

  چ یه است هدهدشت و مراکز مربوط به آن چند ما  ینیخم  مارستانینفر از کارگران ب  ۵۰از    شیب
پ نکرده  افتیدر  یحقوق و  ب  یریگیاند  مربوطه  از مسئوالن  آنها  ا  جهینتیمطالبات  است.   ن یمانده 

:  د یگویرابطه م  نیاز کارگران در ا  یک ی  .شده است  مارستانیب  نیموضوع باعث اعتراض کارگران ا
قرارداد   مانکاریپ   نیبا ا  یچرا دانشگاه علوم پزشک  م؛یبر  ینم  ییراه به جا  م،یزن  ی »هر قدر داد م

به کجا برسند که حقوق کارگران   خواهندیم   یبسته است؟ شبکه بهداشت و دانشگاه علوم پزشک
 !« میکنیپرسنل کار م  ری دو برابر سا کنند؟یرا پرداخت نم

 

 در محمدشهر کرج   یشهردار  بیرحم   مامور  ۵کارگر توسط    کی  رحمانهیکتک زدن ب
 

محمدشهر کرج، اعتراضات   یتوسط چند تن از ماموران شهردار  ی کارگر ساختمان  کیکتک زدن    لمیف
ا  یمجاز  یرا در فضا  یاریبس است  نیو مردم  داشته  به همراه  ف  همانطور  .شهر  در  مشاهده   لمیکه 
 ن یزم  یکارگر هستند که بر رو  کی مشغول کتک زدن    یتن از ماموران شهردار  ۵کم  دست  شود،یم

که سر   یکارگر  لمیف  نیاز ا  یا. در صحنه زنندیکارگر را م  نیاافتاده است. آنها با مشت و ضربات پا  
 میهست  زیشاهد حضور دو کودک ن  لم، یف  نی. در اشودیم  ده یآلود خود را  با دست گرفته است، دخون 

 . کنندیکه به صحنه ضرب و شتم آن کارگر نگاه م 
 utu.be/O5PrWBFarIUhttps://yo لینک فیلم:

 

 کارخانه  ن یا  یدیتول  تیماه متوقف شدن فعال ۴با گذشت    لیکارگران کارخانه فوالد اردب  یکاریب
 

 

کارخانه همچنان    نیکارگران ا  لیکارخانه فوالد اردب  یدیتول  یهاتیماه از متوقف شدن فعال   ۴گذشت    با
در کارخانه    یگزارش منابع کارگر  به..هستند  یدیواحد تول  نیمجدد ا  تیو منتظر شروع فعال  کاریب

در محل کارشان،  یکیزیحضور ف رغم یعل ش،یماه پ  ۴کارخانه از  نیکارگر ا ۱۵۰حدود  ل،یفوالد اردب
 انجام دادن ندارند.  یبرا یکار یاما به صورت جد

 
 

 قماه حقو  ۸نسبت به عدم پرداخت    لیاعتراض کارگران آب و فاضالب شهرستان خلخال در استان اردب
 

هشت ماه است که   ل،یکارگر شاغل در اداره آب و فاضالب شهرستان خلخال واقع در استان اردب ۴۸
ا  نکرده  افتیدر  یطرف قرارداد، حقوق  یاز طرف شرکت بخش خصوص اعتراض   تیوضع  نیو ادامه 

کار و  اداره تعاون،  س یرئ ،یلیخل  رضای، عل۹۹ماه  وریشهر ۲۹شنبه   .کارگران را به دنبال داشته است
اجتماع    یشهرستان گفت: »شرکت بخش خصوص  نیا  یکارگر  ونی سیخلخال در جلسه کم  ی رفاه 

نفر از آبداران   ۴۸توان پرداخت حقوق معوقه    ل،یقرارداد با شرکت آب و فاضالب استان اردب  طرف
                     شهرستان را ندارد.« نیا یی روستا یسان آبر ساتیتاس یفعال در نگهدار

**** 

https://youtu.be/O5PrWBFarIU
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 خبار کولبران ا ❖
 

 یدر مرز خو  ینظام   ی روهاین  کیکولبر بر اثر شل  کیشدن    یزخم
 

روز دوشنبه   ن، یفرزند بهاءالد  یکالش  نیودیکولبر به نام س  ک یبه گزارش منتشر شده توسط کردپا،    بنا
  ن یا.شده است  یزخم  یقطور خو  یدر منطقه مرز  ی نظام  یروهاین   کی، در اثر شل۹۹  ورماهیشهر  ۱۰

شهرستان بر اثر    ن یبود و در مرز ا  یاز توابع منطقه قطور خو  ورانیگ  یاله، اهل روستاس  ٣٥کولبر  
 نیا  .دیگرد  یکشور زخم  نیارتش ا  یراندازیشد که با ت  هیوارد خاک ترک  رانیا  ی نظام  یروهاین  کیشل

 شده است.در شهر وان منتقل  یمارستان یبه ب یشده بود، جهت مداوا پزشک یکولبر که به شدت زخم
 

 در مرز سردشت   ی نظام   یروها یتل سه کاسبکار توسط نق
 

ن۹۹  وریشهر  ۱۲چهارشنبه    روز قلعه  ی نظام  یرهای،  مرز  نامدر  به  را  کاسبکار  سه  زانست   یهارش 
سال از عمرش   ٢٥به قتل رساندند. زانست حسن نژاد که تنها    یو انکو احمد  ینژاد، سروش ملکارحسن 

ا  ی نظام  یروهاین  کیشل  یوده و در پرا پشت سر گذاشته بود، اهل سردشت ب دست    زجان خود را 
  ی و انکو احمد   یحسن نژاد، سروش ملکار  زانست  .باشدیساله م  ٦فرزند    کی  ی. او متأهل و دارادهدیم

منطقه   نیمستقر در ا  ینظام  یروهاین  نیبه نام باژار در کم  یاز کاسبکاران در مکان   یبه همراه گروه
   .افتادند

 

 در نوسود  ینظام   ی روهاین  می مستق  کی لبر با شلکو  کیشدن    یزخم
 

  ینظام   یروهاین  میمستق  کیبا شل  ی کولبر اهل شهرستان ثالث باباجان  ک ی  ورماه،یشهر  ۱۳روز پنجشنبه  
از کولبران در منطقه   یاگزارش دسته  ن یا  مطابق  .شده است  یشهرستان نوسود زخم  یدر منطقه مرز

 جهیکه در نت  شوند یمنطقه م  نیمستقر در ا  یمرز  یوهارین  یراندازیشهرستان نوسود هدف ت  یمرز
واقع در   ی کولبر، محمد و اهل شهرستان ثالث باباجان  نیا  نام   .شودیم   یکولبر زخم  کی  ،یراندازیت  نیا

 استان کرمانشاه ذکر شده است. 
 

 کودک کولبر بر اثر سقوط از ارتفاع در مرز نوسود   کیشدن    یزخم
 

 ر ی شمش  یساله اهل روستا  ١٤  یهاشم  یکودک کولبر به نام مان  کی ،  ۹۹  ورماهیشهر  ۱۶  کشنبهیروز  
 .شد یاز توابع پاوه در مرز نوسود بر اثر سقوط از ارتفاع زخم

سر   هیافتاده و بر اثر سقوط از ارتفاع از ناح  ی نظام  یروهاین  نیدر کم  یکولبر  نیکودک کولبر در ح  نیا
مورد    لیموبا  یگوش  کی  دیخر  یکودک که برا  نیا  شود،یم  گفته.شده است  تیو چشم دچار مصدوم

به   یکودک کولبر مجروح، جهت مداوا پزشک ، یهاشم  یمان   .برده بود یرو یمدرسه به کولبر یبرا ازین
 و   یگوش هیاش در تهخانواده ییفقر و عدم توانا  لیکودک به دل نیا .قرار دارد یپزشک ژهیو  یهااکنون تحت مراقبت و هم  افتهیپاوه انتقال  مارستانیب

آموزان بود که دانش  ی مدارس، مدع   ییاست که دولت همزمان با بازگشا  ی در حال  ن یآورده است. ا  یرو  یبه ناچار به کولبر  ل،یتبلت جهت ادامه تحص
جان و سالمت    از  نهیهز  نیشتریو معموال ب  کاریب  نانی مرزنش  گر،ید  یسو  از  .در جلسات کالس درس حضور داشته باشند  نترنتیا  قیاز طر  توانندیم

 کنند.   یشان پرداخت مخود و خانواده یشتیو مع یماد ی ازهاین نیتام یخود برا
  نیمسافر ب  کیهمراه    یبه اندازه حجم و ارزش کاال  چگاهیکولبر ه  کی  یاست که حجم و ارزش حمل کاال  یطیدر شرا  نیسنگ  نهیهز  نیپرداخت ا

  دوار  یرود، اما کل حجم و ارزش کاال  ی م  یالملل  نیمسافر به ندرت به مسافرت ب  ک یرا انجام و  کار    نیتفاوت که کولبر مداوم ا  ن ی. با استین  یالملل
 از کولبران است.  شتریب یلیمسافران خ قیشده از طر
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 درمان به تهران  یکودک کولبر مصدوم برا   کیشدن سه کولبر در مرز نوسود و ماکو و انتقال   یکشته و زخم
 

  یروهاین کیاهل شهرستان ماکو بر اثر شل یکـولبر به نام شهرام محمد کی ورماه،یشهر ۲۲روز شنبه 
  .شد  یبه شدت زخم  یبه نام جعفر رهبر  گریکـولبر د  کیجان خود را از دست داد و    هیارتش ترک

وان  ی به مراکز درمان ی شده، جهت مداوا پزشک یحادثه زخم نیکه در ا یخبر، جعفر رهبر نیا مطابق
ارتش   یروهاین  میمستق   کیدو کـولبر در مرز شهرستان ماکو مورد شل  نیا  منتقل شده است.  هیترک
 قرار گرفتند. هیترک

 

 ی مرزبان یروهای خالص ن  ر یپس از بازداشت با ت  یبه  قتل رساندن کولبر زخم
 

 ی در مرزها  یهنگ مرز  یروهای، ن٩٩  وریشهر  ٢٣  کشنبهینگاو، روز  گزارش منتشر شده توسط هه  هیپا  بر
 را به  شدت مجروح کردند  یکرده و و  یراندازیت  زادهیسیع   نیالدکولبر با نام صالح  کی  یوبه س  هیاشنو

 یپس از زخم  یهنگ مرز  یروهایکه گفته است، ن  کند یمنبع مطلع استناد م   کی  یهابه گفته  نگاو هه
  نیالدحصال  .اندخالص زده   ریت  یرا بازداشت و مورد شکنجه  قرار داده و سپس به و  یکولبر و  نیکردن ا

 یجسد و   دن،یکه پس از به قتل رس  باشدیم  هیعثمان اشنو  خیش  یساله و اهل روستا  ٤٥  زادهیسیع 
 اند. داده لیتحو ینشود جسد را به خانواده و یاخبر رسانه  نکهیبه شرط ا یتیامن ینهادها .به سردخانه نقده منتقل شده است

 

 در مرز سردشت   ی نظام   یروهایدست ن  به  دهیبه سه کولبر به قتل رس  ی اتهام متجاوز مرز
 

مستقر در منطقه   ی نظام  یروهاین  کیدر اثر شل  ورماه،یشهر  ۱۰  خیکشته شدن سه کولبر در تار  ی پ   در
افراد گفته است که مرزبانان   نیدرباره مرگ ا  یغربجانیذربااستان آ  یسردشت، فرمانده مرزبان  یمرز

و سه  ر شدهیممنوعه سردشت درگ یبور و منطقه مرزدر ارتفاعات صعب الع یاستان با متجاوزان مرز
 .به رغم تالش پزشکان فوت کردند مارستانیکرده و پس از انتقال به ب یتن از متجاوزان را زخم

سه کاسبکار    نیشد که ا  دیتاک  یمنابع محل  یبه نقل از برخ  یدر گزارش  ت،یجنا  نیروز پس از ا  چند
  ینظام  یروهایها و اموالشان توسط نسه شنبه شب در بازگشت از مرز پس از مصادره اسب  یو سروش ملکار  یزاده، زانکو احمدزانست حسن   ، یبه اسام

خبر   یبرا  ورماهی شهر  ۱۱که صبح روز چهارشنبه    یآنها وقت  یهاخانواده.انددهیبه دست آنها به قتل رس  کیداز فاصله نز  خاتونیمستقر در پاسگاه کان
به دست    تیجنا  ن یاز انجام ا  پس.شودیداده م  لیبه آنها تحو  زانشانیعز  یهاجنازه  کنند،یراجعه مم  خاتونیه کانفرزندانشان به پاسگا  تیاز وضع

 ریافراد غ   نیاعالم کرد ا  اشیتحت فشار و اعتراض مردم حوزه انتخاب  زین  رانشهری مجلس از سردشت و پ   ندهینما  پور،نیکمال حس  ،یمرزبان   یروهاین
 دند. نبو یمسلح متجاوز مرز

 هیسپاه در مرز اشنو  ی روهایشدن دو شهروند به دست ن  یزخمکشته و  
سپاه جان باخته و    یروهاین  کیبر اثر شل  هیدر مرز اشنو  ل یبلولکان از توابع منطقه دشت  یروستا  ی از اهال   یک ی  ورماه، یشهر  ۲۷شامگاه روز پنجشنبه  

   .شد یو فرد مجروح شده عرب فرزند محمد معرف  نیالدند حاج سراجپور فرزباخته حسن خندهجان شهروند .شد یزخم گری شهروند د کی
 به   .اندخود قرار داده  م یمستق  کیاند، هدف شلدام بوده  یدو شهروند را که درحال چرا  نیا  هیسپاه پاسداران در کوهستان گادر در مرز اشنو  ی روهاین 

 داشت و به بازداشتگاه سپاه در نقده منتقل شده است. سپاه باز یروهایشدن توسط ن یمنبع آگاه، عرب پس از زخم نیگفته ا
 

**** 
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 اخبار کودکان کار  ❖

 

 لم یف  –در تهران    ابان یاهار خوردن دختر نوجوان گرسنه کنار زباله ها و کف خن
 

 –  ۱۲دختر نوجوان  کیگذاشته شده  یشبکه اجتماع  یاز شهروندان بر رو یکیکه توسط  لمیف نیا در
به   نیریاز خ  ی کیکه    یناهار  ی شود. و  یکند مشاهده م   یم   یجمع آور  عاتیساله گرسنه که ضا  ۱۳

  شاهدهکه تحمل م  ی کند. صحنه دردناک   یها صرف م و درکنار زباله  ابانیداده است را همانجا وسط خ  یو
 سخت است. اریآن هم بس

 qrkhttps://youtu.be/lpoUo29_لینک فیلم:  
 

 عکس – تهران    ی جهان آرا  ابانیرو خ  ادهیسه کودک در پ  دنیخواب
 

تهران    یجهان آرا  ابانیرو خ  ادهیتکه کارتن در پ  کی  یسه کودک بر رو  دنیعکس صحنه خواب  نیا  در
ندارند تنها سر پناهشان کودک   دنیخواب  یبرا  یی سه پسر بچه که ظاهرا جا   نی. ادیکن  ی را مشاهده م

روز و در    ییخسته باشند که در روشنا  اریکه بس  دی سه کودک خردسال با  نیا  .ستا  شانیکنار دست
 فرو رفته اند.  قیبه خواب عم نطوریرا از دست مزاحمان دارند ا تیامن نیکه کمتر ییجا
 

 

 و طرح ضربت  یشهر تحت عنوان سامانده  ن یشاه  یستیاداره بهز نیرزم یحبس کودکان کار در ز
در   شهرنیشاه  یستیاداره بهز  نیرزمیبر حبس کودکان کار در ز  ینمب  یگذشته خبر  یروزها  یط

 .منتشر شد که اعتراضات مردم را به دنبال داشت ی اجتماع  یهاشبکه 
 ۱۳در حق کودکان کار، مشخص شد که شامگاه روز پنجشنبه   یعیاقدام شن نیچن یریگی دنبال پ  به

از شهروندان متوجه فریاد   یاه بهزیستي، عدهو در ادار  شهرنیشاه  یفردوس   ابانی، در خ۹۹ماه    وریشهر
و پلیس تماس    ینشانبا آتش  شهروندان  .کنندیكه ملتمسانه درخواست كمك م  شوند یم  ی كودكان

منشاء   افتنی  یبهزیستي و جستجو برا  و بررسي محوطه   ینشانماموران آتش  گرفته و پس از مراجعه 
اند و عالوه بر قفل بودن درب زیرزمین یك  نور و امكانات اولیه، محبوس شدهزمین متروكه بدون  که تعدادي كودك در یك زیر  شوندیصدا، متوجه م

 .نیز مقابل درب زیرزمین پارک شده است وخودر
آتش  سرانجام ماموران  تالش  م  ینشانبا  مشخص  و  شده  آزاد  كودكان  خ  شودیاین  سطح  از  ماموران  توسط  كه  هستند  كار  كودكان  آنها    ابان یكه 

 اند.اند و مسئوالن بهزیستي نیز آنها را بدون مراقبت و امکانات در زیرزمین محبوس کردهشده یستی بهز اداره لیو تحو  شدهی آورجمع 
  ن یا  یعنوان کرد: »به کار بردن کلمه کودکان کار برا  یبیاقدام دفاع کرده و در اظهارات عج  نیاز ا  شهرنیشاه  یستیاداره بهز  ریمد  ،یعسگر  نیام

 تر است!«مناسب یو واژه متکد  ستین حیا صحهبچه 
 آنها توسط مسئوالن   یهزار کودک کار در کشور و نقض حقوق شهروند  ۷۰فاجعه بار    تیوضع

هزار کودک کار در    ۷۰به    ابانیآمار کودکان کار و خکشور،    یستی بر اعالم مسئوالن سازمان بهز  بنا  
آنها   یحقوق شهروند  یبارفاجعه  تیوضعکه در    ابانیکار و خ  کودکان.رسدیم   رانیا  یشهرها

 شودیگرفته م   دهیتوسط مسئوالن ناد
کشور، تعداد    یستیسازمان بهز  یمعاون اجتماع   د، یفریمسعود  اهللبی مهر، حب  یگزارش خبرگزار  به  .

ا  ۷۰  یبیتقر  به طور  رانیا  یرا در شهرها  ابانیکودکان کار و خ اعالم و  بر طبق   ن یهزار تن  را  رقم 
این عدد البته با آمار واقعی و آنچه در سطح شهرها به چشم میخورد، مطابقت ندارد و    عنوان کرد. یستیدانشگاه علوم بهز  ینجام شده از سوا  قاتیتحق

 است.آمار واقعی بسیار پایین تر از 

https://youtu.be/lpoUo29_qrk


کولبران؛دستفروشانخبرها و مطالبات کارگران؛     

 

**** 

 
 ایران و زحمتکشان کارگران 

مربوط به کارگران؛ کولبران و دستفروشان در  های سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین خبر
 .رنجها و اعتراضات خود را با ما به اشتراک بگذارید تا بصورت گسترده اطالع رسانی شود ،اخبار دردها .مطلع شوید ایران

 
 پیج

http://bit.ly/2EmIHq3 
 توییتر

https://twitter.com/iranworkers 
 وبالگ

http://irankargar96.blogspot.ca 
 کانال تلگرام 

https://t.me/IranKargar96 
 وب ییوت

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

https://www.instagram.com/irankargar2019 / 
 بوکسیف

  http://bit.ly/2EmIHq3 
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