
  

 

سایت ایران کارگر برای رساندن صدای کارگران و بازتاب دردها و مطالبات جامعه کارگری 
 ایران دایر شده است.

سندیكایي کارگران و مطالبات بر حق ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و 
زحمتکشان در ایران حمایت کرده و شرایطی که نظام ضدکارگری والیت فقیه بر جامعه کارگری 

 ایران حاکم نموده را همسان با شرایط برده داری می دانیم.

Email: info@irankargar.com 

 ۱۳۹۶مهر  -  5شماره 
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 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 سرکوب و فقر هیعل رانیکارگران ا یاز سو یفرخواستیک ؛یگ محمد جراحو مر یزندگ
 

 
 

 مارستانیدر ب مهر ماه؛ ۱۳سرطان، صبح روز پنج شنبه  یماریدر برابر ب یستادگیپس از ماهها ا یمحمد جراح
 یو دوستدارانش از شهرها ارانیبدرقه خانواده و  انیدر م یمراسم با شکوه یدرگذشت و روز بعد ط شیتجر
 به خاک سپرده شد. زیرحمت تبر یدر واد… تهران، کرج، سقز، سنندج، ساوه و ز،یتبر

حاد  یدچار مشکالت جسمان یماه سالجار نیاز زندان، در فرورد یماه پس از آزاد ۷تنها به فاصله  یجراح محمد
 .دیگرد یسرطان کبد بستر یماریب صیتشخ لیشد و در خرداد ماه امسال بدل

دست به  تشیبه وضع یپزشک یدگیرس  عدم لیشد و بارها بدل دیروئیت سرطان  یماریدر زندان دچار ب محمد
رنجور و  یصورت نگرفت بلکه او را با تن یو یالزم برا یپزشک یها یدگیحال نه تنها رس نیاعتراض زد، با ا

 در زندان نگه داشتند. تشیدوران محکوم انیپا قیدقا نیتا آخر ضیمر
 یو محروم کردن کردن او از مراقبتها پزشک یبه محمد جراح یرانسانیسخت و غ طیسال زندان با شرا 5  لیتحم

 یاستهایبالواسطه س جهیاو به سرطان کبد و مرگ، نت یابتال تایالزم و درمان در طول دوران حبس و نها
 هیشکل؛ سرکوب را عل نیتر انیسال گذشته به عر به چهل کیاست که  در طول نزد یتیحاکم یضدکارگر
البرز و هفت تپه و هپکو و آذرآب،  کیبکار گرفته است. از شهر بابک تا شرکت واحد تهران و الست رانیکارگران ا

در  یحکم ضدانسان نیا یدر شهر سنندج و اجرا رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد یاعضا هیتا صدور حکم شالق بر عل
 .ارگرانک گریمورد کارگران معدن آق دره و د

 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

کارگران هپکو و  انیپا یاعتراضات مستمر و ب  و یو شاهرخ زمان یجراح محمد همچون یکارگران یجان گذشتگ از
زاده و دهها  میجعفر عظ ،یاکبر باغان یعل ،یعبد لیهمچون اسماع یمعلمان و کارگران یریناپذ میآذرآب تا تسل

 خیو نوک کوه  یحقوق یدر برابر ستم و سرکوب و ب رانیطبقه کارگر ا یستادگیاز ا ینماد گر،ید یفعال صنف
 نییتع یدر نبرد رودیبار موجود است که م بتیمص تیدادن به وضع انیپا یبرا رانیدر ا یخیو تار میعظ یجنبش

 باشد. رانیمردم ا یبرا یو برابر یو رفاه اجتماع یآور آزاد امیکننده با ستمگران و سرکوب گران، پ
شد و  لیبه او و خانواده اش تحم اتشیکه در طول دوران ح یو فقر و فالکت یپر مشقت محمد جراح یزندگ
 کیو مرگ گذشت؛ خود  یبه زندان تا دوران حبس و آزاد تیانسان بزرگ از محکوم نیکه به ا یطیشرا

 دارند. تیحاکم رانیاست که در ا یستمگران یهمه  هیتمام و کمال عل فرخواستیک
 بدهند. رانیهمه ستم را در برابر ملت ا نیکه ظالمان و چپاولگران حقوق کارگران پاسخ ا یتا روز باشد

 

 یسابق محمد جراح یاسیس یزندان ف،یکارگر شر یمراسم خاکسپار
 یدر واد یمحمد جراح یو فعال کارگر یاسیس یو وداع با کارگر زندان یمهر ماه؛ مراسم خاکسپار ۱۴صبح روز 

 برگزار شد. ارانشیخانواده و همکاران و  یبا حضور اعضا زیرحمت تبر
شد و پس از  دیروئیسرطان ت یماریمبتال به ب زیسال تحمل شکنجه و زندان در زندان تبر ۵پس از  یجراح محمد

 کرد. شرفتیاش پ یماریزندان ب رونیاز معالجه در ب تیو محروم یپزشک یدگیعدم رس
 .وستیپ یهمرزمش شاهرخ زمان اریبه  شیتجر یشهدا مارستانیمهر ماه؛ در ب ۱۳روز گذشته  فیکارگر شر نیا

 مراسم خاکسپاری
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 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

کان دهنده جعفر عظ   شی رت از پ : با مرگ محمد و شاهرخ مصمیمحمد جراح  یرد خاکسپار زادهمی سخنان ت
مبارز و زندانی سیاسی محمد جراحی از اعضای  در پایان مراسم خاکسپاری پیکر کارگر  ۹۶مهرماه۱۴روز جمعه

زاده رئیس اتحادیه کارگران آزاد ایران به ایراد سخنرانی پرداخت اتحادیه کارگران آزاد ایران در تبریز؛ جعفر عظیم

و با اشاره به آشنایی وی با محمد جراحی و اینکه چطور قضاییه با جلوگیری از درمان وی در زندان باعث پیشرفت 

 :ری سرطان این کارگر مبارز و نهایتا درگذشت وی گردید گفتبیما

خواهی کارگر را در این کسانی هستند که حق مسئول مستقیم جان باختن شاهرخ و محمد جراحی به نظر من«

طوریکه ما ناچاریم سر مزار دوستانمان بیاییم و برایشان دارند بهتابند و تحت بدترین شرایط نگه میمملکت برنمی

 ». مراسم بگیریم
 :وی سپس بر ادامه راه به رغم درد جانگداز درگذشت شاهرخ و محمد تاکید کرد و افزود

مرگ محمد و شاهرخ برخالف تصور کسانیکه این رفقای ما را این جور از دست ما گرفتند که گویا طبقه کارگری 

برعکس است با مرگ محمد و شاهرخ اتفاقا کامال «  فعالین کارگری از زندان بترسند؛ از مرگ بترسند؛  و

خواهی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد تر از همیشه حقتر از پیش بسیار مصممبسیار مصمم
 »وضعیت موجود دوام پیدا کند.

هایش با پیکر به خاک سپرده شده کارگر مبارز محمد جراحی وداع زاده در پایان با حلقه کردن دستجعفر عظیم

 » .…بدرود بدرود درود محمد؛ عزیز بدرود رفیق بزرگ؛ ب «  :کرد و گفت
 
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار کارگران
 

 شجاعانه کارگران زحمتکش شرکت هپکو اراک یصحبتها
کارگران زحمتکش شرکت هپکو اراک در  یدر ادامه تعجمعات اعتراض -مهر ماه  ۱

از کارگران معترض کارخانه هپکو اراک،  یحقوق گروه افتیاعتراض به ماهها عدم در
در  یمرکز یساختمان استاندار زیصبح روز شنبه اول مهر با تجمع در مقابل کارخانه و ن

 کردند. طرحخود را م یصنف یهاشهر اراک خواسته
 

 کار طیمح یمنیفقدان ا هیکارگر در سا ۶ تیمرگ و مصدوم
 انیدر م رانیا شده اند. تیدچار مصدوم زیکارگر ن ۴کارگر کشته و   ۲ -مهر ماه  ۱۱

کار به خود اختصاص داده  یمنیمسائل ا تیرعا نهیرا در زم ۱۰۲جهان رتبه  یکشورها
 است.  ینییپا اریکه رتبه بس

 

 زیتبر یساز نگیشروع مجدد اعتراضات کارگران بلبر
از روز  یساز نگیاز کارگران کارخانه بلبر شماری هایبه گزارش خبرگزار  - مهر ماه ۱۱

 دیمهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه، دور جد ۱۱شنبه سه
اعتراض پرداخت نشدن  نیا ییبرپا علت اند.خود را آغاز کرده یاعتراضات صنف

 بوده است. یکم شش ماه معوقات مزددست
 

  درگذشت یسابق محمد جراح یکارگر زحمتکش و زندان
روز پنجشنبه  براثر  ؛یسابق محمد جراح یاسیس یو زندان فیکارگر شر -ماه  مهر ۱۳

فعال  ی. محمد جراحوستیپ یسرطان درگذشت و به دوست خود شاهرخ زمان یماریب
نقاشان ساختمان  یکایعضو سند ز؛یساختمان و اهل تبر یدر بخش نقاش یکارگر

  بود... دهشده و به زندان افتا ریبه دفعات دستگ رانیا

 

 شتریسود ب یکارگران از اخراج توسط کارفرماها براترساندن  
: ترساندن کارگران از اخراج به یدادگستر لیحقوقدان و وک یک - ماه مهر۱۴ 
اداره  یبه صورت علم رانیدر ا یکارگاه یهاطی. محزندیدامن م یاعتمادیب

استرس و ترساندن کارگران  جادیبا ا کنندیتالش م انیاز کارفرما یو برخ شوندینم
 را آنگونه که مدنظرشان است, باال ببرند. یوراز اخراج, بهره
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 اخبار کارگران
 یکارگران ارگ بم بابت معوقات مزد یتجمع اعتراض

بم در مقابل  میاز کارگران پروژه مرمت مجموعه ارگ قد یشمار - ماهمهر  ۱۵
برگزار کردند و  یبم تجمع اعتراض میارگ قد یفرهنگ راثیم گاهیساختمان پا

ماه  وریمرداد و شهر ر،یتبرای آنان  یخواهان آن شدند که سه ماه مطالبات مزد
 پرداخت شود.

 

 در جاده تهران  یتجمع و اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ البرز مرکز
اعتراض به عدم پرداخت  در یکارگران معادن زغال سنگ البرز مرکز - ماه مهر ۱۷

 شهرستان سواد کوه، دو رآبیو در حوزه شهر ز دهیدوماه حقوقشان دست از کارکش
 شمال تجمع کردند. –آزادمهر، جاده تهران  یراه

 

 در مشهد یکارگران معدن زغال سنگ آق دربند مقابل استاندار یتجمع اعتراض 
 کارگران معدن زغال سنگ آق دربند در اعتراض به  عدم پرداخت -ماه  مهر ۱۹ 

 هیپا بر در مشهد تجمع کردند. یمقابل ساختمان استاندار مهیها حقوق و حق بماه
 زین یامهیحق ب چیکارگران گفت: شش ماه است که ه نیاز ا یکی گزارش منتشره،

 خود را ادامه داده است. تینشده اما معدن فعال زیما وار یبرا
 

 کارفرمالوله صفا توسط  اخراج گسترده کارگران نورد و 
لوله صفا دست به اخراج گسترده  نورد و یکارفرما ریاخ یدر ماهها -ماه  مهر ۲۱

لوله صفا توسط  از کارگران نورد و یشتریب یماه تعداد هر کارگران زده است.
ماه  ورینفر و در شهر ۷۰از  شیب ۹۶شوند، در مرداد ماه  یم کاریکارفرما ، اخراج و ب

 اخـراج قرار گرفتند. اهیس ستینفر در ل ۱۵۰از  شیمهرماه ب ، شدنداخـراج نفر  ۱۳۰از  شیب
 

 

 و شاغل کارخانه نوظهور یفوالد قاین و کارگران اخراج نیتجمع کارگران خشمگ
در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها  نیفوالد قا نیکارگران خشمگ -ماه  مهر ۲۲

 انیدست زدند و مانع ورود کارفرما یدر کارخانه به تجمع اعتراض یحقوقشان جلو
 ماه پرداخت نشده است. بهشتیکارگران از ارد نیشدند. حقوق ا
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  اخبار کولبران
 

 یانتظام یروین زیو گر بیو تعق کیشل یکاسبکار ُکرد درپ کیجان باختن 
 

از ” حسن ساالران“ یمستقر در پاسگاه روستا یانتظام یروهاین–ماه  مهر ۳
 یقرار داده و درپ یراندازیکاسبکار ُکرد را هدف ت کی یتوابع سقز خودرو

کاسبکار واژگون شده و اوجان باخته  نیا یخودرو روهاین نیا زیو گر بیتعق
 است.

 

 در سردشت گریکولبر د کیو مجروح شدن  میمستق کیباز هم شل
کولبر ُکرد اهل  کی یانتظام یروین میمستق کیشل یپ در –مهر ماه  ۹

مهرماه،  ۸شنبه  .افتیانتقال  مارستانیو به ب یسردشت به شدت زخم
 نیا تیهو کولبر ُکرد را در سردشت هدف قرار دادند. کی یانتظام یروهاین

اعالم  ”رآبادیم“ یفرزند لقمان اهل روستا” راستگو امندیس“کولبر ُکرد را 
  د.ش

 

 یانتظام یروهاین کیاز آنان بر اثر شل یکیشدن  یافتادن کولبران و زخم نیدر کم
 یدر مرز سردشت زخمکولبر  کی یمرز یروهاین کیشل یدر پ - ماهمهر  ۱۰

شده بود.  یدر همان منطقه زخم گریکولبر د کیشد. سه روز قبل از آن هم 
 یمرز نیبا مامور یریسه کولبر با اتهام درگ یدر پاوه هم حکم جلب برا

 یروهاین نیسردشت در کم یاز کولبران در مناطق مرز یجمع صادر شد.
پا دچار جراحت  یهیاز ناح «یخضر ریام»تن به نام  کیافتادند و  یمرزبان

 شد.
 

  سردشت-کاسبکار کیممانعت مردم از ضبط اجناس  ،کولبر کیمجروح شدن  ،میمستق کیشل
کولبر ُکرد اهل مهاباد که  کیو دوم مهرماه،  ستیروز شنبه ب–مهر ماه  ۲۴
برده  یکردستان رو یدر مناطق مرز یبه کولبر یزندگ حتاجیما نیتأم یبرا

کولبر  نیشد. نام ا یزخم یانتظام یرویماموران ن میمستق کیشل یبود، در پ
 و اهل مهاباد اعالم شده است.” فاروق“ُکرد 
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 اخبار کودکان کار
 

 دردناک ! یافاجعه ای یعاد یکودکان کار امر
کار  دهیکه پد کندیعنوان م یکارگر یفعال صنف کی -مهر ماه  ۶

گزارش  نیهم. است شدنیکودکان در جامعه روز به روز در حال عاد
کار  یاسالم یشورا یکانون هماهنگ سیرئ یاحسان سهراب د،یافزایم

 یاجتماع بیمقابله با آس یمعتقد است؛ برا یاستان خراسان رضو
 ریپذبیقشر آس نیمربوط به ا نیدر قوان دیبا ابانیکودکان کار و خ

تنها در شهر  نکهیا یادآوریبا یمقام صنف نیا .ردیصورت بگ یبازنگر
 .اندبازمانده لیخود از تحص یهاخانواده یاقتصاد میوخ طیشرا لیبه دل ابانیاز کودکان کار و خ یاریمشهد بس

 

 یکودک آزار شیبر علت افزا یکنکاش
چند کودک، در صدر  ای کیکه نام  ستین یاهفته ر،یاخ یهادر ماه

 یماهه ۱۵کودک »از  .قرار نگرفته باشد رانیا یاخبار اجتماع
 استخوان هر دو دست و سوزانده یشکستگ یکه در پ یرجانیس

اش ساله ۷شده و برادر  یبستر مارستانیدر ب گاریشدن بدنش با س
علت آثار جراحت در ساله که به۱۰ ینایسار»، تا «که معتاد است

 «.در کرمانشاه منتقل شد یمارستانیمختلف بدن، به ب یهابخش

 چشمان معصوم خودشان چهیدردآلود کودکان کار از در یبه زندگ ینگاه
است از فقر،  یبیترک یزندگ یابانیکودکان خ یبرا -ماه  مهر ۲۴

دود و آهن و فرار  انهیدر م دنیتا نفس کش یاجبار و مصائب خانوادگ
کودکان کار  انیحام .یستیو بهز یاز دست ماموران شهردار

خود  دید هیاز زاو ابانیمعتقدند تاکنون به موضوع کودکان کار و خ
در  شانیبچه ها و خانواده ها شهیآنها پرداخته نشده است. هم

در طرح جمع  مینیبب دیشوند. با یگرفته م دهیف نادمختل یهاطرح
 میبفهم میخواه یافتاده است. م یچه اتفاق قایکودکان کار دق یآور

 یبچه ها کمک بزرگ اتی. تجربستیچ ابانیبچه ها مجبور به کار شده اند و نظر خودشان در مورد کار در خ راچ
 .میآنها انجام ده یبرا میتوان یچه کار م نکهیبه ا میشیاندیکند تا ب یم
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 دختر معلول و دستفروش ،«ثیحد»قصه 

و  ندینشیم لچریو یرو ۱۹تا   ۱۲هر روز از ساعت  «ثیحد»
 نیتام یرا با دستفروش شانیخرج زندگ کند،یکمک پدرش م

 یهاهیگر تواندیو نم سوزدیم رشیپدر پ یدلش برا کنند،یم
 طیکند  اما شرا یدوست ندارد دستفروش «ثیحد» ند،یاو را بب

 یو نشستن رو تیمعلول رغمیاو را ناچار کرده که عل یزندگ
متفاوت  یداستان ثیحد یزندگ کمک حال پدرش باشد. لچریو

 یبر رو دیها باساعت یدستفروشان دارد چرا که و گرانیبا د
کنند. پاتوق  یدیو از او خر دینیتا مردم او را بب ندیبش لچریو
 نیا یهایانقالب کنار کتاب فروش ابانیپدر و دختر  خ نیا

رغم  یرا برساند. و عل شیهاحرف تواندینم دیگویکند اما پدرش م فیرا خودش تعر شیاست. دوست دارد زندگ ابانیخ
 یدست فروش ثیبه همراه حد  ۱۹ظهر تا   ۱۲از روزگارش.. هر روز از ساعت  دیگویم شیپدرش از زندگ ث،یحد یباطن لیم
 ینفره  ۵: خانواده دیگویم شیزندگ نیدر خصوص نحوه تام یو آدامس است. و تیسکویالبته فروش ما  فقط ب میکنیم

 …یالبته به سخت میکنیم یو زندگ میاجاره کرده ا  لیسرسب یرا در حوال یاکه خانه میهست
 

 از قبل شکست خورده!!! یطرح ۱۵بارفروشان در منطقه  یسامانده
درباره  یمحمد:  گفت یمحمد درضایوح ۱۵شهردار منطقه  

طرح ساخت مراکز  یمنطقه و اجرا یهایاوراقچ یسامانده
 کی دیآنها گفت: با یهامغازه یراسته بلورفروشان به جا یتجار
قدم شود تا  شیپ یمراکز تجار نیساخت ا یگذار برا هیسرما
و آن را به بورس بلور  یرا سامانده هایراسته اوراقچ میبتوان
از گاراژها با  یدر حال حاضر تعداد نکهیا انیبا ب یو .میکن لیتبد

با جذب  دیاند اما باشده یمختصر سامانده راتیانجام تعم
مشکل را حل  یافرامنطقه یگذار و ساخت مجتمع تجار هیسرما

اقدام  هایاوراقچ یبه جا یساخت مراکز تجارتا نسبت به  میهست یگذاران هیگفت: در حال حاضر در انتظار سرما م،یکن
و  یدزد زانی. مخورندیکاغذ م یها فقط بدرد نوشتن روطرح نیاما حاال با گذشت زمان مشخص شده است که همه ا کنند.

 یدر منطقه، مجال کتاتورهایسرپا نگاه داشتن د یبرا یاز ثروت عموم یادیو اختصاص دادن بخش ز یچپاول از ثروت عموم
 .گذاردینم یرا باق یدر عرصه اقتصاد یکارا و مردم یهااستیس یارائه و اجرا  یبرا
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