
  

 

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

حق  ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سندیكایي کارگران و مطالبات بر
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 

 ۱۳۹۶ آبان  -  ۶شماره 
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 دستفروشان خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛ 

 
 شورغرب ک زلزله ویرانگر در

 

 
 

ما دست اندرکاران و بطور خاص در کرمانشاه و سرپل ذهاب،  یغرب یبار در استانهاوقوع زلزله فاجعه در رابطه با
 یهمبستگکرده و ابراز  مناطق زلزله زدهدر  وطنانمانبا هم  را خود مراتب تسلیت و همدردی سایت ایران کارگر؛ 

  خانواده های داغدار اعالم می داریم. برای رفتگان رحمت ایزدی و برای بازماندگان صبر آرزو می کنیم.با را  خود
 اسیدهم درجه در مق  ۳/۷به قدرت  ییلرزه نیزمبوقت محلی؛  قهیدق 48 و21ساعت  ماه، آبان 21 یکشنبه شب

 ازگله در استان کرمانشاه را تکان داد. یحوال شتریر
 ز،یسنندج، کرمانشاه، تبر الم،یدر همدان، اراک، زنجان، اهواز، ا لرزه نیزم نیکه ا بود نیاز ا یحاک هیاول یگزارشها

 احساس شده است.  زین گریو چند شهر د لیاردب ه،یاروم
 ابانهایمردم در خ ،لرزه نیوقوع زم یکشاند. در پ ابانهایبه خ مهیمردم را سراسغرب کشور همه در  دیزلزله شد

 ند.شدسرگردان 
این در  یدر فاجعه زلزله کرمانشاه، از حضور خبرنگاران خارج عاتیاز انتشار آمار تلفات و ضا یریجلوگ یبرا دولت

 کرد. ممانعتمناطق 
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 
مثل خودم، مجاز به سفر به مناطق  رانیمستقر در ا یخبرنگاران خارج »گفت:  تهراندر  مزیتاورکیوین خبرنگار

و زمان آن  شودیم یکه توسط وزارت کشور سازمانده میباش یمنتظر تور دی. به ما گفته شد که باستندیزده نزلزله
 «.نامشخص است

دور از دسترس،  یروستاها است؛ ریناپذ انیشدند، پا بتیکشور دچار مص رنج و محنت هموطنان ما که در زلزله غرب
 هستند. زدهرتیو کودکان، ح ریپ دگانیداغد ایقطع شده و بازماندگان و  یبسته، امکانات ارتباط یهاجاده
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 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار کارگران
 

 یمطالبات مزدپرداخت نشدن به  فارس جینقل خل کارگران شرکت حمل واعتراض  
فارس در اعتراض به   جیاز کارگران شرکت حمل ونقل خل یگروه - ماه آبان ۱

خود مقابل ساختمان وزارت تعاون  یو پرداخت نشدن مطالبات مزد یسازیخصوص
 .در تهران تجمع کردند یکار ورفاه اجتماع

 در دو حادثه یجان باختن دردناک دو کارگر ساختمان 
کارگر نصاب  کیدر شهرستان بابل استان مازندران  سه شنبهظهر روز   -ماه  آبان ۲
در حادثـه  .وط کرد و جان خود را از دست دادساختمان سق کیاز طبقه چهارم  زوگامیا

در   یگریکارگر د شود،یاول آبان مربوط م شنبهدوکه زمان آن به عصر روز  یگرید
 یلوله گاز جان خود را از دست م دنیبر اثر ترک یانجام کارساختمان نیگلشهر کرج ح

 دهد.
 

 کشته و مجروح نیبا چند دیرگ سف ینفت دانیدکل م بیانفجار مه
روز  ین حادثهدر دکل میدان نفتی رگ سفید یک انفجار مهیب رخ داد. ا –ماه آبان  ۷
که نشت  اعالم کرد دیرگ سف دانیانفجار م دییو وزارت نفت با تأ داد یرو  کشنبهی

 هایخبرگزار باعث انفجار شده است. یمتر ۲۶۰۰در عمق  یچاه در حال حفارگاز از 
بشدت  زینفر ن کیو  دکل کشته شده نینفر از کارکنان متخصص ا ۴اند که گزارش داده

 مجروح شده است.

 

 نفت تهران شگاهیو انفجار پاال ینفر از کارگران حادثه آتش سوز نیجان باختن هفتم 
و انفجار  یسوزحادثه آتش نیاز مصدوم گرید یکی ینوروزجواد  - ماهآبان  9

تعداد کارگران جان  یبا مرگ و. آبان( جان باخت 6هران شنبه شب )نفت ت شگاهیپاال
است که  یاز آن گروه انیلینظر جل ینفر عل نیآخر .دینفر رس 7حادثه به  نیباخته ا
 یهاشدند، او در بخش مراقبت قینفت تهران دچار حر شگاهیپاال ریبرج تقط یدر باال

 است. یچمران بستر مارستانیب یبخش سوختگ ژهیو
 
 

 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار کارگران
 

 ، شرم دولتمردان  ابانیدر کف خ یبازنشستگان کشور یسفره خال
 یاز بازنشستگان کشور یجمع یروز متوال نیسوم یچهارشنبه براروز  – ماهآبان  ۱۰

 ستیاز دو شیب یتجمع اعتراض نیا در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.
بازنشسته  انیبازنشستگان، از فرهنگ نیا شترینفر از بازنشستگان شرکت دارند. ب

بودن سطح  نییپا ،یخدمات کشور تیریقانون مد یبه عدم اجرا نیمعترض هستند.
  کنند. یاعتراض م مهیب ستمیس یها و ناکارآمدحقوق

 

  مهی، اعتراض ادامه دار کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق و حق ب یقوط رانیا
بدنبال اعتصاب اسفندماه سال  یقوط رانیکارگر معترض کارخانه ا 15 - ماه آبان ۱۲

اعتراض  در یقوط رانیآبان ماه، کارگران کارخانه ا ۱۱شنبه  پنج گذشته، اخراج شدند.
 یمقابل استاندار گریبار د مطالباتشان، گرید و مهیحقوق،حق ب به عدم پرداخت ماه ها

 تجمع کردند. نیقزو
  

 …یجان تیبه نداشتن امن هیاعتراض کارگران عسلو
کردن اعتراضاتشان نسبت به  یبا رسانه ا هیروز شنبه  کارگران عسلو -آبان ماه  ۱۳ 

جاده ها  یساز منیخطرناک ترددشان ، خواستار ا یرهایدر مس یجان تینداشتن امن
 هیدر جاده عسلو بوسینیدو دستگاه م انیکه هفته گذشته م یشدند. بر اثر تصادف
 یپارس جنوب یاقتصاد ژهیمنطقه و ینفت یهاپروژهاز کارگران  یکیکنگان اتفاق افتاد 

 مصدوم شدند. گریکشته و هفت نفر د
 

  بهشهر یو بافندگ یسندگیکارخانه ر یکارگر بدنبال حادثه آتش سوز ۲۰۰ یکاریب
و  یسندگیآبان ماه، کارخانه ر ۱۱روز پنج شنبه  یبدنبال آتش سوز -ماه آبان  ۱۵

 لتابیکارخانه اکر ریمد شدند. کارینفر از کارگر آن ب ۲۰۰شده و لیبهشهر تعط یبافندگ
از آتش گرفتن  یخسارت ناش لیکارخانه به دل نیفعاًل ا نکهیا انیشرق مازندران با ب

 . میدیتومان خسارت د اردیلیم ۴۰از  شیاست، گفت: ب لیتعط هیمواد اول یانبارها
 
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار کارگران
 

 در مقابل وزارت صنعت و معدن  ریتا انیکارگران بازنشسته ک یتجمع اعتراض
 یندگیبه نما ریتا انیاز کارگران بازنشسته ک شماریصبح روز چهار شنبه  -ماه  آبان ۱۷
نفر ازآنان ، در اعتراض به عدم وصول کامل حق سنوات خود در مقابل وزارت  ۵۰۰از 

 نکهیدر اعتراض به ا بازنشستگان زدند. یصنعت و معدن دست به تجمع اعتراض
، هستند ریشرکت درگ یعدم پرداخت کامل مطالبه خود با کارفرما یسالهاست در پ

 دست به این تجمع زدند.
 

 رانیا یاز برخورد با فعاالن کارگر یکارگر یهاهیاتحاد یالمللنیب ونیکنفدراس دیانتقاد شد
آبان،  ۱۶روز سه شنبه  یکارگر یها هیاتحاد یالملل نیب ونیکنفدراس رکلیخانم بارو، دب

 یو فعاالن کارگر یمستقل کارگر یاز ادامه برخورد با تشکل ها یابه خامنه یدر نامه ا
با اشاره به بازداشت  یشارون بارو در نامه خود به خامنه ا خانم انتقاد کرد. رانیدر ا

 تیاز وضع قایعم یلباس شخص یروهاین یدر سقز، از سو یفعال کارگر ،یمحمود صالح
 کرد. یاو ابراز نگران یجسمان

 

  یدر مرکز درمان نهیبه زندان پس از معا یبازگرداندن رضا شهاب
گردن و کمر  هیدر ناح یعوارض جسم لیبه دل یرضا شهاب یکارگر زندان -آبان ماه  ۲۱

اعزام و  ینیخم مارستانیشهر به درمانگاه ب ییآبان از زندان رجا ستمیروز ب شیو پاها
همسر  یها یریگیبا پ نکهیرغم ایعل پزشک دوباره به زندان منتقل شد. نهیپس از معا
راننده شرکت واحد بدون دستبند  نیاعالم کرده بود ا یدادستان نیاز ا شی, پیرضا شهاب

 را با دستبند از زندان آورند. ویمتاسفانه  یاعزام خواهد شد. ول مارستانیو پابند به ب
 

  زیتبر یساز نیکارگران کمبا یروز اعتراض صنف نیامیس
)توسعه صنعت  زیتبر یساز نیکارگران کمبا هایبه گزارش خبرگزار -آبان ماه  ۲۷

به مدت « کارگران مهیحق ب»و « پرداخت نامنظم دستمزد»اعتراض به ( در جانیآذربا
تجمع کرده  یآبان در مقابل درب ورود ۲۵ماه تا روز  مهر ۲۴ خیاز تار یمتوال« روز یس»

در  زیتبر یساز نیاز کارگران معترض کارخانه کمبا یکی شان شدند.مطالبات ریگیو پ
کارفرما و بر  یتفاوتیکه نسبت به ب شودیماه م کیو  میکارگر هست ۴۴گفت:  بارهنیا

 .میماندن مطالباتمان معترض نیزم



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

  اخبار کولبران
 

  گریشدن دو کولبر د یکولبر جوان زحمتکش و زخم کیجان باختن 
 نیدر کم هیو ترک هیاروم انیاز کولبران ُکرد در مرز م ی، گروهشنبهروز سه–ماه  آبان ۲
کولبر زحمتکش  کی ،ینظام یروین یراندازیت یپ افتاده و در  یمرز ینظام یروهاین

کولبر ُکرد  نیا نام هایگزارش خبرگزار راساسب جان خود را از دست داده است. گرید
 است. ”رانیالب“ یفرزند عبداهلل اهل روستا ”انینام ربهیر“
 

 آموزاز کولبران دانش یبحران کولبران و جان باختن تعداد
 ندهی, نمایخضر رسول. مشغولند یبه کار کولبر رانیهزار نفر در ا ۷۵ –ماه  آبان ۷ 
از دانش  یدرمجلس, روز شنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت که برخ رانشهریپ

اضافه  یو کنند. یم یبعد از مدرسه اقدام به کولبر یغرب یآموزان در استان ها
 نیبه هم میمواجه هست زیما با بحران کولبران دانش آموز و از دست رفتن آنها ن»کرد:

 «.مشکالت اقدام شود نیتر نسبت به رفع ا عیهر چه سر دیخاطر با
 

  رانشهریدر پ یانتظام یرویضبط اجناس کاسبکاران توسط ن
 ورشیبا  یانتظام یروهایشنبه, نروز سه یافتیبر اساس گزارشات در - ماهآبان  ۱۶

راس اسب بارکش کاسبکاران  2٠خودرو و  6 رانشهریاز توابع پ” مشکان“ یبه روستا
 رانشهر،یپ ”ینجف“مستقر در پاسگاه  یانتظام یروهاین گرید یسو از را ضبط کردند.

اسب  جهیکردند که در نت یراندازیاز کاسبکاران ُکرد آتش گشوده و ت یگروه یبه سو
 ر تلف شده است. کاسبکا کیبارکش 

 

 شدن  یبه کولبران و کشته و زخم یانتظام یرویحمله ن
از کولبران کشته  یشمار یانتظام یرویحمله ن انیروز دوشنبه در جر –ماه  آبان ۲9

از  یدسته ا .ستیدر دست ن یچند از آنان اطالع یند و از سرنوشت تنشد یو زخم
قرار گرفتند. در  یراندازیافتاده و مورد حمله و ت یانتظام یروهاین نیکولبران به کم

” امن آباد “اهل  یکولبر بنام حسن مراد کیتاکنون  شود،یحمله گفته م نیا جهینت
محمود  نرحما یبه اسام گریجان خود را از دست داده و دو تن د رانشهریاز توابع پ

 شده اند.  یزخم ینژاد و سمکو احمد
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار کودکان کار
 

  یگرد تهران در معرض آزار و تعرض جنسزباله کودکان
گردند,  یزباله ها م انیکه در م یکودکان کار و نوجوانان -ماه  آبان ۶

 زین یشوند, بلکه در معرض آزار و سوءاستفاده جنس یتنها استثمار نم
 یاری یبرا ییشهر تهران به دنبال برنامه ها ی. شورارندیگ یقرار م

کالن شهر تهران  در به محرومان کم سن و سال جامعه است. یرسان
 ی, به کارهاریبخورونم یبه نان دنیرس یهزاران کودک و نوجوان برا

 سخت اما کم درآمد اشتغال دارند.
 

  کودکان کار یبرا یانوشتهندارند! دل ـچیکه ه یفاتحـان
 یبچه ها دنیبا د گذارمیتهران م یهر وقت که پا به مترو -آبان ماه  ۱۸

پرتاب شده اند  تیو انسان تیاز بشر رونیکه به ب یکار، کودکان مظلوم
و قلبم  میگلو یمرد، رو لهیمانند همان مار در داستان گ یبغض و حسرت

 یکودکان زنم. ادیشود و فر ادیو هر آن منتظر است که فر زندیچنبره م
 خواهدیشهامت م خواهدیو زل زدن به چشمشان جرأت م ستنیکه نگر

بخصوص مترو ،مرکز  یگذاریپا م یشلوغ یهر جا به، میکه ما نداشت
 شهر و باال شهر،کودکان کار آنجا را فتح کرده اند.

 

  رانیفاجعه بار کودکان کار در ا تیوضع
از  یاکه فقط گوشه ی. گزارشرانیاز روزنامه ا یگزارش -ماه  آبان  ۲۱

مرز و بوم روا  نیبر سر کودکان ا یاسالم یکه در جمهور یعیفجا
 نیا یهاکودکـان و همه سوژه نیا همه را بازگو کرده است. رودیم

. گزارش اندافتهیو پرورش  زاده شده یاسالم یگزارش، در جمهور
تکان دهنده و  اریاز هزاران است اما بس یحاضر هرچند گوشه ا

و تجاوز به  یرآزاکودکـان کار و فرهنگ کودک دهیپد  آور است.رنج
 لیاست که به دل یشده ا نهیاز فقر گسترده و نهاد یکودکان، ناش

 یاسیکامل ساختار س رییاست. بدون شک فقط با تغ دهیدزد و چپاولگر تمام جامعه ما را درنورد تیحاکم کیوجود 
 .بندندیرخت بر م رانیااز جامعه  یو مصائب اجتماع ایبال هیاست که کل رانیا

 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 دستفروشاناخبار 
 

 دو کاسبکار کرد و آتش گرفتن خودروها یبه خودرو میمستق کیشل
و پاوه  وانیدو کاسبکار ُکرد در مر یدر دو حادثه جداگانه خودرو

 براساس در آتش سوختند. یانتظام یروین میمستق کیشل یپ در
ماه، در دو حادثه جداگانه روز شنبه ششم آبان هایگزارش خبرگزار

دو کاسبکار ُکرد  یخودرو یانتظام یروین میمستق کیاثر شل بر
گزارش  وانیمر از شدند. یسوزو پاوه دچار آتش وانیدر مر

و  ینظام یروهایماه، نکه بعد از ظهر روز شنبه ششم آبان رسدیم
کاسبکار ُکرد را  کی یخودرو” کون یکان“ یدر روستا یتیامن

 نیاجناس اآن خودرو و  یقرار دادند که درپ یراندازیهدف ت
مشابه در شهرستان  یادر حادثه کاسبکار ُکرد جان سالم به در برده است. نیحادثه ا نیا در کاسبکار آتش گرفتند.

کاسبکار  نیا یآن اجناس و خودرو یکاسبکار ُکرد را هدف قرار دادند که درپ کی یخودرو ینظام یروهاین زیپاوه ن
 ُکرد در آتش سوختند.

  دستفروش زحمتکش کیبه  یمأمور شهردار انهیحمله وحش
 کیدوآب با تهاجم به انیم یماموران شهردار - آبان ماه ۱۰

همزمان دست به  یدستفروش و مورد ضرب و شتم قرار دادن و
حمله  نیا یط او زده و آنها را با خود بردند. یها وهیغارت م

دستفروش  نیبا چماق به ا یاز ماموران شهردار یکی انهیوحش
کند. مردم حاضر  یسر مصدوم م هیاز ناح او را مظلوم حمله کرده و

ماجرا بودند به کمک دستفروش رفته و  نیدر صحنه که شاهد ا
دو مامور  شوند. یم نیتوسط مامور یمانع از ادامه ضرب و شتم و

 برند. یبا خود م کرده و آنها رادستفروش  نیا یها وهیاقدام به جمع کردن چرخ م یشهردار گرید
 

است ادامه دارد و  مدتها پناهیبه دستفروشان زحمتکش و ب یکه حمله و هجوم مأموران شهردار شودیم یادآوری
 ظلم آشکار در حق دستفروشان شود. نیکه مانع از ا ستین یمقام و ارگان چیمتأسفانه ه

 
 
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 
 کارگران عزیز و زحمتکش ایران

مربوط به کارگران؛ کولبران سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کنید و از آخرین خبرهای 
 مطلع شوید: و دستفروشان در ایران
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