
  

 

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

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

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

Email: info@irankargar.com 

 ۱۳۹۶دی   -  ۸شماره 
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 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 رانیماه مردم ا ید یبه تظاهرات سراسر یاجمال ینگاه
 

 
 

ماه مطابق فراخوانی که از  ید ۷ خیصبح روز پنجشنبه در تار یشدگان در اعتراض به گرانمردم و غارت تظاهرات
 مشهد با شرکت هزاران تن شروع شد. یشهدا؛ در مقابل شهردار دانیقبل اعالم شده بود از م

. حضور زنان دیهزار تن رس۱۰آن به  تیاز شهر مشهد را فرا گرفت و جمع یعیمردم به سرعت منطقه وس تظاهرات
 بود. ریتجمع؛ چشمگ نیدر ا
اختالس کم بشه؛  هی» ،«یخال یهابا وعده ؛یدولت اعتدال» ،«یمرگ بر گران» یعارهاتظاهرات مشهد، مردم با ش در

اسالمو پله » ،«یمرگ بر روحان» ،«کتاتوریبر د مرگ«»رانیا ینه غزه نه لبنان جانم فدا. »«شهیمشکل ما حل م
 . بیان کردندو اعتراض خود را  یتینارضا« کردند مردمو ذله کردند
 تیکثرت جمع لیدلبه یو گارد ضدشورش در محل حاضر بودند. ول یانتظام یروهایاز ن یادیزدر شروع تجمع؛ تعداد 

 را کنار زده و به تظاهرات ادامه دادند.  یانتظام یرویبکنند. مردم؛ صفوف ن ینتوانستند کار
پاش تالش کرد آب نیآور و آوردن چند ماشگاز اشک کیشل ،ییهوا یراندازیبا ت یانتظام یروین سپس

! ما دی! نترسدینترس»اما با مقاومت و شعار  دینما یریجلوگ تظاهراتتظاهرکنندگان را متفرق کرده و از گسترش 
 آمده مواجه شد.مردم به جان یاز سو «میهم هست باهمه 
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 یرویقابل به ننیروی انتظامی یکی از خانمهای شرکت کننده را کتک زد و روی صورت او اسپری پاشید. مردم در م
 را کتک زدند. یانتظام یرویاز نفرات ن یکیحمله کرده و  یانتظام

 

 
 

هم  با! ما همه دی! نترسدینترس»با همان شعار  یتظاهرات مشابه زین شابوری( در ن۹۶ دی ۷روز )پنجشنبه  نیهم در
ـ مرگ  یرانیهر ا رتیغ»خود با شعار  یشابوریو ن یشکل گرفت. مردم کاشمر همزمان با هموطنان مشهد«  میهست

 .وستیبه آنان پ یکاریو ب یندر اعتراض به گرا زیبهار نآمدند. چاه ابانیبه خ «یبر گران
 است. دهیداشت که کارد به استخوان مردم رس نیمختلف نشان از ا یتظاهرات در شهر ها نیا عیسر گسترش

از  یادیتعداد ز یانتظام یرویو گارد ضدشورش ن هایشخصموتورسوار و لباس انیجیتظاهرات مشهد بس در
 .شدیتن بالغ م۱۰۰کم به شدگان در مشهد دستتظاهرکنندگان را بازداشت کردند. شمار بازداشت

 یشرکت در تظاهرات و در همسبتگ یاهواز که برا ریماه مردم دل ید ۸ادامه تظاهرات مردم مشهد، روز جمعه  در
بر آن  یوا»: دندیکشیم ادیپاخاسته بودند در مواجه با مأموران ضدشورش؛ فرشهرها به گریبا تظاهرات مشهد و د

 «.میروز که مسلح شو
 

 
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 
 

 یمردم مشهد دست به تظاهرات زدند. آنها شعار م امیاز ق تیدر حما زیماه مردم کرمانشاه ن ید ۸در  همزمان
 .کتاتوریمرگ بر د ،یآزاد ایمرگ  ای :دادند
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 یشهرها گریبا مردم مشهد و د یدر همبستگ یدر پاسخ به فراخوان قبل ۹۶ ید ۸روز جمعه  زیرشت ن مردم
 .سردادند کتاتوریپاخاسته دست به تظاهرات زده و شعار مرگ بر دبه

 

 
 

بار  نینخست یبود برا وستهیروز بعد از گسترش تظاهرات در مشهد و شهرستانها به اعتراضات پ کیتهران که  در
 ماجرا' را سردادند.ه تمومه گیگرا، دشعار: 'اصالح طلب، اصول
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 شابور،ین یشهسوار شهرها ،یاراک، سار ذه،یا زد،یاز جمله، قم، گرگان،  رانیا یتظاهرات به اکثر شهرها گسترش

 . دیرس رانیا یشهرها گریو د شهر، اصفهان، شیراز، درود، همدان، شاهینزاهدان ن،یشاهرود، قزو
 شتریتظاهرکنندگان از اعمال کنترل ب دیضمن تهد ید۱۱وزارت کشور روز دوشنبه  یتیمعاون امن ،یذوالفقار نیحس

 سال است. ۲۵ ریآنها ز یسن نیانگیشدگان جوان و نوجوان هستند و مدرصد بازداشت۹۰از  شیخبر داده و گفت، ب
مختلف راه  یآنها با مردم در شهر ها یریها به درگ یو لباس شخص یانتظام یرویسرکوب تظاهرات از طرف ن ادامه

 یضدشورش سطلها یروهایمقابله با هجوم ن یجوانان برا یکارگر شمال -انقالب ابانیبرد، از جمله در تهران در خ
مردم با گارد ضدشورش . کتاتوریمرگ بر د م،یما همه باهم هست دینترس دینترس دادند،یو شعار م هزباله را آتش زد

 شدند.  ریدرگ
به خودرو گارد ضدشورش حمله کردند. در  ریحمله کردند، در شوشتر جوانان دل یمردم به اماکن دولت المیا در

 کشمیم دادندیسرکوبگر را مورد حمله قرار دادند. در رشت مردم شعار م یروهایمرکز ن نیتاکستان مردم خشمگ
 آن که برادرم کشت و... کشمیم

را  هیمانند 'سور ییتکرار شد. مردم شعارها یخارج استیدر مخالفت با س ییشعارها رانیا یاز شهرها یبرخ در
 زیرا ن رهی' غهیاهلل' و 'مرگ بر روس'، 'مرگ بر حزبرانیا یحال ما کن'، 'نه غزه، نه لبنان، جانم فدابه یرها کن، فکر

 سردادند.
وله آلمان در گزارش خود نوشت:  چهیکرد، دو دایاستان کشورگسترش پ ۳۰به  یابانیخ یو زد و خورد ها تظاهرات

 شابور،ین یشهسوار شهرها ،یاراک، سار ذه،یا زد،یمعترض از جمله، قم، کرمانشاه، گرگان،  یدر اکثر شهرها
به خود گرفته است  یاسیس تیاعتراضات ماه ،رانیمعترض ا یشهرها گرید یزاهدان، اهواز و اهال ن،یشاهرود، قزو

 یکه در اکثر شهرها است ییاز شعارها یکیرهاکن! ' و کن، مملکت ایح یعل دیبود. 'س یاه خامنهو نوک حمالت متوج
 از طرف تظاهرکنندگان داده شده است. رانیا

 چیتجمع به ه نیدر ا»دانست و نوشت:  یاسیتهران را س انیفارس در گزارش خود، تظاهرات دانشجو یخبرگزار
و ساختارشکنانه از جمله 'نه  یاسیس نیبا مضام شتریسر داده نشد و شعارها ب یدر اعتراض به گران یعنوان شعار

مسئوالن  هیتند عل یی' و شعارهاردیپذیذلت نم ردیمی'، 'دانشجو مهی'، 'مرگ بر روسرانیا یغزه نه لبنان جانم فدا
 «نظام است.

 ان،یرمندان، ورزشکاران، کسبه، بازارو دانش آموزان، کا انیکارگران، معلمان، دانشجو یادامه تظاهرات سراسر در
مردم  یخود را از تظاهرات سراسر تیحما یاجداگانه یهاهیانیب یط یاسیس انیبلوچ و زندان فیشدگان، طواغارت

 .وستندیابراز کرده و به آن پ
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 نی. اما با ادیشدگان به صدها نفر رسنفر و بازداشت ۲۲ها به تعداد کشته یبر اساس آمار رسم هیگزارشات اول در
 یاز ارقام اعالم شده رسم شتریب اریشدگان بس ریو دستگ هایها، زخماند که تعداد کشتهحال مردم گزارش کرده

 باشد. یم
 یندانهادر ز ریاعتراضات اخ انیشدگان در جراز کشته شدن سه تا پنج تن از بازداشت یمنابع و فعاالن حقوق بشر 
 . اندرفتهیمدت پذ نیتنها مرگ دو نفر را در ا یمقامات رسم ،دادندخبر  رانیا

 یروهایتوسط ن کهنیماه، سه روز پس از ا ید ۱۵، در روز ساله ۲۰ ،زادهیشهاب ابطح دیبعد جسد س یروز ها در
بود که  دیشد یانداخته شد. تمام بدن او پر از آثار جراحتها اشیبازداشت شده بود، خارج از خانه پدر یتیامن
 یزند انوشیو ک ساله ۲۴ ی، سارو قهرمانساله۳۰ ،یقادر نیبه نام حس گرینظر آثار ضربات باتون بود. سه مرد دبه

 سنندج جان خود را از دست دادند. یدر زندان مرکز ساله ۲۶
 

نفر  ۳۷۰۰از  شیبرگزار شد، ب رانیشهر ا ۱۰۰از  شیکه در ب ۹۶ ماهید یهااعتراض یط ،یاساس اعالم منابع رسم بر
است که  یدر حال نی. ابرندیسر منفر در زندانها به  ۳۷۰۰مجلس گفت که  ندهینما ،یبازداشت شدند. محمود صادق

 دهند. یشده خبر م زداشتهزار با ۸ یاز آمار باال یاز منابع خبر یبعض
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از جمله  ستین یرفتن نیهرگز از ب رانیا ریبا عنوان انقالب اخ ییدر مقاله دی ۲۹بلومبرگ روز جمعه  یخبر تیسا

تظاهرات و  نیا یهایژگیسرکوب شده باشد، اما و یممکن است اکنون تا حد رانیتظاهرات در ا نینوشت: آخر
 .ابندیادامه  توانندیم هایرامناآ نیا ، ۸۸ سالکه برخالف  دهدیمشخص نشان م اعتراضات

البته مردم ایران در تظاهرات سراسری خود با مطالبات حق طلبانه و آزادیخواهانه و استمرار آن در هفته های اخیر 
 های بر حق شان از پا نخواهند نشست و این تظاهرات ادامه خواهد داشت.نشان دادند که تا رسیدن به خواست

های این حرکت گسترده مردمی نبود و ن پرداختن به تمام ابعاد و ویژگیخیلی واضح است که در این مختصر امکا
فقط خواستیم اشاره وار به آنچه در چند هفته اخیر در دی ماه گذشت اشاره کرده باشیم. در پایان خواستار آزادی 

 بی قید و شرط تمام بازداشت شدگان تظاهرات سراسری مردم در همه شهرهای ایران هستیم.
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 اخبار کارگران
 

 تپههفت شکریکارگران زحمتکش ن یهامطالبات و خواسته
با گذشت مدت کوتاهی از اعتصاب شش روزه کارگران شرکت نیشکر  -ماه  ید ۲

و برخی دیگر از   کارفرما، فرماندار  آذر ماه با وعده ها و تعهدات ۲۳ تپه که روزهفت
مسئولین شوش پایان گرفت کارفرمای این شرکت بار دیگر در طول هفته گذشته 

 ۲۶و  ۲۵ خلف وعده های خود را ادامه داد و حقوق شهریور ماه آنان را که قرار بود
و   زیدرصد از آنان وار ۸۰روزه به حساب حدود  نیچند ریآذر ماه پرداخت کند با تاخ

 کرد. یکارگران خوددار یماه مابق وریاز پرداخت حقوق شهر
 

  نیمصدوم یگاز دزفول + با اسام یمصدوم در انفجار شرکت پرس ۱۶ 
انفجار مخزن گاز مایع در تاسیسات شرکت پرسی گاز واقع در سه راهی  - ماهدی  ۳

دزفول در عصر روز یکشنبه موجب آتش سوزی گسترده شهرک حمزه بخش سردشت 
و وحشت مردم دزفول شد. صدای این انفجار عالوه بر دزفول در شهرهای اندیمشک 

 و گتوند نیز شنیده شده است.
 

 ادامه تجمعات کارگران ماشین آالت صنعتی تراکتورسازی تبریز علیرغم تهدید به اخراج
به  زدراعتراضیتبر یتراکتورساز یآالت صنعت نیجمعات کارگران ماشت  -ماه  دی ۴

وپنجم آذرماه  ستیپس از پلمب کارخانه که از روز ب یشتیومع یشغل یفیبالتکل
 به اخراجشان از کار،کماکان ادامه دارد. دیتهد رغمیآغاز شده است عل یسال جار

 

تن دیگر در بانه، سنندج و ارومیه ۵بازداشت فعال کارگری عزت نصری در سقز و   
در شهرستان سقز بازداشت و به  یبه نام عزت نصر یفعال کارگر کی –ماه  دی ۵

 در دفاع از حقوق کارگران ییتهایمنتقل شد. علت بازداشت او فعال یمحل نامعلوم
اطالعات شهرستان  یاداره یلباس شخص نیتوسط مامور یعزت نصر بوده است.

 شهر بازداشـت شده است. نیمادر ا دانیسقز در م
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 اخبار کارگران
 

 یعزت نصر ،یدر دفاع از فعال کارگر یلیفراخوان عثمان اسماع
 
سرنوشتانش از دوران  هم ریست که، همانند سا یکارگر یعزت نصر - ماه دی ۹

کار پر  یهایسالها عالوه بر تحمل دشوار نیعزت در تمام ا وارد بازار کار شد. ینوجوان
و مبارزات آنان احساس  یاجتماع یکارگران بوده و نسبت به زندگ اوریو  اری ،زحمت
به  یراه گذاشته و با اتمام دوره سرباز نیپا در ا زیفرزند عزت ن کرده است. تیمسئول

 آورده است. یرو یشغل کارگر
 

 برخورد نفتکش سانچی با یک کشتی باربری در سواحل شرقی چین 
در سواحل  یباربر یکشت کیو  ایرانی نفتکش کی، برخورد شنبهروز  -ماه دی ۱۶

آتش گرفتن نفتکش ایرانی و نهایتأ غرق شدن آن و جان باختن منجر به  ن،یچ یشرق
خدمه بنگالدشی آن شد. جمهوری اسالمی طی یک هفته  ۲خدمه ایرانی و  ۳۰تمام 

نجام نداد و تمام خدمه هیچ اقدامی برای حضور بر عرشه نفتکش و نجات جان خدمه ا
 و کارکنان آن در کشتی سوختند.

 

  کارگران سد شفارود یادامه اعتصاب و تجمعات اعتراض
. میاز دست دادن ندار یبرا یزیچ گریسد شفارود: د یکارگران اعتصاب -ماه  دی ۲۳ 

 یافتیبنا به خبر در شود. دایکارمان پ یبرا یاچاره دیتا شا میمانیدر کنار هم م
در اعتراض به  ۹۶ماهید۱۷ شنبهکیاعتصاب و تجمع کارگران سد شفارود که از روز 

صورت  یکارگر یایمزا ریو سا مهیدر پرداخت ب ینظم یماه حقوق معوقه و ب نیچند
 گرفته است، همچنان ادامه دارد.

 

 تپههفت شکریآغاز مجدد اعتصاب کارگران ن ماهید ۲۳روز شنبه 
معوقه،  یهاکارفرما در مورد پرداخت حقوق نیدروغ یهاوعدهبدنبال  -ماه دی ۲۳

با تجمع در محوطه  یاریاز آب یدفع آفات و بخش یکشاورز یهاکارگران بخش
دفع آفات  یکشاورز یبخش ها تپه دست به اعتصاب و اعتراض زدند.شرکت هفت

هفت تپه دست  شکریبا تجمع در محوطه شرکت کشت و صنعت ن یاریازآب یوبخش
 .به اعتراض و اعتصاب زدند
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 اخبار کارگران
 

  حقوق افتیماه عدم در ۶نسبت به « کرد انیک»کارگران  یتجمع اعتراض
 نفر است، ۲۵۰ها حدود ه تعداد آنک« ُکرد انیک»کارگران کارخانه :  ریمال –ماه دی  ۲۵

خود  یاز کارفرما ۹۶و  ۹۵ یهاسال یدیماه، دستمزد و ع ۶کم بابت دست ندیگویم
ماه( مقابل کارخانه  ید ۲۴و ۲۳) کشنبهیشنبه و  یهاروز یکارگران ط نیطلبکارند. ا

  تجمع کرده بودند.
 

  تپههفت شکریکارگران ن ندهینما یبخش لیشجاعانه اسماع یسخنران
 فیجمعه تکلاگر تا روز  ،دیهمه آماده باش میکنیتکرار م نرایا گرید کباری» –ماه  ید ۲۵

نشسته  رتیتپه مشخص نشه شنبه ما در دفتر مدکارگران هفت یمطالبات و قراردادها
هفت تپه در  شکریکارگران ن ندهی،نمایبخش لیشجاعانه اسماع یسخنران«. والسالم میا

 ی.کارخانه، فرماندار شوش و مقامات حکومت رانیخطاب به مد ،یجمع کارگران اعتصاب
 

  تپهشجاع کارگران شرکت هفت ندهینما یبخش لیاعحمله وضرب و جرح اسم
 شکریکارگران شرکت ن یهاندهیاز نما یبخش لیاسماع کهیدر حال -دی ماه  ۲۶

 ادهیکارخانه پ سیعصر از سرو میساعت پنج و ن یتپه طبق معمول هر روز، حوالهفت
پژو و  نینقابدار دو ماش  نانیبه منزل خود بود، توسط سرنش متیشده و در حال عز

کارگران  ندهینما یبخش لیضرب و جرح اسماع سمند با قمه مورد حمله قرار گرفت.
موجود  یجهنم تیدادن به وضع انیپا یرا برا کارگرانهفت تپه، صفوف کارگران را متحدتر و عزم  شکریشرکت ن

 جزم تر خواهد کرد.
 

 ماه دستمزد معوقه ۴ افتیصفا دشت همچنان در انتظار در یکارگر شهردار ۴۰۰
وابسته  یهاصفادشت و سازمان یکه در شهردار یکارگر ۴۰۰کم دست -دی ماه  ۲۸

مشغول به کار هستند، از مرداد ماه سال  یمانیو پ یقرارداد ،یصورت رسمبه آن به
 وریمرداد و شهر یهادستمزد ماهآنها  خود طلبکارند. یبابت عمده مطالبات مزد یجار

صورت مهر، آبان و آذر را به یهااند و حقوق ماهکرده افتیدر الحسابیصورت علرا به
 کامل بستانکار هستند.

 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

  اخبار کولبران
 

 در اعتراض به کشتار کولبران ییمستقل دانشگاه عالمه طباطبا انیتجمع دانشجو 

در اعتراض به  ییدانشگاه مستقل دانشگاه عالمه طباطبا انیدانشجو –ماه  دی۳
علوم  یغرب کشور، در دانشکده یکشتار کولبران، توسط دولت در نقاط مرز

با خواندن  انیدانشجو نیسپس ا تجمع خود جوش زدند. کیدست به  یاجتماع
 اعالم کردند. افتهی کشتار سازمان نیمواضع و خشم خود را نسبت به ا یاهیانیب
 

 در مرز سردشت یانتظام یروین میمستق کیکولبر بر اثر شل کیمجروح شدن 
ماه، گروهی از کولبران در مناطق مرزی شنبه پنجم دیشامگاه سه  – دی ماه ۵

سردشت در کمین نیروهای انتظامی افتاده و در پی شلیک مستقیم این نیروها، یک 
بخش  یکولبر مجروح که از اهال .به شدت زخمی شده است” قادر آزاده“کولبر به نام 

 دیپشت دچار جراحت شد هیاصابت گلوله به ناح لیبه دل باشدیسردشت م یمرکز
او  یعموم تیمنتقل و وضع هیاروم یبه مراکز درمان یو جهت معالجه پزشک دهیگرد
 است. میوخ

 

 ی انتظام یروین میمستق کیبا شل گریکولبر د ۳کولبر و جراحت  ۴قتل  
نیروهای انتظامی، سه کولبر را هدف قرار در مرز میان ارومیه و ترکیه  - دی ماه ۱۲

در  .است و یک کولبر دیگر زخمی شده به قتل رسیده داده و درپی آن دو کولبر
از کولبران  یگروه یدر شهرستان بانه به سو یانتظام یروهاینخبر دیگری 

 ساله جان خود را از دست داد. ٢٦کولبر  کی جهیکردند که در نت یراندازیت
 

 رانشهریکولبر در برف و سرما در ارتفاعات پ کیمرگ دلخراش 
اهل شهرستان نقده جان  گریکولبر زحمتکش د کیبر اثر سرما  –ماه  دی ۲۵

در اثر سرما به سه  یسال جار یتعداد کولبران جان باخته ط یسپرد و با مرگ و
 ”یخضر مانیسل“کولبر زحمتکش به نام  کی ده،یگزارشات رس بنابر .دیتن رس

سرما  یاز توابع نقده درپ ”دهیمام س یکان“ یاهل روستا نیساله فرزند حس ٣٧
 جان خود را از دست داد.

 
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار کودکان کار
 

 بر دامان مقامات یزباله لکه ننگ کیتفک یهاکودکان در کارگاه یریگکارتداوم به
رفاه و  یکودکان کار درمنجالب فقر و تجاوز، در آرزو -آذر ماه  ۱۰

 شیتهران چند روز پ یشهردار یمعاون اجتماع یمیقد رضا. محبت
. رندیگ یمورد تجاوز قرار م یابانیدرصد کودکان خ ۹۰اعالم کرد که 

عمق  دهندهنشان افت،یخبر تکان دهنده که در رسانه ها بازتاب  نیا
 چگونهیخبر دردناک ه نیکه در جامعه ما وجود دارد، اما ا ستیافاجعه
 نداشت.  یمجلس درپ ندگانیونما نیمسئول یازسو یبازتاب

 
 

 کوچک کودکان کار یهاشانه یبزرگ رو یتهایاز مسئول یپیمردان کوچک؛ کل یآرزوها
ثروت در کشورمان  یعیما کمبود منابع طب ایآ یراست -آذر ماه  ۲۹
مناسب  یآب و هوا ایآ م؟یکم دار زیحاصلخ ینهایزم ایآ م؟یدار

و تکان  میاختالف عظ نی. پس علت امیکم ندار زیچ چی... نه هم؟یندار
کودکان  نیا یبا زندگ« آقازاده»و « آقا» یتعداد یزندگ نیدهنده ب

این است تنها مشکل در کشور ثروتمندما  ست؟یو محروم چ دهیزجرد
 یحرص و آز شخص ایو چپاول و جز دروغ و ر یدزد امور جز انیتولکه م

 مردم نداشته و ندارند. نیا یبرا یارمغان «انینوایب»د و بزن و بکوب بر فرق و ببن ریشان و جز بگ
 

 ! ستیبه تفکر ن یازیدرک فاجعه ن یبرا
و برزن و هر شهر و  یهر کو یفاجعه همه جا در جاجا -ماه  آذر ۲۱

روزمره مردم، در  شتیو مع یدهد: در زندگ یروستا خود را نشان م
برسر هر چهارراه و در نگاه نگران و مضطرب کودکان  ابان،یکوچه و خ

 یادهایآوار، در فر ریکارتن ها، ز نیب ،یکار، در شعر آن معلم زندان
اشکبار کودکش که از فرط فقر مدرسه  اناعتراض هر کارگر و در چشم

 یکه شب حت یاست و در بغض در گلو خفته پدررا ترک کرده
 یماریب یبرا ایکند  هیانش تهفرزند یبرا هیبه نس ینتوانسته نان

 ...که  یو به خانه ببرد، در مدرسه و در نگاه حسرت بار کودکان  دهیخر ییهمسرش دارو



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار دستفروشان
 

جوان دستمال فروش در  کی یصحنه دردآور هنرمند
 ی گذران زندگ یرشت برا

 نمیبیجوان دست فروش در رشت  را م کی پیکل نیا در -ماه دی  ۳
اقدام به  انیو جلب مشتر  یامرار معاش و گذران زندگ یکه برا

 .کند یخواندن ترانه و آواز م
 
 
 
 

 خانم دستفروش کیبه دستفروشان و بازداشت  یو انتظام یشهردار یروهایهجوم ن
 ۴منطقه  اتیو اجرائ یانتظام روىین ۱۳ماموران پاسگاه  -ماه  ید ۴

روز متوالى به بساط فروشان در بازار  نیبراى دوم یشهردار
 نیا یط آنهاشدند.  ریو با آنها درگبرده اهواز هجوم  دیعبدالحم
کارگر کوى گلستان شهر اهواز،  ۵ ابانیفروشان در خ بساطحمله به 

دستفروش را  ۶۰به  کیهاى نزدشهرک برق، بساط و دکه یروبرو
زن  کی از جمله یو وسائل آنان را مصادره و تعداد بیتخر

  .بازداشت شد را  فیمزرعه دستفروش شر دهیمج به نامدستفروش 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 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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