
  

 

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

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

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

Email: info@irankargar.com 

 ۱۳۹۶بهمن   -  ۹شماره 
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 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار کارگران
 

 تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر مقابل ساختمان وزارت صنعت 
 یشتیمع تیدر اعتراض به وضع یدر پاسخ به فراخوان قبل ریتا انیکارگران بازنشسته ک -ماه  بهمن ۱

و ضد  یانتظام یرویاند. نخود مقابل ساختمان وزارت صنعت؛ معدن و تجارت دست به تجمع زده
 اند.کارگران را به محاصره درآورده ،یتجمع اعتراض نیشورش در ترس و وحشت از گسترش ا

 میدیشن ریدورغ و تزوشش سال » آن نوشته است: یبه همراه خود داشتند که رو یبازنشستگان بنر
 .«میدیند یزیاز حق سنوات خود چ

 

  در تهران و سنندج به دادگاه یکارگر نیتن از فعال ۶احضار  
پنج  یمیکر اهللبیساعد پناه و حب فیشر ا،ینمظفر صالح ،ینیخالد حس ،ینیغالب حس - ماهبهمن   ۴

 رانیآزاد کارگران ا هیو اتحاد یکارگر یهاتشکل جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم یتن از اعضا
اسفند در دادگاه  ۱۴در روز  دیاند و باشعبه چهارم دادگاه انقالب سنندج احضار شده یبه بازپرس

 عنوان شده است.« ۹۶شرکت در مراسم نوروز سال » نیفعال نیاحضار ا لیدل شوند. ضرحا
 

  روز نیدوم یفوالد اهواز برا یکارگران گروه مل اعتصاب   اعتصا
 نیفوالد اهواز دوم یکارگر گروه مل ۳۵۰۰بهمن  ۴روز چهارشنبه  یافتیبنا به خبر در -ماه  بهمن ۵

از حقوق  یبخش زیشرکت درروز قبل با وار تیریمد. روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سرگذاشتند
اعتصاب  نکهیاعتصاب کنند، اما کارگران نه ا انیبه پا بیکردند آنان را ترغ یآبان ماه  کارگران ،سع

 .به اعتراض خود ادامه دادند شیتر از پ، متحدانهدر ادامهندادند، بلکه  انیخود را پا
 

  داریسپ یهاتجمع کارگران شرکت واحد تهران در اعتراض به توقف پروژه
نامعلوم  تیتهران و حومه در اعتراض به وضع یاز کارگران شرکت واحد اتوبوسران یجمع -ماه  بهمن ۷

 تهران تجمع کردند. ی، مقابل ساختمان شهردار۹۶بهمن ۷، صبح روز شنبه ۳و ۲ داریسپ یمسکون یهاپروژه
 یدگیهستند و خواهان رس یمسکن کارگران شرکت واحد اتوبوسران یتعاون یکنندگان از اعضاتجمع نیا

 شان شدند.شهر نسبت به مشکل یشورا یتهران و اعضا یمسئوالن شهردار
 

 اعتصاب کارگران شهرداری بروجرد در چهارمین روز خود 
کارگران شهرداری بروجرد، در روز چهارم از اعتراضات متوالی خود، روز   - ماه بهمن ۱۰

عدم پرداخت هشت ماه از  ، با تجمع مقابل شهرداری این شهر، در اعتراض به۹۶بهمن۱۰شنبهسه
شان به ادامه اعتصاب خود پرداختند. سابقه اعتراض این کارگران و مشکالت مالی آنها به حقوق

ها و سالهای گذشته نیز بارها به تجمعات اینچنینی اقدام ماههای اخیر ختم نمی شود؛ بلکه در ماه
 نمودند.

 
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار کارگران
 

 نسبت به معوقات مزدی «کردکیان»تجمع اعتراضی چندباره کارگران کارخانه
در برابر ساختمان طول سه هفته که در  یبدنبال تجمع «ُکردانیک»کارگران منسوج -ماه بهمن ۱۱

 یفرماندار یروبرو یاقدام به تجمع مشابه درادامهبرگزار شده بود،  «کردانیک» یکارخانه نساج
 ریدر شهرستان مال« ُکرد انیک»شاغل منسوج یروهایکنندگان که از نتعداد تجمع کردند. ریمال

 شد.زده  نیکارگر تخم ۲۵۰استان همدان هستند، تا 
 

 تجمع کارگران قزوینی در مقابل اداره مالیات بوئین زهرا 
کارگران نسبت به  نیتجمع کردند. ا نیقزو یاز کارگران در برابر استاندار یجمع -ماه  بهمن ۱۲ 

زیادی در  تیکه جمع حاکی از این بود خبر  نیاند. اعقب افتاده خود دست به اعتراض زده یمزدها
این دومین تجمع  .زدنداین تجمع حضور داشتند و با شعارهای خود مطالباتشان را فریاد می

 اعتراضی کارگران در قزوین در یک روز بود.
 

  تپههفت شکرین یبه کارگران بخش کشاورز ژهیگسترده گارد و ورشیمحاصره و 
تپه ، از بهمن در پنجمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت ۱۵ روز یکشنبه - ماه بهمن ۱۵ 

ای اقدام به محاصره کارخانه شرکت نیشکر نیروهای گارد ویژه در سطح گسترده  ساعات اولیه صبح،
تپه کرده و کارگران بخش کشاورزی را که قصد ورود به کارخانه و پیوستن به همکاران اعتصابی هقت

 مالت وحشیانه قرار دادند.خود را داشتند مورد ح
 

  ماه حقوق معوقه۵ لیدر تهران به دل تیاعتصاب کارگران شرکت پرل
، در اعتراض  ۹۶بهمن ماه  ۱۸در غرب تهران روز چهارشنبه  تیکارگران شرکت پرل -بهمن ماه  ۱۸

 ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند. ۵به پرداخت نشدن 
ضلع جنوب بزرگراه همت غرب واقع  یتهران و در انتها یشهردار ۲۲در منطقه  تیپرل شرکت

 شده است.
 

  حقوق معوقه افتیبه عدم در«  کیجهان الکتر» و « سد گالل » اعتراض کارگران 

نکردن  افتیدر اعتراض به در الم،یدر بخش چهار استان ا« سد گالل » کارگران  -بهمن ماه  ۱۹
کارگر شاغل  ۵۰به  بیبه اخراج قر یگرید گزارش آوردند. یشش ماه دستمزدشان به اعتراض رو

در پرداخت حقوق  یعمل یکارگران اعتراض آنها به ب نی. علت اخراج اکندیسد اشاره م نیدر ا
 یآب منطقه ا یشرکت سهام تیسد با مسئول نیا یاست که بنا یگفتن معوقه ذکر شده است.

گاز  شگاهیو پاال یمیآب مجتمع پتروس نیبخش چوار و تام یدنیآب آشام نیو به منظور تام المیا
 بنا شده است. المیا
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 اخبار کارگران
 

 پوچ و حقوق معوقه یهاوعده لیآب بدل انیو صنعت م زمزمه اعتصاب مجدد کارگران کشت
ماهی که از وعده های  ۲گویند طی کارگران شرکت کشت و صنعت میان آب می -بهمن ماه  ۲۰

اخراج دو کارگر و تهدید دیگران، نه تنها وعده های داده شده محقق   مدیریت میگذرد عالوه بر
نشده بلکه در حالی که بهمن ماه در حال پایان است حقوق دو ماه کارگران نیز پرداخت نگردیده و 

ر اعتصاب آذر ماه به کارگران تحقق وعده هایی که د  اراده ای هم از سوی کارفرما برای پرداخت و
 .داده شده بود دیده نمیشود

 

  ماه حقوق معوقه ۱۱و مطالبه  نیتوسط کارگران نورپالست قزو دیتوقف تول
 یبیحقوق به مدت تقر افتیبه علت عدم در نیکارگران شرکت نورپالست در قزو -بهمن ماه  ۲۱
ماه  ۱۱به مشکالت خود و پرداخت  نیمسئول یفور یدگیرا متوقف و خواهان رس دیماه؛ تول ۱۱

 یا جهیمراجعه کردند اما به نت یقبل به استاندار یکارگران چند نیا حقوق معوقه خود شدند.
 .دندینرس

 

  ۹۶ماه بهمن ۲۴شنبه اعتصاب از روز سه یریتپه به ازسرگهفت شکریهشدار کارگران ن 
تپه بعد از چند روز اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت هفت شکریکارگران ن -بهمن ماه  ۲۴

 شکر،یعامل کارخانه ن ریماه بدنبال تعهد قائم مقام مدبهمن۱۸روز  نشده،پرداخت یدستمزدها
اعتصاب  به، ۹۶بهمن ماه ۲۳بر پرداخت حقوق آذرماه آنها تا روز دوشنبه  یمبن یکاظم ومرثیک

 یابهمن، خلف وعده۲۳اعالم کرده بودند که چنانچه تا روز دوشنبه  کارگران دادند. انیخود پا
 بالفاصله اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت. رد،یصورت گ

 

 مهینظرآباد نسبت به حقوق معوقه چندماهه و حق ب یکارگران شهردار یتجمع اعتراض
 مهینظرآباد در اعتراض به عدم پرداخت چندماه حقوق وحق ب یکارگران شهردار -بهمن ماه  ۲۴

 یدگیآمده و نسبت به عدم رس آباد، گردهمشهرستان نظر یکردن کار، مقابل شهردار لیخود با تعط
 .دکردن یاعتراضتجمع به مشکل خود، 

 

 ماهشهر  یدر مقابل فرماندار یمیپتروش یمانکاریتجمع کارگران پ
 ژهیمستقر در منطقه و یمیپتروش یهاشرکت یمانکاریچهارشنبه کارگران پروز  - ماهبهمن  ۲۵

 کسانیماهشهر اعتراض خود نسبت به عدم  یبا تجمع در مقابل فرماندار ینیبندر خم یاقتصاد
کارگر  صدها در پرداخت حقوق کارگران را ابراز داشتند. ضیو تبع یمانکاریپ یقراردادها یساز

شرکت تجمع در این  یاقتصاد ژهیمستقر در منطقه و یها یمیپتروش یشرکت ها یمانکاریپ
 .داشتند
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 اخبار کارگران
 

  حقوق افتیماه عدم در ۸به  اسوجی یاعتراض کارگران سازمان پارکها
در اعتراض به عدم پرداخت  اسوجی یسبز شهردار یها و فضاکارگران سازمان پارک -بهمن ماه  ۲۶
نکردن  زیسو و وار نیبه ا ۹۲عقب افتاده از سال یهاو حقوق ۹۶ماه حقوق عقب افتاده در سال ۸

از کارگران معترض  یکی شهر دست به تجمع زدند. نیا یقالب یچهار سال، مقابل شورا یط مهیحق ب
را هم هنوز  ۹۲ یهاام، و حقوق معوق سالنکرده افتیدر یامسال تاکنون حقوق رماهیگفت: از ت

 نکردم. افتیدر
 

  شانافتادهماه از دستمزد عقب ۳نسبت به عدم پرداخت  «نیقزو شهیش»کارگران اعتراض 
و دو ماه حق معوقه کم سه ماه دستمزد بابت دست «نیقزو شهیش»ارگران کارخانه ک -بهمن ماه  ۲۶

 ۹۷کارگران انتظار دارند که در آستانه نوروز و سال  نیا خود معترض هستند. پرداخت نشده مهیب
را به آنها پرداخت بشود؛  یسال جار یدیاز ع یسه ماه گذشته، حداقل بخش یجدا از مطالبات مزد

 است. دهیکه هنوز جامه عمل به خود نپوش یامر
 

  افتادهعقب یفوالد اهواز نسبت به دستمزدها یاعتراض کارگران گروه مل
تجمع  کیکارخانه دست به  یدرب ورود یفوالد اهواز، جلو یکارگران گروه مل -ماه بهمن  ۲۹

 هیماه دستمزد معوقه، زده و آنرا مسدود کردند و گفتند تا تسو ۳نکردن  افتیبه خاطر در یاعتراض
 زیماه امسال نبهمن ۳ خیفوالد اهواز در تار یکارگران گروه مل نخواهند داد. دیمطالباتشان اجازه تول

 بودند.در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود دست به اعتصاب زده 
 

  مخابرات خوزستان ۲۰۲۰عدم پرداخت سه ماهه حقوق کارکنان 
ماه است که  ۳نفر هستند،  ۱۰۰مخابرات خوزستان که درحدود  یکارکنان شرکت -بهمن ماه  ۳۰

به ما  الیر کی: سه ماه است کنندیکارگران عنوان م نیا اند.نگرفته یمزد یایدستمزد و مزا
را  هاتیمخابرات صورت وضع م،یستی: ما مقصر ندیگویم مانکاریپ گرید یسو از اند.نپرداخته
حقوق  نیو با هم میرهستیبگمخابرات حداقل یهای: ما شرکتندیگویم کارگران است.نپرداخته

 اند. به ما نپرداخته الیر کیماه است که  ۳. حاال میگردانیرا م مانیهاخود و خانواده یاندک زندگ
 

  تپههفت شکرین یکیو مکان یشکر و مهندس دیاعتصاب بازنشستگان و کارگران تول
 دهیکارگران زحمتکش روز قبل هم دست از کار کش نیا  ده،یبر اساس گزارشات رس -بهمن ماه  ۳۰

کارخانه و دادن وعده پرداخت حقوق آذر ماه  که قرار بود تا ظهر  ریمد یبودند اما با حضور درخشان
بهمن  ۳۰خود بازگشته بودند اما امروز دوشنبه   یبهمن انجام شود،  به سر کارها ۲۹ کشنبهیروز 

و  دندیخطوط دست از کار کش نیکارگران ا ،یداده شده توسط درخشان یبدنبال عدم تحقق وعده 
 د.در محل کار خود تحصن کردن
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  اخبار کولبران
 

یانتظام یروین میمستق کیشدن کاسبکار جوان اهل بانه بر اثر شل یزخم   
 

 کیبر اثر شل ەکاسبکار جوان اهل بان کی ۱۳۹۶بهمن  ۳ ەشنبەشامگاه س –ماه  بهمن ۴
 ادیفر”کاسبکار جوان را  نیا تیمطلع هو منابع شد. یشدت زخم ەب یانتظام یروهاین میمستق

 یاخطار قبل چیسقز و بدون ه ەب ەبان ەکاسبکار  در جاد نیا لیاتومب .کردنداعالم “ صالح پور
 روهاین نیا میمستق کیهدف شل یانتظام یروهاین یقاچاق از سو یظن حمل کاال ەو تنها ب

 گرفت.قرار 
 

  رانشهریو سقوط از ارتفاع در سردشت و پ میمستق کیشدن دو کولبر بر اثر شل یزخم
 

 یروهاین میمستق کیکولبر در اثر شل کیشهرستان سردشت  یدر نقاط مرز  – بهمن ماه ۷
بر اثر سقوط از  رانشهریهم در مرز پ گریکولبر د کیدچار جراحت شد.  یمرزبان یانتظام

سردشت از  یصفر مرز یاز کولبران در نقطه یگذشته گروه یروزها یط شد. یارتفاع زخم
کولبر از  کیحمله،  نیمورد هجوم قرار گرفتند که در اثر ا یمرزبان یانتظام یروهاین یسو
 پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. یهیناح

 

  بهمن ریکولبر محروم مفقود شده ز ۲شدن اجساد  دایپ 
 

در  یکولبر نیماه درحپناه که از روز شنبه هفتم بهمن یجسد دو کولبر ب - بهمن ماه ۱۱
 دیناپد  بدنبال .دیبهمن مفقود شده بودند، کشف گرد ریدر ز هیدر مرز اروم شویارتفاعات مارم

منطقه پس از چند روز جستجو جسد  یدو کولبر، خانواده و بستگان آنان و اهال نیشدن ا
بهمن مفقود  ریز شویدر ارتفاعات مارم یکولبر نیدو کولبر درح نیا کردند. دایرا پ انیقربان

 جان خود را از دست دادند. شدن و
 

  داردیرا به تفکر وام یانندهیوخم و تالش جانکاه کولبران که هر ب چیپرپ یرهایمس
 

و خم  چیپر پ ریمس کیانبوه کولبران در  تیاز جمع یریتصاو پیکل نیدر ا –ماه  بهمن ۲۶
که کولبران محروم  یدر حال دیکن یاست را مشاهده م نیاز برف سنگ  دهیکه پوش یکوهستان

 .داردیرا به تفکر وا م یانندهیهستند که هر ب میو حج نیسنگ اریبس یدر حال حمل بارها

 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار کودکان کار
 

 ی با کودکان بروجرد زیآم ریاز برخورد تحق «یناد کایمون» یدادگستر لیانتقاد وک
 

و انتشار  یریبا انتقاد از دستگ ،یناد کایمون یدادگستر لیوک -بهمن ماه  ۵
برخورد با  فیتکل شهیهم یبار برا کی دی: بادیگویم یعکس کودکان بروجرد

و انتشار عكس  یانسان ریبازداشت غ موضوع کودکان کار مشخص شود.
 یفعاالن مدن یاز سو یادیز یهاكودكان دستفروش در شهر بروجرد با واكنش

نوع برخورد  نیاز فعاالن نسبت به ا یاهمراه بوده و هنوز هم ادامه دارد، عده
 با كودكان كار اعتراض دارند.

 
  سرپناه یمجدد کودکان کار ب یریو دستگ یقانونریهجوم غ

 

 یاریشهر بروجرد، شبکه  یشورا سیکار و رئ ریدر نامه به وز -بهمن ماه  ۱۲
کودکان کار  یریکودکان کار اعتراض کرد، دستگ یریکودکان کار به دستگ

آنها در  یآورکودکان کار با جمع یطرح سامانده ادامه دوباره آغاز شده است.
 یاریشبکه »فروش در بروجرد نبات کودکان آب یریو دستگ هاابانیخ

فعال در حوزه کودکان با  یهاسازمان را به اعتراض واداشت.« کودکان کار
نسبت به تکرار روند  یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریبه وز یاارسال نامه

  .هشدار داد ینامناسب آنها در مراکز نگهدار طیکودکان کار و شرا یریدستگ
 

 

  !یشهردار مانکارانیپ تیتوسط کودکان با مسئول یزباله و زباله گرد کیتفک
 

جمع  نیکه فاصله ب دیگویم یفعال حقوق کودکان، مظفر الوند -ماه  بهمن ۲۵
سال پر  ۱۵ یال ۱۰ نیسن نیها عمدتا توسط کودکان بزباله  افتیتا باز یآور

 ستمیس کیکنند، تحت نظر  یم افتیکار حقوق در نیا یشود، آنها برا یم
 لبه طور مثا یعنیشده اند  یکارت دارند و منطقه بند یکنند، حت یم تیفعال

 یررسمیغ یسازمانده کی یعنیرا ندارند؛  ۶حق ورود به منطقه  ۵منطقه  میت
 تواند منکر آن شود. ینم یکودکان وجود دارد که کس نیا نیب



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 اخبار دستفروشان
 

  لیدر آستانه سال نو در اردب یممنـوع شـدن دستفروش
 

را در دستور  دستفروشانسال برخورد با  انیپا یدر ماهها لیاردب یشهردار -ماه بهمن  ۷
 «رمنصفانهیغ»دستفروشان را  یجمع آور لیشهر اردب یعضو شورا کیکار خود قرار داد. 

به  لیشهر اردب یآقازاده عضو شورا میگزارش کردند که رح یدولت یهایخبرگزار خواند.
گفت  آقازاده شهر اعتراض کرده است. نیبا دستفروشان در ا سیو پل یبرخورد شهردار

مانع کسب و »نوروز  دیدستفروشان در آستانه ع یآورطرح جمع یاجرا با یکه شهردار
 «کار آنها شده است.

 

  یانتظام یرویتوسط ن پناهیدستفروش ب کیصحنه ضرب و شتم وحشیانه 
 

پناه در زیرضرب و شتم وحشیانه نیروی انتظامی تصویر یک دستفروش بی -ماه  بهمن ۱۲
می کنند، دستفروش زحمتکش فریاد می کشد: خدا وکیلی  در حالیکه دارند او را بازداشت

  !بخاطر یک لقمه نون حالل دارند چکارم میکنند

 
 

 محروم و تنها منبع درآمد او  یبا دستفروش جگرک یانتظام یرویبرخورد وحشیانه ن
 

و  انهیبه شکل وحش یانتظام یرویماموران ن در حرکتی زشت و شنیع،  –بهمن ماه  ۱۸
پرتاب کرده و بساط او که  نیزم یرا بر رو یدستفروش جگرک کیبساط   یزیآم نیتوه

 یشخص محروم است  را برهم زده و خواهان ترک محل توسط و نیتنها منبع درآمد ا
 د.نشو یم
 

 
 یچهارراه طالقان تیحما رتیبا غ یرانیدستفروشان با شعار ا ییمایراهپ

 تهران 
 

در چهارراه طالقانی تهران را مشاهده   دستفروشان محرومدر این کلیپ  -ماه  بهمن ۲۰
می کنید که با شعار ایرانی باغیرت حمایت حمایت در حال راهپیمایی هستند و از بقیه 

 هموطنان و دستفروشان درخواست حمایت می کنند.
 
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 
 

 کارگران عزیز و زحمتکش ایران
مربوط به کارگران؛ کولبران ید و از آخرین خبرهای سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کن

 مطلع شوید: و دستفروشان در ایران
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