
  

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 

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

Email: info@irankargar.com 
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 ۱۳             اخبار دست فروشان

 ۱۴          آردس  رساهن اهی سایت
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 اخبار کارگران
 

 در فروردین ماه فوالد اهواز ادامه اعتصاب و اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی

 
 

در اعتصاب  و  اعتراض تجمع، روز ۲۷که با  ۹۶فوالد اهواز در سال گروه صنعتی مقاومت شجاعانه و حق طلبانه کارگران  درپی
 .درنیسال بگ یروزها نیخرآخود را در  یدو ماه معوقات مزد اسفند ماه همراه بود، کارگران توانستند با اتحاد و همبستگی خود؛

اما از شروع سال جدید کارفرمای گروه ملی فوالد اهواز با استفاده از نیروهای امنیتی، فشار، ارعاب و سرکوب کارگران مقاوم گروه 
 ملی صنعتی فوالد را در دستور خود قرار داد.

 انیآقا. از جمله اندالورود شدهممنوعکارگران هنگام وارد شدن به کارخانه مطلع شدند که  ۱۳۹۷فروردین ماه   ۲۲روز چهارشنبه 
در زمره  و مفتول لگردیاز بخش م یو حامد باصر یاز لوله ساز یدیسع میاز ذوب، رح یشجرات مانیاز بخش دو، پ یاحیس میکر

 .کارگرانی هستند که ممنوع الورود شده اند
اقای حافظ کنعانی به پلیس اطالعات و امنیت احضار یکی از کارگران گروه ملی اهواز به نام  فروردین  ۲۲چهارشنبه همچنین روز 

  گردد.می شود که پس از چند ساعت بازجویی آزاد می 
اهواز مراجعه  یبه درب منزل سه نفر از کارگران گروه مل سیپل سیاست ارعاب و سرکوب کارگران، در ادامه فروردین ماه، ۲۳روز 

 .نان در منزل حضور نداشتندآ هیچیک ازکند که  یم

شدن تعدادی از کارگران به این مجتمع، صدها تن از همکاران آنها در فوالد اهواز دست  الورودممنوعفروردین ماه، بدنبال  ۲۵روز 
 .به اعتصاب زده و در مقابل ساختمان حراست این واحد تجمع اعتراضی برگزار کردند
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در مقابل این مجتمع بازداشت و به پلیس امنیت و اطالعات فروردین ماه، آقای رحیم سعیدی یکی از کارگران این گروه  ۲۶روز 
 .منتقل شد. در رابطه با علت بازداشت و یا اتهام این کارگر چیزی گفته نشده است

فوالد اهواز پس از بسته شدن کارتها و ممنوع الورود شدن  یصنعت یماه، کارگران گروه مل نیفرورد ۲۶ کشنبهی در ادامه، روز
برپا کردند و  یتجمع اعتراض یو در مقابل دفتر حراست و امور ادار هدیدست از کار کش ،تیریانشان توسط مداز همکار یتعداد

 .شدندهمکارانشان  یخواهان باز شدن کارتها

که از امروز  اعالم کرد یا هیشرکت طبق اطالع یکارگران، روابط عموم انیرعب و وحشت م جادیا یبرا در همان روز گرید یاز سو
 .شوندیو فسخ قرارداد م ردیگیصورت م یتجمع کنندگان و معترضان برخورد قانونبا 
 

 
 

 نیآنها به سر کار خود باز نگردند به ا یاعالم کردند تا همکاران اخراج یستادگیاهواز با ا یصنعت یکارگران زحمتکش گروه مل اما
 اعتراض و اعتصاب خود ادامه خواهد داد.

شرکت که  نیا یفقط بخش لوله ساز هیاهواز، بعلت نبود مواد اول یصنعت یدر گروه مل یاز منابع کارگر دهیبراساس گزارشات رس
 دهیکش دیاعتراض به اخراج همکارانشان دست از تول لیبه دل آنها همکه  باشدینفر در آن مشغول بکار هستند، فعال م ۴۰۰حدود 

 شدند. عاتیضا روشف و یریاند و مانع بارگ
هم اکنون سه واحد تولیدی شرکت تقریبا متوقف است اما کارگران واحد لوله سازی که فعال است در اعتراض به  دشوگفته می

اقدامات و فشارهای وارده به همکاران خود و در همبستگی با انها دست از کار کشیدند و اعالم کردند این نخستین واکنش آنها به 
 .و در صورت ادامه این وضع، دست به اعتراض های گسترده تری خواهند زد فشار، ارعاب و سرکوب همکاران خود می باشد
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 در فروردین ماه هفت تپه شکریمختلف شرکت ن یاعتصاب کارگران بخشهاادامه 
 

 
 

بدلیل عدم پرداخت مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه و عدم پاسخگویی مسئولین این شرکت،  ماه نیفروردروز سه شنبه هفتم 
 کارگران دست به اعتصاب زدند. 

دست به اعتصاب زده و در محوطه شرکت تجمع  یکشاورز یماه از صبح زود، ابتدا کارگران بخش ها نیفرورد ۸چهارشنبه روز 
 .وستندیپ نیمعترض نیهفت تپه به ا شکرین مختلف شرکت یکردند و سپس کارگران قسمتها

شدند و پس از عبور از حراست به سمت  ریبا حراست شهرک درگ به شرکت هنگام ورود تپههفت شکرین نیکارگران خشمگ
 یرستم گاردیباد یروهایهنگام ن نیدر ا شرکت به حرکت خود ادامه دادند. نیمهندس گریو د یگیو اسد ب یرستم یمنازل مسکون

توسط کارگران بود، شروع به  ییاز آنان که قابل شناسا یکیشدن با کارگران کردند و  ریشروع به درگ نیو مهندس یگیو اسدب
 کرد. یراندازیت

و به سمت منازل هجوم آوردند و باعث فرار آنها و شده  ریدرگ روهاین نیبا ا شیاز پ ترنیکارگران عقب ننشستند و خشمگ اما
 شدند. مالیا یکو نیمسئول

 ۲۰ یال ۱۵ یبراشد و و به زندان دزفول منتقل  ریدستگ کیکش یبه حکم قاض یچنان بیکارگر زحمتکش حباین اعتراضات  در
 کنند. یشوش معرف یخود را به دادستان فروردین ۱۱روز شنبه تا که مد آ یکتب هینفر از کارگران هم حکم احضار

و دو  مییایما تا کجا کوتاه م دننیبب تا نقشه است نهایتمام ا میگذاریهمکارانمان را تنها نم: اعالم کردندهفت تپه  شکریکارگران ن
 .میکنیم مشانیهفت تپه را  تقد شکریساله ن نیشرکت چند یدست
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 یهفت تپه تجمع اعتراض شکریشرکت ن یهفت تپه در ورود شکریکارگران ن یروز متوال نیسوم یماه، برا نیفرورد ۱۰روز جمعه 

به اعتصاب خود ادامه خواهند داد و  یگیشرکت از طرف اسدب یلیبا وجود اعالم تعط می گفتندتپه هفت کارگران برگزار کردند.
 نخواهند نشست. یاز پا یو رستم یگیکردن شخص اسد ب رونیتا ب

تالش کردند  یانتطام یرویکارخانه در حضور  ماموران ن تیریتالش مذبوحانه ماموران مد کیدر  ،ماهنیفرورد ۱۲ شنبهکروز ی
بود روز  ۵ها را که اعتصاب آن ی،ریکارگران به زندان و دستگ دیهفت تپه  و تهد شکریکمک به عوامل خود در شرکت ن یبرا

ضمن درهم  ثانهیاقدام خب نیا رفتنیاما کارگران با نپذ کنند. یاندازکارخانه را راه نیادرهم بشکنند و کوره بخار  شتادامه دا
 کردند. دیتوطئه بر ادامه اعتصاب خود تاک نیشکستن ا

کارگران گان ندیاز نما یکی یبخش لیهفت تپه، اسماع شکریصبح همان روز در ادامه سرکوب، احضار و بازداشت کارگران شرکت ن
 ۱۲بعدازظهر روز  ۵ساعت  شانیاحضار و ا یتماس تلفن قیاز طر تیامن سیتوسط پل زیمجتمع بزرگ کشت و صنعت ن نیا

به شرکت ممنوع  یشوش تا اطالع ثانو یقرار گرفت و بنا به دستور دادستان یمورد بازجوئ یتینهاد امن نیدر محل ا نیفرورد
ه ما نیفرورد ۱۴صبح روز سه شنبه  ۸شهرستان شوش در ساعت  یبر حضور او در دادسرا یمبن زین یکتب یا هیالورود و احضار

 .دیابالغ گرد یبه و
 نیاز مامور یگریشهر شوش به همراه تعداد د یانتظام یرویمعاونت نفروردین،  ۱۲یکشنبه  صبح  میو ن ازدهیساعت  بدنبال آن

دارد به هر  تیشوش مامور یشهر و دادستان نیتام یبا ورود به قسمت کوره بخار کارخانه، اعالم کرد بنابر دستور شورا یانتظام
 شده است کوره بخار را روشن کند. ینحو

را که از  یدارم هر کس تیدستور به کارگران قسمت کوره بخار کارخانه اعالم کرد مامور نیا یدر اجرا یانتظام یروین معاونت
 دستبند زده و بازداشت کنم. نجایکند هم یچیدستور روشن کردن کوره سرپ

شهرستان  یکه کارگران در روشن کردن کوره بخار از خود نشان دادند اما معاونت انتظام یمقاومت رغمیگزارش، عل نیهم هیپا بر
آنان به روشن کردن کوره بخار موفق شد  یهمکاران بازداشت یکارگران و موکول کردن آزاد یبه بازداشت فور دیشوش با تهد

 کند. رهکو یکارگران را وادار به راه انداز
از کارگران جهت اخراج  ییبلند باال ستیل به جای آنماند و  یبق معمول وعده ها در حد حرف باقروز ط نیپس از گذشت چنداما 

 شد.حراست داده  لیهفت تپه تحو شکریو ممانعت از ورود آنان به شرکت ن
دست همکاران خود  یهفت تپه در اعتراض به عدم آزاد شکریمختلف ن یکارگران بخشها ،ماه نیفرورد ۱۵صبح روز چهارشنبه  

 کنند. یم یخود دار دیاز ادامه تول کارگران بازداشت شده یو اعالم کردند تا  آزاد هدیاز کار کش
 
تپه از ماهها پیش به علت عدم پرداخت دستمزدهای خود و مصائب بیشماری که به هزار نفر از کارگران شرکت نیشکر هفت ۵

اند اما علیرغم تعهداتی اعتصاب زده است معترضند و بارها دست بهتپه به آنان تحمیل شده توسط کارفرمای شرکت نیشکر هفت
که فرمانداری، اداره کار و کارفرمای این مجتمع بزرگ کشت و صنعت برای بروزسانی دستمزدها و تحقق دیگر خواستهای آنان 

 ی قرار دارند.داده اند همچنان هزاران کارگر این شرکت بدلیل عدم دریافت دستمزدهایشان در شرایط مشقت بار
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 آبهتجمع بزرگ کشاورزان استان اصفهان در خوراسگان در اعتراض به نداشتن حق
 

 
 

را در بستر خشک  شانیروز اعتصاب و اعتراض خود تراکتورها نیکشـاورزان محروم ورزنه در پنجاهم ،ماه نیفرورد ۱۷روز جمعه 
 رود به نشانه اعتراض پارک کرده بودند. ندهیزا

 یروز اعتراضات خود در پل خواجو تجمع اعتراض نیکمیدر پنجاه و  گریکشـاورزان ورزنه اصفهان بار د ،ماه نیفرورد ۱۸روز 
 .گرفتآبه کشـاورزان صورت  ان در اعتراض به قطع شدن حقنهمچ یتجمع اعتراض نیبرگزار کردند. ا

که از قبل در تجمع روز  یصفهان بر اساس فراخوانکشاورزان در خوراسگان ا یماه، تجمع بزرگ اعتراض نیفرورد ۲۰صبح روز 
 .بودروز تجمع کشاورزان اصفهان  نیپنجاه و سوم ینکشاورزان داده شده بود برگزار شد. ا نیشنبه ا

تجمع شرکت کنند و قرار شده بود که کشاورزان  نیکشاورزان قرار گذاشته بودند که به همراه خانواده خود در ا یتجمع قبل در
آغاز کردند. شعار را  یتجمع قو کی شانیلهای. کشـاورزان با باورندیتجمع ب نیبا خود به ا زیابزار کارشان را ن و  و کلنگ لیب

 تظاهرات کشاورزان از این قرار بود:
 …هواست امروز! یکشاورز! رو یعزا عزاست امروز! روز عزاست امروز! زندگ –
 رود حق مسلم ماست ندهیآب زا –
 یتو ضد انقالب یآب یایتو ماف یدزی یاردکان–
 کشاورز ناله زنده رود است نیا ناله–

 اعتراض کشاورزان محروم و زحمتکش اصفهان کماکان ادامه دارد.
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 ی فروردین  ماهاخبار کارگرساری 
 
 

 

    یعدالتینسبت به ب المیگاز ا شگاهیپاال یمانیتحصن و اعتراض کارگران پ
 ۷و  ۶ یکه روزها یانتقام گرفتن از کارگران یبرا المیگاز ا شگاهیپاال تیریمد -ماه  فروردین ۵

 یاسفند ماه، دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به اعتصاب و تجمع زده بودند، تعداد
 شگاهیکارگران پاال یصدا نکهیا یماه، به جا نیفرورد ۵ اخراج کرد. دیاز آنها را در اول سال جد

رفع مشکالتشان  یو آنها را برا دهیرس نیاعتراض دو روزه شان به گوش مسئولپس از  المیگاز ا
وارد شده اند.  نیمعترض یو ساکت نمودن صدا ییاز در انتقامجو شگاهیپاال رانیمد د،یمجاب نما

 کرده اند. کاریحقوقشان از کار ب عییاز کارگران را به جرم اعتراض به روند تض یجمع ۹۷روز از سال  نیدر اول هچرا ک
 

 

  به کار یاخراج ندگانیو بازگشتن نما نیپوبل رانیکارگران ا یروزیپ 
از مطالبات معوقه کارگـران شامل دو ماه حقوق  یبخش ،روز اعتصاب نیدر دوم -ماه  نیفرورد ۶

 یجلسه شورا یبرگزار یپ در شد. زیو بهمن به حسابشان وار ید یهامعوقه کارگـران مربوط به ماه
 رضایعل ،یمیزع زیبه دستور معاون فرماندار لغو شد و پرو زیشهر، حکم اخراج کارگـران ن نیتام

 به سر کار خود بازگشتند. یاخراج ندهینما ۴ یو محسن محمد یداریجعفر پا ،یکلباس
 

 

  از کار ینسبت به اخراج ناگهان لندریس رانیکارگران کارخانه ا یتجمع اعتراض
در اعتراض  به اخراج از کار دست  لندریس رانیسه شنبه، کارگران کارخانه اروز  – ماه نیفرورد ۱۴

گفتند: امروز صبح بعد  کارگران زدند. یشهرستان ر ژهیو یدر مقابل فرماندار یبه تجمع اعتراض
که  میکرد دایشروع دوباره کار در  محل کارخانه حضور پ دیمانند سابق به ام دیع التیتعط انیاز پا
اعالم کردند  میکارگران باز کنند و به صورت مستق یآن حاضر نشدند درب شرکت را بر رو انیمتول

 .ستندیبا شما ن یادامه همکار بهده بودن شرکت حاضر  انیز لیکارخانه به دل رانیکه مد
 

 

  ها حقوق معوقه!ساوه با ماه یاخراج کارگران کارخانه مقره ساز
ساوه دراعتراض به  یاز کارگران کارخانه مقره ساز یتعداد، روز سه شنبه – ماه نیفرورد ۱۴ 

معترض  کارگران شهر تجمع کردند. نیا یمقابل فرماندار ،اخراج از کار با ماه ها حقوق معوقه
عدم پرداخت  و دیسال جد نشدن قراردادشان در دیساوه دراعتراض به تمد یکارخانه مقره ساز

 یکارفرما شود،یگفته م برگزار کردند. یتجمع اعتراض ساوه یمقابل فرماندار ،ها حقوقشانماه
 یحساب و بده هی، اقدام به تسو۹۵سال  یانیپا یروزها نیساوه در آخر یسازشرکت مقره

شده و به  یقرارداد تلق دیو تمد یعدم همکار یکرد که به معنا ۹۷سال  رماهیخرداد و ت خیکارگران در قالب چک بلند مدت به تار
 نشده است. میکارگران تنظ نیبا ا یادامه همکار یراب یقرارداد د،یرغم گذشت دو هفته از سال جد

 

 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 ماه  نی فرورد یاخبار کارگر ریسا
 

 حامل کارگران به دره  بوسینیمصدوم در حادثه سقوط م۱۴دو کشته و 
در  مهیحک یبیب ینفت دانیم ییایجغراف تیدر موقع یسانحه رانندگ کیدر  -ماه  فروردین ۱۹

 رانیا یحفار یفتح شرکت مل ۲۲ یدو نفر از کارگران دستگاه حفار راحمد،یو بو هیلویاستان کهگ
روز  ۱۹حامل کارگران به دره ساعت  بوسینیسقوط م حادثه مجروح شدند. زینفر ن ۱۴کشته و 
نفر از کارکنان نوبت  ۱۶حامل  بوسینیخارج شدن م جهیماه در نت نیفرورد ۱۹ کشنبهیگذشته 

به  یحفار یشرکت مل یامداد یروهاین یحادثه ازسو نیجاده اتفاق افتاد. مجروحان ا یاصل ریاز مس یدستگاه حفار نیشب ا
 اند.شده منتقل یمراکز درمان

 

 ی مقابل استاندار هیکارگران کارخانه فوالد اروم یماه حقوق معوقه! و تجمع اعتراض۱۱ 
در ادامه  هیماه، کارگران کارخانه فوالد اروم نیفرورد ۱۹شنبه یکروز  -ماه  فروردین ۲۰

 یبار مقابل استاندار نیچندم یشان نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالبات برااعتراضات
ماه حقوق   ۱۱ هیفوالد اروم یکارگران گروه صنعت  برگزار کردند. یتجمع اعتراض یغرب جانیآذربا

 یشدن از کارفرما دیمطالبات خود هستند، پس از ناام یدر پ ۹۶ماه  رویشهر ۱۱طلبکارند و از 
به مشکالتشان شدند  یدگیرفته و خواستار رس یخود به سراغ اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماع

 یبه ساختمان استاندار تیدر نها گر،یمرحله د نیکرده و پس از گذشتن از معبر خانه کارگر و چند دایها ادامه پ یریگیپ نیکه ا
 .دیرس یغرب جانیآذربا

 

  دیجهان زنجان با شروع سال جد یشروع اخراج کارگران در روغن نبات 
مختلف از کار اخراج  یاز کارگران را به بهانه ها یکارفرما تعداد دیدر سال جد -فروردین ماه  ۲۰

ها که مشکالت را به رسانه یهر کارگر ،یدیواحد تول نیاز کارگران ا یکیکرده است. به گفته 
 کیماه  نیفرورد ۲۰دوشنبه  روز .کندیبا آنها در ارتباط باشد را کارفرما اخراج م ایاعالم کند و 

هم آغاز  روین لیآغاز شده تعد دیشرکت در سال جد دیتول یرابطه گفت: از وقت نیمنبع آگاه در ا
 اند.جهان اخراج شده ینه روغن نباتمختلف از کارخا یهاشده و چند نفر به بهانه

 

  ۹۶درسال  یفرقان یکارگر گروه نساج ۶۰۰و هراس  میقرارداد و ب دیعدم تمد
 یفرقان یکارگران گروه نساج یماه  امسال، قرارداد کار نیدر شروع فرورد -ماه  فروردین ۲۲

 نیکارگر شاغل در ا ۶۰۰مسئله باعث شده تا حدود  نینشده است و هم دیتمد نیدر استان قزو
شامل  یفرقان یگروه نساج کارگران خود بشوند. یشغل تینگران وضع  یمجموعه نساج

نخ »و  «رانیا یلیبافت تکم عیصنا»، «نخ البرز»، «نخ البرز اسی»، «نخ اسی» یهاکارخانه
 .شودیم« پاسارگاد

 
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 ماه  نی فرورد یاخبار کارگر ریسا
 

 ی کاریدر انتظار اخراج و ب رانیا یکارگر کنتورساز ۸۰
 یکارفرما اسام ران،یا یدر کارخانه کنتورساز یبه دنبال ادامه بحران مال -ماه  فروردین ۲۳

اخراج قرار داده است. از قرار  ستیسال در ل ۱۰تا  ۵را با سوابق  یکارگر قرارداد ۸۰کم دست
  .شوندیم کاریماه پس از خاتمه قرارداد کارشان ب بهشتیارد یدر ابتدا انکارگر  نیمعلوم ا

آنچه  لیگذشته به دل کماهی یکارگر مشغول به کار هستند اما ط ۲۴۰حدود  یدیواحد تول نیدر ا
 نیکارگر ا ۸۰کم دست یاسام شود؛یعنوان م« رکود بازار فروش محصوالت»کارفرما  یازسو

 قرار گرفته است. راجاخ ستیدر ل یماه جار انیتا پا یدیواحد تول
 

  ۱۳۹۶ماه دستمزد سال  ۲ افتیبه عدم در« اهورا دارو»اعتراض کارگران 
است؛ مطالبات  یاهیگ یهادارو دکنندهیکه تول« اهورا دارو»نفر از کارگران  ۶۰ -ماه  نیفرورد ۲۶

 افتیدر ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ یسالها یدیخود را به همراه دو سال ع ۱۳۹۶بهمن و اسفند سال  یمزد
از کارگران و کارکنان متخصص شرکت اهورا دارو در تهران گفتند: کارفرما از  یاند. جمعنکرده

به سبب داشتن قرارداد  ما را پرداخت نکرده و ما یمطالبات مزد(  ۱۳۹۶ماه سال گذشته )  همنب
 .میستیبرخورار ن یشغل تیماهه( و روزمزد از امن کیکار موقت )

 

 ی شغل یفینسبت به بالتکل رازینرگس ش یکارگران کارخانه روغن نبات یتجمع اعتراض 
اعتراض به متوقف شدن خطوط  در کارگران كارخانه روغن نباتي نرگس شیراز -ماه  فروردین ۲۷

این  كارگران فارس دست به تجمع زدند. یماه حقوق مقابل استاندار ۳عدم پرداخت  تولید و
كارخانه مي گویند روغن نباتي نرگس شیراز همچنان در تعطیالت نوروزي به سر مي برد و بعد از 

سال قبل  ۸-۷روغن نباتي شیراز كه تا  كارخانه عید حتي یك لیتر روغن تولید نكرده است.
محصوالت خود را با نام تجاري نرگس شیراز روانه بازار مي كرد سالهاست حال و روز خوشي 

  رد. ندا
 

  استاندار یهاوعده رغمیعل یکارگران اخراج یفی، ادامه بالتکل المیگاز ا شگاهیپاال
همچنان نامشخص  المیگاز ا شگاهیپاال یکارگر اخراج ۱۱بازگشت به کار  فیتکل-ماه  فروردین ۲۷

بدون  هاینفر از اخراج ۷که پس از تجمعات هفته گذشته مقرر شد  ندیگویکارگران م نیا است.
از قرار معلوم، ظهر روز  .ستیوعده ن نیاز تحقق ا یشرط به سر کار بازگردند اما هنوز خبر

و قرار است  دهدیجلسه م لیتشک المیا یدر استاندار یکارگر ونیسیکم نیفرورد ۲۷دوشنبه 
 میدواریام ندیگویکارگران م بشود. یبررس ونیسیکم نیدر ا هایموضوع بازگشت به کار اخراج

که وعده داده بودند به سر کار بازگردند  ینفر ۷مان شود. هم آن امروز مثبت باشد و منجر به بازگشت به کار همکاران جلسه جهینت
 کار هستند، مشخص شود. یکه عضو شورا گرینفر د ۴بازگشت به کاِر  فیو هم تکل
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  اخبار کولبران
کولبر زحمتکش کیشدن  یبه کولبران در مرز سردشت و زخم یانتظام یروین کیشل    

 

 نیاز کولبران ُکرد در مرز سردشت در کم یماه، گروه نیفرورد ۴شامگاه شنبه –ماه  فروردین ۴
لقمان »کولبر زحمتکش به نام  کی روها،ین نیا کیشل جهیافتادند و در نت یانتظام یروهاین

 شده است. یبه شدت زخم« ربط»از توابع « شموله» یساله و متاهل اهل روستا ٣٧« محمدزاده
ران و  هیحادثه شده، از ناح نیدچار ا« زرد یکان» یروستا یکولبر زحمتکش که در حوال نیا

 .افتیسردشت انتقال  مارستانیبه ب یو جهت معالجه پزشک یشکم زخم
 

  «یمانیسل میابراه»کولبر به نام  کیو جان باختن  یانتظام یروین میمستق کیشل
از کولبران  یگروه یانتظام یرویماموران ن ماه،نیشامگاه دوشنبه ششم فرورد – فروردین ماه ۶

کولبر به نام  کیبه کولبران ،  روهاین نیا میمستق کیشل جهیرا هدف قرار دادند که در نت
 از توابع سردشت در دم جان خود را از دست داد.” زرد یکان“ یاهل روستا ”یمانیسل میابراه“
 زرد مورد اصابت قرار گرفت. یکه در ارتفاعات کان باشدیپنج فرزند م یمتاهل و دارا ؛کولبر نیا
 

  جهــت معالجه یمالدر انتظــار کمک نیم یکولبر قربان
معالجه  یهانهیپرداخت هز ییتوانا یفقر و تنگدست لیکولبر به دل کی - فروردین ماه ۱۵

ساله فرزند خضر  ٣٦ ”دیلقمان وح“کولبر به نام  کی،  دهیگزارش رس براساس ندارد. یپزشک
معالجه  یپا و چشم راست خود را از دست داده، برا کی نیانفجار م یکه درپ رانشهریاهل پ
ماه آبان ۲۹که روز دوشنبه  باشدیو فرزند مد یکولبر دارا نیا دارد. یبه کمک مال ازین یپزشک
شده  نیدچار حادثه انفجار م رانشهریپ” خدا یکان“در کوهستان  یکولبر نیدر ح ۱۳۹۶سال 
 است.

  در کردستان و توسعه یبار اقتصادفاجعه تیشاخص وضع یکولبر
حتما متوجه  د،یاهم داشته یاجمال یریسال گذشته س یاگر در خبرها –ماه  فروردین ۲۶

نشده باشد.  یادر ارتباط با کولبران رسانه یکه خبر افتی توانیرا م یکه به ندرت روز دیاشده
 یمختلف در کردستان کشته و زخم لیکولبر به دال ٢١٢، (۱۳۹۶سال گذشته) یمطابق آمار، ط

کشته  ینظام یروهاین میمستق کیشل یتعداد کولبران درپ نیشتریآمار، ب نیشدند. بر اساس ا
که  ردیگیصورت م یقرار دادن کولبران  و کشتن آنان در حال کیشل هدف اند.شده یو زخم

مجبور به کار  ران،یا نیدر مناطق ُکردنش یکاریو ب یشغل یهانبود فرصت ،ینامناسب اقتصاد تیوضع لیشهروندان به دل شتریب
 .کنندیو با خطر مرگ دست و پنجه نرم م شوندیم یکولبر
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 اخبار کودکان کار
 

 !یاسالم یدر نظام جمهور «یوگیبکودک» دیو واژه جد یکودک آزار
 

با آنکه ازدواج کودکان از نظر کارشناسان و مدافعان  -فروردین ماه  ۱۳
 یاسالم یشود، در نظام جمهور یمحسوب م ”یآزار جنس“حقوق کودک 

است. البته  یقانون یسالگ ۱۵و پسران از  یسالگ ۱۳ازدواج دختران از 
 صیو با تشخ یاذن ول با“ ز،ین نیسن نیازدواج دختران و پسران قبل از ا

اما در  ، مجاز شمرده شده است.”ت مصلحت کودکیدادگاه منوط به رعا
و  کنندیشده ازدواج م ادی نیسن ریکه در ز یپسران ایدختران و  انیم

د که به هستن یرسد، تعداد یهزار مورد م ۴۰هر سال شمار آن ها به 
 .شوندیشناخته م ”وهیب“مرگ همسر  لیدل
 

 خبر(! کیبه  زدی یبر واکنش شهردار ی)نقدیریپذتیو مسئول ییپاسخگو یجابه یو فرافکن هیتوج
 

 کیاز  یریتصو یمجاز یگذشته در فضا یدر روزها -فروردین ماه  ۱۶
 یزیکودک در حال رنگ آم نیداد ا یکودک کار منتشر شد که نشان م

 یروابط عموم یمجاز یاست بعد از اعتراض در فضا زدیدر  ابانیجداول خ
به  یمجاز یو انتشار آن در فضا ریتصاو نیدر ارتباط با ا زدی یشهردار

 یها و افراد در فضارسانه طنتیر حاصل شیتصاو نیا” خبرنگاران گفت:
مشغول  دیکودک، کارگر و در شب ع نیاست و احتمال داد پدر ا یمجاز

 “بوده و فرزندش را همراه خود برده است.  ابانیجداول خ یزیآمگرن

 
 درد نیطرف یکودکان زباله گرد؛ صحبتها فرجامیقصه پردرد و عاقبت ب

 

انگار  ند؛یبیسرش در سطل زباله است؛ انگار ما را نم -ماه  فروردین ۱۹
است؛ غافل است فقط سرگرم زباله  هایو ماف ایاز دن ند،یبیکس را نم چیه

داشته باشد؛ اما  دیاز پانزده سال نبا شتریب یکنیکه نگاهش م کیاز نزد
و چروک و  نیپر از چ اه،یاست؛ خموده و س رتریگردش پدستان زباله

 یگرد در منطقه پنج شهردارزباله یکودک نیدستانِ غمگ ن؛یگغم یایزوا
 زباله کوچک شده.سطل  کیتهران که جهانش به اندازه 

از توابع تربت جام در  ییاهل روستا کندیم یرا احمد معرف خودش
است که تهران آمده و  یسِن کم، سه سال نیبا هم ؛یخراسان جنوب
 .کندیتر مگرد را مبهمنقاط مبهم کار کودکاِن زباله کند،یم تیو روا دیگویزباله است؛ آنچه او از خودش م یآورمشغول جمع
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 اخبار دستفروشان
 
 

 سوسنگرد  یانتظام یرویآن توسط ن فیموتور توسط جوان دستفروش و ممانعت از توق دنیبه آتش کش
 

موتور توسط جوان دستفروش و ممانعت از  دنیبه آتش کش -ماه فروردین  ۹
 ۹، براساس گزارشات رسیده روز سوسنگرد یانتظام یرویآن توسط ن فیتوق

 یانتظام یرویمامور ن نکهیپس از ا یدستفروش سوسنگردجوان  فروردین ماه، 
اما حاظر نشد آن را بدست  دیکرد آنرا به آتش کش فیرا توق کلتشیموتورس
 .بسپارد یانتظام یرویمامور ن

 
 

 آب لگدمال شده  یدر جو شیهایمادر دستفروش که سبز هیجالد؟ گر ای یمامور شهردار
  

 یمادر دستفروش تنکابن کی هیجالد؟ گر ای یمامور شهردار –ماه  فروردین ۱۵
ماه، مأموران  نیفرورد ۱۵ روزاست.   آب لگدمال شده یدر جو شیهایکه سبز
و لگدمال  ختندیآب ر یزن دستفروش را در جو نیا جاتیتنکابن سبز یشهردار

آور است و خودش تنها نان ماریکه همسرش ب دیگویکردند.خانم دست فروش م
 خانواده است.

 
  النیدر گ یدردناک یك دستفروش محروم ویلچر یصحبتها

 

که نقص عضو  النیدستفروش محروم در گ کی پیکل نیدر ا –فروردین ماه  ۲۶
از  د،یگو یکه از مشکالتش م دیکنیکند را مشاهده م یتردد م لچریاست و با و

 نیدر چن یدگیکه مسئول رس ییگانهاردر ا ییو نارسا یتوجه یب اینبود و 
 یو جمع آور یپدرش مجبور به زباله گرد نکهیو ا دیهستند تا فقر شد یموارد

 است. یگذزان زندگ یبرا یلقمه نان نیتام یبرا عاتیضا
 :دیگو یمظلومانه م  او
 “پدرم خودش آشغال جمع میكنه، مستأجریم، بهزیستى زیاد كمك نمیكنه ”
که به  یازمندیمحروم  و افراد ن یهاکودکان و خانواده یخود برا یها و ثروت مل ییدارا ممینیکه از م ستین ـرانیحق مردم ا ایآ

 مشکل دارند استفاده کنند؟ یلحاظ جسم
 
 



 

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان 

 
 ایرانو زحمتکشان کارگران 

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

 
 

 

 http://bit.ly/2EmIHq3  :پیج

  

 توییتر:
 

@irankargar 

 گوگل پالس:

 
http://bit.ly/2rZPgFH 

 وبالگ :
 

  کانال تلگرام:

http://irankargar96.blogspot.ca 
 
@irankargar96 

 
  

 
  


