
  

 

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

بر حق ما گردانندگان سایت ایران کارگر؛ از مبارزات صنفي و سندیكایي کارگران و مطالبات 
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 
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 فهرست مطالب
 ۲            بحران بی آبی
 ۷            اخبار کارگری
 ۱۰            اخبار کولبران

 ۱۱              اخبار کودکان کار
 ۱۲             اخبار دست فروشان

 ۱۳           آردس  رساهن اهی سایت
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 است فراگرفته را ایران شهرهای آبیبی بحران
 

شهر حاضر شده  نیمقابل مسجد جامع ا آشامیدنی در آب یو شور ابیبیخرمشهر در اعتراض به  مردم ۱۳۹۷ رماهیت ۸روز جمعه 
شورتر  اریآب شرب شهرستان بس» خرمشهر شدند. آنان اظهار داشتند:  یدنیآب آشام تیفیشدن وبهبود ک نیریو خواستار ش
 داشتند. تیشکا زیمعترضان از کمبود آب ن نکهیعالوه بر ا« .  دده یم یبد اریبس یواز مناطق ب یاریشده و در بس

مردم را به شدت دچار مشکل کرده و  یدنیآب آشام یشاخصها یفیو افت ک یشور شیافزا» کردند:  دیمعترض تاک شهروندان
 «.عاجل انجام دهند یمعضل اقدام نیرفع ا یبه دور از شعار و وعده برا دیمسوالن امور با

 مواجه هستند. کندیم دنیقابل آشام ریبد آب که آب را غ یو بو یبا شور زین یآبادان شهروندان
 کروموسیهزار م ۱۲به  ۱۳۹۷ رماهیت نهمتا  هفتمسه روز پنجشنبه تا شنبه  یآب( شبکه خرمشهر و آبادان ط ی)سخت ec زانیم

 قابل استفاده بوده است. ریشهرستانها غ نیدر ا آشامیدنیه عمال آب ک دهیبرابر حد مجاز رس ۶ یعنیبر متر مکعب 
 این شهرستانفرماندار  ۱۳۹۷ رماهیت ۸خرمشهر، روز جمعه  یابانهایدر خ هزاران تن از مردممردم و حضور  یبدنبال اعتراض عموم

تالش  یکه مثل همه دولتمردان روحان یآمد. و ابانیبه خ نیدروغ یدهایمردم، با وعده و وع یاعتراض یساکت کردن صدا یبرا
 کسرهیقرار گرفت و مردم  یجلوه دهد مورد اعتراض عمومبه اوضاع خونسرد و مسلط  اخود ر ؛چندش آور یبا لبخندها کردیم

 «.میخوا ینم میخوا ینم اقتیل یمسئول ب »:سردادند ادیفر
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که تظاهرات و  دادینشان م یشد بخوب یبه دست مدست  یمجاز یآن بصورت گسترده در فضا یها پیها که کلصحنه نیهم

 است.  زیاعتراض مردم کامأل مسالمت آم
 یروهایهستند ن ابانینخورده و کماکان در خ بیو اساس فرماندار فر هیپا یب یمشخص شد که مردم با حرفها یبعد و وقت یساعات
که از  یحکومت ز،یاشتراک وجه تأمل برانگ کیدر  نیبنابرا مختلف مستقر شدند. یرهایدر مس ،سرکوب تظاهرات برای یانتظام

لعن و  دیزیزند و به دروغ بر  یم یاز تشنگ نیخود دم از کربال و زبان خشک شده امام حس یایو ر ریتزو یبام تا شام در بلندگوها
گاز اشک آور و ضرب و شتم  کیبود را با شل یدنیشان آب نوشکه تنها مطالبه یپاسخ مردم؛ به شیوه یزیدی؛ فرستد یم نینفر

 داد. نیمعترض
شد و شهر حالت  دهیبه خشونت کش یتیو امن یانتظام یروهایمردم توسط ن زیمسالمت آم ییمایتظاهرات و راهپ بیترت نیا به

با و  یبا دست خال؛ نداشتند یانتظام ماموران وحشی ضدشورش وجز مقابله با  یاکه چاره زیجنگ زده به خود گرفت. جوانان ن
 خواسته هاشان استفاده کردند. انیب یو از حق مشروع خود برا رداختندسنگ به مقابله با آنها پ پرتاب

 
 

توسط گلوله  مینفر به ضرب مستق ۳دستکم  ،یافتیدر هایگزارش کشید براساس ۱۳۹۷ ریت ۹شنبه شب ادامه این اعتراضات به 
 .شدند ریدستگ زیاز جوانان ن یمجروح و تعدادنیروهای سرکوبگر انتظامی؛ 

 
 زندیخیم پا به خوزستان یشهرها پاسخ

 .ندکرد تیحما خرمشهر در معترضین از و بپاخاستند خوزستان مختلف یشهرها خرمشهر، معترض جوانان و مردم سرکوب دنبال به
 كارون. یا فدایت جانم و خون با خرمشهر، یا فدایت جانم و خون با دادند: یم شعار و  هکرد تظاهرات ینادر ابانیخ در اهواز مردم

 دند.ز تظاهرات به دست و برخاستند خرمشهر معترض و تشنه مردم از تیحما به یخورموس و سربندر ماهشهر، یشهرها مردم
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 ۱۶ شنبه روز عصر  شد. کشیده نیز کازرون و برازجان شهرهای به همچنین و خوزستان استان شهرهای دیگر به آبیبی به اعتراض

 در تجمع نیا در مردم نمودند. مارستانیب دانیم در یبزرگ یاعتراض تجمع به اقدام یآب یب به اعتراض در برازجان مردم ۱۳۹۷ ریت

 در یاستان نیمسئول یتیکفا یب و آب کمبود از آمده بوجود بحران به نسبت مختلف یشعارها سردادن با برازجان مارستانیب دانیم

  نمودند. اعتراض مشکالت نیا حل

 
 

 اعتراض پاسخ سرکوب
 توسط کشور یعیطب منابع تمام چپاول و هایدزد کالن لیبدل و حکومتی اندرکاران دست و نیمسئول و مقامات یتیکفا یب هیسا در

 گستر دامن ادیاعت و فقر و یکاریب بر عالوه ،لبنان و سوریه همچون کشورهایی در یعموم یثروتها کردن نهیهز نیهمچن و نظام سران

 است. گرفته فرا را شهرها عموم آب کمبود داغ، یتابستان یفرسا طاقت یگرما در نکیاهم ،کشور سراسر در
 و اعتراض به مسئول یارگانها و دولت یاقتیل یب و یتیکفا یب و آب کمبود به نسبت مردم کشور، مختلف نقاط در شهرها اغلب در

 یبهداشت مصارف و دنیآشام یبرا آب که باشند یمردم یپاسخگو نکهیا یبجا مقامات و دولت موارد، همه در اند. برخاسته تظاهرات
 دهند.می پاسخ نیخون سرکوب با را یاعتراض هر مسلح یانتظام یروین اعزام با ؛ندارند

 
 ست؟یمحصول چ یآبیبحران ب

است. امروزه  اقتیلیحاكمیت مسئوالن بدزدی و چپاول منابع طبیعی، ثروت های ملی و همچنین حران آب محصول چهل سال ب
برخی كشاورزي مواجه هستند. به اعتراف  و یدنیحتي شهرهاي شمالي كشور هم با بحران آب آشام که میمتاسفانه شاهد آن هست

ها و غارت مردم، ویه براي پركردن جیب آخوندها وآقازادهرسازي بيها و شهركآبي كشور، سدسازيعامل اصلي بي مقامات نظام،
مواجه شده است. طبق  ریسال اخ نیچند یدر ط یاسابقهکم یآبیبا ب النیلنگرود در استان گ« اطاقور»است.  بعنوان نمونه، شهر 
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 نیا یآبه علت بحران کمبا حاال ام شد؛یم یاریآب یعیو چهارده چشمه طب« اطاقور»منطقه با رودخانه  نیا یزارهایگزارشات، شال
 اند.منابع خشک شده

 ۷۰مجاز, سهم  ریهزار چاه غ ۳۰۰, حفر رانیبحران آب در ا جادیعوامل مختلف در ا یبررس»: تیر ماه نوشت ۱۴ سنایا یخبرگزار
ها و خطا در استقرار فوالد مبارکه و ذوب آهن در تاالب زیدر حوضه آبر یهایبحران آب، سدساز جادیغلط در ا تیریمد یدرصد

در مصرف منابع آب و فشار اشتغال کشور بر مصرف  ینگریدر موضوع توسعه, بخش ینیسرزم شیبه آما یتوجهیب ،یفالت مرکز
  «.ردیگ مورد توجه قرار دیمربوط به بحران آب است که از منظر کارشناسان با یمحورها نیمنابع آب از جمله مهمتر

هاي به رفسنجان است تا باغ انتقال آنمعاون اول روحاني و  یرینمونه دیگر، بردن آب كارون و دزدیدن آب توسط اسحاق جهانگ
بر سر  ییپسته رفسنجان را نجات دهد. اگر به همین پروژه نگاه كنید، متوجه خواهید شد كه انتقال آب کارون به کرمان، چه بال

 .آورده است یاریچهارمحال و بخت ومردم منطقه و جانداران خوزستان 
مردم  دیآب به کشاورزان، جهان شاهد اعتراضات شد هیاز اعتراضات و تظاهرات کشاورزان ورزنه اصفهان به خاطر ندادن سهم پس

 ریخوزستان به سا یعنی ،کشور یهااستان نیتراز پرآب یکیبود. کمبود آب در  یدنیدر خرمشهر و آبادان به علت نبود آب آشام
قابل فهم است که بحران آب در  ی. به سادگافتیگسترش  النیمازندران و گ شهرهایی در استانهای نقاط کشور از جمله زنجان و

 حکومت دارد. نیا یضد مردم یهااستیدر س شهیر ز،یقبل از هر چ ران،یا
 

 ست؟یخوزستان چ یو بخصوص شهرها رانیکمبود آب در ا تیواقع
 یبرا نیننگ یبه مردم خوزستان، بستن قراردادها ژهیو به و ایران به مردم جنوب های حاکمیت والیت فقیه در ایران؛یکی از خیانت

مربوط  یمحمد خاتم یجمهور استیقرادادها به دوره ر نیاز ا یبخش و عراق و . . . است. تیفروش و انتقال آب خوزستان به کو
حبیب اهلل بیطرف،  انیکه م یشد. قرارداد یارسانه تیانعقاد قرارداد خائنانه فروش آب خوزستان به کو ۱۳۸۲آذرماه . در شودیم

هزار  ۹۰۰ایران متعهد شد روزانه »و براساس آن  دیبه امضا رس  صباحو وزیر انرژي كویت شیخ احمد ال کابینه خاتمیوزیر نیروي 
 «.ت قرار دهدمتر مكعب آب آشامیدني در اختیار كوی

خطه  نیاست که  خوزستان تشنه است و روزانه مردم ا یدرحال تیآب خوزستان به کو فروش داد خائنانه و وطن فروشانهرعقد قرا
بلکه بصورت  یرسم یاز آب خوزستان نه بر اساس قراردادها یادیحجم ز .ندیآیم ابانیآب به خ یو قحط یکم آب یآب اعتراض بهدر 

کامل  نهی. هزگرددیعراق مثل کربال و بصره منتقل م یجنوب یاز خوزستان به شهرها« ینذر»عنوان و به کجانبهی یهاپرداخت
  .باشدیم گانیکامأل را یانتقال آبشده و  نیتأم حاکمان ایرانپروژه انتقال آب به کربال و بصره توسط 
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 ی خرداد  ماهاخبار کارگرساری 
 
 

 

 دهم شگاهیمقابل پاال یدر تجمع اعتراض یپارس جنوب ۱۹شده فاز  کاریحضور کارگران ب
روز  نیچهارم یبرا ،۱۳۹۷تیر  ۲ روز شنبه یپارس جنوب ۱۹فاز  شده کاریکارگران ب - ماه ریت ۲

کارگران  یتجمع اعتراض یافتیدهم تجمع کردند. بر اساس گزارش در شگاهیمقابل پاال یمتوال
 بودند، وارد روز چهارم خود شد. تجمع کرده شگاهیکه مقابل پاال یپارس جنوب ۱۹فاز  کارشدهیب
و حراست  یدر بخش نگهبان نیاز ا شی، پبودنفر  ۲۰کارگران معترض که تعداد آنها حدود  نیا

 اند.شده کاریدهم، ب شگاهیپاال یبرداربا شروع بهره یمشغول به کار بودند؛ ول
 

 

 یفریمسکن کارگران شرکت برق تهران مقابل دادگاه ک یتعاون یاعضا یتجمع اعتراض
 کشنبهیصبح روز  ۱۰مسکن کارگران شرکت برق تهران از ساعت  یتعاون یتجمع اعضا -ماه  تیر ۳
هزار نفر از جمله کارگران، مقابل  ۲۰از  شیمسکن به ب لیدر اعتراض به عدم تحو ۱۳۹۷ رماهیت۳

اعتراض خود،  لیاز آنها در مورد دال یجمع برگزار شد. ام،یخ ابانیدر خ ۱شماره  یفریدادگاه ک
هزار نفر  ۲۰از  شیب فیاما تکل گذردیها مآپارتمان لیها از موعد تحوسال نکهیبا وجود ا»گفتند: 

 «.ستیمشخص ن اند،دهیکه به صورت آزاد آنها را خر یاز کارگران و افراد
 

 

 «ناز نخ»کارگران  یتجمع اعتراض
در  یفیدر اعتراض به بالتکل« نخناز»از کارگران کارخانه  یشنبه، شمارصبح روز سه – ماهتیر  ۵

به تجمع  نیقزو یو عدم پرداخت مطالبات خود، مقابل ساختمان استاندار یشغل تیوضع
اعالم  لیسال است تعط نیچند یدیواحد تول نیا نکهیا رغمی: علگفتندیپرداختند. کارگران م

مطالبات مختلف از پرداخت  یهاشرکت به بهانه رانیاند؛ مدشده فیبالتکل ارگرانششده و ک
 .کنندیم یخودار کارگران

 

 

 خود یشغل تیبه وضع« البرز یبندبسته»و « پرس یتول» یهااعتراض کارگران کارخانه
البرز در  یواقع در شهرک صنعت« البرز یبندبسته»و « پرس یتول»کارگران دو کارخانه – ماه تیر ۹

، ابتدا مقابل ساختمان ۱۳۹۷ماه  ریت ۹خود و کارخانه، صبح روز شنبه  یشغل تیاعتراض به وضع
 کارگران .دزدن یشهرستان البرز دست به تجمع اعتراض یاداره کار و سپس مقابل فرماندار

 یلیعالم تعطبا ا ۱۳۹۷خرداد ماه  ۹دو کارخانه، کارفرما از روز  نیمشکالت ا شیکه با افزا ندیگویم
 فرستاده است. یاجبار یرا به مرخص یدیدو واحد تول نیکارگر ا ۵۰۰موقت کارخانه، حدود 
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 ی خرداد  ماهاخبار کارگرساری 
 

 یمقابل شهردار اصفهان یاعتصاب رانندگان اتوبوسران
و  یشهردار در اعتراض به عدم تحقق وعدهاصفهان  یرانندگان اتوبوسران -ماه  تیر ۱۰ 

اصفهان تجمع  یمعوقه رانندگان، مقابل شهردار مهیبر پرداخت حق ب یاصفهان مبن یاستاندار
اتوبوس  رانندگان اصفهان برگزار شد. یاتوبوسران یکارگر یشورا وانتجمع به فراخ نیکردند. ا

اصفهان  یشهردار یرا مقابل ساختمان اصل شانیهاو اتوبوس دهیدست از کار کش یشهردرون
 ند. ه بوداعتصاب کرد زیاصفهان زمستان سال گذشته ن ی. رانندگان اتوبوسرانمودندنپارک 

 

  افتادهعقب یاصفهان نسبت به عدم پرداخت دستمزدها لیاکریاعتراض کارگران پل 
در  ۱۳۹۷تیر  ۱۱ اصفهان که صبح روز دوشنبه لیاکریاعتراض کارگران شرکت پل - ماه ریت ۱۱

حاکم بر  تیو وضع یبه عدم پرداخت معوقات مزد اعتراضشکل گرفت،  یتجمع کارگر کی
است که صبح روز  یشده است حاک یاباره رسانه نیکه در ا یشرکت، اعالم شده است. گزارش

موجود و عدم  تیاصفهان در اعتراض به وضع لیاکریپل شرکتاز کارگران  یجمع رماه،یت ازدهمی
 زدند.  یصنفدست به تجمع  ،یپرداخت معوقات مزد

 

  گچساران در اعتراض به اخراج و عدم پرداخت مطالبات معوقه یمیپتروش یتجمع کارگران اخراج
، مقابل ۱۳۹۷ رماهیت ۱۳شهرستان گچساران، ظهر روز چهارشنبه  یمیمجتمع شرکت پتروش یکارگران اخراج -تیر ماه  ۱۳

  شهرستان در اعتراض به اخراج و عدم پرداخت مطالبات معوقه خود، تجمع کردند. نیا یفرماندار
از  ینفت ساران، ظهر روز چهارشنبه، شمار یگروه محل یاساس گزارش منتشر شده از سو بر

 یشهرستان گچساران با تجمع مقابل فرماندار یمیمجتمع پتروش یسازه بتون یمانکاریکارگران پ
مشکالت خود توسط فرماندار و پرداخت مطالبات معوقه و بازگشت  دنیشهر، خواستار شن نیا

  سرباز زد. ییفرماندار از مالقات با کارگران و پاسخگو امابه کار شدند. 
 

 ی نسبت به مطالبات مزد وانیمر یتجمع کارگران شهردار 
مقابل دفتر   ۱۳۹۷تیر  ۱۶ که صبح روز شنبه وانیمر یتجمع کارگران شهردار - ماه ریت ۱۶

گزارش  بنا بهود. ب شانیشهر بر گزار شد، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزد نیا یشهردار
در اعتراض  وان،یمر ینفر از کارگران پاکبان شهردار ۳۰به  کیمنتشر شده، صبح روز شنبه نزد

 ردند.برپا ک یتجمع اعتراض یمقابل دفتر شهردار شان،یمزد الباتنکردن مط افتیبه در
 شانِیاز معوقات مزد یبخش ،یماه دستمزد پرداخت نشده سال جار۲کارگران عالوه بر  نیا

کمبود بودجه و مطالبات  ،ی. شهردارانددریافت نکرده زینرا  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۵ یهابه سال طمربو
 کارگران عنوان کرده است. نیدر پرداخت دستمزد ا ریوصول نشده را علت تاخ
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 ی خرداد  ماهکارگراخبار ساری 
 

  ماههنیو پاداش چند یدیع ،یدزفول در اعتراض به معوقات مزد یکارگران شهردار یتجمع اعتراض
 نیا یشنبه، مقابل فرمانداردزفول در روز سه یکارگران شهردار یتجمع اعتراض - ماه ریت ۱۹ 

 نیحقوق چند نکهیسال سابقه کار، عالوه بر ا ۱۰از  شیکارگران معترض با ب نیشهر برگزار شد. ا
و سنوات سال  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۵ یهاو پاداش سال یدیشان به آنها پرداخت نشده است، عماهه

نفر  ۱۰۰ یتجمع اعتراض نیکننده در ااند. تعداد کارگران شرکتنکرده افتیدر زیخود را ن ۱۳۹۴
که از مناطق مختلف شهر  یشهردارسبز  یکارگران  فضا یتجمع اعتراض نیا در اعالم شد.

 . کردندکارگران، اعتراض  یشتیبه مشکالت مع یدگیدزفول، گرد هم آمده بودند، نسبت به عدم رس
 

  اخراج  دیفومنات در اعتراض به تهد یو بافندگ یسندگیکارگران کارخانه ر یتجمع اعتراض
 دیفومنات در اعتراض به تهد یو بافندگ یسندگیکارگران کارخانه ر یتجمع اعتراض - ماه ریت ۲۰

عصر روز  ،یافتیبه گزارش در بنا .برگزار شدشرکت  نیا یروین لیشدن به اخراج و احتمال تعد
 ریمد دیتهد لیفومنات به دل یو بافندگ یسندگی، کارگران کارخانه ر۱۳۹۷تیر  ۲۰ چهارشنبه

 نکهیا انیکارگران کارخانه فومنات با ب از یکی براخراج آنان تجمع کردند. یکارخانه مبن نیعامل ا
کارخانه  نیا تیاظهار داشت: ظرف میاداشته یخوب دیخوب وهم تول یهم مشتر ی،در سال جار

 .میاکرده دیمتر پارچه تول ۸۰۰هزار و۱۰ یهزار متر پارچه در روز است که در سال جار۱۲ دیتول
  

  داده شده در مقابل وزارت صنعت یهادر اعتراض به عدم تحقق وعده ریتاانیتجمع بازنشستگان ک
همزمان با موعد  شد،یتن م ۲۰۰به  کیکه تعداد آنها نزد ریتاانیک بازنشستگان –ماه تیر  ۲۶ 

کنندگان  شرکت آوردند. یرو یتجمع اعتراض نیاشتغال خود به ا امیپرداخت اقساط سنوات ا
 دیبا ،شیجلسه اسفند ماه سال پطبق صورت»گفتند:  ریتاانیتجمع بازنشستگان ک نیدر ا

حدود  ریتاانیبازنشسته ک ۳۵۰پرداخت شود. هم اکنون  یمطالبات بازنشستگان به صورت قسط
اند پس از بازنشسته شده ۹۰که از سال  یکارگران ی. حتطلبکارندتومان از شرکت  اردیلیم ۲
 «.انددهینرس سال به صورت کامل به مطالبات خود ۷ ذشتگ

 

  مطالبات، اعتصاب کردند گریدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و د زیآهن تبرکارگران راه
 بیدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه، کاهش ضر زیآهن تبرکارگران راه  - ماه تیر ۲۸

 زیآهن تبررا در ساختمان راه ۱۳۹۷تیر  ۲۷چهارشنبه شب مطالباتشان،  هیو عدم تسو کاریسخت
از حضور در محل کار،  ۱۳۹۷ رماهیت ۲۸شنبه صبح روز پنج زیآهن تبرکردند. کارگران راه یسپر

 از روز چهارشنبهشرکت گسترش آهن راه که  راتیاز کارگران بخش تعم یشمار کردند. یخوددار
 یریگیپ یبودند، برا هتجمع کرد یبه علت دو ماه معوقات مال زیدر ساختمان راه آهن تبر

به مطالباتشان صبح  یدگیاعتراض به عدم رس یکارگران برا نیساختمان به سر بردند. ا نیرا در ا چهارشنبه شبمطالباتشان 
  کردند. یدست به اعتصاب زده و از حضور در محل کار خوددار ۱۳۹۷تیر  ۲۸پنجشنبه 
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  اخبار کولبران
 

  رانشهریدر مرز پ ینظام یروهاین کیبا شل گریکردن کولبر د یکولبر و زخم کیقتل 
. ە شدکشت ینظام یروهاین میمستق کیشنبه با شلشب سه رانشهریکولبر اهل پیک  – ماه ریت ۵

 گاهیمستقر در پا ینظام یروهاین شد. یزخم زیکولبر ن کیبه کولبران در کردستان  ورشی نیدر ا
از کولبران را هدف قرار  یاەدست رباریت با ،لیو مستقر در کوهستان قند رانشهریدر مرز پ ەگالل
عمر  یفرزند صوف ”ەمحمود زاد ەشوان“کولبر با نام  کی ،مسلح یروهاین یراندازیت ەجینت در .ندداد

متاهل  ەک ەسال ٢٥“ ناصر عبدل”نام  ەب گریکولبر د کیتهاجم  نیشد. در ا ەآباد کشت نیو اهل ش
 شد. یشدت زخم ەران ب یەباشد، از ناح یم زیند نفرز کیو پدر 

 

 ی قلب ستیبر اثر ا ،یو زحمتکش، منصور سهراب فیجان باختن کولبر شر
ساله اهل نودشه از توابع پاوه بدنبال  ٥٠ «یمنصور سهراب»کولبر زحمتکش به نام  کی– ماه ریت ۱۳

از  یفشار ناش لیبه دل یکولبر نیدر ح یسهراب منصور جان سپرد. یکولبر نیدر ح یقلب ستیا
کولبر جان باخته، به درمانگاه  نیا کریگزارشات، پ نیشد. براساس هم یقلب ستیبار، دچار اکوله

و  بودسه فرزند  یمتأهل و دارا یداده شد. منصور سهراب لیاش تحونودشه منتقل و به خانواده
کولبران، پدر، همسر و  یهااز خانواده گرید یاریخانواده مثل بس نیاتفاق ناگوار ا نیمتأسفانه با ا

 .آور خانواده را از دست دادنان
 

  نیتمرچ –در مرز حاج عمران  نیکولبر زحمتکش بر اثر انفجار م کینقص عضو 
 نیتمرچ-عمران یدر مرز حاج نیکولبر زحمتکش اهل مهاباد در اثر انفجار م کی - ماه ریت ۱۸ 

چومان  مارستانیحادثه، کولبر مجروح به ب نیبدنبال ا .دچار نقض عضو گردید راست یپا هیاز ناح
 یدر مرز حاج نیاست، انفجار م یحاک دهیکردستان عراق، منتقل شد. گزارشات رس میدر اقل

ساله را  ٢٦ یفرزند عل ”وایه“کولبر زحمتکش اهل مهاباد به نام  کینقص عضو  ن،یتمرچ-عمران
 . دیراست گرد یپا هیاز ناح این کولبر جوانتلخ باعث نقص عضو  حادثه نیبدنبال داشت. ا

 

   یو سقوط از بلند کیو اورامانات در اثر شل رانشهریدو کولبر در مناطق پ شدنیزخم
کولبر در  کیکردستان آمده است که  یهادر رسانه شدهگزارش منتشر  کیدر  – ماه ریت ١٨

گشته  یشدن و یقرار گرفته که منجر به زخم کیمورد شل یمرزبان یروهاین یاز سو رانشهریپ
 یشمار یبر رو است. دهیسقوط کرده و مجروح گرد یکولبر از ارتفاعات مرز کی زیاست. در پاوه ن

 شودیآتش گشوده م ینظام یروهاین یاز سو رانشهریقمطره پ کیاز کولبران در ارتفاعات نزد
شده احمدزاده نام کولبر مجروح یسی. وشودیروح ماز کولبران مج یکی کیشل نیا جهیکه در نت

. در همان شودیم تیپا و زانو دچار مصدوم یهیرانشهر است که از ناحیدهستان منگور پ یاز اهال
 است. شده غارت روهاین نیاز اجناس کولبران، توسط ا یادیز ریحال گزارش شده است که مقاد
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 اخبار کودکان کار
  پیمجموعه کل – رانیمختلف ا یدر شهرها یو گسترش دردناک زباله گرد یخانوادگ یزباله گرد دهیپد
 یبصورت خانوادگ یمختلف از زباله گرد پیکل ۶مجموعه  نیدر ا -ماه  تیر ۱۸
 رانیمختلف ا یمتفاوت در شهرها نیتوسط کودکان و زنان و مردان در سن ایو 

 رانیکه نشان دهنده گسترش فاجعه بار فقر در کشورمان ا دیکن یرا مشاهده م
خود  یها و ثروت مل ییدارا ممینیکه از م ستین ـرانیحق مردم ا ایآ باشد. یم

 یکه به لحاظ جسم یازمندیمحروم  و افراد ن یکودکان و خانواد هها یبرا
 ینیزم ریو ز یعیکه به لحاظ منابع طب یرانیدر ا مشکل دارند استفاده کنند؟

از  یگستره ا نیشود ، چن یمحسوب م ایدن یکشورها نیتر یاز غن یکی
 رانیمردم ا یو ثروتها هاییندارد جز بر باد دادن دارا یعلت چیو فقر ه یینارسا

 توسط رانت خواران و آقازاده ها و . . . ایو  یدر مداخالت منطقه ا
 

  پیکل –کالس درس و آغوش خانواده  یشهر به جا یهالهبدنبال کسب درآمد در زبا کودکان کار گرگان
رشد و پرورش خود را  امیا دیکه با یکودکان کار گرگان ، نونهاالن -ماه  تیر ۲۷

خانمان بدنبال کسب درآمد در  یخانواده و ب یکنند ب یدر دامان خانواده ط
 رسانند. یشهر روزشان را به شب م یهازباله
 یکه با مشقت و سخت یکولبران ریتصو کودکان و هزاران کودک کار، نیا ریتصو

صعب العبور به دوش  یراههارا در کوره نیسنگ یمختلف، بارها نیو در سن
 ریتصو رند،یگیقرار م یاسالم یجمهور یهاهدف گلوله انهیو وحش کشندیم

زحمتکش و  رانیکارگر و مزد بگ ونهایلیم یشانیو عرق شرم بر پ یسفره خال
کارمندشان از  ایکه پدر و مادر کارگر  یماریهزاران کودکان ب ریتصو محروم،

 ..ند،یآ یدرمانشان بر نم نهیهز نیعهده تأم
  پیکل –کالس درس و آغوش خانواده  یشهر به جا یهالهبدنبال کسب درآمد در زبا کودکان کار گرگان

رشد و پرورش خود را  امیا دیکه با یکودکان کار گرگان ، نونهاالن -ماه  تیر ۲۷
خانمان بدنبال کسب درآمد در  یخانواده و ب یکنند ب یدر دامان خانواده ط

 رسانند. یشهر روزشان را به شب م یهازباله
 یکه با مشقت و سخت یکولبران ریتصو کودکان و هزاران کودک کار، نیا ریتصو

صعب العبور به دوش  یراههارا در کوره نیسنگ یمختلف، بارها نیو در سن
 ریتصو رند،یگیقرار م یاسالم یجمهور یهاهدف گلوله انهیو وحش کشندیم

زحمتکش و  رانیکارگر و مزد بگ ونهایلیم یشانیو عرق شرم بر پ یسفره خال
کارمندشان از  ایکه پدر و مادر کارگر  یماریهزاران کودکان ب ریتصو محروم،

 ..ند،یآ یدرمانشان بر نم نهیهز نیعهده تأم
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 اخبار دستفروشان
 
 

 !یاقتصاد یفروپاش
  ابانیکنار خ یدانشگاه صنعت نفت و دستفروش سانسیفوق ل 

 نیبه باالتر یکاریاقتصاد و صعود نرخ ب یکه نشان دهنده نابود یفاجعه ا -ماه  تیر ۳
دانشگاه صنعت  سانسیکه فوق ل یباشد، جوان یم رانیا یحد ممکن در جامعه کنون

و  یروشاقدام به دستف ابانینفت است مدت چهار سال است مجبور است در کنار خ
که  یو اقتصاد یمشکالت اجتماع کهیاست که تا زمان نیا تیواقع اما فروش گل کند.

چپاول  نیو همچن یادر مداخالت منطقه رانیمردم ا یبر باد دادن ثروتها جهینت
و آقازاده ها است وجود دارد  یدولت یاموال مردم به اشکال مختلف توسط نهادها

 ستمیس نیا رییاز تغ ریغ یادامه خواهد داشت و راه حل هنمانیم نکردگا لیجوانان و تحص یو انرژ یزندگ دادنو هدر  یکاریب
 وجود ندارد. دهیغارتگر و پوس

 

 پونه گلشهر کرج بازار یآتش سوز
ضدشورش وارد  یروهاین ،مشکوک بازار روز کرج یپس از آتش سوز –ماه  تیر ۱۱

 کیدر  ۱۳۹۷تیر  ۱۱دوشنبه  صبح ۶روز گلشهر کرج ساعت  بازار. بازار شدند نیا
 آتش سوخت. شد و به سرعت تمام بازارچه در قیمشکوک طعمه حر یآتش سوز

سوخته مواجه شده و اقدام به اعتراض  هایدکهاول صبح با  دستفروشان این بازارچه
بازار  یتا وقت شد ریخاموش کردن آتش آنهمه تأخ یبرا گفتندیمحل م یکردند. اهال

 نیبسرعت در ا ضد شورش یروهایسرکوب مردم ن یاما برا .بطور کامل سوخت
 اند.منطقه مستقر شده

  جهرم یانتظامیوشکاندن سرش توسط ماموران وحش دستفروش رزنیدکه برسر پ انهیوحش بیتخر
دستفروش بر سرش و  رزنیپ کیدکه  انهیوحش بیتخر–ماه  تیر ۲۸

 .موضوع کلیپی تکان دهنده استمحروم  رزنیپ نیشکاندن سر ا
دستفروش که سرش در  رزنیپ پیکل نیدر ا رماه،یت ۲۷ هیچهارشن جهرم،

دکه اش توسط ماموران  بیاست، بعد از شکستن سر و تخر یزیحال خونر
راه رفتن و واکنش نشان دادن ندارد  یبرا یینا گرید یانتظام یروین یوحش

گرفته است.  بانیشده خود نشسته و سر در گر بیکنار دکه تخر یدیبا نا ام
  انهیوحش بیکه بعد از تخر شوندمشاهده می یانتظام یروهاین در این کلیپ

محروم  رزنیبردن پ رونیخواهند که با ب یاند و ممظلوم دستفروش با اعتراض مردم مواجه شده رزنیستن سر پو شک
 موضوع را تمام کرده و به کار خود ادامه بدهند . . .
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 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: کولبران و دستفروشان در ایران
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