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

Email: info@irankargar.com

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

گزارشی رد مورد کودکان کار

اخبار کارگری

اخبار کولبران

اخبار کودکان کار

اخبار دست فروشان

آردس رساهن اهی سایت

فهرست مطالب
۲
۵
۹
۱۰
۱۱
۱۲

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
همدستی شهرداری در استثمار بیرحمانه کودکان کار در تجارت پرسود تفکیک زباله

بدون شک یکی از دردناکترین و غمانگیزترین محصوالت و ارمغانهای  ۴۰سال گذشته حاکمیت منحط و پس مانده والیت فقیه در

ایران؛ سرنوشت اسفبار کودکان رنجور و بی دفاع میهنمان است .کودکانی که کودکیشان در بهرهکشی و استثمار ناشی از فقر و
نابرابریهای اجتماعی به یغما رفته و پیامدهای آن نه تنها زندگی امروز این کودکان ،بلکه فردا و تمامی زندگی آینده آنها را نیز مورد

تعرض و آسیب قرار میدهد.

روزگار سیاه و فردای بیرویای این کودکان ،بیانگر همان شکاف عمیق طبقاتی در جامعه امروز ما است که در آن یک اقلیت حاکم

غارتگر همه چیز را در اختیار گرفته و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران در محرومیت و فقر شدید ،در بحرانهای زندگی دست و پا
میزنند تا آنجا که زباله گردی و جستجوی وسایل اسقاطی و مواد غذایی در میان زبالهها ،تبدیل به منبع درآمد و شغل رایج برای
بسیاری از مردم بیکار و فقرزده شده است.

پدیده شوم و دردناک کودکان کار زباله گرد که میانگین سنی شان ۱۲ ،سال است بخشی از دردهای ملت ما است .اغلب این کودکان

به طور متوسط تا  ۱۰ساعت و نیم در روز کار میکنند .این کودکان دچار بیماری های پوستی شدید ،ایدز ،هپاتیت ،اسهال خونی ،سل

(به دلیل آنکه ماسک ندارند) ،کزاز ،سالک پوستی ،انگل رودهای ،فلج اطفال و خمیدگی ستون فقرات هستند.

گاهی آنها مجبور هستند بیش از  ۷۰تا  ۸۰کیلو زباله را روزانه بر دوش خود حمل کنند و امکان انتقال زباله ها با گاری را هم ندارند
چرا که ماموران شهرداری گاریهای آنها را ضبط میکنند .برای این کودکان کارتهای غیرقانونی طراحی شده که شهرداری مدعی

است از جانب آنها نیست؛ اما ماموران بین  ۲۰۰تا  ۴۰۰هزار تومان میگیرند که اجازه بدهند تا این کودکان زبالهها را تفکیک کنند و
اگر این باج را ندهند به این کودکان اجازه کار داده نمیشود.
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راستی قلب کدام ایرانی شریفی است که با دیدن این همه توهین ،تحقیر و ستم به کودکان ایران بدرد نیاید ،این حاکمیت در ۴۰

سال گذشته بجز حاشیه نشینی ،کارتن خوابی ،رشد اعتیاد ،خودکشی ،و سایر آسیبهای اجتماعی برای مردم ایران ارمغانی نداشته
است ،منابع ایران که متعلق به همین مردم محروم است ،میلیاردی به جیب آقا زاده ها و یک اقلیت دزد غارتگر ریخته شده است،
و یا اینکه خرج جنگهای نیابتی در کشورهای منطقه مثل عراق و سوریه و ...شده است .

خبرگزاری مهر در این رابطه مینویسد « :هنوز فراموشمان نشده خاطره  ۲کودکی که زنده زنده در یکی از گاراژهای تفکیک زباله

سوختند .اسمشان را گذاشته بودند احد و صمد .همراه پدر ،ضایعات جمع میکردند .در یک روز زمستانی انفجار کپسول گاز در محل

زبالهها جان این دو کودک را گرفت».

بعد از رسانهای شدن روایت تلخ این دو برادر  ۷و  ۸ساله ،پژوهشی در خصوص کودکان زبالهگرد انجام شد .کودکانی که نیروهای
اصلی تفکیک زباله هستند .کنار هر مخزن زباله یکی از آنها تا کمر خم شده است .کمرشان زیر بار زباله خم شده است و جسم
کوچکشان پر از بیماری است .شادی و امید از زندگی آنها رخت بربسته و آینده ای را در میان انبوه زبالهها در زندگی خویش

نمییابند.

پژوهش در خصوص کودکان زباله گرد

سوسن مازیارفر ،مسئول پژوهشی یک جمعیت مردم نهاد ،در خصوص پدیده زبالهگردی کودکان ،پژوهشی انجام داده است .او
درباره نتایج این پژوهش ـ که حاصل پرسشنامههایی است که از  ۶۰۰تا  ۷۰۰کودک زباله گرد پرسیده شده ـ به خبرگزاری مهر گفت:

«استفاده از این کودکان در مراکز تفکیک زباله جرم واضحی است که انجام می شود .بنابراین ورود به این مراکز سخت و
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دشوار بود اما ما در تهران و چند شهر دیگر حدود  ۶۰۰تا  ۷۰۰پرسشنامه پر کردیم .میانگین سنی این کودکان  ۱۲سال است که در

میان آنها کودک  ۴ساله نیز بود».

مازیارفر در خصوص این که کودکان کار چگونه وارد چرخه زباله گردی می شوند مثالی از مناطقی که زبالههای ارزشمندتری دارند

میزند و می گوید« :در  ۲منطقه که ارزش زباله باالتر دارند مانند  ۲و ۶؛ شهرداری مزایدهای برای واگذاری تفکیک انجام میدهد و

پیمانکاری برنده میشود؛ این پیمانکار یا مستقیم بچهها را استخدام می کند یا به واسطه ،به صاحبان گاراژهایی که برای تفکیک زباله

است ،این پروژه را واگذار می کند».

وی ادامه می دهد ۴۰« :درصد این بچه ها بیسواد مطلق هستند ۳۷ .درصد ترک تحصیل کردهاند ۲۱ ،درصد یک تا دو کالس درس
خوانده و تنها آنهایی در حال تحصیل بودند که یا ایرانی بودند یا افغانهایی که به همراه خانوادههایشان زندگی میکردند و بیشتر

کودکان کار و زبالهگرد ،رویای تحصیل داشتند ۵۲ .درصد در مراکز زباله میخوابیدند ۴۸ ،درصد در خانههایشان که خانههای آنها نیز

کوهی از زباله است ۵۹ .درصد این کودکان هنگام جمعآوری زباله ،نفر همراه دارند ۴۰ ،درصد تنها عضو خانوادههایشان هستند که
زبالهگردی میکنند.

برخی از این کودکان تا  ۲۰ساعت کار می کنند؛ اما میانگین کار این کودکان  ۱۰.۵ساعت است ۶۲ .درصد آنها بدون دستکش کار
تفکیک زباله را انجام میدهند و به دلیل اینکه دستکشها خیلی زود پاره میشود ،ترجیح میدهند پول دستکش را صرف گرسنگی
خواهر و برادرشان بکنند».

مازیار فر می گوید« :حتی به خاطر اندک درآمدی ،کودک  ۹ساله روزانه  ۶۰تا  ۷۰کیلو زباله جمع میکند به ذوق آنکه کمی بیشتر
درآمد داشته باشد .بیش از یک سال است که نتیجه این تحقیقات را به نهادهای مسئول ارائه دادهایم».

از انکار تا بیعملی مسئوالن

تمام مسئوالن از وزارت رفاه ،بهداشت ،آموزش و پرورش ،از یکی از کارگاههای تفکیک زباله بازدید کردهاند؛ اما اقدامی تاکنون نشده

است .این با کرامت انسانی مغایر است که دست بچه ها در مخازن زباله باشد.

یادآوری می شود که در قوانین بینالمللی که ایران هم آن را به امضاء رسانده به کارگیری کودکان به عنوان زبالهگرد ممنوع است .باید

تفکیک زباله در کالن شهرها به خصوص کالن شهری مثل تهران مکانیزه باشد .به خاطر آنکه در آن زبالهها همه چیز هست ،کودکان
هنگام تفکیک دچار مشکل میشوند .در میان آرزوهایی که از بچهها جمع کردیم ،آرزوی یکی از بچهها این بود که مردم زبالههای

خود را تفکیک کنند که دست آنها با شیشه نبرد .این آرزو تلخ و کشنده است .خیابانهای تهران پر از تصاویر تلخ کودکانی است که

در میان زبالهها دنبال نان و زندگی میگردند .آنها که آرزوی کودکیشان این است که وقتی دستشان تا نیمه در زباله است جسم تیزی
دستان کوچکشان را نبرد.

این سرنوشت کودکان ایرانی در حاکمیت والیت فقیه است .قطعأ جامعهای که وضعیت کودکان و نوباوگان آن که آیندهسازان جامعه

هستند در چنین وضعیت اسفباری باشد بسیار تلخ و تاریک است.

برای نجات ایران و ایرانی و برای پی ریزی آینده ای درخشان برای فرزندان این آب و خاک ،باید کمر همت بست و باید حاکمیتی نو در
انداخت .حاکمیتی مردمی و مبتنی بر آزادی؛ رفاه و عدالت اجتماعی.
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اعتصاب گسترده کامیونداران در شهرهای مختلف

پس از اعتصاب گسترده کامیونداران در فروردین ماه  ،۱۳۹۷دور جدید اعتصاب کامیونداران

زحمتکش از اول مردادماه  ۱۳۹۷شروع شد و تا روزهای متمادی ادامه یافت .اعتصاب این دور

کامیونداران بیش از  ۶۰شهر را در بر گرفت و در بسیاری از نقاط کشور ،دولت مجبور شد
کامیونهای دولتی را برای شکستن اعتصاب بکار اندازد.

بدلیل گستردگی اعتصاب کامیونداران و نرسیدن سوخت به جایگاههای سوخت در شهرهای

مختلف ،در برخی از شهرها صفهای طویلی از خودروهایی که قصد سوختگیری داشتند تشکیل شد.

طی این مدت فدراسیونها و اتحادیههای مختلف حمل و نقل از سراسر جهان حمایت خود را نسبت به اعتصاب رانندگان و کامیونداران
در ایران ابراز داشتند .در آخرین نمونه کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا طی بیانیه ای حمایت خود را از دور دوم اعتصاب رانندگان و

کامیونداران اعالم نمود.

خواسته رانندگان کامیون نیز مثل خواسته میلیونها کارگر مزد بگیر و زحمتکش چیزی جز تأمین حداقل معیشت خود و خانوادهاشان
نیست .نظام ضدکارگری کنونی در ایران؛ غرق در دزدی و فساد و چپاول و رانت خواری که همزمان میلیاردها دالر ثروت مردم ایران

را در کشورهای منطقه هزینه میکند قادر به تأمین حداقلهای یک زندگی برای این قشر زحمتکش نیست.

تحصن کارگران نیشکر هفتتپه در محوطه شرکت ،در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان

 ۱۲مرداد ماه  -کارگران تجهیزات ،کشاورزی ،مهندسی و دیگر بخشهای اداری و غیراداری شرکت،
دست از کار کشیدند و اقدام به تحصن کردند .تحصن کارگران نیشکر هفتتپه در اعتراض به علت

عدم پرداخت حقوقهای معوقه و شرایط کاری و قراردادها است .گفتنی است که به خواستهای
کارگران و دیگر مطالباتی که از سال گذشته مطرح کردند ،تاکنون رسیدگی نشده است.

اعتصاب کارگران خوراک دام و تاکستان نیشکر هفتتپه

 ۲۱مرداد ماه  -کارگران تاکستان و خوراک دام شرکت نیشکر هفتتپه با تجمع در مقابل درب

شرکت ،نسبت به عدم پرداخت حقوق اردبیهشتماه امسال خود دست از کار کشیدند .کارگران

اعتصابکننده ،مسیر ورودی شرکت را بستند و از ورود ماشینهای شرکت جلوگیری به عمل آوردند.
شایان ذکر است که کارگران معترض تاکستان و خوراک دام شرکت هفتتپه در این تجمع عزم خود
را بر ادامه متحدانه اعتصابشان تا رسیدن به حقوق مشروع و قانونی خود اعالم کردند .کارگران

همچنین گفتهاند که هرگز تن به ستم نخواهیم داد.

اقدام به خودسوزی از سوی شماری از کارگران اخراجی نیشکر هفتتپه در دومین روز از اعتصاب خود

 ۲۸مرداد ماه  -شماری از کارگران اخراجی نیشکر هفتتپه در اعتراض به اخراج خود اقدام به خودسوزی جمعی کردند که همکارانشان
مانع آنها شدند .بنا به خبر منتشره در رسانهها ،روز یکشنبه  ۲۸مردادماه  ،۱۳۹۷کارگران نیشکر هفتتپه بهاعتصاب
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خود که از روز شنبه  ۲۷مردادماه با حضور کارگران تمامی بخش های نیشکر هفت تپه علیرغم مشکالت زیاد کارگران آن شروع شده

بود ،ادامه دادند.

حوالی ساعت  ۱۱صبح در حالیکه آنان در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع زده بودند به یک مرتبه نیروهای یگان ویژه به سوی
کارخانه خوراک دام هجوم بردند ،تعدادی را بازداشت کردند که در ساعاتی بعد با تالش همکارانشان همگی آزاد شدند.

اعتصاب کارگران نیشکر هفته تپه در چهارمین روز ،سه شنبه  ۳۰مرداد  +کلیپ

روز سهشنبه  ۳۰مرداد  ۱۳۹۷اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد چهارمین روز خود شد.
کارگران بخشهای صنعتی نیشکر هفت تپه بطور متحدانه ای برای چهارمین روز متوالی در محوطه

شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند .گزارشات رسیده حاکی است کارگران اعتصابی نیشکر هفت
تپه خواهان تغییر رئیس حراست شرکت شدهاند .رئیس جدید حراست شرکت نیشکر هفت تپه که

طی ماههای اخیر به این سمت انتصاب شده است بطور مرتب کارگران را مورد تهدید قرار میدهد.

همچنین روز دوشنبه  ۲۹مرداد  ۱۳۹۷در پی انتشار اسناد واگذاری قطعی کارخانه خوراک دام به

شرکت سرزمین مهر و ماه متعلق به فرزندان رستمی و غفاری و ضرب و شتم کارگران اخراجی خوراک دام توسط یگان ویژه که با
هماهنگی غفاری مدیر این مجموعه صورت گرفت ،کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه ضمن راهپیمایی اعتراضی خود ،به سمت کارخانه
خوراک دام حرکت کردند و با اعالم همبستگی با کارگران این واحد خواهان پیوستن آنان به اعتصاب شدند .بنا بر این گزارش در پی

این حرکت از سوی کارگران خشمگین شرکت نیشکر هفت تپه ،غفاری مدیر این مجموعه از ترس تعرض کارگران بسرعت محل را
ترک کرد .اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای رسیدن به خواستههایشان کماکان ادامه یافت.

تجمع اعتراضی کارگران و کارمندان پتروشیمی ماهشهر و راهآهن شمالشرق در اعتراض به معوقات

 ۳مرداد ماه  -شماری از کارمندان و کارگران پتروشیمی ماهشهر در استان خوزستان در اعتراض به
معوقات مزدی خود و عدم پایبندى شرکتهاى وابسته ،به اجراى قانون ،یک تجمع اعتراضی برپا
کردند .جمعی از کارگران راه آهن شمال شرق سمنان ،شاهرود و دامغان نیز نسبت به معوقات مزدی

خود دست به یک تجمع اعتراضی زدند .یادآوری میشود که شماری از کارگران شرکت تراورس

راهآهن شمال شرق  ۱سمنان ،شاهرود و دامغان در اوایل خردادماه امسال ( )۱۳۹۷حدود یک هفته
در اعتصاب بودند.

اعتصاب و اعتراض کارگران گسترش آهنراه در هفتمین روز خود؛ گذراندن شب در ایستگاه

 ۷مرداد ماه  -کارگران قراردادی شرکت گسترش آهن راه ،در هفتمین روز از اعتصاب و اعتراض
خود ،در ایستگاه راهآهن تبریز اقدام به تجمع اعتراضی کردند .بنا به گزارش دریافتی ،کارگران

قراردادی شرکت گسترش آهنراه روز یکشنبه هفتم مرداد ماه؛ در هفتمین روز اعتصاب و اعتراض
خود برای پیگیری مطالباتشان در ایستگاه راهآهن تبریز تجمع کردند و شب را در ایستگاه ماندند.

گفتنی است که آغاز اعتصاب این کارگران از حوزه سلماس بود و در طول هفته به حوزههای صوفیان،
عجبشیر ،تبریز ،شفاخانه و مرند کشیده شد.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
ساری اخبار کارگری مرداد ماه
گسترش تجمعات اعتراضی کارگران خطوط ابنیه فنی راهآهن به مناطق مختلف کشور

 ۱۴مرداد ماه  -خبرهای دریافتی از گسترش تجمعات اعتراضی کارگران خطوط ابنیه فنی راهآهن
به استانهای مختلف حکایت دارد .بدنبال فراخوان روز  ۱۲مردادماه  ،۱۳۹۷شورای هماهنگی

کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راهآهن به تجمعات سراسری همه مناطق این شرکت ،از همان

روز ،اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی کشور با همراهی کارگران حوزه احمداباد هرمزگان و

نگهداری ایستگاه ابومسلم و چند ایستگاه دیگر گستردهتر شده است.

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فوالد اهواز مقابل دفتر مدیریت شرکت

 ۲۷مرداد ماه  -کارگران گروه ملی فوالد اهواز صبح روز شنبه  ۲۷مرداد  ۱۳۹۷دست به تجمع
اعتراضی در مقابل دفتر مدیریت زدند .براساس گزارشات رسیده ،در پی فراخوانی که از قبل اعالم
شده بود جمع کثیری از کارگران گروه ملی فوالد اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوق

۴ماهه شان و عملی نشدن وعده های مدیریت جدید شرکت در راه اندازی خطوط تولید
کارخانجات این شرکت ،دست از کار کشیدند و در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع اعتراضی
زده و خواستار پاسخگویی مدیران شرکت شدند.

روز دوشنبه  ۲۹مرداد  ۱۳۹۷به دنبال فراخوان کارگران گروه ملی فوالد اهواز ،این کارگران زحمتکش در دومین روز اعتراضات
خود مقابل درب کنترل کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند ،سپس به سمت سرپرستی بانک ملی اهواز راهپیمایی کرده و به

اعتراض خود ادامه دادند.

کارگران گروه ملی فوالد اهواز در بخشی از فراخوان خود نوشته بودند «ما به اندازه کافی صبر کردیم ،آنقدر صبر کردیم تا بر هر

کسی که حجت یا بهانه ایی دارد اتمام حجت کرده باشیم .فرصت مسئولین بی مسئولیت ما که حتی از فاش نمودن نام مفسدین
هم هراس دارند به پایان رسیده است و دوباره این کارگر گروه ملی است که به خیابان خواهد آمد و حق خویش را بزور خواهد

گرفت».

در یخشی از فراخوان کارگران فوالد اهواز برای تجمع و تظاهرات آمده است:

زجرها و مشقتها کشیدیم به امید اینکه دوباره چرخ حیات شرکت گروه ملی صنعتی فوالد اهواز به چرخه بیفتد .ولی گویا قرار

نیست در این مدت حتی برای یکبار هم که شده با آرامش و دل خوش حقوقی دریافت کنیم .هر حقوقی که پرداخت شده نه با
زحمت مسئولین که با مشقت و استواری و مطالبه ما دریافت شد.

کجای دنیا رسم چنین است که برای دزدیها و اختالسها هزار هزار میلیارد از خزانه مملکت خارج شود و صدایی از کسی در نیاید
ولی برای احیا شرکتی که افتخار استان و کشور است و همچون نگینی در خاورمیانه و جهان میدرخشد نتوان بودجه و مواد اولیه

ایی تهیه نمود .این چه قدرت و کدامین دستهای پنهانی هستند که قدرتی ما فوق قانون و حاکمیت دارند که با وجود اصرار ظاهری
مسئولین استانی و کشوری نمیگذارند چرخ های شرکت گروه ملی اهواز به حرکت در آید؟

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
ساری اخبار کارگری مرداد ماه
اعتراض کارگران پروژه سد صفارود به حقوق معوقه

 ۱۷مرداد ماه  -کارگران پروژه سد صفارود کرمان نسبت به تاخیر در پرداخت  ۷ماه حقوق خود

اعتراض کردند .دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمان دلیل عدم پرداخت  ۷ماه حقوق کارگران سد
صفارود را ،عدم تامین اعتبار مالی پروژه از سوی شرکت آب و فاضالب استان کرمان ذکر کرده

است .در شرایطی این مسئول در خانه کارگر استان کرمان ،دلیل معوق شدن حقوق کارگران این

پروژه را به عدم تامین اعتبار مالی آن از طرف شرکت آب و فاضالب استان کرمان ربط میدهد که

این کارگران در شرایط سخت معیشتی قرار دارند .وعدههای مبنی بر پرداخت معوقات این کارگران نیز تا به حال محقق نشده است.

ماجرای باال کشیدن حقوق کارگران کارخانه «ابر صنعتی ایران» در قزوین علیرغم گذشت  ۷سال
فعالیت کارخانه «ابر صنعتی ایران» قزوین از سال  ۸۹متوقف شده و از آن زمان به بعد کارگران

عالرغم پیگیریهای قضایی؛ هنوز به دنبال مطالبات معوقه مزدی و بازنشستگی خود هستند اما
تاکنون به نتیجهای نرسیدهاند.

 ۲۴نفر از کارگران رسمی کارخانه «ابر صنعتی ایران» در قزوین ۷ ،سال پیش اخراج شدند ولی
هنوز کارفرما مطالبات حقوقی این کارگران اخراجی را پرداخت نکرده است .کارگران از زمان

اخراج تاکنون پیگیر وصول مطالبات مزدی و بازنشستگی خود هستند.

یکی از کارگران «ابر صنعتی» میگوید فعالیت این واحد تولیدی از سال  ۸۹متوقف شده و از آن زمان به بعد کارگران با وجود
پیگیریهای قضایی؛ هنوز به دنبال مطالبات معوقه مزدی و بازنشستگی خود هستند اما تاکنون نتیجهای حاصل آنها نشده است.

وکیل قانونی «کارگران ابر صنعتی» جمشید عظیمی ،در این رابطه گفت :در حال حاضر حکم جلب کارفرما به انضمام حکم توقیف
ملک کارخانه جهت ارزشگذاری و مزایده در دست کارگران است.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار کولبران
کشته شدن یک کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروی انتظامی در مرز ارومیه

 ۲مرداد ماه ـ شلیک مستقیم نیروی انتظامی باعث کشته شدن یک کولبر زحمتکش در مرز میان

ارومیه و ترکیه شد .شامگاه سهشنبه دوم مرداد ماه؛ یک کولبر به نام «رشید محمدعلی» فرزند
یوسف اهل روستای «شکلآباد» از توابع منطقه مرگور براثر شلیک مستقیم نیروی انتظامی در

مرز میان ارومیه و ترکیه جان خود از دست داد .رشید محمد علی ٣٤ ،ساله و متأهل بدون اخطار
قبلی از سوی نیروی انتظامی در مکانی به نام «زینی» مورد شلیک مستقیم قرار گرفت.

قتل کولبر زحمتکش توسط نیروی انتظامی در مرز شهرستان خوی

 ۳مرداد ماه ـ در پی شلیک مستقیم نیروی انتظامی بروی کولبران زحمتکش در مرز شهرستان
خوی ،یک کولبر محروم به قتل رسید .شامگاه چهارشنبه  ۳مرداد ،در مرز خوی نیروی انتظامی

اقدام به شلیک مستقیم به سمت کولبران نمود .در جریان این تیراندازی «محمود»  ٤٥ساله
فرزند سعید اهل روستای «گرناویک» از توابع بخش قطور ،کولبری زحمتکش که از طریق کولبری

امرار معاش میکرد ،در دم جان باخت و خانواده دیگری به جمع خانوادههای بدون نانآور اضافه شد.

کشته و زخمی شدن  ۵کولبر بر اثر شلیک نیروی انتظامی در مرز پیرانشهر و سردشت
 ۵مرداد ماه  -گزارشات دریافتی حاکی از کشته و زخمی شدن  ۳کولبر کُرد براثر شلیک مستقیم

نیروی انتظامی بود .این کولبران اهل پیرانشهر بود .منابع مطلع گفتند ،بامداد روز جمعه نیروهای

انتظامی مستقر در پاسگاه “سقر” در مرز پیرانشهر گروهی از کولبران کُرد را به رگبار بستند که
در نتیجه این تیراندازی یک کولبر به نام «سید کامل باالشهر» اهل پیرانشهر جان خود را از دست

داد و دو کولبر دیگر به نامهای “عزیز شوخالن” و “صالح شیخ محمد” به شدت زخمی شدند .او

اضافه کرد ،نیروی انتظامی اجناس این سه کولبر را ضبط و همچنین بیش از  ٥٠رأس اسب را با شلیک گلوله کشتند.

جانباختن یک کولبر در اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی مستقر در مرز سلماس
 ۱۰مرداد ماه – شامگاه چهارشنبه ،جمعی از کولبران در مرز شهرستان سلماس در

کمین نیروهای نظامی افتادند .شلیک مستقیم این نیروها به جانباختن یک کولبر
به نام «سلیمان بادوشیوه» فرزند عیسی اهل روستای “درگه” از توابع بخش کوهسار

سلماس ختم شد .نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی ،این گروه از کولبران کُرد را

مورد تیراندازی قرار دادند .یادآوری میشود که روز پنجشنبه  ۱۱مردادماه نیز،

نظامیان حکومتی گروهی از کولبران کُرد را در مرز شهرستان چالدران هدف قرار دادند که در نتیجه تیراندازی این نیروها د
روستای «عیسی کولیک» فرزند حیدر و «جعفر دالیی میالن»  ٣٠ساله فرزند نبی به شدت زخمی شدند.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار کودکان کار
پسر دانشآموز ۸ساله تا دختر دانشجوی ۲۲ساله با ۱۷ساعت کار در روز در کورهپزخانه!
 ۲۲مرداد ماه  ۱۷ -ساعت کار سخت زنان و کودکان در کورهپزخانه ها برای

 ۳۰هزار تومان  -در کورهپزخانه ها ساعت کاری از  ۳صبح شروع میشود و تا
 ۱۷ساعت بعد ادامه دارد و کودکان بخش مهمی از کار و فعالیت در این ساعات
را برعهده دارند .اغلب کارگران فصلی با اعضای خانواده خود به کورهپزخانهها

مهاجرت میکنند و به کار گرفته میشوند ،افرادی فاقد بیمه که اگر شانس
داشته باشند یا اندکی از انصاف کارفرما شامل حال آنها شود ،حداقل یک نفر

از بین آنها بیمه میشود ،هرخانواده یک نفر .اغلب آنها ایرانیانی هستند که از
مناطق مرزی و محروم کشور به تهران آمدهاند تا در مناطق حاشیهای مشغول
به کار شده و در همانجا نیز زندگی کنند.

جانباختن دلخراش یک کودک کار ۶ساله

 ۲۳مرداد ماه  -تصادف جادهای منجر به جانباختن دلخراش یک کودک کار
 ۶ساله به نام حیدر شد .رئیس پزشک قانونی بندر ماهشهر ،از کودکی  ۶ساله
به نام حیدر عسکراوی در اثر تصادف جادهای خبر داد.

بر پایه این خبر ،این کودک کار شش ساله که از اهالی شهرک طالقانی(کوره)
بندرماهشهر است ،با دو برادر دیگرش در حال جمع آوری کارتن و پالستیک
بود که در اثر تصادف با اتوبوس در جاده ماهشهر جان خود را از دست داد.

کودکان کار در مراکز تفکیک زباله؛ گزارشی تکاندهنده از وضعیت آنها

 ۲۴مرداد ماه  -میانگین سنی کودکان کار زباله گرد ۱۲ ،سال است .اغلب این

کودکان به طور متوسط تا  ۱۰و نیم ساعت در روز کار میکنند .این کودکان

دچار بیماری پوستی شدید ،ایدز ،هپاتیت ،اسهال خونی ،سل (به دلیل آنکه
ماسک ندارند) ،کزاز ،سالک پوستی ،انگل رودهای ،فلج اطفال و خمیدگی

ستون فقرات هستند .بعضا آنها مجبور هستند بیش از  ۷۰تا  ۸۰کیلو زباله را
روزانه بر دوش خود بکشند و نمیتوانند از گاری استفاده کنند؛ چرا که

ماموران شهرداری گاریهای آنها را ضبط میکنند .برای این کودکان
کارتهای غیرقانونی طراحی شده که شهرداری مدعی است که از جانب آنها

نیست؛ اما ماموران بین  ۲۰۰تا  ۴۰۰هزار تومان میگیرند که اجازه بدهند تا این کودکان تفکیک زباله کنند و اگر این باج را ندهند
به این کودکان اجازه کار داده نمیشود.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار دستفروشان
کتک زدن و جراحت دو نوجوان دستفروش خاکشیرفروش توسط ماموران وحشی شهرداری تبریز

 ۱۹مرداد ماه – کتک زدن ناجوانمردانه دو جوان تبریزی که
خاکشیر می فروختند توسط مامورین شهرداری تبریز منجر به
زخمی شدن آنها شد .آنها که لباسشان پاره شده و با تنی مجروح

دوباره تالش می کنند تا شکسته های بساط خود را برپا کنند و
می گویند اگر کار بود و کار داشتیم این کار را نمی کردیم و اینکه
چرا ماموران شهرداری اینقدر ظالمانه با آنها رفتار کرده اند .این
است نتیجه آن همه برباد دادن ثروتها و جنگ در سوریه و لبنان
و عراق و یمن از یک سو و وضعیت مردم محروم در ایران که

کودکان نوجوانان و جوانان کشورمان به جای تحصیل و داشتن امکاناتی که حق آنهاست به دستفروشی و جمع آوری زباله
روی می آورند اما ماموران وحشی و سیستمهای سرکوبگر وابسته به حاکمیت حتی در همین کار هم آنها را راحت نمی

گذارند و به اذیت و آزار و ضرب و شتم آنان دست می زنند.

ضرب و شتم وحشیانه دستفروش توسط ماموران و حبس ماموران در خودرو توسط مردم خشمگین

 ۲۴مرداد ماه – یک میوه فروش به شدت توسط ماموران شهرداری

مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سرتاپایش خونین شد .مردم
خشمگین ماموران را محاصره کرده و ماموران در داخل
خودرویشان حبس شده اند .مردم شعار می دهند :بی شرف  ،بی
شرف و با فیلم گرفتن از چهره این جانیان قصد افشای آنان و

کارهایی که در سطح شهر و بازار می کنند را دارند .واقعیت این
است که دستفروشان که تنها راه گذران زندگی آنان در حد بخور

و نمیر همین بساط های دستفروشی است چارهای جز این برای
گذران زندگی ندارند ،چون بدلیل یک حاکمیت ضدمردمی؛ کشور در رکود است و کارگاهها و کارخانه ها تعطیل یا زیانده
هستند ،حکومتی که به جای ایجاد اشتغال و صرف وقت و درآمد مملکت در مسیر آبادانی و پیشرفت و توسعه اقتصادی
سرگرم صرف درآمدها و ثروت کشور برای مداخالت توسعه طلبانه و نظامی و تروریستی در سوریه و عراق و لبنان و یمن

است و یا مسئوالن و آقازاده هایش مشغول اختالسهای میلیاردی و انتقال آنها به خارج ایران هستند راهی بجز سرکوب و

فشار بر روی مردم محروم در داخل ایران ندارد و ماموران چنین حکومتی روزانه در حال خلق چنین صحنه هایی از ظلم و
سرکوب در حق محرومان کشورمان در کوچه و خیابان و در هر مکانی هستند.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

کارگران و زحمتکشان ایران

سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کنید و از آخرین خبرهای مربوط به کارگران؛

کولبران و دستفروشان در ایران مطلع شوید:

پیج:
توییتر:
گوگل پالس:
وبالگ :
کانال تلگرام:

http://bit.ly/2EmIHq3

@irankargar
http://bit.ly/2rZPgFH

http://irankargar96.blogspot.ca
@irankargar96

