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 ماه آبانمختلف در  یدر شهرها ونداران،یکام یدور اعتصاب سراسر نیمچهار

 

 
در  شیاعتصاب که فراخوان آن از چند روز پ نیبار آغاز شد. ا نیچهارم یبرا ۱۳۹۷آبان ۱۰ شنبهاز صبح روز پنج وندارانیاعتصاب کام

داده  یدهایبودن وعده و وع یها و توخالبه اعدام آن دیرانندگان و تهد یری؛ در اعتراض به دستگبودداده شده  یاجتماع یهاشبکه
 وندارانی. کامفتگرمطالباتشان، صورت  گریو د کیو الست یدکیلوازم  یو گران هیکرا شیافزا یبرا یحکومت نیمسئول یشده از سو

 .شدندو شرط همکاران خود  دیبدون ق یخواستار آزاد
از جمله تهران، اندیمشک، دزفول، اصفهان، بندرعباس، زنجان، قزوین، نجف آباد، بوشهر،  کشور، مختلف یاعتصاب در شهرها نیا

 شکل گرفت و گسترش یافت. گنبدکاووسشادگان و  ،هیعسلوهمدان، 
 ۲۴شهر از  ۶۵اعتصاب به  نیپشت سر گذاشت که ا یهفته اول خود را در حال ۱۳۹۷آبان  ۱۶شنبه در روز چهار وندارانیاعتصاب کام

 .ه بودافتیاستان کشور گسترش ۳۱استان از 
 مشک،یاند ز،یتبر رجاوه،یبندرعباس، گرگان، زنجان، م راز،یتهران، مشهد، اصفهان، ششهرهای  اعتصاب نیهفته ا نیاول انیپادر 

 ران،یتربت جام، فوالدشهر، ت ن،یقزو ر،یشاهرود، آزادشهر، مال جان،یآباد، دلنجف ه،یشادگان، عسلو ه،یزاو رانشهر،ی، قم، چذابه، امرند
 .شاهد این اعتصاب بودند استان۲۴در  گریشهر د هادهزاهدان، کازرون، بهبهان، کرمانشاه، بهبهان، فوالدشهر و 

دور اعتصاب خواستار  نیدر ا وندارانیکام هفته خود شد. نیوارد دوم ۱۳۹۷آبان  ۱۷شنبه در روز پنج وندارانیکام یاعتصاب سراسر
 لوازم  یو حل معضل گران هیکرا شیستار افزااخو نیهمچن ونیند. رانندگان زحمتکش کامشدو شرط همکاران خود  دیبدون ق یآزاد
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 گرفتهصورت ن یاقدام چیه یحکومت نیمسئول یدهایحال برغم وعده و وعکه تا به باشندیشان ممشکالت گریو د کیو الست یدکی

 است.
نشان  یاجتماع یهاشبکه یارسال رو یهاو عکس هالمیروز خود شد. ف نیوارد نهم وندارانیاعتصاب کام ۱۳۹۷آبان  ۱۸روز جمعه 

 نیسنگ یهرگونه خودرو رفت و آمداز  یها خالدر اعتصاب هستند و جاده و چابهار آبادخرم، در درود  ونیکه رانندگان کام دادیم
 .استحمل و نقل کاال  یبرا

 جهان یهادر رسانه وندارانیبازتاب اعتصاب کام
از آغاز  ،یمجاز یهامنتشر شده در شبکه ریتصاو»: خبر داد وندارانیاز آغاز اعتصاب کام ییهاپیبا پخش کل کایآمر یصدا ونیزیتلو

دور چهارم  آبان ۱۰روز پنجشنبه  دارانونیدهند. کام یخبر م رانیمختلف ا یدر شهرها دارانونیکام یاعتصاب سراسر دیدور جد
 .نهاوند و شاهرود آغاز کردند ه،یعسلو تهران، زنجان، اصفهان، یخود را در شهرها یاعتصابات سراسر

در  نیالم کردند که به بازداشت همکارانشان در اعتصابات مهر ماه معترض هستند. همچناع دئوهایو نیاز اعتصاب کنندگان در ا یبرخ
 «رانندگان بازداشت شده دست به اعتصاب خواهند زد. یآزاد یماه برا نیدر ا دارانونیاعالم شده بود که کام ییهافراخوان

ا در ر نیسنگ یزحمتکش و خودورها وندارانیعتصاب کاممعتبر و معروف جهان عرب است؛ ا یهاکه از رسانه هیالعرب یسیانگل تیسا
کومت در ح نیا یآن رو ریو تاث رانیحکومت ا هیعل کایآمر یهامیپس از اعالم تحر لیتحل کیخود بازتاب داد و در  یسیانگل تیسا

ز اعتصاب رانندگان احال، از اول نوامبر، دور چهارم  نیدر ع»نوشت:  وندارانیاعتصاب کام سومتا روز  ونیرابطه با اعتصاب رانندگان کام
سراسر  در ونیاز کشور را تحت پوشش قرار داد. در روز جمعه، رانندگان کام یگسترده ا یآغاز شد و قسمت ها نیسنگ یها ونیکام

 «سراسر کشور نشان دادند. یخود را از روز سوم اعتصاب در شهرها یانیپا هیاعالم ران،یا
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 گروه ملی فوالد اهواز در اعتراض به سه ماه حقوق معوقه کارگرانتجمع 
 

 یبرا، ۱۳۹۷آبان  ۱۴فوالد اهواز از صبح روز دوشنبه  یاز کارگران گروه مل یادیجمع زآبان ماه،  ۱۳ کشنبهیفراخوان روز  بدنبال
 یتیو مراتب اعتراض و نارضا زدهتجمع دست به  شرکت نیا یدر محل کارخانه فوالد در مقابل مجموعه ادار یتجمع اعتراض یبرگزار

 ماه عدم حقوق خود ابراز نمودند. ٣ عدم پرداخت خود را از
حاضر شد؛  نیدر جمع کارگران معترض و خشمگ هکارخان نیا رهیمد ئتیعضو ه کبدنبال تجمع کارگران در محل تاالر این کارخانه، ی

 .کارگران نشد دیعا دیجز وعده و وع یزیگذشته چ یاما، همچون روال روزها

 
 .دیهفته فرصت خواهد داشت تا دستمزد کارگران را پرداخت نما انیتنها تا پا یگروه مل تیریاعالم کردند؛ که مد معترضکارگران 

پرداخت نشدن به عملی نشدن وعده های داده شده و فوالد اهواز در اعتراض  یصدها تن از کارگران گروه مل ۱۳۹۷آبان  ۱۹روز شنبه 
 .زدنداعتراضی خوزستان دست به تجمع  یمقابل استاندار ، این بارنابسامان کارخانه تیوضع ننیها حقوق و همچماه

 دهیهرگز ند یعدالتیهمه ب نیا»:دادندیشعار م داردیکه حکومت نسبت به کارگران روا م یعدالتیظلم و ب هیعل یگروه مل کارگران
و چپاول و  یپوشاندن دزد یبرا یو مذهب ینید یهاو سمبل نیسوءاستفاده حکومت از به کار بردن نام اسالم و د کارگران« ی.ملت

 افشاء و محکوم کردند« افتخارشون یشعارشون دزد نیحس نیحس»اختالس را با شعار 
محکوم  ردیگیافراد درون حکومت صورت م صنعت کشور را که توسط ینابود یدر ادامه زد و بند و اقدامات پشت پرده برا کارگران

 «.پشت پرده با کارخونه چه کرده یدستا»: دادندیکرده و شعار م



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 

فوالد  یروز خود شد. کارگران محروم گروه مل نیفوالد اهواز وارد سوم یاعتصاب کارگران گروه مل ،۱۳۹۷آبان  ۲۰شنبه صبح روز دو
 گرینابسامان کارخانه بار د تیوضع نیماه حقوق خود و همچن نیپرداخت نشدن چند اعتراض به یبرا یروز متوال نیسوم یاهواز برا

 ییایماف یهاگروه انیم یباند باز لیدلبوجود آمده را به تیشهر زدند. کارگران وضع نیخوزستان در ا یبه تجمع مقابل استاندار تدس
 .«ایکوره سرد و خاموش مرگ بر ماف» :دادندیو شعار م دانندیحکومت م

 یو مذهب برا نیکردند که زمان سوءاستفاده از د دیتاک« افتخارشون هایشعارشون دزد نیحس نیحس»با شعار  گریکارگران بار د
 .ستندیایم ییایماف یهاگروه نیاست و کارگران در مقابل ا دهیرس انیبه پا یحکومت یو اختالس و باند باز یفساد و دزد

شعار مرگ بر »برگزار کردند و  یت سپاه پاسداران تجمع اعتراضافوالد اهواز سپس در برابر مقر اطالع یگروه مل یکارگران اعتصاب
 .سردادند «ایماف

 یبودند، در مقابل در ورود برگزار کرده یتجمع بزرگ یدر مقابل استاندار کهیحال در ماه خودآبان  ۲۳کارگران در تجمع روز چهارشنبه 
 بستند. یلحظات یرا برا یمعاون حسن روحان یریجهانگ یعبور خودرو ریمع کرده و مستج زیاهواز ن یمجتمع ورزش

خود  یتجمع بزرگ اعتراض درکارگران فوالد اهواز،  ۱۳۹۷آبان  ۲۶صبح روز شنبه  هیاز ساعات اولدر ادامه اعتصاب در روزهای بعد، 
 «بیدولت مردم فراین مرگ بر   بیفتح قرمن اهلل و  نصر» :دادند یاهواز شعار م یدر مقابل ساختمان استاندار

اعتصاب خود را ادامه داده و پس از تظاهرات  یروز متوال نینهم یفوالد اهواز برا یکارگران گروه مل ماه،آبان  ۲۷ شنبهکیاز صبح روز 
 .زدند یخوزستان دست به تجمع اعتراض یمقابل استاندار «ردیپذیذلت نم ردیمیکارگر م»با شعار 

 شکریبا کارگران محروم شرکت ن یفوالد اهواز شرکت داشتند؛ در همبستگ یتجمع که صدها تن از کارگران زحمتکش گروه مل نیا در
 «میستیا یکنار هم م میما هست میهفت تپه ما هست شکرین»: دادندیهفت تپه شعار م

حکومت از  یاعمال شده از سو یفقر و گرسنگ هیشان علفوالد اهواز که  اعتصاب و تظاهرات یکارگران زحمتکش و محروم گروه مل
 دهیهرگز ند یعدالتیهمه ب نیا»: دادندیسران حکومت است؛ شعار م یثروت مردم از سو یاختالس و دزد گرید یسو و از سو کی

 «.جهان نمونه ست یکشور ما دزد خونه ست تو»و  «یملت
 فوالد هفت تپه اتحاد اتحاد

 شکریخود را با کارگران محروم شرکت ن یهمبستگ« فوالد هفت تپه اتحاد اتحاد»فوالد اهواز با شعار  یکارگران زحمتکش گروه صنعت
ها آن یهاشرکت و خانواده نیروز اعتصاب خود را در شهر شوش با حضور هزاران تن از کارگران زن و مرد ا نیزدهمیهفت تپه که س
 اعالم کردند. ؛شدمی گزارشوش بر یمقابل فرماندار
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 هفت تپه شکریاعتصاب کارگران ندور جدید 
 

شرکت و عدم پرداخت  نیمالک یفیآبان ماه، در اعتراض به بالتکل ۱۴شنبه دواز صبح روز  ،هفت تپه شکریاعتصاب کارگران ندور جدید 
 شکریشرکت ن یساز یدادن به خصوص انیپا شانیاز خواسته ها یکیکارگران زحمتکش  نیشد. ا شروع شان،یمطالبات  و دستمزدها

 هفت تپه است.
تا کنون به تعهدات خود در قبال کارگران عمل  شیسال پ ۳شکل گرفت که کارفرما از  یهفت تپه از روز شکریاعتصاب کارگران ن

 نیتام ید هم با شوراتعهدات خو گرینکرده و ناتوان مانده و عالوه بر پرداخت نکردن مطالبات عقب افتاده چند ماهه کارگران، به د
 نکرده است. لعم یمحل نیخوزستان و مسئول

 یریگیبودند. بعد از پ اطالعیشرکت ب انیو کارفرما رانیمد تیکارگران از وضع یمدت یشرکت، برا انیتخلفات کارفرما دیدر دور جد

عامل  ریکارگران متوجه شدند مد ر،یشرکت با مقامات مختلف تا سطح وز ندگانیو مالقات نما یو کشور یاز مراجع مختلف استان
 یهفت تپه، بر حسب اعالم بانک مرکز شکریدالر( به نام شرکت ن ونیلیم ۸۰۰)حداقل  یدالر ارز دولت هاونیلیم افتیشرکت، بعد از در

 یدیو اختالس، برگ جد یفقره دزد نی. ابردیارز، در بازداشت بسر م افتینکردن تعهدات خود در قبال در ییو با عنوان تخلف اجرا
 .است یو در دولت حسن روحان یاسالم یورجمه تیدر حاکم یاردیلیو اختالس م یاز انبوه دزد

و انتقال آن به  یشرکت از بخش خصوص دیکارگران هفت تپه بوجود آورد. حاال کارگران جز خلع  یرا برا یبزرگ یموضوع نگران نیا
 به نخواهند کرد.مطال یگرید زیچ گرید ینهاد ای یبخش دولت
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ادامه دادند. کارگران ادامه اعتراض خود را  یروز متوال نیششم یهفت تپه به اعتصاب خود برا شکریکارگران ن ماهآبان  ۱۹ روز شنبه
 کشاندند و دست به تظاهرات زدند. و مقابل فرمانداری به داخل شهر
تا رفع اعتصابی اعالم کردند کارگران  هفته خود شد. نیهفت تپه وارد دوم شکریکارگران شرکت ن ماه اعتصابآبان  ۲۱روز دوشنبه 

 .ادامه خواهند داداعتصاب خود  به شانیهادر قبال خواسته یدولت نیمسئول یهمه مشکالت و تعهد کتب
؛ شهرستان شوش یخود در مقابل فرماندار کپارچهیروز اعتصاب  نیهفت تپه در نهم شکریکارگران ن ،آبان ۲۲شنبه صبح روز سه

کن  ایح یریجهانگ »دادندیکارگران شعار م تجمع زدند.برگزاری این دست به  ،یمعاون حسن روحان یریهمزمان با حضور جهانگ
 « مرگ بر ستمگر درود بر کارگر»« خوزستان رها کن

شوش تجمع  یدر مقابل فرماندار شانیهاهفت تپه پرشور و فعال، همراه با خانواده شکریکارگران ن ۱۳۹۷آبان  ۲۳روز چهارشنبه 
شرکت  یتجمع اعتراض نیدر ا یکارگران، همسر و فرزندان کارگران و بانوان کارگر، بصورت فعال خانواده .برگزار کردند یاعتراض

 .داشتند
کارگران اشاره کرد.  ریاخ کسالی یابتدا به دستاوردها ،یپرشور یصحبتها یط رتیو با غ ریاز بانوان دل یکیجمع عموم کارگران،  در

که سخنان او  ریدل یبانو نیا. «شکریافشار سردسته اختالسگران ن»انداختن  رونیاز جمله بدست آوردن حقوق و دستمزد سه ماه و ب
دو  نیکارگران که موفق به تحقق رساندن ا ییبه توانا هیبا تک شیدر ادامه صحبتها شدیکارگران قطع م ساتو ابراز احسا قیبا تشو

 یعنیخواسته عموم کارگران  نیبه دوم دنیرس یهفت تپه خواست که برا شکریاز همه کارگران زحمتکش ن دهیاسته مهم گردخو
 به دولت تالش کنند. یبرگرداندن شرکت از بخش خصوص

 .برپاکردندشهر شوش  یهاابانیدر خ ی راتظاهرات بزرگبرای دومین روز هفت تپه  شکرین ریکارگران دل ۱۳۹۷آبان  ۲۵روز جمعه 
 یاز سو یاقدام چیو ه یتوجه چیه نکهیبودند، پس از ا و اعتصاب زده یشرکت دست به تجمع اعتراض طیروز در مح ۱۰که  کارگران

تجمع  ۱۳۹۷آبان  ۲۴پنجشنبه  روزینسبت به اعتراض و مطالبات کرارگران صورت نگرفت، از صبح د یشرکت و مقامات استان رانیمد
شوش تجمع برپا  یشهر شوش منتقل کرده و در مقابل فرماندار یهاابانیبه خ ،یبزرگ کارگر اتقالب تظاهر و اعتراض خود را در

 کردند.
پس  ژهیو گانیاتوبوس  کیشب(  مهین ۲ساعت  یآبان )حوال ۲۶روز شنبه برای مقابله با استمرار تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه، 

از شهر اهواز به  زین ژهیو گانی یروهایاز ن گریاتوبوس د دو .منطقه مستقر شد نیا یانتظام یرویاز ورود به هفت تپه در پاسگاه ن
هرگونه تجمع در سطح »: گفتدر این رابطه شهرستان شوش  یفرمانده انتظام .شهر مستقر شدند نیشهرستان شوش منتقل و در ا

 «و ممنوع است. یقانون ریشهر شوش غ
شهرستان شوش  یصبح روز شنبه، کارگران بصورت گسترده در مقابل فرماندار هی، از ساعات اولاقدامات سرکوبگرانه نیا رغمیعل

 در شانیهاهفت تپه همراه با خانواده شکریکارگران محروم و زحمتکش ن عیتظاهرات وسو  تجمع کرده و به سردادن شعار پرداختند
تظاهرات این در  زنان سابقهیشرکت ب .یی کردندمایراهپ به اقدامانبوه کارگران معترض،  تیسطح شهرستان شوش شروع شد و جمع

 چشمگیر بود. بزرگ
مجمع  ندگانینما یادامه داشت، تمام همان روزهفت تپه که تا غروب  شکریآبان کارگران شرکت ن ۲۷شنبهکیتجمع روز  انیپس از پا

شوش  تیامن سیو به محل پل بازداشت یتیامن نیوراز کارگران توسط مام گرید یهفت تپه به همراه تعداد شکریکارگران شرکت ن
  .ندمنتقل شد

 
 

https://www.irankargar.com/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87/
https://www.irankargar.com/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87/


  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 

در شهر شوش و تظاهرات و آبان  ۲۸در روز دوشنبه هفت تپه  شکریکارگران نتظاهرات روز  نیروز اعتصاب و هفتم نیپانزدهم
 ندگانیکارگران به دادگاه و در اعتراض به بازداشت نما لیاز ورود وک یریشهر پس از جلوگ نیکارگران به سمت دادگاه ا ییمایراهپ

 .صورت گرفت هفت تپه شکریکارگران ن
روز از هفته  نیآبان در اول ۲۸روز دوشنبه 

سوم اعتصاب کارگران هفت تپه که با شعار 
گردد آغاز شد و به  دیآزاد با یکارگر زندان

 شوشتحصن هزاران تن از کارگران و مردم 
 دهیشهرستان کش نیا یدر مقابل دادگستر

 .شد
عتصاب کارگران ا ماهآبان  ۲۹شنبه روز سه

 یهفت تپه برا شکریزحمتکش شرکت ن
 .  افتیادامه  یروز متوال نیشانزدهم

 ندهینما ۱۹تن از ۱۵که  دیدولت مجبور گرد
روز  نیکارگران هفت تپه را که در چهاردهم

همه آنان  یکه برا صورت گرفت یکارگران در حال نیا یآزاد کرده بود آزاد کند. ریدستگ یاقدام ضد کارگر کیبا ضرب و شتم و در 
 شده است. لیتشک یبا اتهام اخالل در نظم عموم یپرونده قضائ
 هفت تپه شکریشرکت ن یکایسند شدهریدستگ ندگانینما یتمام یخواستار آزاد” گردد دیآزاد با یکارگر زندان“با شعار اما کارگران 

  شدند. ریمورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس دستگ انهیصورت وحشهستند؛ که به
که  یعیهفت تپه ضمن برشمردن وقا شکریکارگران شرکت ن ۱۳۹۷آبان  ۳۰هفت تپه: عصر روز چهارشنبه  شکریکارگران ن ماتومیاولت

هفت تپه و کارگران بازداشت  شکریاز شهرستان شوش در خصوص موضوعات کارگران شرکت ن یدولت روحان ریمعاون وز دیدر بازد
کارگران را آزاد کنند.  ندگانیفرصت دادند تا همه نما ۱۳۹۷آذر  ۱شنبه صبح پنج ۸نظام تا ساعت  النشده رخ داد، به مقامات و مسئو

 خواهند کرد. ری)مقامات( را غافلگ هاآن صورتنیا ریکارگران گفتند در غ
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  یاخبار کارگر ریسا
 یدور متوال نیسوم یراه آهن کشور برا یفن هیکارگران خط و ابن یشروع تجمع اعتراض

ها از جمله استان یآهن کشور در برخراه یفن هیکارگران خط و ابن ۱۳۹۷آبان  ۵از صبح شنبه 
در اعتراض به  یهرمزگان، شاهرود، دامغان، سمنان، زاگرس و لرستان در پاسخ به فراخوان قبل

 یو تجمع اعتراض دندیخود در محل کار خود دست از کار کش ماه حقوق۳پرداخت نشدن حداقل 
 خود شدند. ی. کارگران معترض خواستار پرداخت معوقات مزدردندبرپا ک

 

  یفاراب یمیاعتصاب کارگران پتروش
شان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتی فاراب یمیکارگران پتروش ۹۷آبان  ۶ کشنبهیروز 

د. کارگران معترض نبود؛ پشت سر گذاشتمهر آغاز شده ۲۸از  خود را که روز اعتصاب نیهشتم
 .ندبودسرپرست شرکت  یخواهان برکنار نیهمچن

و مطالبات خود را به گوش  میروز اعتصاب کرد ۴۰گذشته،  یهاگفتند: در ماه یاعتصاب کارگران
هفته دست از  ۲خاطر،  نیما را دادند و به هم یهاقول تحقق خواسته زیآنان ن م،یرساند نیمسئول

مهرماه تا  ۲۸جهت مجددًا از  نیبه ما وعده سر خرمن داده شده بود و به هم .میدیاعتراض کش
 .میشرکت هم هست تیریدر مد رییخود، خواهان تغ یعالوه بر حقوق حقه نباریو ا میاکنون اعتصاب خود را آغاز کرده

 

   ماه کار بدون دستمزد ۶تهران به  یاعتراض کارگران پروژه خط شش قطار شهر
تهران، در  یپروژه خط شش قطار شهر یمانینفر از کارگران پ ۱۰۰حدود  ۱۳۹۷آبان ۱۴دوشنبه 

کارفرما واقع در منطقه  یمعوقه، در مقابل دفتر مرکز مهیماه حقوق و ب ۶ افتیاعتراض به عدم در
 .مرزداران تهران تجمع کردند

ماهه خود  ۶حقوق  افتیعدم در لیخط شش قطار تهران به دل ین متروها کارگرارسانه گزارشبه 
 مانکاریشرکت پ یکارفرما یهایتوجهیاستمرار ب لیتجمع برگزار کردند. اعتراض کارگران به دل

که  یکارگران ریکارگر معترض، سا ۱۰۰ وهتهران است شکل گرفته است. عال یساخت خط شش قطار شهر مانکاریکه پ المللنیب ریساب
 اند.ماه است که حقوق نگرفته ۶ زین رسدینفر م ۱۰۰۰از  شیشمار آنها به ب

 

 ی مشهد ؛ تجمع و اعتراض کارگران نسبت به معوقات مزد یسازنگیکارخانه ر
کارگر  ۹۴۵حدود  ۱۳۹۷آبان ۱۵شنبه مشهد گفتند: روز سه یسازنگیدر کارخانه ر یکارگر منابع

کارگران در محدوده کارخانه  یکارفرما به وصول مطالبات صنف یتوجهیادامه ب لیکارخانه به دل نیا
 یسازیآنها از زمان خصوص یکه مشکالت صنف گفتندمعترض  کارگران .دست به اعتراض زدند

 آغاز شده است. تیریمد رییو تغ یسازنگیشرکت ر
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 «با ذلت است یمرگ با عزت بهتر از زندگ»شهر،  یتحصن کشاورزان ورزنه در ورود
و  شانیبدست آوردن حقآبه قانون یتحصن کشاورزان ورزنه اصفهان برا ۱۳۹۷آبان  ۱۸روز جمعه 

. در تحصن افتیشهر ادامه  نیا یمنطقه، در ورود نیدر اعتراض به حل نشدن مشکل آب در ا
گ با مر»آن نوشته بود:  یبود که رودر محل تحصن نصب شده یمنطقه، بنر نیکشاورزان محروم ا
 «.با ذلت است یعزت بهتر از زندگ

 

 «رود حق مسلم ماست ندهیآب زا»تجمع کشاورزان زحمتکش شرق و غرب اصفهان با شعار 
 یروز متوال نیچندم یکشاورزان شرق و غرب اصفهان در خوراسگان برا ۱۳۹۷آبان  ۲۱دوشنبه روز 

 در .خود شدند یآبه قانوندست به تجمع زدند. در تجمع کشاورزان زحمتکش، آنها خواستار حق
بلند بانگ  یاز کشاورزان سالخورده با صدا یکیتجمع  نیورود کشاورزان شرق اصفهان به ا یابتدا

 «.دیو استقامت کن دیستیبا ست؛ین یدنیاست حق بخش ی. حق گرفتندیریتان را بگحق»زد:
 

  جهان یکارگران روغن نبات یاعتراضتجمع 
جهان نسبت به  یکارگران کارخانه روغن نبات ،یاپیروز پ نیدوم ی، برا۱۳۹۷آبان  ۲۲سه شنبه روز 

 یتجمع اعتراض نیا در .کردند یمطالبات معوقه خود اقدام به تجمع اعتراض تیمشخص نبودن وضع
وصول مطالبات  ی، براکارخانه نیکارگران اخراج شده ا یبرخ یکارگران با همراهاین از  یشمار

 اند. زنجان دست به اعتراض زده یخود، مقابل استاندار همعوقه ده ماه
 

  کارگران یدو کارخانه و تجمع اعتراض یلیتعط
کارمندان خود ابالغ کرد که  ەخود ب رانیخودور از طرف مد رانیشرکت ا ۱۳۹۷آبان  ۲۶شنبه روز 

کارخانه  ۱۳۹۷آبان  ۲۵جمعه از سوی دیگر  .است لیشرکت تعط هینبود مواد اول لیدل ەب خودرو رانیا
واقع است با صدور  لیکارگر دارد و در استان اردب ۱۵۰۰از  شیگلدستون سابق که ب ریتا لیآرتاو

 . باشدیم لیتعط یآبان تا اطالع ثانو ۲۶کارخانه از روز شنبه  نیاعالم کرد که ا یابخشنامه
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 ینان و زندگ یاز جنگ برا زیانگمغ ی، داستانیکولبر
 

 یبر رو ،یگذاشته و بدون اخطار قبل نیعبور کولبران کم ریدر مس یانتظام یرویسلماس ن رانی، در مرز شپ۱۳۹۷آبان  ۱شنبه روز سه
 دیساله فرزند حم ٢۶ باقوی، کولبر زحمتکش به نام فرامرز جلیانتظام یرویاز کولبران زحمتکش آتش گشودند. بدنبال اقدام ن یگروه

 شد. یساله فرزند عثمان به شدت زخم ٣٠ باقویجل یبه نام ذاکر گریکولبر د کیو  دیبه قتل رس
دسته از کولبران زحمتکش در منطقه قطور از توابع شهرستان  کی یبرو یانتظام یروین میمستق کیبدنبال شل ،آبان ۴روز جمعه 

  .جان باخت یبلجوک از توابع منطقه قطورخو یدر روستا ینیحس بیکولبر کرد به نام اد کی ،یخو
در  هیاز توابع منطقه مرگور اروم «انیگس» یاهل روستا یساله فرزند عل ٣۵کولبر کرد،  ینی، مظفر حس۱۳۹۷ آبان ۴شامگاه جمعه 

 جان باخت. یبه طرز دلخراش یبراثر سرمازدگ یکولبر یفرساکار سخت و جان نیح
اند که بدنبال آن سه کولبر به از کولبران را هدف قرار داده یسردشت گروه« قندول»در مرز  ینظام یروهایماه نآبان ۵روز شنبه 

 .شدند یبه شدت زخم زادهنیو رسول حس یخضرپور، خالد محمدپور نیام یهانام
 میمستق کیشل ین از توابع سردشت در پگوما یفرزند محمد اهل روستا دیکولبر به نام خضر مف کی، ۱۳۹۷ماه آبان ۶ کشنبهیروز 

 جان خود را از دست داد. ینظام یروهاین
کولبر به  کی، آن جهیاند که در نتصالح را به رگبار بسته خیاز کولبران در مرز ش یگروه ینظام یروهای، ن۱۳۹۷ماه آبان ۱۲روز شنبه 

از  تمرخانارتیز یاهل روستا ینام برومند بهرام
در دم جان باخت  یباباجانتوابع شهرستان ثالث

و ارکان  ینمام ارینام هوش هب گریو دو کولبر د
 اند.شده یبه شدت زخم یبهرام
کولبر به نام  کی، ۱۳۹۷ماه آبان ۲۰ کشنبهیروز 

 وانیدزوند از توابع مر یاهل روستا کیغالب کو
 میمستق کیشل یشهرستان در پ نیدر مرز ا

 جان خود را از دست داد. یتحکوم یروهاین
 هیاز کولبران در مرز اروم گرید یگروههمان روز،

مستقر  ینظام یروهایهدف ن یبدون اخطار قبل
کولبر به  کیاند. قرار گرفته یدر آن منطقه مرز

ساله فرزند عثمان اهل منطقه  ٢٨ ینینام ماهر ش
 گزارش شده است.  میوخ یو یعموم تیو وضع یمرگور به شدت زخم

تو و کپران در منطقه سردشت مستقر هستند، کولبرن را هدف دوله یهاەدر پاسگا ەک یتیمسلح و امن یروهاین ۹۷آبان ۲۶شنبه روز 
 مجروح شد. رادیساله به نام مهران دهستان ۱۵کولبر نوجوان  کیآن  یقرار دادند و در پ
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 اخبار کودکان کار
 

 
 
 
 
 
 

 ریاخ یهاکودکان کار در دههشوم و بالی اجتماعی  دهیپد
جامعه مطرح  یاجتماع یهابیاز آس یکیهمواره به عنوان 

وجود  لیبه دل یکنون طیبوده است. متاسفانه در شرا
 .میکودکان هست دنید بیو طالق، شاهد آس ادیاعت ،یکاریهمچون فقر، ب ییهاچالش

 یهاحتاجیدالر و ما متیاست بعد از گران شدن ق یکه چند ماه م؛ینیبیگرد را مکودکان زباله ابانیدر خ میدقت کن یروزها اگر کم نیا
 .شودیم شتریروز به روز تعدادشان ب یزندگ هیاول

گرگان هر روز  ابانیدر محدوده خکه  گرد استکودکان زباله نیاز ا یکیبروند. مسلم  توانندیمدرسه هم نم گریها داز آن یادیز تعداد
: دیگویو م زندیلبخند م یخوانیچرا درس نم میپرسیم یآنجا با اوست. وقت یهاو به قول خودش سطل آشغال کندیم یگردزباله

و کتاب دارن و  فیک مینیب یو که مر هایابچه مدرسه نیمدرسه؟ ا میوقت بر اون م،یغذامون رو بخور مینداردلت خوشه. ما پول »
 «.کف دست مادرمون میذاریم یپول هی یآخر ماه م؟یکن کاریچ دیاما با رهیگ یمدرسه، دلمون م رنیباهاش م

 یگرد را به گردن شهردارکودکان زباله یاز سو یگردحل مشکل زباله ،یستیسازمان بهز یمعاون اجتماع د،یفر یاهلل مسعود بیحب
دارند؛ چرا که  ییباال یدگیخطر آزارد یابانیکودکان خ»گفت:  یابانیگرد خکودکان زباله یدگیآزار د زانیانداخته است. او در مورد م

 ».باالست زیها نآن لیاز تحص یبازماندگ زانیها وجود ندارد. مآن یرو یهستند و نظارت ابانیکودکان در خ نیا
 نیتعداد کودکان شاغل در سن» گفته بود:  نیگو با خبرآنالووزارت رفاه در گفت یاجتماع یهابیدفتر امور آس رکلیمد شیپ یچند

 «.وجود دارد دنیکش یامکان بردگ شتریب یکودک نیچراکه در سن دهد؛یتعداد را به خود اختصاص م نیشتریسال ب ۱۴تا  ۵
 نیهزار نفر کودک شاغل در سن ۷۶۵به  کینزد» اند، گفت: نفر بوده هزار ۶۹۰ یرانیساله ا۱۹تا  ۱۵شاغالن  نکهیا انیدر ادامه با ب او
 «.اعالم شده است رانیکودک کار در ا ینفر ونیلیآمار هفت م یوجود دارند. گاه رانیا یهاساله در شهرها و روستا ۱۹تا  ۱۰نیب

سال در نقاط  ۱۹تا  ۱۵ نیهزار نفر در سن ۳۲۰سال و  ۱۴تا  ۱۰ نیهزار نفر کودک در اشتغال در سن۲۳در ادامه گفته که  پرنده احمدرضا
 «وجود دارند. رانیا یشهر

با خواهرم فرار کرده بودم. سه تا پسر که »طرح صحبت کرد:  نیخود در ا ندیکه از تجربه ناخوشا استگرد از کودکان زباله یکی فهیحن
ما  خواستیکه م یکرد و کس میرا قا نشیو ماش دیهم رس یستیآمد، بهز یارشهرد نکهیهم فرار کردند. بعد از ا کردندیم ییبا ما گدا

 «.میدهیو پول مواد پدرمان را م میآوریمبا هم در یهزار تومان سه نفر۵۰هزار تومان تا ۳۰. ما حدود دیلرزیم دستش رد،یرا بگ
االن سه تا چهار »: شوهرش و کار پسرش، رضا ادیو از اعت دیگویاز مادران سرپرست خانوار است که از مشکالت محله م یکی معصومه،

هزار تومان است ۷۰۰ رد،یگیکه از سر کارش م یو حقوق رودی)ع( به مدرسه میامام عل تیخاطر خانه علم جمعسال است که رضا به 
 «رد.ندا زیدارد. حمام و بهداشت ن یادیو معتادان ز ستیخانه ما خوب ن طیمح. کندیساعت کار م ۱۲و 

 کارساعت  ۱۲گرد با روزی کودکان زباله
 و

 هزار تومانی ۷۰۰حقوق 


