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 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 در مهر ماهمختلف  یدر شهرها ،وندارانیکام یدور اعتصاب سراسر نیسوم

 از شهرها و مناطق کشور، از  یاریدر بس ونیرانندگان زحمتکش کام بود داده شده وندارانیکام یاعتصاب سراسر یکه از قبل برا یبدنبال فراخوان

 

 شهریور به پیشواز اعتصاب رفته بودند. ۳۱شماری از رانندگان از روز  اعتصاب خود را آغاز کردند. اول مهرروز 

 شان آغاز گشت.قطعات و پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات یو گران هاهیبودن کرا نییمختلف در اعتراض به پا یدر شهرها وندارانیاعتصاب کام

 را در بر گرفت. رانیا یو عموم شهرها هگرفت یگریاوج د، به سرعت ۱۳۹۷مهر  اول کشنبهیروز کامیونداران  یاعتصاب گسترده و سراسردور سوم 
 استان بسرعت گسترش یافت.  ۳۱شهر از  ۲۰۰این اعتصاب در بیش از 

و به اعتصاب  دهیفراوان دست از کار کش یخود و تحمل فشار و سخت یهاونیکشور با توقف کام یدر تمام شهرها رتیرانندگان زحمتکش و با غ
 هفته بر خواسته های خود ایستادند. ۳و به مدت  ندوستیپ یسراسر

 نیاز خودروها در مقابل ا یلیمواجه شده و صف طو نیبا کمبود بنز نیپمپ بنز یهاستگاهیا ونداران،یاعتصاب پرقدرت کام لیشهرها، بدل یدر برخ
 .بود شکل گرفته هاستگاهیا

های توخالی برای شکستن این اعتصاب تالش در روزهای بعد با استمرار این اعتصاب سراسری و قدرتمند، کارگزاران دولتی با فریب و دادن وعده
ده و خورن یتوخال یهاوعدهاین  بیفر، برندیبسر م یبحران تیدر وضع یشتیسال است بلحاظ مع ۲به  کیرانندگان زحمتکش که نزدکردند، اما 

 هایشان ادامه دادند.اعتصاب خود تا رسیدن به تمامی خواستهبه 
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اقدام به  ونیاعتصاب نبیوحشت  رعب و جادیاستان فارس با هدف ادر  یانتظام یروین ،وندارانیشکستن اعتصاب کام یدر ادامه سرکوب و در راستا
 شرکت کننده در اعتصاب کرد.  ونیکامنفر از رانندگان  ۲۲بازداشت 

 خواهند؟یچه م ونی؛ رانندگان زحمتکش کام وندارانیکام یاعتصاب سراسربیشتر بخوانید: 
اصفهان، فارس، سمنان، خراسان  ل،یالبرز، اردب ن،یقزو یهانفر در استان ۱۲۷کم دست در روزهای بعد ابعاد این دستگیریها گسترش پیدا کرد و

اتهام افراد با هدف ایجاد رعب و وحشت بین کامیونداران نهاوند، بجنورد، کنگان، پاکدشت، زرن و زرند بازداشت شدند،  یهاو شهرستان یشمال
 بود که گریتن د ۲۹از بازداشت  یحاکدیگری گزارشات . عنوان شد «قیالطرقطاع»و  «تیاخالل در نظم و امن» ،«االرضیافساد ف»شده،  ریدستگ

 .دیتن رس ۱۵۶شدگان به دستکم شمار بازداشت یبا احتساب آمار قبل

و  یکارگر یکاهایسند ون،یگسترده رانندگان معترض کام یهایریو دستگ تیو اقدامات سرکوبگرانه حاکم وندارانیبدنبال استمرار اعتصاب کام
 اقدامات را محکوم کردند. نیا یاهیمعلمان با صدور اطالع یفعاالن صنف

 و معلمان یکارگر یکاهایسند یاز سو وندارانیبا اعتصاب کام یتیبرخورد امن تیمحکومبیشتر بخوانید: 

با ادامه اعتصاب سراسری کامیونداران و برخوردهای امنیتی که با آنان صورت گرفت، موج حمایت های بین المللی ،  ۱۳۹۷مهرماه  ۱۰شنبه روز سه
 از این اعتصاب و در اعتراض به سرکوب رانندگان زحمتکش کامیون شروع شد.

 کنندهاعتصاب وندارانی( با کامITFکارگران حمل و نقل ) یالمللنیب ونیفدراس یتگهمبستر بخوانید: بیش

 یمختلف کشور بازداشت و از سو استان ۱۹تن از رانندگان معترض در  ۲۶۱کم دست وندارانیکام یاعتصاب سراسر اول مهرماه، روز ستیب یط
 اند.شده دیاعدام تهد یحت نیبه صدور احکام سنگ ییمقامات قضا

 نیقزو یدادگستر سیاز جمله رئ رانیا هیاز طرف مقامات قوه قضائ دهایکارگران حمل و نقل تهد یجهان ونیفدراس وندارانیزمان با اعتصاب کامهم
 نیدر ا رکا یالمللنیخواند و خواستار مداخله سازمان ب« منصفانه ریغ»و  «یانسان ریغ»، «تصور رقابلیغ»را  یبازداشت وندارانیبر اعدام کام یمبن

 باره شد.

را بشنوند.  وندارانیکام یهاخواست که خواسته یاسالم یمنتشر شد از مقامات جمهور ونیفدراس نیا تیساکه در وب یاهیکاتن در اطالع ونیاست
 .ستیبه اعدام قابل حل ن دیدارد، و با تهد یموضوع راه حل اقتصاد نیکرد که ا دیتاک یو

 توسط سازمان حقوق کارگران یزندان وندارانیکام هیاعدام عل دیتهد تیمحکوم بیشتر بخوانید:

کشور  یترابر یهماهنگ یعال ینشست شورا نیو نهم ستیباعث شد تا در دو تایخود نها یمطالبات صنف یریگیدر پ ونیرانندگان کام یداریپا
ها بود، پس از سال ونیرانندگان کام یهاخواسته نیتراز مهم یکیکه  لومتریک –بار بر اساس تن  یداخل یاحمل و نقل جاده هیکرا نییتع شنهادیپ

در انتظار  یچه سرانجام ستیاز مطالبات اعتصاب کنندگان هنوز مشخص ن یتحقق بعض رغمی. علبرسد بیحوزه به تصو نیا یتالش فعاالن صنف
 بود. تن از کامیونداران بازداشتی خواهد ۲۶۱
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را بطور  یاعتصاب بزرگ و سراسر اخبار این ۹۷کامیونداران عزیز از روز یکشنبه اول مهر ماه  یاز روز نخست اعتصاب سراسر« کارگر رانیا» تیسا
 نیو با تمام توان از ا ی نمودهبرند ابراز همدرد یرنج م یعدالت یمحترم آنها که از ظلم و ب یهاهمه رانندگان و خانواده اکامل پوشش داده و ب

 تیموفق یآرزو کردنداعتصاب شرکت  نیکه در ا ونیهمه رانندگان کام یبرا« کارگر رانیا» تیسا اندرکاراندست .دکر تیاب بزرگ حمااعتص
 دارند.
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 یشغل تیاعتراض به وضع - در مهر ماه سهام عدالت یهایتجمع کارکنان تعاوندو دور 

 تیوضع یریگیپ یسهام عدالت از نقاط مختلف کشور با سفر به تهران برا یهایکارکنان تعاون ندگانیاز نما ی، شمار۱۳۹۷مهر  ۱ کشنبهیروز 
: تجمع کنندگان گفتندزدند.  یدست به تجمع اعتراض یسازیبار مقابل ساختمان سازمان خصوص نیچندم یبرا ؛و مطالبات معوقه خود یشغل

 نیو در ع ستیمشخص ن مانیشغل تیسهام عدالت، هنوز وضع یتعاون یهادر دفاتر شرکت تیسال فعال ۱۱که پس از  مینفر هست ۱۵۰۰حدود 
 .میقرار دار یشتیبد مع تیدر وضع مان،یماه از مطالبات مزد ۴۲پرداخت نشدن حدودا  لیدلحال به 

حقوق  یبرا یاردیلیم ۲۵خود و همکارانش گفت: با وجود اصالح مصوبه و پرداخت بودجه  یمشکالت صنف حیمعترضان در تشر نینفر از ا کی
جامعه هستند،  فیدر صد آنها از اقشار ضع ۹۰از  شیکشور که ب یسهام عدالت شهرستانها یهایکارکنان تعاون ۹۶ تیلغا ۹۴معوقه و سنوات 

 ،یسهام عدالت شهرستان یاعالم نموده از هر شرکت تعاون ران،یوز اتیه۱۳۹۷ وریشهر ۷برخالف مصوبه مورخ  یسازیخصوص مانمتاسفانه ساز
 کار است. یحداقل قانون ریهزار تومان را دارد که ز۹۹۲هر نفر در ماه  یفقط به دو نفر امکان پرداخت حقوق آنهم به ازا

با طلوع آفتاب به تجمع  ۱۳۹۷مهر  ۳کردند و صبح روز  یپرس ابانیدر خ شانیهاکارگر شب را به همراه خانواده ۱۰۰از  شیب ،تجمع این در ادامه 
 دایادامه پ یماه معوقات مزد ۴۲و پرداخت  مانیشغل تیما تا مشخص شدن وضع یتجمعات اعتراض ،گفتندن نیمتحص خود ادامه دادند. یاعتراض

 خواهد کرد.
 تیاز کارکنان شاغل در دفاتر سهام عدالت در اعتراض به نامشخص بودن وضع ی، شمار۱۳۹۷مهرماه ۱۴صبح روز شنبه  ماه مهربار دوم در  یبرا

 کردند. یاقدام به تجمع اعتراض ،ییخود، مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارا یو معوقات مزد یشغل
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به کارکنان دفاتر سهام عدالت  یسازیسازمان خصوص یتوجهیب جهیآنها در نت یکه مشکالت صنف ندفتگیم یتجمع اعتراض نیکنندگان در اشرکت
 داشته باشد. ژهیتوجه و تنفر از کارکنان دفاتر سهام عدال ۱۵۰۰از  شیبه مشکالت بکه  ندخواست ییاز وزارت اقتصاد و داراو  آغاز شده است

 «میمانیبازهم م مینکن افتیدر یاگر پاسخ» ، افزودندنده بودگذراند ابانیشب را در خکه معترضان 

 ییدر مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارا یروز متوال نیدوم یکارکنان سهام عدالت کشور برا ندگانیاز نما یشمار ،۱۳۹۷مهر  ۱۵ هکشنبیروز 
 .خود ادامه دادند یتجمع اعتراضبه 

در مقابل ساختمان وزراتخانه  یبه سخت یزییپا یشب گذشته را با سرما نکهیگفت: با وجود اشرکت کننده در این تجمع نفر از کارگران معترض  کی
 .میدهیبماند، همچنان به تجمع خود ادامه م پاسخیاما اگر مشکالتمان ب میااقتصاد به صبح رسانده

 یدولت یهاهمه مسئوالن و رسانه نکهیبا وجود ا میکنیم یریگیکه در تهران مطالباتمان را پ یی: در طول روزهاگفتیک نفر دیگر از معترضین می
 نیشوند. در طول ا ایمشکالت ما را جو کیو از نزد ندیایبه خود راه ندادند تا ب یسخت نیترکوچک یاز اعتراض ما با خبر هستند، حت مایو صداوس

 د؟یرویها به کجا مو شب دیخوریمدت چه م نیکه در ا دینپرس یکس ینه تنها حاضر نشد از مشکالت ما بپرسد بلکه حت یمسئول چیهروزها 

روز خود  نیوارد چهارم ییکارکنان سهام عدالت مقابل ساختمان وزارت اقتصاد و دارا یروزکه تحصن شبانه یدر حال، ۱۳۹۷مهر ۱۷ شنبهوز سهر
ماه مطالبات پراخت نشده دارند؛ صورت ۴۲نفر ذکر شده و  ۸۰که تعداد آنها حدود  نیمتحصن نیحل مشکل ا یبرا یگونه اقدام چی، هبودشده 

کارکنان سهام عدالت که سالها ساعات عمر خود را صرف خدمت  دیاست که چرا با نیسوال ما ا»از معترضان گفت:  یکیرابطه  نیدر هم نگرفت.
 «تجمع کنند.؟ یحکومت یمقابل نهادها یمزد یهاحداقل افتیدر یاند برابه مردم کرده

 زین یموضوع انسان نیهم یاند؛ اما، حتکارکنان سهام عدالت شرکت کرده یروزاز زنان معترض همراه با کودکان خود در تحصن شبانه یاریبس
 .ابندیشده است؛ ب تیوضع نیمشکل که خود حکومت باعث ا نیرفع ا یبرا یاچاره یباعث نشده است که مسئوالن حکومت

 «البرز یبندبسته»و « پرس یتول»کارگران  یتجمع اعتراض

« البرز یبندبسته»و« پرس یتول»کارگران 
روز در  نیسوم ی، برا۱۳۹۷مهر  ۲روز 

کارخانه در شهرک  نیمحوطه و مقابل ا
برگزار  یتجمع اعتراض نیالبرز قزو یصنعت

 ۴۰۰از  شیبکارگران معترض کردند. شمار 
کارگران علت تجمع  ،ده بودشنفر برآورد 

 شیخود را اعتراض به افزا یاعتراض
فتادن ا ریمکرر کارخانه، به تاخ یهایلیتعط

ماهه  کیو  یموعد پرداخت مطالبات مزد
اعالم کردند، کار  یهابودن زمان اعتبار قرارداد

ماه،  دست از کار  وریشهر ۳۱از روز شنبه آنها 
  نیو در محوطه ا دهیکش

http://www.irankargar.com/


 

  w w w . i r a n k a r g a r . c o m 
@irankargar96   

 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

به اعتراض سه روزه خود  با وعده کارفرما موقتا مهرماه ۳در روز البرز  یبندو بسته پرسیکارگران تول ند.بود زده یکارخانه دست به تجمع اعتراض
 داده و به سرکارشان بازگشتند. انیپا

در  زین نیاز ا شیکارگران پ نی. اشودیمحدود نم ریسه روز اخ نیالبرز تنها به ا یبندپرس و بسته یاست که اعتراض کارگران تول یادآوریالزم به 
خود در محوطه کارخانه، مقابل  یو مطالبات مزد یشغل تیوضع یریگیپ یماه، برا وریدهم شهرو مرداد ماه  ۲۷ ، مرداد ماه ازدهمی یهاروز

 بود. دهیرس انیاعتراضات ، به پا یریگیاجتماعات با وعده پ نیبرگزار کرده بودند که ا یو اداره کار شهرستان البرز تجمع اعتراض یفرماندار

 

 شهرهای مختلف اعتراض کارگران شهرداری

 شوشتر نسبت به عدم پرداخت شش ماه حقوق معوقه خود یکارگران شهردارسه روزه اعتراض 
 

شوشتر در  اعتراض به پرداخت نشدن  یشهردار یو ادار ینفر از کارگران زحمتکش واحد موتور ۲۰۰از  شبی، ۱۳۹۷مهر ۲۳شنبه دو روز صبح
 زدند. یدست به تجمع اعتراض یشهردار یماه حقوق عقب افتاده خود، در محوطه و مقابل واحد ادار۶

شش ماه گذشته خود معترض هستند.  یبابت مطالبات مزد کنندیم تیفعال یمانکاریپ یهاشوشتر که تحت نظارت شرکت یکارگران شهردار
 ولمشغ یختلف شهردارم یهادر بخش یمانکاریچند شرکت پ تیکه تحت مسئول یکارگران یشوشتر، برخ یدر شهردار یبنا به اعالم منابع کارگر

 خود طلب دارند. یرا از کارفرما یبه کار هستند، دستمزد شش ماه نخست سال جار
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 یشغل تیامن نیتام»، «عقد قرارداد مستمر و دائم»خود از جمله  یهاخواسته گریبر د دیضمن تاکدر دومین روز از اعتراض خود، شوشتر  یکارگران شهردار
 یاز سو یتیافزودند که تاکنون اهم« مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه»و « کارگران یمشکالت از سو انیدادن حق اعتراض و ب»، «کارگران

 داده نشده است. یحقوق قانون نیمسئوالن به ا

 یه از دستمزد معوقه کارگران بخش خدماتما کیاعتصاب،  نیسبز و حمل زباله به ا یکارگران فضا وستنیاز پ یریجلوگ یبرا یمسئوالن شهر
 ریمصمم به ادامه اعتصاب به همراه سا زیها ناعتصاب خارج شوند؛ بلکه آن نیاز ا یموضوع باعث نشد که کارگران خدمات نیرا پرداخت کردند؛ اما ا

 .باشندیم ارگرانک

شوشتر در  ی. به گفته کارگران شهرداردهندیخبر م یاحد موتورکارگران و یصنف ندهیبر نما مانکاریاز اعمال فشار پ نیهمچن یمنابع کارگر
مشغول کار بودند؛ اما برخالف نظر کارگران از  یشهردار میمستق تیتحت مسئول یهمه کارگران شاغل در شهردار نیاز ا شیپ ،یبخش خدمات

 شد. تیوضع لیتبد یمانکاریهمه قراردادها به پ ۹۶ماه سال  ید

 
 مانیمسجدسل یشهرداراعتصاب کارگران 

 

چند  افتیروز اعتصاب خود را  که در اعتراض به عدم در نیسوم ۱۳۹۷مهر۲۳روز دوشنبه  مانیمسجدسل یکارگران و کارمندان زحمتکش شهردار
 شهر پشت سر گذاشتند. نیا یسنوات خود، با تجمع در محوطه شهردار گریو د مهیماه حقوق، پرداخت نشدن حق ب
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 حقآبه نیکشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به عدم تامچند روزه  یتجمع اعتراض
 

بر  یمسئوالن مبن یهانشدن وعده ییداران و کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به اجراروز باغداران، چاه مینچندبرای  ،۱۳۹۷مهر  ۵در تاریخ 
 زدند. یاز آنها، دست به تجمع اعتراض یماد تیو فقدان حما زییدر فصل پا رودندهیشدن آب رودخانه زا یجار

 

 

است. چرا که کشاورزان تنها منبع درآمدشان  شانیالنسلنیو ب نهیرید یهامطالبه آنها بازگرداندن حقآبه نیترمهم ند؛گفتیکنندگان متجمع نیا
 است. یکشاورز

 یرابطه با اعتراف به مشکالت کشاورزان اصفهان گفت: نبود آب برا نیدر هم نژاد،ینیمب یحسنعلها استان یعال یاستان اصفهان در شورا ندهینما
 یکه تنها منبع درآمدشان کشاورز یکشاورزان شرق اصفهان و البته غرب اصفهان شده است. کشاورزان یبرا یادیز اریموجب مشکالت بس ،یکشاورز

 است.

آبه حق نیبر تام یمبن یعتراض به عدم تحقق وعده مسئوالن حکومتبار کشاورزان ورزنه اصفهان در ا نیچندم یبرا ۱۳۹۷مهر ۲۳روز دوشنبه 
 کردند.اعتراضی برگزار تجمع  زه،یکشت پائ
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 مهر ماه یحوادث کارگر
 

کارگر  نیجان خود را از دست داد. ا یآتش سوز کیدر محدوده گلشهر کرج بر اثر  یواحد تجار کیکارگر نگهبان  کی، ۱۳۹۷ماه  مهر کمیبامداد 
 جان خود را از دست داد. یبر اثر آتش سوز انجادهیگلشهر و م یمتر ۴۵محدوده  ،یبهشت ابانیدر خ یمجتمع ادار کینگهبان در 

 نیا اتیدرباره جزئ یخبر داد. اصغر شوایچاه در شهرستان پ زشیزحمتکش بر اثر ر یمقن کیاز مرگ  شوایپ ی، مسئول آتش نشان۱۳۹۷مهرماه  ۱
کرده و مرد  زشیدر حال حفر چاه بود که بدنه چاه ناگهان ر ی،کارگر یمنزل مسکون کیاول مهرماه در  کشنبهیروز  ۷:۳۰ساعت » حادثه گفت: 

 ساله را در چاه گرفتار کرده بود. ۴۷ یمقن
ام کار در ارتفاع از طبقه هنگ یشمال رآبادیام ابانیدر خ یپروژه ساختمان کیو هفت ساله در  ستیکارگر جوان ب کی، ۱۳۹۷مهر  ۲دوشنبه  روز

 حفاظ طبقه اول سقوط کرده و جان باخت. یچهار بر رو
 یلیدو کارگر در محدوده ر نیباختند. ادچار سانحه شدند و جان یدر اثر برخورد با قطاربار جانیآهن در آذربا، دو کارگر راه۱۳۹۷مهر  ۳ شنبهسه

 ت وارده جان خود را از دست دادند.حسنلو واقع درشهرستان نقده در اثر شدت جراحا یروستا
سپاهان بر اثر گاز  مانیچاه فاضالب شرکت س ریو تعم یکار پاکساز نیچهار کارگر ح چه،یزی، در مبارکه اصفهان بخش د۱۳۹۷مهر  ۷ کشنبهی

 مارستانیمداوا به ب یبرا نداشتند، یمطلوب تیکه وضع گریاز آنان جان خود را از دست داد و سه نفر د یکیشدند که  تیدچار مسموم یگرفتگ
 شهرستان مبارکه انتقال داده شدند. الهلمحمد رسو

 . باخت چاه فاضالب مجاور جان زشیکاشان، بر اثر ر یدیسع اهللتیآ ابانیکندن چاه در خ نیساله ح ۲۶، کارگر ۱۳۹۷مهر  ۸ کشنبهی روز
 شهرستان بندر ترکمن در استان گلستان بر اثر حادثه کار جان باخت.خوراک دام  یهااز کارخانه یکی، کارگر ۱۳۹۷مهر  ۱۴روز شنبه  عصر
در شهر سنگر  یاخانههیدر تصف دکربنیاستشاق گاز منواکس لیکارگر به دل ۱۱سازمان اورژانس کشور :  ی، به گفته سخنگو۱۳۹۷مهر  ۱۴ روز

 مسموم شدند. النیاستان گ
 زغال سنگ جان خود را از دست داد.  زشیدر معدن ذغال سنگ پرورده طبس در اثر ر یکارگر معدنچ کی، ۱۳۹۷مهر  ۱۶

 هیدیدر حال ساخت در منطقه سع یمجتمع ساختمان کیدر سقوط از ارتفاع از طبقه نهم  یکارگر ساختمان کی، ۱۳۹۷مهر  ۱۸چهارشنبه  شامگاه
 کرد. دییخبر را تا نیهمدان ا یقانون یپزشک رکلیشهر همدان جان باخت. مد

جان باخت. گزارش شده است  کارهمهیساختمان ن کیآوار در  زشیکرمانشاه، بر اثر ر «تیپل ماه» یکارگر در روستا کی، ۱۳۹۷مهر  ۱۶ پنجشنبه
 ساله شده است.  ۳۵کارگر  نیذهاب و داالهو موجب مرگ اسرپل نیب «تیپل ماه» یساختمان در روستا کی وارید زشیکه ر

چاه شد. حادثه  یمتر ۸۰در عمق  یکارگر مقن کیچاه، باعث محبوس شدن  یهنگام حفار یمنیاصول ا تی، عدم رعا۱۳۹۷مهر  ۱۹ پنجشنبه
 رخ داد .  یدر محور شرق به غرب جاده خاوران در شهرستان ر امدشتیدر چاه در محله ق یکارگر مقن کیسقوط 

 ،یافتیمجروح شدند. بنا به گزارش در یدو کارگر ساختمان ،یکارگر جنوب ابانیدر خ یآوار ساختمان زشی، بر اثر ر۱۳۹۷مهرماه ۲۱روز شنبه  صبح
کارگر  ابانیساختمان دو طبقه در خ کی بیهنگام تخر یرخ داد که دوکارگر ساختمان ی، زمان۱۳۹۷مهر ماه  ۲۱صبح روز شنبه  وارید زشیحادثه ر

 شدند.از خاک و نخاله مدفون  یخروار ریز ،یبه مختار دهینرس یجنوب
کارخانه و  نیا یرانیسمنان منجر به و یدر کارخانه صبا باطر بیانفجار مه کی، وقوع ۱۳۹۷مهر  ۲۴شنبه عصر سه قهیدق ۱۷۳۰ساعت  یحوال
 .دیتن از کارگران آن گرد۲۲ دیشدن شد یزخم

و  ییها درمان سرپااند که  دو نفر از آنکوثر سمنان اعزام شده مارستانیبه ب زیگرمسار و دو نفر ن یمعتمد مارستانینفر به ب ۲۰تعداد  نیا از
 مجروحان( یاسام ستیباشند. )ل یتحت نظر اورژانس م زین گریمصدوم د ۲۰اند و شده صیترخ
کارگران  یمنیا تیوضع از مسئوالن نظام دغدغه خاطرشان کیچیاز او و نه ه شیپ یهااز دولت کیچیو نه ه یاست که نه دولت روحان نیا تیواقع

 یهاجهان در رتبه یکشورها انیکار در م یهاطیمح یمنیا یاز نظر استانداردها یاسالم یدر نظام جمهور رانی. استینبوده و ن رانیو زحمتکشان ا
 ایبه مصدوم شدن آنها  زیموارد ن ریموارد منجر به از دست رفتن جان کارگران زحمتکش شده و در سا یاریدر بس ن،ییاستاندارد پا نیآخر است. ا

 .شودیشان ختم مخود و خانواده یو مشکالت بعد دیقطع عضو و خارج شدن آنها از دور کار و تول
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 سایر اخبار کارگری مهر ماه 

  ساله کی یکرج در اعتراض به معوقات مزد ینیخم مارستانیکارکنان بپنج روزه  یتجمع اعتراض
 ازدهی یمطالبات مزد یریگیپ یکرج برا ینیخم مارستانی، کارکنان ب۱۳۹۷مهرماه  ۹روز دوشنبه 

 یروبرو یاصل ابانیقبل، در خ یچون روزهاهم مارستان،یو رها شده ب فیبالتکل تیشان و وضعماهه
این کار  یشورا سیرئ بینا ی،برگزار کردند.  قاسم طاهر یو تجمع اعتراض افتهیحضور  مارستانیب
، در تجمع گفت مارستانیباین پرسنل یکشنبه تجمع روز با  در رابطه کرج یفوق تخصص مارستانیب

 ،۱۳۹۷مهر  ۱۱روز چهارشنبه  با معترضان به عمل آورد. یبرخورد تند یانتظام یروین روز گذشته،
 خود را پشت سر گذاشت. یاپیروز پ نیکرج پنجم ینیخم مارستانیکارکنان ب یتجمع اعتراض

 

  حقوق خود زانی؛ هماهنگ و گسترده در اعتراض به م یکارگران پارس جنوباعتصاب 

در  رانیکه در صدها شهر ا انیو بازار وندارانیهمزمان با اعتصاب کام ،۱۳۹۷مهر ۱۶ شنبهروز دو
از کارگران  گرید یو جمع یپارس جنوب۱۰ و ۹ یاقدام کم سابقه کارگران فازها کی، در بود انیجر

 یهماهنگ و منسجم دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کارگران پارس جنوب یدر حرکتگانه ده یفازها
 یافتیکامل حقوق در تیکارگران، خواهان شفاف آغاز شد. ژهیگردآمدن در محل اداره کار منطقه و اب

 .اندشده ژهیمواد مندرج در بخشنامه اداره کار منطقه و گریحقوق و د شیو افزا
 

  نسبت به عدم پرداخت سه ماه مزد معوقه خود «بدیم یکاش»اعتراض کارگران 

 نیاند. انکرده افتیکم سه ماه دستمزد خود دردست «بدیم یکاش»کارگران کارخانه ، ۱۳۹۷مهر  ۲۰
مطالبات  حیدر توض بدیم یکارگران کاش ده،یگزارش رس به موضوع باعث اعتراض کارگران شده است.

مرداد و  ر،یت یهاما مربوط به طلب ماه یمطالبات مزد»معوقه و حقوق وصول نشده خود گفتند: 
 کیرا از  یدیواحد تول نیکارگران شاغل در ا یکارفرما تمام نی. همچنشودیم یسال جار وریشهر

 «فرستاده است. یبه مرخص شیهفته پ
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 اخبار کولبران زحمتکش در مهر ماه 
 

بامداد  ،یافتیشدند. براساس گزارش در یکشته و زخم وانیدر مرز مر نیو سنندج براثر انفجار م واندرهید وان،یمر یکولبر ُکرد اهل شهرهاسه 
 یاوستاهل ر ”ینادر یعل“و  وانیاز توابع مر ”نالیت“ یاهل روستا” عبداهلل محمدزاده“ یها، دو کولبر ُکرد به نام۱۳۹۷شنبه سوم مهرماه روز سه

 یاهل روستا ”نچویبا دیحم“به نام  گریکولبر د کیاند و جان خود را از دست داده وانیدر مرز مر نیانفجار م یدر پ واندرهیاز توابع د” گونتو“
 شده است. یحادثه به شدت زخم نیاز توابع سنندج در ا ”نچوبیبا“

در  یمرز ینظام یروهاین میمستق کی، شل۱۳۹۷مهر  ۸دوشنبه  روز
 یگریشهرستان به قتل کولبر زحمتکش د نیبرادوست ا یمرز صوما

از قتل کولبر  یحاک دهیبود ختم شد. گزارش رس هیکه اهل اروم
از « کوران» یساله و اهل روستا ٢٧که  «یلیاکرم خل»زحمتکش 

 است.  هبرادوست بود یتوابع منطقه صوما
 یروهاین کولبر زحمتکش به دست کی، ۱۳۹۷مهر  ۱۱روز چهارشنبه 

 .دیپاسگاه شوشمه به قتل رس
 «یاحمد میعظ»کولبر جان باخته را  نیا تیهو یمطلع محل منابع

و همراهان  ینیشاهدان ع ساله و پدر سه فرزند اعالم کرده اند. ۴۲
و کامال  یچند متر یاز فاصله تکاریکولبر گفتند: ماموران جنا نیا

 کولبر را هدف گلوله قرار داده و او را به قتل رساندند. نیآگاهانه قلب ا
از کولبران  یگروه ینظام یروهای، ن۱۳۹۷مهرماه  ۱۳شامگاه جمعه 

« آالن»از توابع منطقه  «نارانید» یروستا یکیزحمتکش را در نزد
باعث  روهاین نیا یراندازیاند؛ تقرار داده یراندازیسردشت مورد ت

 ساله شد. ٢٣« پورصالح دیام»ساله و  ٢٨ «انیکمال قادر» یهابه نام یکولبر سردشت ۲شدن  یزخم
به  یحکومت انینظام کیشل یدر پ رانشهریاز توابع پ« گزگسک» یاهل روستا «ریکاوه دشم»کولبر به نام  کی، ۱۳۹۷مهرماه  ۲۳بامداد دوشنبه 

 شد. یشدت زخم
 یبه شدت زخم لیسپاه پاسداران در کوهستان قند ینظام یروهاین کیشل یدر پ هررانشی، دو شهروند کرد اهل پ۱۳۹۷مهرماه  ۲۴شنبه روز سه

 میمستق کیشل یدر پ رانشهرینمنجه از توابع پ یاهل روستا دمرادیفرزند س شیجبار برشان و مصلح قر یهادو شهروند کرد به نام این. دندیگرد
 شدند. یسپاه پاسداران به شدت زخم یروهاین

 

 
 
 
 

 

با کردستان  یتن از کولبران و کاسبکاران زحمتکش در مرزها ١٠٤، دست کم ۱۳۹۷ماه اول سال  ۶ یط
این کولبران از استانهای آذربایجان  .اندەمجروح و مصدوم شد ایکشته شلیک ماموران و نیروهای مرزی، 

 اند.غربی، کردستان و کرمانشاه بوده
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 خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 اخبار کودکان کار رد مهر ماه
 

 قربانیانی در سکوت غارت و تاراج کودکان کار 
 

کارشناس شده  کیموضوع هشدار  رانیکودکان کار در بازار ا شیافزا
شده و روند  نینشهیحاش رانیا تیچهارم جمع کیبه  کینزد»است: 

رو به  یو کولبر یفروشهمچون دست یورود کودکان به مشاغل
 «است. شیافزا

 رامونیپ یاکتبر( در گزارش ۱۳مهر ) ۲۱روز شنبه،  لنایا یخبرگزار
دان و فعال حقوق حقوق ،یعتیشر یکودکان کار به نقل از هاد

و فرزندان  نانینشهیحاش دهندهکودکان نسبت به آمار تکان
 تنگدست هشدار داد. یهاخانواده

از کودکان کار وجود  یآمار مشخص نکهیا انیگزارش ضمن ب نیا در
کودکان کار  ونیلیمدو یرسم یاس آمارهاندارد، آمده است که بر اس

 ونیلیم از وجود هفت یررسمیغ یاما آمارها»وجود دارد؛  رانیدر ا
 «.دهندیکودک کار خبر م

و  یبحران اقتصاد»: دیگویآنهاست. او م یسن بازه رییو تغ ریاخ یهاشمار کودکان کار در ماه عی، رشد سر”مهم اریبس مساله“ یعتیاعتقاد شر به
 هکه ب میشویسن مدرسه روبرو م ریز یبه بازار کار کشانده. ما هر روز با کودکان زیخردساالن را ن یطبقات فرودست، حت یشتیکاهش سطح مع

 «مشغولند. یگریتکد یحت ای یگردزباله ،یمانند دستفروش یمشاغل
 

 خشونت انیقربان نیاول کودکان
” ناگوار تیوضع“فعال حقوق کودکان ضمن هشدار نسبت به  نیا
که به صورت  یخشونت اقتصاد»: کندیم دیکودکان تاک نیا

 یطبقه یبر زندگ شودیم قیتزر نییو از باال به پا کیستماتیس
و در  گذاردیاثر م یکارگر یهاو خانواده نانینشهیفرودست، حاش

ها هستند که  خانواده نیا دکانخشونت، کو نیا انیقربان نیواقع اول
 تیو در نها لیمجبور به ترک تحص یو اجبار یاضطرار یطیدر شرا

 «.شوندیجذب در بازار کار م
 ”نینشهیحاش یمنطقه“سه هزار  رانیدر ا نکهیا انیضمن ب یعتیشر
 نیکه در ا دهدیوجود دارد هشدار م نینشهینفر حاش ونیلیم ۱۹و 

 وستهیحقوق کودک پ ونیبه کنوانس ۱۳۷۲در سال  یاسالم یاست. جمهور” گرفتن یقربان“در حال گسترش و ” دردناک یبه شکل“کشور  فقر 
 اقدام کند. یچالش اجتماع نیحل ا یو موظف است که برا
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