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استمرار اعتصاب و تظاهرات کارگران دلیر فوالد اهواز بیش از یکماه

کارگران زحمتکش گروه ملی فوالد اهواز ،در اعتراض به عدم دریافت حقوق چندین ماهه خود و برای راه اندازی کلیه خطوط تولید،
این بار از روز  ۱۹آبان ماه دست به اعتصاب زدند .کارگران  ۸روز اول اعتصاب را در محل کار خود بودند و به مدیران شرکت هشدار
دادند که اگر پاسخ مطالبات ما را ندهید ،اعتراضتمان را به کف خیابانهای اهواز و به مقابل استانداری خواهیم آورد .اما پاسخی نگرفتند.
از روز  ۲۷آبان ماه کارگران اعتصابی ،اعتراضات خود را به خیابان های اهواز آورده و در مقابل استانداری تجمع کردند.
از روزی که تظاهرات کارگران آغاز شد ،در مسیر راهپیمایی اقشار مختلف مردم از جمله زنان ،دانشجویان ،فرهنگیان ،بازاریان و
جوانان دسته دسته به تظاهرکنندگان میپیوستند و همبستگی خود را با این کارگران زحمتکش اعالم میکردند .در این تظاهرات
راهپیمایان خشمگین شعار میدادند«:حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون».
کارگران علیه «امید درمانی» پوشالی روحانی که چیزی جز گرانی و تورم افسار گسیخته که علت آن هم خود حکومت است؛ شعار
میدادند« :تورم گرانی پاسخ بده روحانی».
روز شنبه  ۳آذر  ۱۳۹۷هزاران تن از کارگران فوالد اهواز در ادامه اعتراضات خود ،از ساعت  ۹صبح مقابل استانداری خوزستان در این
شهر دست به تجمع اعتراضی زده و سپس دست به تظاهرات زدند .کارگران بار دیگر فریاد نصر من اهلل و فتح قریب مرگ بر این دولت
مردم فریب را سر داده و سپس با شعار «دولت ،مافیا ،پیوندتان مبارک» دسیسههای حکومت و باندهای مافیایی وابسته به حاکمیت
علیه کارگران زحمتکش فوالد اهواز را محکوم کردند .سپس کارگران با شعار « ما کارگران فوالد علیه ظلم و بیداد میجنگیم
میجنگیم» به تظاهرات خود ادامه دادند.
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روی پل نادری ،ماموران سرکوبگر قصد جلوگیری از راهپیمایی کارگران را داشتند ،اما کارگران شجاع با کنار زدن ماموران و شعار«
میمیریم میمریم حقمونو میگیریم» به راهپیمایی خود ادامه دادند.
روز چهارشنبه ۷آذر ماه در تجمع اعتراضی بزرگ کارگران فوالد اهواز یکی از کارگران شریف و زحمتکش که از بی عملی مقامات و
مسئوالن دولتی در قبال وضعیت معیشتی اسفبار کارگران به خشم آمده بود سخنان پرشوری را در جمع کارگران ابراز کرد .وی در
صحبتهایش ،خطاب به مسئوالن ناکارآمد و ناالیق و توطئه چینان از جمله گفت «:دار و دسته اینها که فکرهای پلید توی ذهنشونه،
به گوش باشند ،من نوعی ،من کارگر دارم بهتون میگم ،اشتباه کردید اگه فکر کردید که میتونید صفوف ما رو بشکونید ،اشتباه
کردید ،اشتباه خیلی فاحشی هم کردید که فکر کردید صفوف ما رو میشکونید ،ماها خریدنی نیستیم دوستان .تا رسواتون نکنیم از
کف خیابون نمیریم ،تا قطع دست مافیا ،دوباره تکرار میکنم تا قطع کامل دستتون ،ما از خواستههامون دست بر نمیداریم».
کارگران شریف و زحمتکش گروه ملی فوالد بخوبی آگاهند که دستهای مافیایی که دست در دست دولتمردان و مسئوالن نظام،
ثروتهای مملکت را به تاراج میبرند و سفره کارگران محروم را روز به روز کوچکتر و خالیتر میکنند ،در صدد هستند تا با سکوت
خود یا با انواع نیرنگ و فریب ،صفوف متحد کارگران را در هم بشکنند ،آنها را با وعدههای پوچ و میان تهی به سر کار برگردانند و
خود به تاراج سرمایهها ادامه دهند.
روز یکشنبه  ۱۱آذر  ۱۳۹۷کارگران زحمتکش گروه ملی صنعتی فوالد اهواز برای بیست و سومین روز متوالی به اعتصاب و تجمع و
راهپیمایی خود ادامه دادند ،آنها با تجمع در مقابل استانداری اهواز شعار تورم گرانی پاسخ بده روحانی را سر دادند و سپس تظاهرات
و راهپیمایی خود را به سمت مرکز شهر آغاز کردند.

سخنرانی پرشور کریم سیاحی نماینده کارگران گروه ملی فوالد اهواز در جمع تظاهرکنندگان
در تظاهرات روز سهشنبه  ۱۳آذر ماه ،کریم سیاحی نماینده کارگران گروه ملی فوالد اهواز در جمع تظاهرکنندگان طی سخنانی پرشور
گفت« :فریادرسی نیست که صدای ما را بشنود .مسئولین گوش هایشان را گرفتهاند و صدای ما را نمیشنوند .این خیابانها میشنوند
اما آنها نمیشنوند .واهلل واهلل حقمونو از شما میگیریم؛ این مافیا را این کارگران نابود میکنند .این کارگران گروه ملی دارند تاریخ
ساز میشوند و تاریخ اهواز را دارند ورق میزنند و هر چه ظلم شده است دارند نابود میکنند .واهلل حقمون را میگیریم».

جلوداری زنان و دختران در تظاهرات کارگران فوالد اهواز در خیابانهای شهر اهواز
روز سهشنبه  ۱۳آذر ، ۹۷راهپیمایی کارگران فوالد اهواز در حالی شکل گرفت که پیشاپیش آنها زنان صف اول تظاهرات را تشکیل
میدادند و جلوداری زنان در تظاهرات چشمگیر بود؛ آنها شعار میدادند« :کلید ساز دروغگو کلید تدبیرت کو» و «این همه بیعدالتی
هرگز ندیده ملتی» و «هیهات هیهات مناالذله» و «کارگر زندانی آزاد باید گردد» و «ما کارگران آهنیم ریشه ظلم را میکنیم» و
«همشهری باغیرت حمایت حمایت» و «نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد».
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تهدید کارگران فوالد توسط اداره اطالعات اهواز
روز پنجشنبه  ۱۵آذر ،۹۷اداره اطالعات در اهواز ۱۰تن از کارگران گروه ملی اهواز را احضار و به آنها نسبت به ادامه تظاهرات کارگران
گروه ملی فوالد اهواز هشدار داد و اقدام به تهدید کارگران کرد ،اما کارگران در روزهای بعد هم به اعتصاب و تظاهرات خود ادامه دادند
و به این تهدیدات اعتنایی نکردند.
صبح روز دوشنبه  ۱۹آذر  ۱۳۹۷کارگران فوالد اهواز اولین روز از دومین ماه اعتصاب متحدانه خود را با راهپیمایی از مقابل استانداری
خوزستان آغاز کردند .کارگران شریف در راهپیمایی خود با پوشیدن کفن عزم خود را برای ادامه اعتصاب تا پای جان ،نشان دادند.
روی سینه کارگران با خط درشت نوشته شده بود« :کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد».

یورش گسترده شبانه و ضرب و شتم و بازداشت غیر قانونی ۱۵تن از کارگران فوالد اهواز
بامداد روز یکشنبه  ۲۵آذرماه ۱۵ ،تن از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز بازداشت شدند .مامورین امنیتی با یورشی گسترده به
منازل کارگران این مجتمع صنعتی ،که تا ساعت  ۲نیمه شب ادامه داشت ۱۵ ،نفر از آنان را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
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صبح روز دوشنبه  ۲۶آذر ،۹۷کارگران فوالد اهواز ،در حالی وارد سی و هشتمین روز اعتصاب و تظاهرات خود شدند که ماموران
امنیتی نیمه شب گذشته به خانه ۱۵تن از همکاران و نمایندگان آنها یورش برده ،آنها را دستگیر و با خود به نقطه نامعلومی منتقل
کرده بودند.
عالوه بر دستگیری این  ۱۵تن ،منازل کارگران دیگری نیز مورد یورش مامورین امنیتی قرار گرفت .بسیاری از کارگران برای جلوگیری
از بازداشت ،بناچار شب را در خیابانهای اهواز به صبح رساندند .نیروهای امنیتی با هجوم به منزل کریم سیاحی با به هم زدن و
شکستن وسائل منزلش ،او را در مقابل چشمان همسر باردارش ،مورد ضرب و شتم قرار دادند و کامپیوتر و تلفن همراه و موبایل
همسرش را مصادره کردند ،شمار بازداشت شدگان طی دو روز به  ۴۱نفر رسید.
دولت تدبیر و امید سرمایهداران و غارتگران و کل دم و دستگاه حکومتی به جای رسیدگی به خواستهای کارگران ستمدیده و به جان
آمده گروه ملی فوالد اهواز ،تالش میکند با تهدید و ارعاب و با بازداشت آنان ،صورت مسأله وضعیت فاجعهبار معیشتی این زحمتکشان
را از صحنه خیابان پاک کند .غافل از آن که هر دستگیری و هر اقدام سرکوبگرانه ،بغضی فروخفته علیه ستمگران حاکم است که روزی
دیگر به آتشفشان تبدیل خواهد شد.
بازداشت کارگران فوالد اهواز لکه ننگی است بر دامن تمامی کسانی است که  ۴۰سال پیش با ژست مستضعف پناهی سرنوشت جامعه
ما را بدست گرفتند و اینک با بی شرمی وصف ناپذیری با هجوم شبانه به منازل کارگرانی که خواستی جز پرداخت دسترنجهایشان و
جلوگیری از تعطیلی و نابودی یک مجتمع عظیم صنعتی ندارند ،آنان را به غل و زنجیر میکشند.
ما در سایت ایران کارگر ،بر ایستادگی کارگران پوالدین عزم و شجاع گروه ملی درود میفرستیم و خود را به رساندن هر چه بیشتر و
رساتر صدای این کارگران متعهد می دانیم.
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ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه

روز جمعه  ۲آذر  ،۱۳۹۷کارگران زحمتکش شرکت نیشکر هفت تپه برای نوزدهمین روز متوالی به تظاهرات و تجمع و اعتصاب خود
ادامه دادند .کارگران خواستار آزادی نماینده خود ،آقای اسماعیل بخشی شدند .کارگران همچنین بر پرداخت دستمزدهای عقب افتاده
و اخراج بخش خصوصی از کارخانه تاکید داشتند.
کارگران پس از تجمع در مقابل فرمانداری شوش ،درحالیکه شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد سر میدادند ،در زیر باران ،به سمت
مصلی شهرستان شوش ،حرکت کردند.
روز شنبه  ۳آذر  ،۱۳۹۷تظاهرات ،تجمع و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه از سوی صدها تن از کارگران زحمتکش این شرکت برای
بیستمین روز متوالی ادامه داشت .کارگران در اعتصاب خود دستنوشته «کارگر زندانی آزاد باید گردد» را در دست داشتند.
روز یکشنبه  ۴آذر  ،۹۷هزاران تن از کارگران زحمتکش شرکت نیشکر هفت تپه و خانوادهها و مردم شوش در آغاز چهارمین هفته از
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و برای بیست و دومین روز متوالی به تظاهرات و تجمع و اعتصاب خود ادامه دادند.
روز سهشنبه  ۶آذر  ،۹۷کارگران زحمتکش شرکت نیشکر هفت تپه تظاهرات و راهپیمایی خود را از میدان ساعت به سمت فرمانداری
شهرستان شوش آغاز کردند .در این راهپیمایی ،کارگران نسبت به توطئهها برای سرکوب اعتراضاتشان با شعار «همشهری بگوش باش
ما کارگریم نه اوباش» به مردم هشدار دادند.
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کارگران در راهپیمایی اعتراضی خود همچنین خطاب به الریجانی رئیس قوه قضاییه که کارگران زحمتکش شرکت نیشکر هفت تپه را
تهدید به سرکوب و دستگیری و زندان کرده بود ،شعار میدادند« :نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد» «،اسماعیل رو گرفتن ما همه
بخشی هستیم» « ،کارگر زندانی آزاد باید گردد».
روز چهارشنبه  ۷آذر  ،۱۳۹۷اعتصاب کارگران وارد بیست و چهارمین روز شد .کارگران زحمتکش و شریف ،اعتراض خود را با شعار
«مرگ بر ستمگر درود بر کارگر» ،مقابل فرمانداری شهرستان شوش آغاز کردند .این اعتصاب و اعتراض ابتدا با خواست پرداخت ۴ماه
حقوق معوقه و بازگرداندن شرکت از بخش خصوصی (وابسته به محافل حکومتی ) به دولت شکل گرفت؛ اما ،با دستگیری  ۱۸نماینده
کارگران و ادامه بازداشت نماینده کارگران اسماعیل بخشی شکل دیگری به خود گرفت.
روز پنجشنبه  ۸آذر  ،۱۳۹۷کارگران نیشکر هفت تپه بیست و پنجمین روز اعتصاب و تظاهرات خود را با شعار «کارگر زندانی آزاد باید
گردد» شروع کردند .با کشیده شدن تظاهرات به داخل شهر شوش ،دولت بجای پاسخگویی به خواستههای برحق کارگران روش
دستگیری و بازداشت و سرکوب را درپیش گرفت .علی نجاتی مسئول سابق سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در روز  ۸آذر  ۹۷در
بیست و چهارمین روز اعتصاب در یک یورش وحشیانه از سوی ماموران به منزلش دستگیر شد .فرزند و مهمان وی نیز دستگیر که
ساعاتی بعد آزاد شدند.
قوه قضاییه تحت فشارهای داخلی و بین المللی وادار به آزادی ۱۸تن از نمایندگان کارگران شد .اما همچنان به ادامه بازداشت اسماعیل
بخشی ادامه داد .اما کارگران نیز متقابأل بر ادامه اعتصاب و تظاهرات خود تا رسیدن به خواستههایشان پای فشردند.
روز شنبه  ۱۰آذر  ،۱۳۹۷در بیست و هفتمین روز اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران زحمتکش نیشکر هفت تپه؛ دولت با فرستادن
هیئتی تالش کرد مانند گذشته با دادن وعدههای توخالی کارگران را فریفته و از ادامه اعتصاب و تظاهرات و تجمع اعتراضی آنها
جلوگیری کند .اما بسیاری از کارگران شجاع نیشکر هفـت تپه گول این بازیها را نخورده و به مقابل فرمانداری رفتند و هرگونه دیدار
با این هیئت را رد کردند.
از صبح روز یکشنبه  ۱۸آذر  ،۱۳۹۷اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در پاسخ به فراخوان قبلی در محوطه شرکت آغاز شد .این
اعتصاب در اعتراض به آزاد نشدن اسماعیل بخشی ،نماینده کارگران و علی نجاتی ،مسئول سابق سندیکای کارگران شرکت نیشکر
هفت تپه ،انجام شد.
پس از  ۲۶روز از دستگیری اسماعیل بخشی  ،سرانجام قوه قضائیه در مقابل عزم و اراده کارگران مجبور به عقب نشینی و آزاد کردن
وی شد .اگر به آنچه گذشت نظری کوتاه بیاندازیم روشن میشود که علت اصلی آزادی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه ،همبستگی
و حمایت اقشار مختلف مردم از دانشگاهیان ،معلمان ،کارگران ،فرهنگیان ،بازنشستگان ،زنان و جوانان در سراسر ایران و حمایت
سندیکاها و اتحادیههای کارگری بینالمللی از خواستها و مطالبات این کارگران محروم و زحمتکش بوده است .این همت سراسری
موجب شد که حکومت نتواند در برابر اراده مردم دوام بیاورد.
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سایر اخبار کارگری مهر ماه
تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان
روز شنبه  ۳آذر  ،۱۳۹۷کشاورزان شرق اصفهان همچنان در اعتراض به ندادن حقآبهشان در کنار
روستای قارنه چادر زده و تحصن کردند .کشاورزان به مسئوالن و کارگزاران حکومتی التیماتوم
دادند؛ چنانچه حقآبه آنها داده نشود و آب روی زاینده رود باز نشود با ماشینآالتشان ،اقدام به
باز کردن مسیر آب زاینده رود برای مصارف کشاورزی خواهند کرد.

تجمع اعتراضی کارکنان بیمارستان خمینی در کرج
روز شنبه  ۳آذر  ،۱۳۹۷برای ششمین روز متوالی کارکنان بیمارستان خمیلی در کرج به تجمع
اعتراضی خود ادامه دادند .معترضین خواستار پراخت یکسال حقوق عقب افتاده خود هستند.
آنها همچنین خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمارستان هستند .کارکنان این بیمارستان بارها
برای پرداخت حقوق معوقه خود دست به تظاهرات و اعتصاب و تحصن زدهاند؛ اما ،تا کنون هیچیک
هیچ پاسخی نگرفتهاند.

تجمع اعتراض تعدادی ازکارگران زحمتکش فاز  ۲پاالیشگاه آبادان مقابل دفترمرکزی این شرکت
روز شنبه  ۱۰آذر  ،۱۳۹۷جمعی از کارگران فاز  ۲پاالیشگاه آبادن در اعتراض به عدم پرداخت  ۵ماه
حقوق عقب افتاده خود مقابل دفتر مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند .یکی از این کارگران در
خصوص علت نارضایتی کارگران این مجموعه به خبرنگار ایرنا گفت :تعدادی از کارکنان این
پاالیشگاه به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود در پنج ماه گذشته به نشانه اعتراض دست از کار
کشیدند.

تجمع اعتراضی کارگران بلبرینگ سازی تبریز
روز سهشنبه  ۱۳آذر  ،۱۳۹۷کارگران بلبرینگ سازی تبریز ،در اعتراض به عدم پرداخت ۴ماه حقوق
عقب افتاده خود در محوطه این واحد تولیدی دست به تجمع زدند .این کارخانه بزرگترین واحد
تولید بلبرینگ در کشور است .بلبرینگسازی تبریز یکی از موفقترین مؤسسات تولیدی
آذربایجان شرقی بود و مشکالت آن از زمان واگذاری سهام این شرکت توسط سرمایه گذاری بانک
صنعت و معدن آغاز شده است .کارخانه بلبرینگ سازی تبریز ،تنها تولیدکننده انحصاری انواع
برینگ و رولر برینگ در ایران است .این شرکت سال  ۱۳۴۸با مشارکت شرکت سکف سوئد ،تأسیس شده است.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
تجمع اعتراضی کارگران آبفای روستایی آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۰ماه حقوق
صبح روز شنبه  ۱۷آذر  ،۱۳۹۷کارگران آبفای روستایی آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن  ۱۰ماه
حقوق عقب افتاده ،عیدی و سنوات خود مقابل فرمانداری آبادان دست به تجمع زدند .به گفته این
کارگران مطالبات بیش از  ۷۰نفر از کارگران شبکه آب و فاضالب روستایی آبادان چند ماه است
پرداخت نشده و بارها خواستار پرداخت مطالباتشان شده اند.

تجمع کارگران سایتهای ضدعفونی بندر خمینی مقابل دفتر نماینده
روز سهشنبه  ۲۰آذر  ،۱۳۹۷کارگران سایتهای ضدعفونی بندر خمینی دست به تجمع اعتراضی
زدند .کارگران دالیل تجمع اعتراضی خود مقابل دفتر علی گلمرادی نماینده مجلس را ،صدور مجوز
راه اندازی سایت جدید ضدعفونی در محوطه اداره پایانه حمل و نقل بندرخمینی ذکر کردند .این
کارگران گفتند« :در حال حاضر حدود  ۸سایت در بندرخمینی وجود دارد که هر کدام حدود  ۶۰نفر
را مشغول بکار کرده و بسختی قادر به پرداخت حقوق این کارگران بومی هستند ».کارگران همچنین
بیان داشتند« :این اقدام امنیت شغلی ما را به خطر میاندازد».

تجمع اعتراضی کارکنان و کارگران شهرداری بروجرد
یکشنبه  ۲۵آذر  ،۱۳۹۷حدود  ۲۰۰تن از کارکنان و کارگران شهرداری بروجرد برای ششمین روز
متوالی به تجمع خود در اعتراض به پرداخت نشدن  ۹ماه حقوق معوقه خود مقابل شهرداری مرکزی
و فرمانداری در این شهر دست به تجمع زدند .کارگران و کارکنان شهرداری بروجرد که روزهای
گذشته نیز مقابل شهرداری مرکزی و فرمانداری تجمع کرده بودند؛ خواستار رفع مشکل حقوق
معوقه شدند.

اعتصاب رانندگان اتوبوس خط واحد در زنجان
روز چهارشنبه ۲۸آذر ،۱۳۹۷رانندههای اتوبوسهای خط واحد در زنجان در اعتراض به کمبود قطعه
و لوازم یدکی و وضعیت معیشتی اتوبوسهای خودشان را در اتوبان  ۲۲بهمن این شهر متوقف کردند.
یکی از تجمعکنندگان هزینه سنگین هزینههای نگهداری اتوبوسها را یکی از دالیل تجمع عنوان
کرد و گفت« :نداشتن بیمه و خط ویژه اتوبوس در زنجان یکی از چندین مشکالت ما است زیرا
زنجان تنها شهری است که خط ویژه اتوبوس ندارد».
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اخبار کولبران
روز سهشنبه۶آذر ،۱۳۹۷یک کولبر زحمتکش براثر شلیک
مستقیم نیروهای نظامی و یک شهروند در پی انفجار مین در
شهرستان بانه زخمی گردیدند .براساس گزارش رسیده ،این
کولبر مهدی امینی فرزند مجید اهل روستای ننور از توابع بانه
بود که در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی زخمی شد.
روزپنجشنبه ۸آذر ،۱۳۹۷نیروهای سپاە در قرارگاە مالته از توابع
شهرستان مرزی بانه در کردستان ،کولبر بیدفاع هادی سلیمی
فرزند احمد  ٣٠ساله و پدر دو کودک خردسال را با شلیک
مستقیم گلوله به قتل رساند .دو تن دیگر از کولبران مجروح شدند .یکی از کولبران ،یادگار سلیمی پسر عموی هادی سلیمی میباشد
که به همراە کولبر دیگر در نزیک روستای مالته مجروح شدهاند.
روز پنجشنبه  ۸آذر  ،۱۳۹۷نیروهای نظامی گروهی از کولبران را در مرز کانی خدا پیرانشهر به رگبار بستهاند که در نتیجه آن یک
کولبر به نام فرهاد بیانک اهل روستای ماشکان ،جان خود را از دست داد.
روز جمعه  ۹آذر  ،۱۳۹۷یک کولبر به نام محمد عباسی  ٣٠سالە اهل روستای دایماب از توابع شهرستان نقده با شلیک مستقیم نیروهای
نظامی مستقر در مرز دالوان پیرانشهر جان خود را از دست داد.
روز سهشنبه  ۱۳آذر  ،۱۳۹۷یک کولبر به نام “جعفر منیر”  ۲۸ساله فرزند سیداحمد اهل سردشت بههمراه گروهی از کولبران در نقطه
صفر مرزی این شهرستان مورد شلیک نیروهای نظامی قرار گرفته و در پی شلیک این نیروها از ناحیه پا دچار مصدومیت شده است.
روز چهارشنبه  ۱۴آذر  ،۱۳۹۷یک کولبر دیگر به نام «عمر نبیزاد» از اهالی منطقە مرگور در ارتفاعات مرزی داالمپر ارومیه در کمین
نیروهای سپاە کە کولبر دیگری از همین منطقە و ساکن دیزج بە نام قادر صالحیان را بە قتل رساندە بودند ،افتاده و از ناحیه کمر مورد
شلیک قرار گرفتە و دچار مصدومیت شدید شد.
شبانگاه سهشنبه  ۲۰آذر  ،۱۳۹۷یک کولبر جوان به نام زانیار عزیززاده فرزند سلیمان از اهالی پیرانشهر بر اثر سرمازدگی در مرز این
شهرستان جان خود را از دست داد .جسد این کولبر جوان به بیمارستان پیرانشهر منتقل شد.
روز جمعه  ۲۳آذر  ،۱۳۹۷دو کولبر اهل شهرستان بانه بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند .براساس گزارش دریافتی،
یک کولبر به نام رحمان کتابی  ۴٠سالە اهل روستای شیلمان و ساکن روستای ننور از توابع بانه در پی شلیک نیروهای نظامی مستقر
در مرز در دم جان باخت و کولبر دیگر به نام محمد معروفی  ٢٠ساله اهل روستای بژی به شدت زخمی شد.
روز یکشنبه  ۲۵آذر  ،۱۳۹۷بنا به گزارش دریافتی نیروهای نظامی مستقر در مرز پیرانشهر دستهای از کولبران را به رگبار بستهاند که
در نتیجه شلیک مستقیم آنان یک کولبر پیرانشهری به نام نادر نبیزاده اهل روستای زیوه شهرستان پیرانشهر زخمی شده است.
نامبرده به دلیل شدت جراحات جهت مداوا به مراکز درمانی پیرانشهر منتقل شد.
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اخبار دستفروشان
ماموران شهرداری منطقه  ۵تبریز  ۱۰آذر  ،۱۳۹۷یک دستفروش
جگرکی محروم را وحشیانه کتک زدند .این دستفروش محروم
و مظلوم بر اثر حمله وحشیانه و کتک زدن وی توسط ماموران
شهرداری بر زمین افتاده و به حال اغماء رفت .جمعیت حاضر در
محل تالش کردند با آوردن آمبوالنس و یا خودرو برای انتقال وی
به بیمارستان به وی کمک کنند.
افراد دستفروش که تنها راه گذران زندگی آنان در حد بخور و
نمیر همین بساط ها و دستفروشی است راهی جز دستفروشی
برای گذران زندگی ندارند .چرا که کشور در رکود 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.
مامواران وحشی راهداری استان البرز  ۱۴آذر  ،۱۳۹۷بساط یک بالل فروش بینوا را در هم شکسته و او را کتک زدند ،بالل فروش
محروم در حالیکه سرش شکسته و در حال خونریزی بود بر باالی بساط در هم شکسته اش ایستاده و در حالی که اشک میریخت به
ماموران وحشی که چنین کاری کرده بودند اعتراض میکرد که چرا اینکار را کرده اند .اما مامورانی که ذرهای از انسانیت بو نبرده بودند
دستفروش محروم را تهدید کردند که اگر محل را ترک نکند با کالنتری تماس می گیرند تا ماموران آن آمده و او را توقیف کند.
ماموران شهرداری کنار میدان شهرداری شهر ساری  ۲۳آذر  ،۱۳۹۷وحشیانه بساط یک پیرزن دستفروش را بههم ریخته و شکستند،
پیرزن کنار بساط خود نشسته و در حال گریه میکند .او کاری نمی تواند بکند و مردم رهگذر که از این عمل وحشیانه ماموران
شهرداری شهر ساری دلشان به درد آمده ؛ وی را دلداری میدهند.
سؤال این است که چرا اختالس گران میلیاردی را رها کرده و در عوض به این شکل به یک پیرزن بی نوای دستفروش حمله کرده و
بساط محقرش را لگد مال می کنند؟ جواب را باید در جای دیگری یافت.
روز یکشنبه  ۲۵آذرماه  ،۱۳۹۷در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی ،خودروی یک کاسبکار مهابادی واژگون و او جان خود را از دست
داد .براساس گزارش دریافتی ،این کاسبکار مهابادی رحمان رسولی (قرهچوم)  ٣١ساله فرزند حسن ،اهل مهاباد بود .به گفته یک منبع
آگاه ،جسد این کاسبکار مهابادی به بیمارستان مهاباد منتقل و سپس به خانوادهاش تحویل داده شده است.
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اخبار کودکان کار
گزارش ویدئویی از کودکان کار و آمار و ارقام جعلی و سود اندوزیهای کثیف دولتی
در این گزارش ویدئویی وضعیت فاجعه بار و رو به رشد کودکان
کار در شهرهای مختلف میهنمان به تصویر کشیده شده است.
قابل توجه اینکه در این وضعیت ارگانهای رسمی حاضر به دادن
آمار و ارقام واقعی نیستند.
در ایران انواع مختلفی از کار کودکان رایج است .برخی آمارها از
وجود بیش از  ۸میلیون کودکان کار در ایران سخن میگویند.
کار در کارگاههای کوچک صنعتی ،کار در کورهپزخانهها،
مرغداریها ،مزارع ،کارگاههای قالیبافی ،حجرههای تجار بازار،
دستفروشی ،واکسزنی و غیره. . .
اینها همه از جمله مواردی هستند که هر کدام به نوبه خود سیمای ضد انسانی این پدیده را به نمایش میگذارند .دولت با تعیین
دستمزد چهار مرتبه زیر خط فقر ،عمال والدین را مجبور میکند تا برای تامین حداقل نیازهای زندگی ،کودکان خود را روانه بازار کار
کنند.
در جامعه ای که اکثریت مردم آن زیر خط فقر زندگی میکنند ،و از هر  ۳نفر نیروی کار ۱ ،نفر بیکار است ،باید فرزندان کارگران و دیگر
اقشار تهیدست جامعه محروم از ابتدائی ترین امکانات ،از مدرسه و تحصیل دست برداشته و برای کار به خیابانها و دستفروشی روی
بیاورند یا باید سطلهای زباله کوچه پس کوچهها را زیرورو کنند و آشغال جمع کنند و شبها را در آلونکهائی در نزدیکی همان
زبالهها به روز برسانند .این گوشهای از سیمای زندگی در کشوری است که بر دریائی از ثروتهای طبیعی نشسته است.کشوری که در
آن میلیونها انسان کارگر ،روزانه ثروت میآفرینند و از حاصل کار خود ،محروماند.
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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:
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