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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، 

در محل کار خود بودند و به مدیران شرکت هشدار  روز اول اعتصاب را ۸آبان ماه دست به اعتصاب زدند. کارگران  ۱۹این بار از روز 
 پاسخی نگرفتند.دادند که اگر پاسخ مطالبات ما را ندهید، اعتراضتمان را به کف خیابانهای اهواز و به مقابل استانداری خواهیم آورد. اما 

 در مقابل استانداری تجمع کردند.  آبان ماه کارگران اعتصابی، اعتراضات خود را به خیابان های اهواز آورده و ۲۷از روز 

اقشار مختلف مردم از جمله زنان، دانشجویان، فرهنگیان، بازاریان و  ییمایراهپ ریدر مساز روزی که تظاهرات کارگران آغاز شد، 
تظاهرات  نی. در اکردندیکارگران زحمتکش اعالم م نیخود را با ا یو همبستگ وستندیپیدسته دسته به تظاهرکنندگان م جوانان

 «.افتخارشون هایشعارشون دزد نیحس نیحس»:دادندیشعار م نیخشمگ انیمایراهپ

که علت آن هم خود حکومت است؛ شعار  ختهیو تورم افسار گس یجز گران یزیکه چ یروحان یپوشال «یدرمان دیام» هیعل کارگران
 .«یپاسخ بده روحان یتورم گران»: دادندیم

 نیخوزستان در ا یصبح مقابل استاندار ۹از ساعت در ادامه اعتراضات خود، هزاران تن از کارگران فوالد اهواز  ۱۳۹۷آذر  ۳روز شنبه 
 دولت نیمرگ بر ا بینصر من اهلل و فتح قر ادیفر گریدند. کارگران بار دزتظاهرات دست به زده و سپس  یشهر دست به تجمع اعتراض

وابسته به حاکمیت  ییایماف یحکومت و باندها یهاسهیدس« مبارک وندتانیپ ،ایماف ،دولت»و سپس با شعار  هداد را سر بیمردم فر
 میجنگیم دادیظلم و ب هیما کارگران فوالد عل» کارگران زحمتکش فوالد اهواز را محکوم کردند. سپس کارگران با شعار  هیعل
 .خود ادامه دادندتظاهرات  هب «میجنگیم
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» کارگران شجاع با کنار زدن ماموران و شعاراما را داشتند، کارگران  ییمایاز راهپ یریماموران سرکوبگر قصد جلوگنادری، پل  یرو
 دادند. ادامهخود  ییمایبه راهپ «میریگیحقمونو م میمریم میریمیم

مقامات و  یعمل یو زحمتکش که از ب فیاز کارگران شر یکیبزرگ کارگران فوالد اهواز  یاعتراض در تجمعماه آذر ۷چهارشنبه  روز
در  یو. را در جمع کارگران ابراز کرد یاسفبار کارگران به خشم آمده بود سخنان پرشور یشتیمع تیدر قبال وضع یمسئوالن دولت

ذهنشونه،  یتو دیپل یکه فکرها نهایو دسته ا دار» :از جمله گفت نانیو توطئه چ قی، خطاب به مسئوالن ناکارآمد و ناالصحبتهایش
اشتباه  د،یصفوف ما رو بشکون دیتونیکه م دیاگه فکر کرد دیاشتباه کرد گم،یمن کارگر دارم بهتون م ،یبه گوش باشند، من نوع

از  میدوستان. تا رسواتون نکن میستین یدنیماها خر د،یشکونیصفوف ما رو م دیکه فکر کرد دیهم کرد یفاحش یلیاشتباه خ د،یکرد
 «.میداریهامون دست بر نمتا قطع کامل دستتون، ما از خواسته کنمیدوباره تکرار م ا،یتا قطع دست ماف م،یرینم ابونیکف خ

که دست در دست دولتمردان و مسئوالن نظام،  ییایماف یآگاهند که دستها یفوالد بخوب یزحمتکش گروه ملو  فیکارگران شر
در صدد هستند تا با سکوت  کنند،یم تریتر و خالسفره کارگران محروم را روز به روز کوچک و برندیمملکت را به تاراج م یهاثروت
به سر کار برگردانند و  یته نایپوچ و م یهاصفوف متحد کارگران را در هم بشکنند، آنها را با وعده ،نیرنگ و فریببا انواع  ایخود 

 ادامه دهند. هاهیخود به تاراج سرما

به اعتصاب و تجمع و  یروز متوال نیو سوم ستیب یفوالد اهواز برا یصنعت یکارگران زحمتکش گروه مل ۱۳۹۷آذر  ۱۱ کشنبهیروز 
را سر دادند و سپس تظاهرات  یپاسخ بده روحان یاهواز شعار تورم گران یبا تجمع در مقابل استاندار ادامه دادند، آنها خود ییمایراهپ

 خود را به سمت مرکز شهر آغاز کردند. ییمایو راهپ
 

 فوالد اهواز در جمع تظاهرکنندگان یکارگران گروه مل ندهینما یاحیس میپرشور کر یسخنران

پرشور  یسخنان یفوالد اهواز در جمع تظاهرکنندگان ط یکارگران گروه مل ندهینما یاحیس میآذر ماه، کر ۱۳شنبه در تظاهرات روز سه
 شنوندیم هاابانیخ نی. اشنوندیما را نم یاند و صدارا گرفته شانیگوش ها نیما را بشنود. مسئول یکه صدا ستین یادرسیفر»گفت: 
 خیدارند تار یکارگران گروه مل نی. اکنندیکارگران نابود م نیرا ا ایماف نیا م؛یریگی. واهلل واهلل حقمونو از شما مشنوندیها نماما آن
 .«میریگی. واهلل حقمون را مکنندیو هر چه ظلم شده است دارند نابود م زنندیاهواز را دارند ورق م خیو تار شوندیساز م

 

 شهر اهواز یابانهایتظاهرات کارگران فوالد اهواز در خ زنان و دختران در یجلودار

 لیها زنان صف اول تظاهرات را تشکآن شیشاپیشکل گرفت که پ یکارگران فوالد اهواز در حال ییمای، راهپ ۹۷آذر ۱۳شنبه سه روز
 یعدالتیهمه ب نیا»و « کو رتیتدب دیساز دروغگو کل دیکل»: دادندیبود؛ آنها شعار م ریزنان در تظاهرات چشمگ یو جلودار دادندیم

و  «میکنیظلم را م شهیر میما کارگران آهن»و « گردد دیآزاد با یکارگر زندان»و « مناالذله هاتیه هاتیه»و  «یملت دهیهرگز ند
 «.اثر ندارد گرینه زندان د دینه تهد»و  «تیحما تیحما رتیباغ یهمشهر»
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 اداره اطالعات اهوازتهدید کارگران فوالد توسط 

ها نسبت به ادامه تظاهرات کارگران اهواز را احضار و به آن یتن از کارگران گروه مل۱۰اداره اطالعات در اهواز  ،۹۷آذر ۱۵ روز پنجشنبه
، اما کارگران در روزهای بعد هم به اعتصاب و تظاهرات خود ادامه دادند کارگران کرد دیاقدام به تهد وفوالد اهواز هشدار داد  یگروه مل

 نکردند.و به این تهدیدات اعتنایی 

 یاز مقابل استاندار ییمایماه اعتصاب متحدانه خود را با راهپ نیروز از دوم نیکارگران فوالد اهواز اول ۱۳۹۷آذر  ۱۹دوشنبه  روز صبح
نشان دادند.  ،جان یادامه اعتصاب تا پا یکفن عزم خود را برا دنیخود با پوشراهپیمایی در  فیخوزستان  آغاز کردند. کارگران شر

 .«ردیپذیذلت نم ردیمیکارگر م»با خط درشت نوشته شده بود:  کارگران نهیس یرو

 تن از کارگران فوالد اهواز ۱۵ یقانون ریگسترده شبانه و ضرب و شتم و بازداشت غ ورشی

گسترده  به  یورشیبا  یتیامن نیفوالد اهواز بازداشت شدند. مامور یصنعت یتن از کارگران گروه مل ۱۵آذرماه،  ۲۵بامداد روز یکشنبه 
 منتقل کردند. ینفر از آنان را بازداشت و به نقطه نامعلوم ۱۵شب ادامه داشت،  مهین ۲که تا ساعت  ،یمجتمع صنعت نیمنازل کارگران ا
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روز اعتصاب و تظاهرات خود شدند که ماموران  نیو هشتم یوارد س یفوالد اهواز، در حال کارگران، ۹۷آذر ۲۶شنبه صبح  روز دو
منتقل  یو با خود به نقطه نامعلوم ریها را دستگبرده، آن ورشیها آن ندگانیو نما همکارانتن از ۱۵شب گذشته به خانه  مهین یتینام

 .نده بودکرد

 یریجلوگ یاز کارگران برا یاریقرار گرفت. بس یتیامن نیمامور ورشیمورد  زین یگریتن، منازل کارگران د ۱۵ نیا یریعالوه بر دستگ
با به هم زدن و  یاحیس میبا هجوم به منزل کر یتیامن یروهایاهواز  به صبح رساندند. ن یهاابانیرا در خ شباز بازداشت، بناچار 

 لیو تلفن همراه و موبا وتریمورد ضرب و شتم قرار دادند و کامپباردارش،  همسر چشمانشکستن وسائل منزلش، او را در مقابل 
 .دینفر رس ۴۱به شمار بازداشت شدگان طی دو روز ، همسرش را مصادره کردند

و به جان  دهیکارگران ستمد یبه خواستها یدگیرس یبه جا یو غارتگران و کل دم و دستگاه حکومت دارانهیسرما دیو ام ریدولت تدب
ی این زحمتکشان شتیبار معفاجعه تی، صورت مسأله وضعآنانو ارعاب و با بازداشت  دیبا تهد کندیفوالد اهواز، تالش م یآمده گروه مل
غافل از آن که هر دستگیری و هر اقدام سرکوبگرانه، بغضی فروخفته علیه ستمگران حاکم است که روزی  پاک کند. ابانیرا از صحنه خ

 دیگر به آتشفشان تبدیل خواهد شد.

سرنوشت جامعه  یف پناهعبا ژست مستض شیپسال  ۴۰است که  یکسان یاست بر دامن تمام یکارگران فوالد اهواز لکه ننگ بازداشت
و  شانیهاجز پرداخت دسترنج یکه خواست یبا هجوم شبانه به منازل کارگران یریوصف ناپذ یشرم یبا ب نکیما را بدست گرفتند و ا

 .کشندیم ریندارند، آنان را به غل و زنج یصنعت میک مجتمع عظی یو نابود یلیاز تعط یریجلوگ

و خود را به رساندن هر چه بیشتر و  یمفرستمیدرود  یعزم و شجاع گروه مل نیکارگران پوالد یستادگیکارگر، بر ا رانیا تیسا ما در
 .یمرساتر صدای این کارگران متعهد می دان
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 ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به تظاهرات و تجمع و اعتصاب خود  یروز متوال نینوزدهم یهفت تپه برا شکریکارگران زحمتکش شرکت ن ،۱۳۹۷آذر  ۲جمعه  روز
عقب افتاده  یبر پرداخت دستمزدها نی. کارگران همچنشدند یبخش لیاسماع خود، آقای ندهینما یکارگران خواستار آزاد .ادامه دادند

 ند.داشت دیکارخانه تاک زا یو اخراج بخش خصوص

باران، به سمت  ریدر ز دادند،یگردد سر م دیآزاد با یشعار کارگر زندان کهیدرحال ،شوش یفرماندارپس از تجمع در مقابل کارگران 
 شهرستان شوش، حرکت کردند. یمصل

 یشرکت برا نیصدها تن از کارگران زحمتکش ا یهفت تپه از سو شکریتظاهرات، تجمع و اعتصاب کارگران ن ،۱۳۹۷آذر  ۳روز شنبه 
 در دست داشتند.را « گردد دیآزاد با یکارگر زندان»دستنوشته خود کارگران در اعتصاب  مه داشت.ادا یروز متوال نیستمیب

هفته از  نیها و مردم شوش در آغاز چهارمهفت تپه و خانواده شکریهزاران تن از کارگران زحمتکش شرکت ن ،۹۷آذر  ۴شنبه یکروز 
 به تظاهرات و تجمع و اعتصاب خود ادامه دادند. یروز متوال نیو دوم ستیب یهفت تپه و برا شکریاعتصاب کارگران شرکت ن

 یساعت به سمت فرماندار دانیخود را از م ییمایتظاهرات و راهپ هفت تپه شکریکارگران زحمتکش شرکت ن ،۹۷آذر  ۶شنبه روز سه
بگوش باش  یهمشهر»با شعار  اتشاناعتراضسرکوب  یها براکارگران نسبت به توطئه ،ییمایراهپ نیدر ا شهرستان شوش آغاز کردند.

 به مردم هشدار دادند.« نه اوباش میما کارگر
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هفت تپه را  شکریکه کارگران زحمتکش شرکت ن هییقوه قضا سیرئ یجانیخطاب به الر نیخود همچن یاعتراض ییمایکارگران در راهپ
رو گرفتن ما همه  لیاسماع »،«اثر ندارد گرینه زندان د دینه تهد»: دادندی، شعار مبودو زندان کرده  یریبه سرکوب و دستگ دیتهد
 «.گردد دیآزاد با یزندان کارگر»، « میهست یبخش

اعتراض خود را با شعار  ف،یروز شد. کارگران زحمتکش و شر نیو چهارم ستیاعتصاب کارگران وارد ب ،۱۳۹۷آذر  ۷شنبه روز چهار
ماه ۴اعتصاب و اعتراض ابتدا با خواست پرداخت  نیشهرستان شوش آغاز کردند. ا ی، مقابل فرماندار«مرگ بر ستمگر درود بر کارگر»

 ندهینما ۱۸ یری( به دولت شکل گرفت؛ اما، با دستگی)وابسته به محافل حکومت یبازگرداندن شرکت از بخش خصوص وحقوق معوقه 
 .خود گرفت به یگریشکل د یبخش لیکارگران اسماع ندهیکارگران و ادامه بازداشت نما

 دیآزاد با یکارگر زندان»روز اعتصاب و تظاهرات خود را با شعار  نیو پنجم ستیهفت تپه ب شکریکارگران ن ،۱۳۹۷آذر  ۸روز پنجشنبه 
برحق کارگران روش  یهابه خواسته ییپاسخگو یشدن تظاهرات به داخل شهر شوش، دولت بجا دهیبا کش. دکردنشروع « گردد
در  ۹۷آذر  ۸هفت تپه در روز  شکریکارگران ن یکایمسئول سابق سند ینجات یگرفت.  عل شیسرکوب را درپ و بازداشت و یریدستگ

که  ریدستگ زین یشد. فرزند و مهمان و ریماموران به منزلش دستگ یاز سو انهیوحش ورشی کیروز اعتصاب در  نیو چهارم ستیب
 بعد آزاد شدند.                                                                                                            یساعات

 لیاما همچنان به ادامه بازداشت اسماع شد.کارگران  ندگانیتن از نما۱۸ یوادار به آزاد یالملل نیو ب یداخل یتحت فشارها هییقوه قضا
 فشردند. یپا یشانهابه خواسته دنیتا رسخود متقابأل بر ادامه اعتصاب و تظاهرات  زیکارگران ناما داد.  ادامه یبخش

دولت با فرستادن  ؛هفت تپه شکریکارگران زحمتکش ن یروز اعتصاب و تجمع اعتراض نیو هفتم ستیب، در ۱۳۹۷آذر  ۱۰روز شنبه 
ها آن یو از ادامه اعتصاب و تظاهرات و تجمع اعتراض فتهیکارگران را فر یتوخال یهاتالش کرد مانند گذشته با دادن وعده یئتیه

 داریرفتند و هرگونه د یرا نخورده و به مقابل فرماندار هایباز نیهفـت تپه گول ا شکریشجاع  ن اناز کارگر یاریکند. اما بس یریجلوگ
 را رد کردند. ئتیه نیبا ا

 نیدر محوطه شرکت آغاز شد. ا یهفت تپه در پاسخ به فراخوان قبل شکریعتصاب کارگران نا ،۱۳۹۷آذر  ۱۸ کشنبهیاز صبح روز 
 شکریکارگران شرکت ن یکایمسئول سابق سند ،ینجات یکارگران و عل ندهینما ،یبخش لیاعتصاب در اعتراض به آزاد نشدن اسماع

 .انجام شد ،هفت تپه

و آزاد کردن  ینیدر مقابل عزم و اراده کارگران مجبور به عقب نش هی، سرانجام قوه قضائ یبخش لیاسماع یریروز از دستگ ۲۶پس از 
 یهفت تپه، همبستگ شکریکارگران ن ندهینما یآزاد یکه علت اصل شودیروشن م میاندازیکوتاه ب یاگر به آنچه گذشت نظر شد. یو

 تیو حما رانیبازنشستگان، زنان و جوانان در سراسر ا ان،ینگمعلمان، کارگران، فره ان،یاقشار مختلف مردم از دانشگاه تیو حما
 یسراسر همت نیکارگران محروم و زحمتکش بوده است. ا نیها و مطالبات ااز خواست یالمللنیب یکارگر یهاهیو اتحاد کاهایسند

 .اوردیموجب شد که حکومت نتواند در برابر اراده مردم دوام ب
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 مهر ماه یاخبار کارگر ریسا

  کشاورزان شرق اصفهان یتجمع اعتراض

شان در کنار آبهکشاورزان شرق اصفهان همچنان در اعتراض به ندادن حق ،۱۳۹۷آذر  ۳شنبه  روز
 ماتومیالت حکومتیبه مسئوالن و کارگزاران  کشاورزان .قارنه چادر زده و تحصن کردند یروستا

اقدام به  شان،آالتنیرود باز نشود با ماش ندهیزا یها داده نشود و آب روآبه آنچه حقندادند؛ چنا
 خواهند کرد. یمصارف کشاورز یرود برا ندهیآب زا ریباز کردن مس

 

  در کرج  ینیخم مارستانیکارکنان ب یتجمع اعتراض

در کرج به تجمع  یلیخم مارستانیکارکنان ب یروز متوال نیششم یبرا ،۱۳۹۷آذر  ۳روز شنبه 
. هستندحقوق عقب افتاده خود  سالکیخواستار پراخت  نیخود ادامه دادند. معترض یاعتراض

بارها  مارستانیب نیا کارکنان .هستند مارستانیب تیوضع فیتکل نییخواستار تع ننیها همچآن
 کیچیاند؛ اما، تا کنون هپرداخت حقوق معوقه خود دست به تظاهرات و اعتصاب و تحصن زده یبرا

 اند.رفتههیچ پاسخی نگ
 

  شرکت نیا یآبادان مقابل دفترمرکز شگاهیپاال ۲ازکارگران زحمتکش فاز  یتجمع اعتراض تعداد

ماه  ۵آبادن در اعتراض به عدم پرداخت  شگاهیپاال ۲از کارگران فاز  یجمع ،۱۳۹۷آذر  ۱۰روز شنبه 
کارگران در  نیاز ا یکیشرکت دست به تجمع زدند.  نیا یحقوق عقب افتاده خود مقابل دفتر مرکز

 نیاز کارکنان ا یگفت: تعداد رنایمجموعه به خبرنگار ا نیکارگران ا یتیخصوص علت نارضا
پرداخت نشدن مطالبات خود در پنج ماه گذشته به نشانه اعتراض دست از کار  لیبه دل شگاهیپاال
  .دندیکش

 

  زیتبر یساز نگیکارگران بلبر یتجمع اعتراض

ماه حقوق ۴در اعتراض به عدم پرداخت  ز،یتبر یساز نگیکارگران بلبر ،۱۳۹۷ آذر ۱۳شنبه روز سه
واحد  نیکارخانه بزرگتر نیدست به تجمع زدند. ا یدیواحد تول نیعقب افتاده خود در محوطه ا

 یدیمؤسسات تول نیتراز موفق یکی زیتبر یسازنگیبلبر در کشور است. نگیبلبر دیتول
بانک  یگذار هیشرکت توسط سرما نیسهام ا یو مشکالت آن از زمان واگذار بود یشرق جانیآذربا

انواع  یانحصار دکنندهیتنها تول ز،یتبر یساز نگیکارخانه بلبر صنعت و معدن آغاز شده است.
 شده است. سیبا مشارکت شرکت سکف سوئد، تأس ۱۳۴۸شرکت سال  نیاست. ا رانیدر ا نگیو رولر بر نگیبر
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  ماه حقوق۱۰آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن  ییروستا یکارگران آبفا یتجمع اعتراض

ماه  ۱۰آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن  ییروستا یکارگران آبفا ،۱۳۹۷آذر  ۱۷صبح روز شنبه  
 نیبه گفته ا آبادان دست به تجمع زدند. یو سنوات خود مقابل فرماندار یدیحقوق عقب افتاده، ع

آبادان چند ماه است  یینفر از کارگران شبکه آب و فاضالب روستا ۷۰از  شیات بکارگران مطالب
 پرداخت مطالباتشان شده اند.پرداخت نشده و بارها خواستار 

 

  ندهیمقابل دفتر نما ینیبندر خم یضدعفون یهاتیتجمع کارگران سا

 یدست به تجمع اعتراض ینیبندر خم یضدعفون یهاتی، کارگران سا۱۳۹۷آذر  ۲۰شنبه روز سه
مجلس را، صدور مجوز  ندهینما یگلمراد یخود مقابل دفتر عل یتجمع اعتراض لیزدند. کارگران دال

 نیا .ذکر کردند ینیحمل و نقل بندرخم انهیدر محوطه اداره پا یضدعفون دیجد تیسا یراه انداز
نفر  ۶۰وجود دارد که هر کدام حدود  ینیدر بندرخم تیسا ۸در حال حاضر حدود »کارگران گفتند: 

 نیکارگران همچن« هستند. یکارگران بوم نیقادر به پرداخت حقوق ا یرا مشغول بکار کرده و بسخت
 «.اندازدیما را به خطر م یشغل تیاقدام امن نیا»داشتند:  انیب

  بروجرد یکارکنان و کارگران شهردار یتجمع اعتراض

روز  نیششم یبروجرد برا یتن از کارکنان و کارگران شهردار ۲۰۰حدود  ،۱۳۹۷آذر  ۲۵ کشنبهی
 یمرکز یماه حقوق معوقه خود مقابل شهردار ۹به تجمع خود در اعتراض به پرداخت نشدن  یمتوال

 یبروجرد که روزها یکارگران و کارکنان شهردار شهر دست به تجمع زدند. نیدر ا یو فرماندار
تجمع کرده بودند؛ خواستار رفع مشکل حقوق  یو فرماندار یمرکز یمقابل شهردار زیگذشته ن

 معوقه شدند.

  اعتصاب رانندگان اتوبوس خط واحد در زنجان

خط واحد در زنجان در اعتراض به کمبود قطعه  یهااتوبوس یهاراننده ،۱۳۹۷آذر۲۸روز چهارشنبه 
 شهر متوقف کردند. نیبهمن ا ۲۲خودشان را در اتوبان  یهااتوبوس یشتیمع تیو وضع یدکیو لوازم 

تجمع عنوان  لیاز دال یکیها را اتوبوس ینگهدار یهانهیهز نیسنگ نهیکنندگان هزاز تجمع یکی
  رایمشکالت ما است ز  نیاز  چند  یکیاتوبوس در زنجان  ژهیو خط و مهینداشتن ب»کرد و گفت: 

 «اتوبوس ندارد. ژهیاست که خط و یزنجان تنها شهر
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 اخبار کولبران
 کیبراثر شلزحمتکش کولبر  کی، ۱۳۹۷آذر۶شنبهسه روز

در  نیانفجار م یشهروند در پ کیو  ینظام یروهاین میمستق
 این ده،ی. براساس گزارش رسدندیگرد یشهرستان بانه زخم

ننور از توابع بانه  یاهل روستا دیفرزند مج ینیام یکولبر مهد
  شد. یزخم ینظام یروهاین میمستق کیشل یدر پبود که 

مالته از توابع  ەدر قرارگا ەسپا نیروهای ،۱۳۹۷آذر۸روزپنجشنبه 
 یمیسل یهاد دفاعیبانه در کردستان، کولبر ب یشهرستان مرز
 کیبا شل اساله و پدر دو کودک خردسال ر ٣٠فرزند احمد 

 باشدیم یمیسل یهاد یپسر عمو یمیسل ادگاریاز کولبران،  یکیح شدند. از کولبران مجرو گریدو تن د گلوله به قتل رساند. میمستق
 اند.مالته مجروح شده یروستا کیدر نز گریکولبر د ەکه به همرا

 کیآن  جهیاند که در نتبه رگبار بسته رانشهریخدا پ یاز کولبران را در مرز کان یگروه ینظام یروهای، ن۱۳۹۷آذر  ۸شنبه روز پنج
 ماشکان، جان خود را از دست داد. یاهل روستا انکیکولبر به نام فرهاد ب

 یروهاین میمستق کیاز توابع شهرستان نقده با شل مابیدا یاهل روستا ەسال ٣٠ یکولبر به نام محمد عباس کی، ۱۳۹۷آذر  ۹روز جمعه 
 جان خود را از دست داد.  رانشهریمستقر در مرز دالوان پ ینظام

 از کولبران در نقطه یهمراه گروهاهل سردشت به داحمدیساله فرزند س ۲۸ ”ریجعفر من“کولبر به نام  کی، ۱۳۹۷ آذر ۱۳شنبه سهروز 
 شده است. تیپا دچار مصدوم هیاز ناح روهاین نیا کیشل یقرار گرفته و در پ ینظام یروهاین کیشهرستان مورد شل نیا یصفر مرز

 نیدر کم هیداالمپر اروم یمرگور در ارتفاعات مرز ەمنطق یاز اهال «زادیعمر نب»به نام  گریکولبر د کی ،۱۳۹۷آذر  ۱۴روز چهارشنبه 
کمر مورد  هیبودند، افتاده و از ناح ەقتل رساند ەرا ب انینام قادر صالح ەب زجیدو ساکن  ەمنطق نیاز هم یگریکولبر د ەک ەسپا یروهاین

 شد.  دیشد تیو دچار مصدوم ەقرار گرفت کیشل

 نیدر مرز ا یبر اثر سرمازدگ رانشهریپ یاهال از مانیفرزند سل زادهزیعز اریکولبر جوان به نام زان کی، ۱۳۹۷آذر  ۲۰شنبه شبانگاه سه
 منتقل شد. رانشهریپ مارستانیجوان به ب کولبر نیجسد ا شهرستان جان خود را از دست داد.

 ،یافتیشدند. براساس گزارش در یکشته و زخم ینظام یروهاین کین بانه بر اثر شل، دو کولبر اهل شهرستا۱۳۹۷آذر  ۲۳روز جمعه 
مستقر  ینظام یروهاین کیشل یننور از توابع بانه در پ یو ساکن روستا لمانیش یاهل روستا ەسال ۴٠ یرحمان کتاب کولبر به نام کی

 شد. یبه شدت زخم یبژ یساله اهل روستا ٢٠ یبه نام محمد معروف گریو کولبر د تدر مرز در دم جان باخ

اند که از کولبران را به رگبار بسته یادسته رانشهریمستقر در مرز پ ینظام یهاروین یافتیبنا به گزارش در ،۱۳۹۷آذر  ۲۵ کشنبهیروز 
شده است.  یزخم رانشهریشهرستان پ وهیز یاهل روستا زادهیبه نام نادر نب یرانشهریکولبر پ کیآنان  میمستق کیشل جهیدر نت

 منتقل شد. رانشهریپ یشدت جراحات جهت مداوا به مراکز درمان لینامبرده به دل
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 دستفروشان اخبار
دستفروش یک  ،۱۳۹۷آذر  ۱۰ زیتبر ۵منطقه  یماموران شهردار

دستفروش محروم  نیاد. کتک زدن انهیوحشرا  محروم  یجگرک
توسط ماموران  یو کتک زدن و انهیو مظلوم بر اثر حمله وحش

حاضر در  تیافتاده و به حال اغماء رفت.  جمع نیبر زم یشهردار
 یانتقال و یخودرو برا ای وآوردن آمبوالنس کردند با محل تالش 

  .به وی کمک کنند مارستانیبه ب

آنان در حد بخور و  یافراد دستفروش که تنها راه گذران زندگ
 یجز دستفروش یاست راه یبساط ها و دستفروش نیهم رینم
ها و که کشور در رکود و  کارگاه چرا .ندارند یگذران زندگ یبرا

و  شرفتیو پ یآبادان ریاشتغال و صرف وقت و درآمد مملکت در مس جادیا یکه به جا یهستند، حکومت دهانیز ای لیکارخانه ها تعط
لبنان و  وو عراق  هیدر سور یستیو ترور ینه و نظاممداخالت توسعه طلبا یسرگرم صرف درآمدها و ثروت کشور برا یتوسعه اقتصاد

 است. منی

الل فروش د، بکتک زدن ه و او رادر هم شکسترا  نوایبالل فروش بیک ، بساط ۱۳۹۷آذر  ۱۴استان البرز  یراهدار یمامواران وحش
به  ریختحالی که اشک میو در  ستادهیبساط در هم شکسته اش ا یبر باال بود یزیسرش شکسته و در حال خونر کهیمحروم در حال
 بودندبو نبرده  تیاز انسان یاکه ذره یرا کرده اند. اما ماموران نکاریکه چرا ا بودند اعتراض میکردکرده  یکار نیکه چن یماموران وحش

 .کند فیو او را توقتا ماموران آن آمده  رندیگ یتماس م یکه اگر محل را ترک نکند با کالنتر کردند دیدستفروش محروم را تهد

ستند، و شک هختیهم ربهرا دستفروش  رزنیپیک بساط  انهیوحش ،۱۳۹۷ آذر ۲۳ یشهر سار یشهردار دانیکنار م یماموران شهردار
ماموران  انهیعمل وحش نیتواند بکند و مردم رهگذر که  از ا ینم یکار او. کندمی هیکنار بساط خود نشسته و در حال گر رزنیپ

 دهند.می یدلداروی را  ؛دلشان به درد آمده  یشهر سار یشهردار

دستفروش حمله کرده و  ینوا یب رزنیپ کیشکل به  نیرا رها کرده و در عوض به ا یاردیلیاست که چرا اختالس گران م نیسؤال ا
 .افتی یگرید یدر جا دیجواب را با کنند؟ یبساط محقرش را لگد مال م

جان خود را از دست او واژگون و  یکاسبکار مهاباد کی یخودرو ،ینظام یروهاین زیو گر بیتعق ی، در پ۱۳۹۷آذرماه  ۲۵ کشنبهیروز 
منبع  کی. به گفته بودساله فرزند حسن، اهل مهاباد  ٣١چوم( )قره یرحمان رسول یکاسبکار مهاباداین  ،یافتیداد. براساس گزارش در

 داده شده است. لیاش تحومهاباد منتقل و سپس به خانواده مارستانیبه ب یکاسبکار مهاباد نیآگاه، جسد ا
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 اخبار کودکان کار

 گزارش ویدئویی از کودکان کار و آمار و ارقام جعلی و سود اندوزیهای کثیف دولتی 
فاجعه بار و رو به رشد کودکان  تیوضع ییدئویگزارش و نیا در

شده است.  دهیکش ریبه تصو هنمانیمختلف م یکار در شهرها
حاضر به دادن  یرسم یارگانها تیوضع نیدر ا نکهیقابل توجه ا

 .ستندین یآمار و ارقام واقع

آمارها از  یاست. برخ جیاز کار کودکان را یانواع مختلف رانیا در
. ندیگویسخن م رانیر در اکودکان کا ونیلیم ۸از  شیوجود ب

ها، پزخانهکار در کوره ،یکوچک صنعت یهاکار در کارگاه
تجار بازار،  یهاحجره ،یبافیقال یهامزارع، کارگاه ها،یمرغدار

 . . .رهیو غ یزنواکس ،یفروشدست

 نییبا تع دولت .گذارندیم شیرا به نما دهیپد نیا یضد انسان یمایهستند که هر کدام به نوبه خود س یهمه از جمله موارد نهایا
کودکان خود را روانه بازار کار  ،یزندگ یازهایحداقل ن نیتام یتا برا کندیرا مجبور م نیخط فقر، عمال والد ریدستمزد چهار مرتبه ز

 .کنند

 گریفرزندان کارگران و د دی، بااست کارینفر ب ۱کار،  یروینفر ن ۳و از هر  کنند،یم یخط فقر زندگ ریز آن مردم تیکه اکثر یجامعه ا در
 یرو یو دستفروش ابانهایکار به خ یدست برداشته و  برا لیامکانات، از مدرسه و تحص نیتر یجامعه محروم از ابتدائ دستیاقشار ته

 نزدیکی هماندر  یهائلونکها را در آکنند و آشغال جمع کنند و شب رورویها را زکوچه پس کوچه های زبالهسطل دیبایا  اورندیب
که در  یکشور.نشسته است یعیطب هایاز ثروت یائیاست که بر در یدر کشور یزندگ یمایاز س یاگوشه نیا .ها به روز برسانندزباله
 . اندمحرومو از حاصل کار خود،  نندیآفریانسان کارگر، روزانه ثروت م ونهایلیآن م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2S7tlZc


کولبران؛دستفروشانخبرها و مطالبات کارگران؛    

 

 

 

 ایرانو زحمتکشان کارگران 
مربوط به کارگران؛ کولبران ایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کنید و از آخرین خبرهای س

 مطلع شوید: و دستفروشان در ایران

 

 

 
 

 

 http://bit.ly/2EmIHq3  :پیج

 توییتر:
 

@irankargar 

 گوگل پالس:
 

http://bit.ly/2rZPgFH 
 

 بالگ :و
 

http://irankargar96.blogspot.ca 

 کانال تلگرام:
  

@irankargar96 
 

 یوتوب :
 

https://www.youtube.com/c/irankargarvideos 


