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پنجمین دور اعتصاب کامیونداران از اول تا  ۱۰دیماه

از صبح روز شنبه اول دی  ،۱۳۹۷پنجمین دور اعتصاب کامیونداران و رانندگان خودروهای سنگین در سراسر کشور آغاز شد .یادآوری
میشود که آخرین اعتصاب ۲۱روزه رانندگان و کامیونداران در مهرماه امسال با قولهای داده شده مسئولین حکومتی مبنی بر رسیدگی
به خواستهها و برآورده کردن برخی از خواستهها پایان یافت؛ ولی متاسفانه هیچ یک از این خواستهها محقق نشد و یکبار دیگر نشان
داد که هیچ فردی در این حکومت خودش را مسئول و پاسخگو به کامیونداران و رانندگان نمیداند و ارادهای هم برای حل مشکالت و
معظالت این قشر زحمتکش وجود ندارد.
پنجمین دور اعتصـاب کامیونداران و رانندگان خودورهای سنگین در اعتراض به پایین بودن کرایه حمل و نقل و گرانی الستیک و
قطعات لوازم یدکی بود.
فیلمهای ارسالی به شبکههای اجتماعی داد که اولین روز اعتصـاب کامیونداران در چابهار ،قم ،سیرجان ،ساوه و کردستان آغاز شد.
در چابهار همه کامیونها و خودروهای سنگین در پایانه این شهر دست از کار کشیده و در اعتصاب بودند .در کردستان نیز رانندگان
کامیون از بارگیری خودداری کرده و به اعتصاب پیوستهاند .همچنین اتوبان تهران ـ ساوه و آزاد راه تهران ـ قم نیز نشان میداد که
کامیونداران دست به اعتصاب زده و این اتوبان خالی از کامیون بود.
روز دوشنبه  ۳دی  ۱۳۹۷اعتصاب کامیونداران و خودروهای سنگین سومین روز خود را پشت سر گذاشت .طی این سه روز تعداد
شهرهایی که به اعتصاب پیوستهاند به  ۳۰شهر در  ۱۹استان رسید .شهرهای یزد ،اصفهان ،مالیر ،درود ،نیشابور ،نائین ،سنندج و
چرمهین به این اعتصاب پیوستهاند.
روز سهشنبه  ۴دی  ۱۳۹۷اعتصاب کامیونداران و خودروهای سنگین در حالی چهارمین روز خود را پشت سرگذاشت که تعداد شهرهایی
که کامیونداران و خودروهای سنگین به آن پیوستهاند به حداقل  ۳۶شهر در  ۲۵استان رسید.
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روز چهارشنبه  ۵دی  ۱۳۹۷شاهد گسترش اعتصاب کامیونداران و خودروهای سنگین به ۳۷شهر در ۲۵استان بودیم .فیلمهای رسیده
از جادههای شهرها در استانهای مختلف نشانگر این اعتصاب در اصلیترین شهرهای کشور از جمله در شهرهای شیراز ،یزد ،اصفهان،
مهران ،مالیر ،درود ،نیشابور ،نائین ،سنندج ،چرمهین ،تهران ،تبریز ،هفتگل ،سقز ،بندرعباس ،چابهار ،سلفچگان ،ساری ،ساوه ،بوشهر،
قم ،نکا ،شادگان ،اهواز ،سیرجان ،مشهد ،مرند ،کنگاور ،کازرون ،درچه ،قزلحصار ،سبزوار و داورزن بود.
روز پنجشنبه  ۶دی  ۱۳۹۷در ششمین روز اعتصاب باز هم با گسترش بیشتر آن در  ۴۵شهر بودیم .فیلمهای رسیده از جادهها در
استانهای مختلف نشان میداد که همچنان اعتصاب در اصلیترین شهرهای کشور ادامه داشت.
فی المثل جاده ماهدشت کرج که یکی از جادههای اصلی تردد کامیونها است و در روزهایی که اعتصاب نباشد مملو از کامیون و
خودروهای سنگین است ،در روزهای اعتصاب خالی بود؛ جاده ای که یکی از دروازههای اصلی ورود به تهران برای کامیون و خودروهای
سنگین میباشد.
روز شنبه  ۸دی  ۱۳۹۷تعداد شهرهایی که به اعتصاب سراسری پیوسته بودند به ۵۳شهر در  ۲۵استان رسید .فیلمهای رسیده از
جادههای شهرها در استانهای مختلف و همچنین پایانهها و سالنهای اعالن بار نشان میدهد که اعتصاب با قدرت در اصلیترین
شهرهای کشور ادامه داشته است.
روز دوشنبه  ۱۰دی  ۱۳۹۷اعتصاب کامیونداران و خودروهای سنگین آخرین روز اعتصاب خود را در حالی سپری کرد که این اعتصاب
به ۵۸شهر در ۲۶استان رسیده بود.
اعتصاب کامیونداران و خودروهای سنگین از روز  ۱دی ماه آغاز شد و روز  ۱۰دی ماه آخرین روز آن بود ،طبق فراخوان اتحادیه تشکل
های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران این اعتصاب روز  ۱۰دیماه به پایان رسید.
وزیر و راه و شهرسازی کابینه روحانی ،ضمن تایید آغاز دور جدید اعتصاب کامیونداران از تاریخ اول دی ماه ،افزایش قیمت الستیک
و قطعات یدکی و مدل محاسبه کرایه بر اساس تن-کیلومتر را از دالیل اعتراضات کامیونداران برشمرد.
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ادامه تجمع و راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان در دیماه در اعتراض به ندادن حقابه
خشم کشاورزان شرق اصفهان؛ ما انقالب نکردیم که چشم بچههایمان را دربیاورید !
روز یکشنبه ۲دی ۹۷بار دیگر کشاورزان خوراسگان در اعتراض به ندادن حقابه خود دست به تجمع زدند .در این تجمع که در مسجد
روستای وجاره اصفهان و با حضور صدها تن از کشاورزان محروم شرق اصفهان برگزار گردید ،یکی از کشاورزان خوراسگان خشم خود
را از دولت که با سرنیزه جواب کشاورزان محروم را میدهد؛ ابراز داشته و گفت:

«باید ماشینهایی را که توقیف کردهاید توقیف آنها را باطل کنید .برای هر کسی پرونده درست کردهاید؛ پرونده را جمع کنید .ما انقالب
نکردیم که هر روز بخواهید بیایید یکی از ما رو به اطالعات دعوت کنید .ما انقالب نکردیم که بیاین آب ما رو ببرین .ما انقالب نکردیم
که با سرنیزه بیاین تو روی ما وایسین و بچه هامون رو ببرین چشاشونو کور کنین .ما انقالب کردیم که از انقالب نتیجه بگیریم .تا
میخواهیم کاری بکنیم میگن ۹دیه!! میخوایم تظاهرات کنیم میگن ۲۲بهمنه!!!»
همزمان با این تجمع ،کشاورزان ورزنه نیز در اعتراض به ندادن حقابه خود دست به تظاهرات زدند .کشاورزان ورزنه همراه با خانوادههای
خود در این راهپیمایی شرکت کرده بودنددر این تظاهرات کشاورزان خشمگین شعار میدادند:
«کشاورز با غیرت حمایت حمایت» «درود برکشاورز مرگ بر ستمگر»« ،حقابه را اگر ندید تن به شهادت میدهیم»« ،میایستیم
میجنگیم حقابهرو میگیریم»« ،میایستیم میجنگیم حق مونرو میگیریم»« ،درود بر کشاروز مرگ بر خیانت کار»« ،مرگ بر بی
غیرت»« ،مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است»
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صبح روز دوشنبه  ۳دی  ۱۳۹۷کشاورزان ورزنه برای سومین روز متوالی و در اعتراض به ندادن حقآبه خود از سوی حکومت ،دست به
راهپیمایی زدند .در این تظاهرات کشاورزان محروم اعالم کردند که حاضرند برای گرفتن حق خود بجنگند و شهید شوند.

سه شنبه  ۴دی  ۱۳۹۷کشاورزان ورزنه برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به ندادن حقآبه در خیابانهای شهر ورزنه دست به
راهپیمایی زدند .کشاورزان که از وعد و وعیدها و «امید درمانیهای» توخالی روحانی به خشم آمده بودند؛ شعار میدادند« :روحانی

دروغگو زاینده رود ما کو».

پنجشنبه  ۶دی  ۱۳۹۷کشاورزان شرق اصفهان ـ کشاورزان ورزنه و خوراسگان ـ دست به یک اتحاد عمل زدند .کشاورزان خوراسگان
به کشاورزان ورزنه پیوستند و ششمین روز متوالی تظاهرات خود در اعتراض به ندادن حقابه از سوی حکومت را در خیابانهای شهر

ورزنه به نمایش گذاشتند.

کشاورزان بیرازی خود را از وعدههای دروغ و توخالی روحانی و کابینهاش با شعار «مردم دیگه بیدارند از وعدهها بیزارند» به نمایش
گذاشتند.

صبح روز یکشنبه  ۹دی  ۱۳۹۷کشاورزان ورزنه در شرق اصفهان راهپیمایی اعتراضی خود را برگزار کردند .کشاورزان ورزنه در ابتدا
در دروازه عباس این شهر تجمع کرده و سپس از آنجا راهپیمایی خود را آغاز کردند .آنها از همان ابتدای تظاهرات ،شعارهایی علیه

دولت و مسئولین آن سر دادند و خواستار استعفای آنها شدند.

تظاهرات کشاورزان در روزهای بعد هم ادامه داشت ،شایان یادآوری است که کشاورزان ورزنه ماهها است که برای گرفتن حقابه قانونی

خود دست به تجمع و راهپیمایی و حرکتهای اعتراضی میزنند؛ اما نظام از دادن این حقابه که برای قرنها ادامه داشته است؛ خودداری
میکند.

از ساعات اولیه بامداد روز چهارشنبه  ۱۲دی  ۱۳۹۷صدها تن از کشاورزان شرق اصفهان اعم از زن و مرد ،در پاسخ به فراخوان قبلی،
در کنار پل خواجو در شهر اصفهان تجمع اعتراضی خود را آغاز کردند .این تجمع اعتراضی ،برغم بسیج گسترده ماموران ضد شورش

که حکومت برای ایجاد هراس میان کشاورزان محروم اصفهان اقدام به آن کرده بود؛ صورت گرفت .نیروی انتظامی و یگانهای

ضدشورش از همان ابتدای صبح جمعیت حاضر در کنار پل خواجو را در محاصره خود گرفتند تا از هر حرکتی ممانعت بعمل آورند .اما

کشاورزان دلیر پس از تجمع اولیه و سردادن شعارهای مختلف برعلیه دولت روحانی اقدام به راهپیمایی به سمت استانداری کردند.

در مسیر راهپیمایی نیروی انتظامی مسیر حرکت کشاورزان را سد کرد .وقتی کشاورزان میخواستند از سد نیروی انتظامی عبور کنند،

نیروی انتظامی با شلیک هوایی و ضرب و شتم کشاورزان ،تظاهرات آرام و مسالمت آمیز کشاورزان را به خشونت کشید و مانع از ادامه
راهپیمایی آنها شده و تعدادی از کشاورزان محروم را مضروب و مصدوم نمود.

از صبح روز پنجشنبه  ۱۳دی  ۱۳۹۷برای سیزدهمین روز متوالی کشاورزان ورزنه با شعار«مرگ بر روحانی دروغگو» دست به تجمع
اعتراضی و راهپیمایی زدند .کشاورزان با شعار «دشمن ما همینجاست الکی میگن آمریکاست» تاکید کردند که دشمن کشاورزان ایران،

بخصوص استان اصفهان ،نه در آمریکا و نه در هیچ کجای دیگر ،بلکه همین مافیای حاکم بر ایران است .اعتراض کشاورزان زحمتکش
در روزهای بعد نیز تا  ۱۷دی ماه ادامه داشت.
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گسترش اعتراضات علیه دستگیری کارگران زحمتکش فوالد اهواز در دیماه

بامداد روز دوشنبه  ۲۶آذر ، ۹۷در یورش نیروهای امنیتی به منازل کارگران معترض فوالد اهواز و نمایندگان آنها  ۱۵تن از آنها را
بازداشت کردند و با خود به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

عالوه بر دستگیری این  ۱۵تن ،منازل کارگران دیگری نیز مورد یورش مامورین امنیتی قرار گرفت؛ که براساس آخرین اخبار شمار
بازداشت شدگان 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 صنعتی فوالد اهواز ،تالش کرد با تهدید و ارعاب و با بازداشت کارگران ،صورت مسأله وضعیت فاجعهبار معیشت کارگران
را از صحنه خیابان پاک کند.

روز یکشنبه  ۲دی  ۱۳۹۷کارگران گروه ملی فوالد اهواز که برای آزادی همکارانشان به نتیجهیی نرسیده بودند با اعالم اولتیماتومی به
قوه قضاییه اعالم کردند که قوه قضاییه تنها تا روز دوشنبه  ۳دیماه فرصت دارد که همکارانشان را بدون قید و شرط آزاد کند در غیر

این صورت به واکنش شدید کارگران گروه ملی فوالد اهواز مواجه خواهد شد.

صبح روز سه شنبه  ۴دی  ۱۳۹۷خانوادههای  ۲۶تن از کارگران زندانی گروه ملی فوالد اهواز که همچنان در زندان به سر میبردند؛

برای دومین روز متوالی مقابل استانداری خوزستان در این شهر تجمع کردند .در همین حال برخی کارگران و خانوادهها مقابل
دادگستری خوزستان دست به تجمع زده بودند و این تجمع در پاسخ به فراخوان قبلی و در اعتراض به آزاد نکردن این دسته از

کارگران زندانی گروه ملی فوالد اهواز که به صورت غیر قانونی و در چند حمله وحشیانه توسط ماموران توسط قوه قضاییه دستگیر

شدهاند؛ برگزار کردید.
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در این تجمع که پدران ،مادران ،همسران و کودکانی که پدرشان در زندان است نیز شرکت داشتند؛ چندین دستنوشته در دست
گرفته بودند که روی آنها نوشته بود« :کارگر زندانی آزاد باید گردد»« ،پسرم را آزاد کنید»« ،جای کارگر در کارخانه است جای دزد
در زندان است»

روز چهارشنبه  ۵دی  ۱۳۹۷کارگران گروه ملی فوالد اهواز با صدور اطالعیهیی ضمن محکوم کردن عدم آزادی همکارانشان بار دیگر

اعالم کردند که برای آزادی ۲۶تن از کارگران گروه ملی فوالد اهواز که همچنان در زندان هستند «از گذاشتن سر بر عهد و پیمان با
یاران دریخ نخواهند کرد».

در این اطالعیه کارگران گروه ملی فوالد اهواز به قوه قضاییه که مذبوحانه تالش دارد همکارانشان را در هم بشکند گفته بودند که «ما
دست شما را خواندهایم…..شما نه پشت سر مافیا بلکه خود مافیا هستید .شما ستمگرانی هستید که غیور مردان فوالد را برای

خواستن کار و نان به زنجیر کشیده اید و با چشمان بسته در انفرادیها مشغول زدن اتهامات بی اساس به آنان هستید».

محمدعلی جداری فروغی وکیل برخی از کارگران بازداشتی فوالد اهواز روز سهشنبه  ۱۱دیماه  ،۱۳۹۷در ارتباط با آخرین وضعیت
کارگران بازداشتی این مجتمع گفت؛  ۷کارگر گروه ملی فوالد اهواز همچنان در بازداشت به سر می برند .و هنوز آزاد نشدهاند.

متعابقا طبق خبری که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرد؛ قوه قضاییه یکی دیگر از کارگران گروه ملی فوالد اهواز بنام «محمد
رضا نعمت پور» را دستگیر کرده است .به همین منظور کارگران فوالد طی فراخوانی ،تجمع و اعتصاب در ساعت  ۹صبح روز شنبه ۱۵

دی را اعالم کرد .در بخش پایانی این فراخوان ضمن برشمردن وعدههای پوچ و توخالی مسئولین نظام به کارگران گروه ملی فوالد
اهواز ،بر آغاز مجدد اعتصاب و تجمعات اعتراضی تاکید شد ه بود .بدنبال این فراخوان قوه قضاییه بصورت قطرهچکانی اقدام به آزاد

کردن این کارگران زحمتکش کرد.

ظهر روز یکشنبه  ۱۶دی ماه ،دو نفر از هشت کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فوالد اهواز به نامهای مصطفی عبیات و کاظم حیدری

آزاد شدند.

در تاریخ  ۱۸دیماه نیز میثم آل مهدی ،فعال کارگری در خوزستان طی یادداشتی در صفحه شخصی خود خبر از آزادی “غریب

حویزاوی” یکی دیگر از کارگران بازداشتی فوالد اهواز داد.

روز یکشنبه  ۲۳دی ماه ،محمد علی جداری فروغی ،وکیل برخی از کارگران بازداشتی شرکت ملی فوالد اهواز ،از آزادی یکی دیگر از
کارگران بازداشتی این شرکت به نام “میثم علی قنواتی” با قرار کفالت طی روز گذشته خبر داد.

روز دوشنبه  ۲۴دی ماه ،بهزاد علیخانی کارگر گروه ملی فوالد اهواز آزاد شد.

اما هنوز بعد از یک ماه دو تن دیگر از کارگران گروه ملی صنعتی فوالد اهواز به نامهای کریم سیاحی ،طارُق خلفی ،در بازداشت بسر

میبرند و آزاد نشدهاند .برای محقق کردن آزادی این کارگران شجاع بکوشیم.

ظهر روز  ۲۹دی ماه کریم سیاحی و طارق خلفی دو کارگر زندانی باقی مانده در بند اسارت از گروه ملی صنعتی فوالد اهواز پس از سی
و پنج روز آزاد شدند.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
آمار تکاندهنده حوادث کار با بیش از  ۲۰۰۰کشته و ۳۶هزار مصدوم در سال

آمار تلفات ناشی از حوادث کار در ایران طی سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته است .تنها در سال  ۱۳۹۶سازمان

پزشکی قانونی ایران مرگ یک هزار و  ۶۷۵کارگر را ثبت کرده است .آمار کارگران کشته شده در هنگام کار برای سال ۱۳۹۵
هم  ۱۶۴۴تن گزارش شده است.
در حالیکه حسن هاشمی قاضیزاده ،وزیر مستعفی بهداشت و درمان دولت روحانی شمار کارگران فوتی بر اثر حادثه در
محل کار را ساالنه بیش از  ۲هزار تن اعالم کرده بود ،شهباز حسینپور ،نماینده بردسیر و سیرجان در مجلس ،روز چهارشنبه

 ۲۶دیماه  ۱۳۹۷آمار کارگران کشته شده در حین انجام کار را «ساالنه نزدیک به یکهزار نفر» اعالم کرد .با این حال این
نماینده مجلس ،آمار کارگران کشته شده در محل کار را «تکاندهنده» خواند.
حسن هاشمی قاضیزاده که ماه پیش از مقام خود استعفا داد ،آسیبهایی که بر اثر حوادث کار بطور روزانه به کارگران در

ایران وارد میشود را شامل حال حداقل  ۱۰۰کارگر دانسته است .وزیر بهداشت و درمان پیشین ،در سال گذشته به صراحت
فقدان ایمنی کارگاهها را علت اصلی مرگ کارگران در محل کار دانسته و گفته بود ۴۰« :درصد کارگاهها ایمنی الزم را ندارند«.
این آمار در حالی اعالم میشود که تنها از تاریخ  ۲۲تا  ۲۴دیماه ،مرگ  ۴کارگر در نقاط مختلف ایران به ثبت رسیده است.

در همین سه روز چندین کارگر در محل کار و یا در راه رفتن به محل کار ،صدمه دیدند .کارگران ساختمانی بدون بیمه
بیشترین سهم را در حوادث کار و کشته شدن هنگام کار دارند .اما وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تا به حال آمار دقیقی
از حوادث کار برای امسال منتشر نکرده است.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
سایر اخبار کارگری دیماه
اعتراض کارگران کارخانه بلبرینگسازی تبریز ؛  ۴ماه کار بدون دستمزد
روز یکشنبه  ۲دی  ،۱۳۹۷جمعی از کارگران کارخانه بلبرینگسازی تبریز در اعتراض به پرداخت
نشدن  ۴ماه دستمزد خود دست از کار کشیدند .کارگران به عنوان اعتراض در محوطه کارخانه
تجمع کردند .کارگران گفتند :با وجود آنکه این واحد تولیدی از آبان ماه سال گذشته از بخش
خصوصی به هیات حمایت از صنایع واگذار شده ،هنوز بابت  ۴ماه مزد معوقه طلبکاریم.

اخراج کارگران واگنسازی ایریکو ابهر ،به بهانه کمبود نقدینگی
از ابتدای سال جاری دست کم  ۶۰نفر از کارگران قراردادی واگنسازی ایریکو ابهر اخراج شدهاند.
اخراج کارگران واگنسازی ایریکو بهدلیل «کمبود نقدینگی شرکت » عنوان شده است .در ارتباط
با اخراج کارگران واگنسازی ایریکو کارگران شاغل در این واحد تولیدی اظهار داشتند که کارفرما
با تمامی کارگران قرارداد سه ماهه منعقد کرده است تا اخراج نیروی کار با سهولت انجام شود .روز
اول دی ماه در آخرین دور این اخراجها ۲۳ ،نفر دیگر از کارگران از کار بیکار شدند.

چهارمین روز تجمع اعتراضی کارگران خدماتی شهرداری نیشابور ۹ ،دی۹۷
از صبح روز یکشنبه  ۹دی  ۱۳۹۷بیش از ۳۰۰تن از کارگران خدماتی شهرداری نیشابور از منطقه
دو ،برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به آنچه اصرار شهرداری برای تبدیل وضعیت استخدامی
خود عنوان کردند ،تجمع اعتراضی برگزار کردند .کارگران خدماتی شهرداری نیشابور در اجتماع
خود خواستار دریافت مطالبات صنفی خود شدند؛ آنها گفتند :در حال حاضر دو ماه مزد معوقه طلب
داریم ،از سالهای گذشته که مربوط به سنوات ،حق مرخصی و سایر مطالبات دیگر میشود نیز ،از شهرداری طلبکار هستیم.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری لوشان
یکشنبه  ۹دی  ۱۳۹۷جمعی از کارگران شهرداری شهر لوشان ،در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه
از معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و در محدوده داخلی ساختمان شهرداری تجمع کردند .
یک منبع خبری در شهرداری لوشان گفت :این کارگران در واحد اداری شهرداری لوشان و
سازمانهای واسطه به آن بهصورت قراردادی مشغول کارند .آنها در اعتراض به معوقات مزدی خود
به نشانه اعتراض در محدوده داخلی ساختمان شهرداری تجمع کردهاند  .به حدود  ۸۰نفر از آنها در
شش ماه گذشته دستمزد و حق بیمه پرداخت نشده است.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
عدم پرداخت  ۴ماه مطالبات مزدی کارگران سیمان کارون
مطالبات مزدی کارگران سیمان کارون که تعداد آنها حدود  ۴۷۰کارگر اعالم شده است ،از  ۴ماه
پیش ،پرداخت نشده است .منابع کارگری در کارخانه سیمان کارون به رسانه ها گفتند« :این واحد
صنعتی حدود  ۴۷۰کارگر رسمی قراردادی و پیمانکاری دارد که در این میان کارگران رسمی و
قراردادی معادل  ۴ماه مزد معوقه و کارگران پیمانی شاغل در فضای سبز و بارگیرخانه حدود سه
ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده ،طلبکارند.

انفجار در شرکت فوالد یزد با ۶زخمی
سه شنبه  ۱۱دی  ۱۳۹۷در جریان انفجار در شرکت فوالد یزد ،شرکت اپکو در «مجتمع گندلهسازی
عقدا»  ،شش کارگر دچار سوختگی شدید شدند .در بین زخمیها ،یک جوان اهل بخش عقدا دچار
سوختگی باالی  ۶۰درصد شد .هنوز در ارتباط با وضعیت بقیه کارگرانی که در این حادثه دچار
سوختگی یا زخمی شدهاند؛ اطالعی در دست نیست .در خبر دیگری یک کارگر زحمتکش به علت
سقوط از بلندی در معدن سیمان زرندیه جان خود را از دست داد.

ادامه اخراج کارگران قطعهسازی بدنبال کاهش تولید شرکتهای خودروسازی
 ۱۱دی  ، ۱۳۹۷اخراج کارگران قطعهسازی موضوعی است که اینروزها در تمام رسانهها انعکاس
یافته است .بنابه گزارش رسانهها ۲ ،شرکت خودروسازی بزرگ ایران ،ایران خودرو و سایپا بیش از
 ۶۰۰میلیارد تومان به قطعهسازان بدهکارند .قطعهسازان به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت
مطالبات مزدی کارگران را ندارند کارگران بیشتری اخراج میشوند .اخراج کارگران قطعهسازی در
پی کاهش تولید شرکتهای خودروسازی و قطعهسازان صورت میگیرد.

عدم پرداخت ۴ماه حقوق و ۱۱ماه بیمه  ۸۰کارگر معدن زغال سنگ «ملچ آرام»
پس از بیکاری  ۳۲۰کارگر فصلی معدن آقدره با شروع زمستان امسال ،خبرهای رسیده از منابع
کارگری در معدن زغال سنگ «ملچ آرام» در روز یکشنبه  ۱۶دی  ۱۳۹۷از عدم پرداخت و به تعویق
افتادن  ۴ماه حقوق و  ۱۱ماه بیمه  ۸۰کارگر این معدن حکایت دارد .به گفته برخی کارگران ،معدن
ملچ آرام که از زیرمجموعههای معدن زمستان یورت شمالی و در فاصله  ۲۸کیلومتری جاده
«رامیان» در منطقه «اولنگ» قرار دارد ،کارگرانی که در این معدن کار میکنند  ۴ماه مزد معوقه
طلبکارند.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
شروع مجدد اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه از روز شنبه
صبح روز سه شنبه  ۱۸دی  ،۱۳۹۷جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در کارخانه تولید شکر در
اعتراض به پرداخت نشدن ۲ماه حقوق عقب افتاده خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
کارگران اعالم کردند در صورتی که تا روز شنبه هفته آینده ۲۲دی ماه حقوق دو ماهه آنها پرداخت
نشود؛ مجددا اقدام به از سرگیری اعتصاب به شکل جمعی خواهند کرد.

واژگون شدن اتوبوس کارگران پتروشیمی بوشهر با ۱۳زخمی
ساعت  ۱۸۳۰روز پنجشنبه  ۲۰دی  ۱۳۹۷اتوبوس کارگران پیمانکاری شرکت احداث پتروشیمی
بوشهر در نزدیکی شیرینو واژگون شد .در حادثه واژگون شدن اتوبوس کارگران پتروشیمی ۱۳تن
از کارگران مصدوم شدند؛ که به اورژانس بیمارستان عسلویه منتقل شدند .گفته میشود که اقدامات
اولیه برای مصدومین انجام شده است .شایان یادآوری است که ساعت  ۰۵۴۰دقیقه صبح روز
دوشنبه  ۱۰دی سرویس کارگران معدن آباده واژگون شد که متاسفانه یکی از کارگران کشته و ۱۲تن
دیگر زخمی شدند.

چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ۲۳دی۹۷
روز یکشنبه ۲۳دی  ،۱۳۹۷جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات
مزدی خود ،اقدام به برگزاری تجمع کردند.کارگران در جلوی درب مدیریت خواستار پرداخت حقوق
معوقه خود شدند .حقوق این کارگران تاکنون واریز نشده و کاظمی قانم مقام مدیرعامل هفتتپه
مدعی شده که طی فردا یا پس فردا واریز می شود .این اعتصاب پس از آن صورت گرفت که روز
سه شنبه  ۱۸دی ماه کارگران تهدید کرده بودند؛ در صورت عدم پرداخت حقوقهای معوقعه باردیگر
دست به اعتصاب و اعتراض خواهند زد و این اعتراض را به شهر شوش خواهند کشاند.

تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز
تجمع اعتراضی کارگران قطار شهری اهواز در مقابل سازمان قطار شهری اهواز برای چندمین روز
متوالی ادامه داشت .صبح روز چهارشنبه  ۲۶دی  ۱۳۹۷کارگران قطار شهری اهواز ،همچنانکه روز
سهشنبه تاکید کرده بودند ،تجمع خود را در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۸ماه حقوق عقب افتاده
خود مقابل دفتر شرکت پیمانکاری کیسون ادامه دادند .به گفته یکی از کارگران  ،او و همکارانش
چندین بار به صورت دستهجمعی به دفاتر مسئوالن شهرستانی مراجعه کردهاند؛ اما ،هنوز هیچ توجهی به خواستههای کارگران که
حداقل پرداخت نیمی از معوقات مزدی است؛ نشده است.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار کولبران
روز دوشنبه  ۳دی  ،۱۳۹۷شلیک نیروهای نظامی
باعث زخمی شدن یک کولبر شد .براساس

گزارش رسیده ،چند روز پیش ،شلیک مستقیم
نیروهای مستقر در مرز سردشت منجر به زخمی
شدن یک کولبر به نام “علی مامویسی”  ٢٧ساله
فرزند ابوبکر از اهالی دهستان “باسک کولسه” و

ساکن سردشت گردید.
روز سهشنبه ۴دی  ۱۳۹۷نیروهای نظامی در

مرزهای سردشت و خوی با شلیک به کولبران

طی دو روز در مجموع  ۴تن دیگر از کولبران را به شدت مجروح کردند .براساس گزارش دریافتی ،۱۳۹۷ ،یک کولبر به نام
فرشاد میرزایی فرزند اسد اهل روستای بلسور سفلی از توابع شهرستان خوی در پی شلیک نیروهای نظامی از ناحیه ران به
شدت زخمی گردید .این کولبر جهت مداوا پزشکی به مراکز درمانی شهر وان در کردستان ترکیه منتقل شد.

شلیک مستقیم نیروهای نظامی ،زخمی شدن یک کولبر اهل ارومیه در ارتفاعات مرزی این شهرستان را در پی داشت.
براساس گزارش رسیده ،چند روز قبل ،گروهی از کولبران در ارتفاعات “داالمپر” در منطقه مرگور ارومیه هدف تیراندازی
نیروهای نظامی قرار گرفتند و تیراندازی این نیروها ،منجر به زخمی شدن یک کولبر به نام “زبیر رحیمی”  ٢۴ساله فرزند
عبدالواحد شد.

روز چهارشنبه  ۱۲دی  ،۱۳۹۷یک کولبر به نام “آمانج شکری” فرزند توفیق اهل نوسود براثر شلیک مستقیم نیروهای
حکومتی در مرز این شهرستان زخمی شد .به گفته یک منبع آگاه ،نیروهای بدون اخطار قبلی این کولبر را هدف قرار دادهاند.
این منبع افزوده است که این کولبر جهت معالجه پزشکی به مراکز درمانی منتقل شد.

روز چهارشنبه  ۱۲دی  ،۱۳۹۷یک کولبر به نام “صابر محسنی”  ٢١ساله فرزند عمر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی در
مرز بانه به شدت زخمی گردید .این کولبر به همراه گروهی از کولبران بدون اخطار قبلی هدف شلیک مستقیم نیروهای
نظامی قرار گرفته است .این کولبر جهت معالجه پزشکی به مراکز درمانی شهرستان بانه منتقل شد.

روز پنجشنبه  ۱۳دیماه  ،۱۳۹۷گروهی از کولبران در ارتفاعات مرزی صومای برادوست در مرز ارومیه مورد تیراندازی
نیروهای نظامی قرار گرفتهاند و شلیک این نیروها منجر به جانباختن یک کولبر به نام “یعقوب (کامیان) نیکسیرت” فرزند
رزاق اهل روستای “جوجهی” از توابع محال صومای برادوست ارومیه گردیده است.

روز شنبه  ۱۵دیماه ،یک کولبر به نام نحو عبادی  ٢۴ساله فرزند اسماعیل بههمراه گروهی از کولبران هدف شلیک مستقیم
نیروهای نظامی مستقر در پاسگاه مرزی بردوک از توابع صومای برادوست ارومیه قرار گرفته و از ناحیه پا به شدت زخمی
شد .این کولبر پس از جراحت شدید در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی به بیمارستانی در ارومیه منتقل و وضعیت عمومی

وی وخیم گزارش شده است.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

روز شنبه  ۱۵دی ماه  ۱۳۹۷یک کولبر اهل پیرانشهر با نام امید ایراندوست بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی به شدت
مجروح شد .نامبرده جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل گردید.
از سوی دیگر ،چند روز پیش ،گروهی از کولبران در مرز سردشت مورد تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفتهاند .در پی
شلیک مستقیم نیروهای نظامی به کولبران ،یکی از آنها به نام احمد عزیزی  ٢٩ساله فرزند نورالدین زخمی شد .نیروهای
نظامی در این سه حادثه بدون اخطار قبلی کولبران را هدف تیراندازی مستقیم قرار دادهاند.

روز چهارشنبه  ۱۹دیماه ،یک کولبر به نام حسن رسولی  ۴٠ساله اهل بانه در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز
چمپاره این شهرستان زخمی گردید .نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی این کولبر را هدف قرار دادهاند و وی جهت معالجه
پزشکی به مراکز درمانی انتقال یافت.
روز چهارشنبه  ۱۹دی ماه  ،۱۳۹۷یک کولبر به نام عقیل ابراهیمی  ٢۶ساله فرزند عبدال اهل منطقه مرگور ارومیه در حین
کولبری در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی از ناحیه پا به شدت زخمی شد .این کولبر بههمراه گروهی از کولبران هدف
شلیک مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفته و جهت معالجه پزشکی به مراکز درمانی ارومیه انتقال یافت.

روز پنجشنبه  ۲۰دیماه  ،۱۳۹۷گروهی از کولبران در مرز بانه در کمین نیروهای نظامی افتادهاند و در پی شلیک این نیروها،
یک کولبر به نام هدایت محمدی  ٣۵ساله فرزند طاهر اهل بخش آرمرده و ساکن بانه به شدت زخمی گردیده است .الزم به
ذکر است نامبرده جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

روز یکشنبه  ۲۳دیماه ،در ادامه کشتار کولبران  ،سه کولبر به نامهای کارزان امینزاده ،نامق غالمی اهل روستای خوری
آباد و جبار احمدی اهل روستای کانی سور بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز بانه زخمی شدند .در این میان یکی
از کولبران به نام نامق غالمی به دلیل شدت جراحات وارده در حین انتقال به مراکز درمانی سنندج جان خود را از دست داد.

روز سهشنبه  ۲۵دیماه ،شلیک نیروهای نظامی مستقر در مناطق مرزی قطور در مرزهای مشترک خوی و ارومیه در روستای
رازی به سمت گروهی از کولبران ،منجر به کشته و زخمی شدن دو کولبر شده است .کولبر کشته شده “عبداهلل یوسفی” و
یک کولبر دیگر که به شدت زخمی شده“ ،احسان خالدی” شهرت داشته است .به گفته یک منبع آگاه ،عبداهلل یوسفی به
دلیل اصابت گلوله به ناحیه سر در دم جان باخت.

 ۲۸دیماه گروهی از کولبران در منطقه ترگور از توابع ارومیه در کمین نیروهای نظامی افتادند و در پی شلیک این نیروها،
یک کولبر به نام افشین علیپور  ٣٣ساله فرزند امین اهل بخش نازلو ارومیه از ناحیه زانو به شدت زخمی شده است .وضعیت
عمومی این کولبر که در اثر شلیک به کولبران به شدت مجروح شده و جهت مداوا پزشکی به بیمارستانی در تبریز انتقال

یافته ،وخیم اعالم شد.

بر پایه گزارشی دیگر از شلیک به کولبران  ،یک کولبر اهل سردشت به نام ناصر عمری  ٢٩ساله فرزند رحیم بدنبال شلیک
مستقیم نیروهای نظامی از ناحیه پشت به شدت زخمی شده است .این کولبر جهت مداوای پزشکی به مراکز درمانی سردشت
انتقال یافت.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار دستفروشان
میدونی من لیسانسم! فریادهای نومیدانه جوان دستفروش که بساطش میوه فروشیش را ماموران غارت کردهاند

در این کلیپ تکان دهنده و دردناک صحنه فریادهای نومیدانه یک جوان دستفروش محروم را مشاهده می کنید .این جوان
محروم که در برابر هجوم و غارت بساط میوه فروشیش کاری نمی تواند بکند وسط خیابان آمده و به مردم پناه آورده و فریاد
می زند .او در حالیکه خونش به جوش آمده خطاب به مردم رهگذر فریاد می کشد :می دانید که من لیسانس هستم و حاال
دیگر حتی نمی گذارند که دستفروشی
هم بکنم.

فریادهای نومیدانه جوان

دستفروش

پس این جوان محروم دیگر چه کار کند؟
با این وضعیت فاجعه بار اقتصادی کشور
بعد از سالهای سال درس خواندن بیکار
مانده است و حاال حتی امکان

دستفروشی هم ندارد و بجای اشتغال
زایی و رسیدگی به اموالش را توفیف و به
یغما می برند.

واقعیت چیست؟
واقعیت این است که افراد دستفروش که تنها راه گذران زندگی آنان در حد بخور و نمیر همین بساط ها و دستفروشی است
چاره و 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 و جذب
جوانان تحصیل کرده به کار ،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.

ماموران چنین حکومتی روزانه در حال خلق چنین صحنه هایی از ظلم و سرکوب وحشیانه در حق محرومان کشورمان و
بخصوص در حق دستفروشان و کودکان کار در کوچه و خیابان و در هر مکانی هستند.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار کودکان کار
خیار شور نخوردی؟! گزارش ویدئویی تکان دهنده از کار کشیدن از کودکان غنی آباد  ،ناکجا آبادی تهران
در این کلیپ صحنه تکان دهنده کودکانی را مشاهده

میکنید که از صدها کیلومتر دورتر برای کارکشیدن

و تفکیک زباله ها در مخازن به اینجا آورده شده اند
و در حالیکه از دنیا قطع هستند به نازل ترین قیمت

از آنها کار کشیده میشود .کودکان غنی آباد

آیا شهرداری ماجرای کودکان غنی آباد را تأیید
میکند؟

آن سوی ماجرا البتــــه شهرداری تهران

قــــرار دارد .اینکه آیا شهرداری پرداخت یک

میلیون تومانهای ماهانه را تأیید میکند یا نه! چه کسی مســــئول جمع آوری ضایعاتی هاست؟

اما مسئولین شهرداری با منکر شدن نقش شهرداری مدعی هستند که زباله خشک ،زباله ارزشمندی است و به
همیــــن علت یک تیم مافیا در ســــایه ،تحــــت هیچ نظارتی به شکل غیر قانونی ،پســــماندهای

خشــــک و ارزشمند را جمــــع آوری میکنــــد.

با کمال تعجب شهرداری مقصر اصلی را شــــهروندان می داند و مدعی است که اگر شهروندان در طرح تفکیک
مشارکت کنند ،دیگر زباله ای برای ضایعاتیها در مخزن باقی نمیماند که بخواهند جمع آوری کنند!

هم اکنــــون ۲۲ ،پیمانــــکار در  ۲۲منطقه کار جمع آوری پسماندهای خشک را انجام میدهند .اول به صورت

سیار ،یعنی ماشــــینهای ملودی دار حمل بازیافت ،از در منازل ،پسماندهای خشک را تحویل میگیرند و دوم به
شکل غرفه های بازیافتــــی! هــــم اکنون در  ۵۰۰نقطــــه تهران ۵۰۰ ،غرفــــه بازیافتی مســــتقر

اســــت.

شــــهرداری روزانه یک میلیــــارد و  ۵۰۰میلیــــون تومان ،از جمع آوری و رفت و روب پســــماندهای

تهــــران درآمد دارد .درآمدی که در ســــال به  ۵۰۰میلیــــارد تومان میرســــد.

سؤال اصلی این است که آیا طبق اداعای شهرداری اصال امکان دارد که چنین عملیاتی بدون اجازه شهرداری و

بدور از چشم آن توسط یک تیم مافیا در سایه صورت گیرد؟!

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:
آدرس یوتوب:
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