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 ماهید ۱۰از اول تا  وندارانیاعتصاب کام پنجمین دور

 
یادآوری در سراسر کشور آغاز شد.  نیسنگ یو رانندگان خودروها وندارانیاعتصاب کامپنجمین دور ، ۱۳۹۷ ید اولاز صبح روز شنبه 

 یدگیبر رس یمبن یومتحک نیداده شده مسئول یهادر مهرماه امسال با قول وندارانیروزه رانندگان و کام۲۱اعتصاب شود که آخرین می
نشان  گرید کبارینشد و  قها محقخواسته نیاز ا کی چیمتاسفانه ه یول افت؛ی انیها پااز خواسته یها و برآورده کردن برخبه خواسته

حل مشکالت و  یهم برا یاو اراده داندیو رانندگان نم وندارانیحکومت خودش را مسئول و پاسخگو به کام نیدر ا یفرد چیداد که ه
 قشر زحمتکش وجود ندارد. نیمعظالت ا

و  کیالست یحمل و نقل و گران هیبودن کرا نییدر اعتراض به پا نیسنگ یو رانندگان خودورها وندارانیاعتصـاب کام دور نیپنجم
 .بود یدکیقطعات لوازم 

ساوه و کردستان آغاز شد.  رجان،یدر چابهار، قم، س وندارانیروز اعتصـاب کام نیکه اول داد یاجتماع یهابه شبکه یارسال یهالمیف
رانندگان  زیند. در کردستان نبودو در اعتصاب  دهیشهر دست از کار کش نیا انهیدر پا نیسنگ یو خودروها هاونیدر چابهار همه کام

که  دادینشان م زین راه تهران ـ قم آزادو اتوبان تهران ـ ساوه  نی. همچناندوستهیکرده و به اعتصاب پ یخوددار یریون از بارگیکام
 .بود ونیاز کام یاتوبان خال نیو ا دست به اعتصاب زده وندارانیکام

سه روز تعداد این  یروز خود را پشت سر گذاشت. ط نیسوم نیسنگ یو خودروها وندارانیاعتصاب کام ۱۳۹۷ ید ۳دوشنبه روز 
سنندج و  ن،ینائ شابور،یدرود، ن ر،یاصفهان، مال زد،ی ی. شهرهادیاستان رس ۱۹شهر در  ۳۰به  اندوستهیپ اعتصابکه به  ییشهرها

 . اندوستهیاعتصاب پ نیبه ا نیچرمه

 ییروز خود را پشت سرگذاشت که تعداد شهرها نیچهارم یدر حال نیسنگ یو خودروها وندارانیاعتصاب کام ۱۳۹۷ ید ۴شنبه سهروز 
 .دیاستان رس ۲۵شهر در  ۳۶به حداقل  اندوستهیبه آن پ نیسنگ یو خودروها وندارانیکه کام
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 دهیرس یهالمی. فبودیماستان ۲۵شهر در ۳۷ به نیسنگ یو خودروها وندارانیاعتصاب کامشاهد گسترش  ۱۳۹۷ ید ۵چهارشنبه روز 
اصفهان،  زد،ی راز،یش یکشور از جمله در شهرها یشهرها نیتریاعتصاب در اصلگر این مختلف نشان یهاشهرها در استان یهااز جاده

ساوه، بوشهر،  ،یهفتگل، سقز، بندرعباس، چابهار، سلفچگان، سار ز،یتهران، تبر ن،یسنندج، چرمه ن،ینائ شابور،یدرود، ن ر،یمهران، مال
 .بود مشهد، مرند، کنگاور، کازرون، درچه، قزلحصار، سبزوار و داورزن رجان،یقم، نکا، شادگان، اهواز، س

ها در از جاده دهیرس یهالمی. فبودیمشهر  ۴۵ در آن در ششمین روز اعتصاب باز هم با گسترش بیشتر ۱۳۹۷ ید ۶پنجشنبه روز 
 .شتکشور ادامه دا یشهرها نیتریکه همچنان اعتصاب در اصل دادیمختلف نشان م یهااستان

در روزهایی که اعتصاب نباشد مملو از کامیون و  ها است وکامیونهای اصلی تردد که یکی از جادهجاده ماهدشت کرج فی المثل 
کامیون و خودروهای  برای ورود به تهراناصلی های یکی از دروازهبود؛ جاده ای که در روزهای اعتصاب خالی  است،خودروهای سنگین 

 .باشدسنگین می

از  دهیرس یهالمی. فرسیداستان  ۲۵شهر در ۵۳به  ندودب وستهیپ یکه به اعتصاب سراسر ییتعداد شهرها ۱۳۹۷ ید ۸روز شنبه 
 نیتریکه اعتصاب با قدرت در اصل دهدیماعالن بار نشان  یهاو سالن هاانهیپا نیمختلف و همچن یهاشهرها در استان یهاجاده

 .داشته است کشور ادامه یشهرها

که این اعتصاب کرد  یسپردر حالی روز اعتصاب خود را  نیآخر نیسنگ یو خودروها وندارانیاعتصاب کام ۱۳۹۷ ید ۱۰روز دوشنبه 
 .ه بوددیاستان رس۲۶شهر در ۵۸به 

تشکل  هیفراخوان اتحاد بود، طبقروز آن  نیآخر دی ماه ۱۰روز ماه آغاز شد و  ید ۱از روز  نیسنگ یو خودروها وندارانیاعتصاب کام
 .درسی انیپادیماه به  ۱۰ اعتصاب روز  نیا رانیو رانندگان سراسر ا وندارانیکام یها

 کیالست متیق شیماه، افزا یاول د خیاز تار وندارانیاعتصاب کام دیآغاز دور جد دییضمن تا ،ی کابینه روحانیو راه و شهرساز ریوز
 برشمرد. کامیونداراناعتراضات  لیرا از دال لومتریک-بر اساس تن هیو مدل محاسبه کرا یدکیو قطعات 
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 ادامه تجمع و راهپیمایی کشاورزان شرق اصفهان در دیماه در اعتراض به ندادن حقابه
 ! دیاوریرا درب مانیهاکه چشم بچه میما انقالب نکرد  ؛خشم کشاورزان شرق اصفهان

تجمع که در مسجد  نیخود دست به تجمع زدند. در ا کشاورزان خوراسگان در اعتراض به ندادن حقابه گریبار د ۹۷ید۲ کشنبهی روز
از کشاورزان خوراسگان خشم خود  یکی د،یوجاره اصفهان و با حضور صدها تن از کشاورزان محروم  شرق اصفهان برگزار گرد یروستا

 :و گفت هابراز داشت دهد؛یکشاورزان محروم را م وابج زهیرا از دولت که با سرن

 

ما انقالب  .دیپرونده را جمع کن د؛یاپرونده درست کرده یهر کس ی. برادیرا باطل کنآنها  فیتوق دیاکرده فیرا که توق ییهانیماش دیبا»
 می. ما انقالب نکردنیبربآب ما رو  نیایکه ب می. ما انقالب نکرددیاز ما رو به اطالعات دعوت کن یکی دییایب دیکه هر روز  بخواه مینکرد

 ا. تمیریبگ جهیکه از انقالب نت می. ما انقالب کردنیچشاشونو کور کن نیو بچه هامون رو ببر نیسیما وا یتو رو نیایب زهیکه با سرن
 «بهمنه!!!۲۲ گنیم میتظاهرات کن میخوای!! مهید۹ گنیم میبکن یکار میخواهیم

 یهادر اعتراض به ندادن حقابه خود دست به تظاهرات زدند. کشاورزان ورزنه همراه با خانواده زیکشاورزان ورزنه ن ،تجمع نیهمزمان با ا
 :دادندیشعار م نیتظاهرات کشاورزان خشمگ نیشرکت کرده بودنددر ا ییمایراهپ نیخود در ا

 میستیایم»، «میدهیدت متن به شها دیرا اگر ند حقابه»، «برکشاورز مرگ بر ستمگر درود» «تیحما تیحما رتیبا غ کشاورز»
 یبر ب مرگ»، «کار انتیبر کشاروز مرگ بر خ درود»، «میریگیرو محق مون میجنگیم میستیایم»، «میریگیرو محقابه میجنگیم
 «با ذلت است یمرگ با عزت بهتر از زندگ»، «رتیغ
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حکومت، دست به  یو در اعتراض به ندادن حقآبه خود از سو یروز متوال نیومس یکشاورزان ورزنه برا ۱۳۹۷ ید ۳صبح روز دوشنبه 

 شوند.  دیگرفتن حق خود بجنگند و شه یتظاهرات کشاورزان محروم اعالم کردند که حاضرند برا نیا درزدند.  ییمایراهپ
شهر ورزنه دست به  یهاابانیآبه در خدر اعتراض به ندادن حق یروز متوال نیچهارم یکشاورزان ورزنه برا ۱۳۹۷ ید ۴سه شنبه 

 یروحان» :دادندیبه خشم آمده بودند؛ شعار م یروحان یتوخال «یهایدرمان دیام»و  دهایزدند. کشاورزان که از وعد و وع ییمایراهپ
 .«رود ما کو ندهیدروغگو زا
. کشاورزان خوراسگان اتحاد عمل زدند کیکشاورزان شرق اصفهان ـ کشاورزان ورزنه و خوراسگان ـ دست به  ۱۳۹۷ ید ۶پنجشنبه 

شهر  یهاابانیحکومت را در خ یتظاهرات خود در اعتراض به ندادن حقابه از سو یروز متوال نیو ششم وستندیبه کشاورزان ورزنه پ
 گذاشتند. شیورزنه به نما
 شیبه نما «زارندیها باز وعده دارندیب گهیمردم د»با شعار  اشنهیو کاب یروحان  یدروغ و توخال یهاخود را از وعده یرازیکشاورزان ب

 گذاشتند.
خود را برگزار کردند. کشاورزان ورزنه در ابتدا  یاعتراض ییمایکشاورزان ورزنه در شرق اصفهان راهپ ۱۳۹۷ ید ۹ کشنبهیصبح  روز 

 هیعل ییشعارها ،هراتتظا یاز همان ابتداآنها  خود را آغاز کردند. ییمایشهر تجمع کرده و سپس از آنجا راهپ نیدر دروازه عباس ا
 آنها شدند. یآن سر دادند و خواستار استعفا نیدولت و مسئول

 یگرفتن حقابه قانون یها است که برااست که کشاورزان ورزنه ماه یادآوری انیشاتظاهرات کشاورزان در روزهای بعد هم ادامه داشت، 
 یها ادامه داشته است؛ خوددارقرن یحقابه که برا نیاما نظام از دادن ا زنند؛یم یاعتراض یهاو حرکت ییمایخود دست به تجمع و راهپ

 .کندیم
 ،یصدها تن از کشاورزان شرق اصفهان اعم از زن و مرد، در پاسخ به فراخوان قبل ۱۳۹۷ ید ۱۲شنبه بامداد روز چهار هیاز ساعات اول

گسترده ماموران ضد شورش  جیبرغم بس ،یتجمع اعتراض نید. اخود را آغاز کردن یدر کنار پل خواجو در شهر اصفهان تجمع اعتراض
 یهاگانیو  یانتظام یروین کشاورزان محروم اصفهان اقدام به آن کرده بود؛ صورت گرفت. انیهراس م جادیا یکه حکومت برا

اما  ممانعت بعمل آورند. یحاضر در کنار پل خواجو را در محاصره خود گرفتند تا از هر حرکت تیصبح جمع یضدشورش از همان ابتدا
 کردند. یبه سمت استاندار ییمایاقدام به راهپ یدولت روحان هیمختلف برعل یو سردادن شعارها هیپس از تجمع اول ریکشاورزان دل

عبور کنند،  یانتظام یرویاز سد ن خواستندیکشاورزان م یوقت حرکت کشاورزان را سد کرد. ریمس یانتظام یروین ییمایراهپ ریدر مس
و مانع از ادامه  دیکشاورزان را به خشونت کش زیو ضرب و شتم کشاورزان، تظاهرات آرام و مسالمت آم ییهوا کیبا شل یانتظام یروین

 را مضروب و مصدوم نمود. کشاورزان محروماز  یو تعداده شد آنها ییمایراهپ
دست به تجمع « دروغگو یمرگ بر روحان»کشاورزان ورزنه با شعار یروز متوال نیزدهمیس یبرا ۱۳۹۷ ید ۱۳صبح روز پنجشنبه از 

 ران،یکردند که دشمن کشاورزان ا دیتاک «کاستیآمر گنیم یالک نجاستیدشمن ما هم»کشاورزان با شعار  زدند. ییمایو راهپ یاعتراض
اعتراض کشاورزان زحمتکش  است. رانیاحاکم بر  یایماف نیبلکه هم گر،ید یکجا چیو نه در ه کایبخصوص استان اصفهان، نه در آمر

 دی ماه ادامه داشت.  ۱۷در روزهای بعد نیز تا 
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 گسترش اعتراضات علیه دستگیری کارگران زحمتکش فوالد اهواز در دیماه

 
 آنها راتن از  ۱۵ها آن ندگانیو نما، در یورش نیروهای امنیتی به منازل کارگران معترض فوالد اهواز ۹۷آذر ۲۶شنبه روز دوبامداد 

 .منتقل کردند یو با خود به نقطه نامعلوم کردند بازداشت
که براساس آخرین اخبار شمار قرار گرفت؛  یتیامن نیمامور ورشیمورد  زین یگریتن، منازل کارگران د ۱۵ نیا یریعالوه بر دستگ

 .دینفر رس ۴۱به بازداشت شدگان 
و به جان  دهیکارگران ستمد یبه خواستها یدگیرس یبه جا یغارتگران و کل دم و دستگاه حکومتو  دارانهیسرما دیو ام ریدولت تدب

کارگران  شتیبار معفاجعه تیو ارعاب و با بازداشت کارگران، صورت مسأله وضع دیبا تهد کردفوالد اهواز، تالش  یصنعت یآمده گروه مل
 .پاک کند ابانیرا از صحنه خ

به  یماتومیاولتبا اعالم  ندبود دهینرس ییجهیهمکارانشان به نت یآزاد یفوالد اهواز که برا یکارگران گروه مل ۱۳۹۷ ید ۲ کشنبهیروز 
 ریو شرط آزاد کند در غ دیفرصت دارد که همکارانشان را بدون قدیماه  ۳تنها تا روز دوشنبه  هییاعالم کردند که قوه قضا هییقوه قضا

 فوالد اهواز مواجه خواهد شد. یکارگران گروه مل دیصورت به واکنش شد نیا
 ند؛دبریفوالد اهواز که همچنان در زندان به سر م یگروه مل یتن از کارگران زندان ۲۶ یهاخانواده ۱۳۹۷ ید ۴صبح روز سه شنبه 

قابل ها مکارگران و خانواده یحال برخ نیشهر تجمع کردند. در هم نیخوزستان در ا یمقابل استاندار یروز متوال نیدوم یبرا
 دسته از  نیو در اعتراض به آزاد نکردن ا یتجمع در پاسخ به فراخوان قبل نیاو ند ه بودزد معخوزستان دست به تج یدادگستر

 ریدستگ هییتوسط ماموران توسط قوه قضا انهیو در چند حمله وحش یقانون ریفوالد اهواز که به صورت غ یگروه مل یکارگران زندان
 .دیاند؛ برگزار کردشده

 

https://www.irankargar.com/%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%af/
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دستنوشته در دست  نیشرکت داشتند؛ چند زیکه پدرشان در زندان است ن یتجمع که پدران، مادران، همسران و  کودکان نیدر ا
دزد  یکارگر در کارخانه است جا یجا»، «دیرا آزاد کن پسرم»، «گردد دیآزاد با یزندان کارگر» :ها نوشته بودآن یگرفته بودند که رو

 «در زندان است
 گریهمکارانشان بار د یضمن محکوم کردن عدم آزاد ییهیاطالعفوالد اهواز با صدور  یکارگران گروه مل ۱۳۹۷ ید ۵چهارشنبه روز 

با  مانیاز گذاشتن سر بر عهد و پ»فوالد اهواز که همچنان در زندان هستند  یتن از کارگران گروه مل۲۶ یآزاد یاعالم کردند که برا
 .«ردنخواهند ک خیدر ارانی

ما »که  بودندکه مذبوحانه تالش دارد همکارانشان را در هم بشکند گفته  هییفوالد اهواز به قوه قضا یکارگران گروه مل هیاطالع نیدر ا
 یمردان فوالد  را برا وریکه غ دیهست ی. شما ستمگراندیهست ایبلکه خود ماف ایشما نه پشت سر ماف..…میادست شما را خوانده
 «.دیاساس به آنان هست یمشغول زدن اتهامات ب هایو با چشمان بسته در انفراد دیا دهیکش ریزنجخواستن کار و نان به 

 تیوضع نی، در ارتباط با آخر۱۳۹۷ ماهید ۱۱ شنبهروز سه فوالد اهواز یکارگران بازداشتبرخی از  لیوکی فروغ یجدار یمحمدعل
 اند.هنوز آزاد نشده وبرند.  یفوالد اهواز همچنان در بازداشت به سر م یکارگر گروه مل ۷مجتمع گفت؛  نیا یکارگران بازداشت

محمد »فوالد اهواز بنام  یاز کارگران گروه مل گرید یکی هییمنتشر کرد؛ قوه قضا رانیآزاد کارگران ا هیکه اتحاد یخبرطبق  متعابقا
 ۱۵صبح روز شنبه  ۹تجمع و  اعتصاب در ساعت  ،یفراخوانطی کارگران فوالد به همین منظور  .ه استکرد ریرا دستگ« رضا نعمت پور

فوالد  ینظام به کارگران گروه مل نیمسئول یپوچ و توخال یهاضمن برشمردن وعده فراخوان نیا یانیدر بخش پای را اعالم کرد. د
چکانی اقدام به آزاد هه بود. بدنبال این فراخوان قوه قضاییه بصورت قطرشد دیتاک یاهواز، بر آغاز مجدد اعتصاب و تجمعات اعتراض

 کردن این کارگران زحمتکش کرد.
 یدریو کاظم ح اتیعب یمصطفهای به نامفوالد اهواز  یصنعت یگروه مل یدو نفر از هشت کارگران زنداندی ماه،  ۱۶یکشنبه ظهر روز 

 آزاد شدند.
 بیغر“ یخود خبر از آزاد یفحه شخصدر ص یادداشتی یدر خوزستان ط یفعال کارگر ،یآل مهد ثمیم زین ماهید ۱۸ خیدر تار

 فوالد اهواز داد. یاز کارگران بازداشت گرید یکی ”یزاویحو
از  گرید یکی یفوالد اهواز، از آزاد یشرکت مل یاز کارگران بازداشت یبرخ لیوک ،یفروغ یجدار یماه، محمد عل ید ۲۳شنبه یکروز 

 روز گذشته خبر داد. یبا قرار کفالت ط ”یقنوات یعل ثمیم“شرکت به نام  نیا یکارگران بازداشت
 .فوالد اهواز آزاد شد یکارگر گروه مل یخانیبهزاد علدی ماه،  ۲۴روز دوشنبه 

ی، در بازداشت بسر طاُرق خلف ،یاحیس میکرهای به نام فوالد اهواز یصنعت یاز کارگران گروه ملاما هنوز بعد از یک ماه دو تن دیگر 
 برای محقق کردن آزادی این کارگران شجاع بکوشیم.اند. برند و آزاد نشدهمی

 یپس از سفوالد اهواز  یصنعت یگروه مل از مانده در بند اسارت یباقزندانی دو کارگر  یو طارق خلف یاحیس میماه کر ید ۲۹روز ظهر 
 .و پنج روز آزاد شدند
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 هزار مصدوم در سال۳۶کشته و  ۲۰۰۰از  شیدهنده حوادث کار با بآمار تکان

 
سازمان  ۱۳۹۶داشته است. تنها در سال  یگذشته روند رو به رشد یهاسال یط رانیاز حوادث کار در ا یتلفات ناش آمار

 ۱۳۹۵سال  یکارگر را ثبت کرده است. آمار کارگران کشته شده در هنگام کار برا ۶۷۵هزار و  کیمرگ  رانیا یقانون یپزشک
 .تن گزارش شده است ۱۶۴۴هم 
بر اثر حادثه در  یشمار کارگران فوت یبهداشت و درمان دولت روحان یمستعف ریوز زاده،یقاض یحسن هاشم کهیحال در

در مجلس، روز چهارشنبه  رجانیو س ریبردس ندهینما پور،نیهزار تن اعالم کرده بود، شهباز حس ۲از  شیمحل کار را ساالنه ب
 نیحال ا نیاعالم کرد. با ا« نفر هزارکیبه  کیساالنه نزد»انجام کار را  نیآمار کارگران کشته شده در ح ۱۳۹۷ ماهید ۲۶
 .خواند« دهندهتکان»مجلس، آمار کارگران کشته شده در محل کار را  ندهینما

که بر اثر حوادث کار بطور روزانه به کارگران در  ییهابیاز مقام خود استعفا داد، آس شیکه ماه پ زادهیقاض یهاشم حسن
در سال گذشته به صراحت  ن،یشیبهداشت و درمان پ ریکارگر دانسته است. وز ۱۰۰را شامل حال حداقل  شودیوارد م رانیا

 ».الزم را ندارند یمنیها ادرصد کارگاه ۴۰»در محل کار دانسته و گفته بود:  کارگرانمرگ  یها را علت اصلکارگاه یمنیفقدان ا
 .است دهیبه ثبت رس رانیکارگر در نقاط مختلف ا ۴مرگ  ماه،ید ۲۴تا  ۲۲ خیکه تنها از تار شودیاعالم م یآمار در حال نیا

 مهیبدون ب ی. کارگران ساختماندندیدر راه رفتن به محل کار، صدمه د ایار و کارگر در محل ک نیسه روز چند نیهم در
 یقیتا به حال آمار دق یسهم را در حوادث کار و کشته شدن هنگام کار دارند. اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع نیشتریب

 .ستامسال منتشر نکرده ا یاز حوادث کار برا
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 ماهدی یاخبار کارگر ریسا

   ماه کار بدون دستمزد ۴؛  زیتبر یسازنگیاعتراض کارگران کارخانه بلبر 

در اعتراض به پرداخت  زیتبر یسازنگیاز کارگران کارخانه بلبر یجمع، ۱۳۹۷ ید ۲ کشنبهیروز 
. کارگران به عنوان اعتراض در محوطه کارخانه دندیماه دستمزد خود دست از کار کش ۴نشدن 

از آبان ماه سال گذشته از بخش  یدیواحد تول نی: با وجود آنکه اندگفت کارگران .تجمع کردند
 .میماه مزد معوقه طلبکار ۴واگذار شده، هنوز بابت  عیاز صنا تیحما اتیبه ه یخصوص

 

 ی نگیابهر، به بهانه کمبود نقد کویریا یسازاخراج کارگران واگن

اند. ابهر اخراج شده کویریا یسازواگن ینفر از کارگران قرارداد ۶۰دست کم  یسال جار یاز ابتدا
عنوان شده است. در ارتباط « شرکت  ینگیکمبود نقد» لیدلبه کویریا یسازاخراج کارگران واگن

اشتند که کارفرما داظهار  یدیواحد تول نیکارگران شاغل در ا کویریا یسازبا اخراج کارگران واگن
کار با سهولت انجام شود. روز  یرویکارگران قرارداد سه ماهه منعقد کرده است تا اخراج ن یبا تمام

 شدند. کاریاز کار ب کارگراناز  گرینفر د ۲۳ ها،اول دی ماه در آخرین دور این اخراج
 

  ۹۷ید۹،  شابورین یشهردار یکارگران خدمات یروز تجمع اعتراض نیچهارم

منطقه  از شابورین یشهردار یتن  از کارگران خدمات۳۰۰از  شیب ۱۳۹۷ ید ۹ کشنبهیاز صبح روز  
 یاستخدام تیوضع لیتبد یبرا یدر اعتراض به آنچه اصرار شهرداری روز متوال نیچهارم یدو، برا

در اجتماع  شابورین یشهردار یکارگران خدمات .کردنداعتراضی برگزار ، تجمع عنوان کردند خود
در حال حاضر دو ماه مزد معوقه طلب  ؛ آنها گفتند:ندشدخود  یمطالبات صنف افتیخود خواستار در

 .میطلبکار هست یاز شهردار ،نیز شودیم گریمطالبات د ریو سا یگذشته که مربوط به سنوات، حق مرخص یاز سالها، میدار
 

  لوشان یکارگران شهردار یتجمع اعتراض

شهر لوشان، در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه  یاز کارگران شهردار یجمع ۱۳۹۷ ید ۹ کشنبهی
 .تجمع کردند یساختمان شهردار یو در محدوده داخل دهیخود دست از کار کش یاز معوقات مزد

لوشان و  یشهردار یکارگران در واحد ادار نیلوشان گفت: ا یدر شهردار یمنبع خبر کی
خود  یآنها در اعتراض به معوقات مزدمشغول کارند.  یصورت قراردادواسطه به آن به یهاسازمان

در آنها نفر از  ۸۰ حدودبه   .اندتجمع کرده یساختمان شهردار یبه نشانه اعتراض در محدوده داخل
 پرداخت نشده است. مهیشش ماه گذشته دستمزد و حق ب
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  کارون مانیکارگران س یماه مطالبات مزد ۴عدم پرداخت 

ماه  ۴کارگر اعالم شده است، از  ۴۷۰کارون که تعداد آنها حدود  مانیکارگران س یمزد مطالبات
واحد  نیا»کارون به رسانه ها گفتند:  مانیدر کارخانه س یپرداخت نشده است. منابع کارگر ش،یپ

و  یکارگران رسم انیم نیدارد که در ا یمانکاریو پ یقرارداد یکارگر رسم ۴۷۰حدود  یصنعت
حدود سه  رخانهیسبز و بارگ یشاغل در فضا یمانیماه مزد معوقه و کارگران پ ۴معادل  یراردادق

 پرداخت نشده، طلبکارند. یماه مطالبات مزد
 

 ی زخم۶با  زدیانفجار در شرکت فوالد 

 یسازمجتمع گندله»شرکت اپکو در  ،زدیانفجار در شرکت فوالد  انیدر جر ۱۳۹۷ ید ۱۱سه شنبه 
 دچارجوان اهل بخش عقدا  کی ها،یزخم نیشدند. در ب دیشد ی، شش کارگر دچار سوختگ« عقدا

حادثه دچار این که در  یکارگران هیبق تیدر ارتباط با وضع هنوز .دشدرصد  ۶۰ یباال یسوختگ
کارگر زحمتکش به علت  کدر خبر دیگری ی .ستیدر دست ن یاند؛ اطالعشده یزخم ای یسوختگ

 خود را از دست داد. جان هیزرند مانیدر معدن س یلندسقوط از ب
 

 ی خودروساز یهاشرکت دیبدنبال کاهش تول یسازادامه اخراج کارگران قطعه 

ها انعکاس در تمام رسانه روزهانیاست که ا یموضوع یسازکارگران قطعه اخراج،  ۱۳۹۷ ید ۱۱
از  شیب پایخودرو و سا رانیا ران،یبزرگ ا یشرکت خودروساز ۲ها، است. بنابه گزارش رسانه افتهی

توان پرداخت  ینگیکمبود نقد لیسازان به دلسازان بدهکارند. قطعهتومان به قطعه اردیلیم ۶۰۰
در  یسازکارگران قطعه اخراج .شوندیاخراج م یشتریکارگران  را ندارند کارگران ب یمزدمطالبات 

 گیرد.صورت میسازان و قطعه یخودروساز یهاشرکت دیکاهش تول یپ
 

  «ملچ آرام»کارگر معدن زغال سنگ  ۸۰ مهیماه ب۱۱ماه حقوق و ۴عدم پرداخت 

از منابع  دهیرس یدره با شروع زمستان امسال، خبرهامعدن آق یکارگر فصل ۳۲۰ یکاریپس از ب
 قیاز عدم پرداخت و به تعو ۱۳۹۷ ید ۱۶ کشنبهیدر روز « ملچ آرام»در معدن زغال سنگ  یکارگر

کارگران، معدن  یگفته برخ به .دارد تیمعدن حکا نیکارگر ا ۸۰ مهیماه ب ۱۱ماه حقوق و  ۴افتادن 
جاده  یلومتریک ۲۸در فاصله  و یشمال ورتیمعدن زمستان  یهارمجموعهیملچ آرام که از ز

ماه مزد معوقه  ۴ کنندیمعدن کار م نیکه در ا یکارگران ،قرار دارد« اولنگ»در منطقه  «انیرام»
 طلبکارند.
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  هفت تپه از روز شنبه شکریشروع مجدد اعتصاب کارگران ن

شکر در  دیهفت تپه در کارخانه تول شکریاز کارگران ن ی، جمع۱۳۹۷ ید ۱۸روز سه شنبه  صبح
 .و اعتصاب کردند دهیماه حقوق عقب افتاده خود دست از کار کش۲اعتراض به پرداخت نشدن 

ماه حقوق دو ماهه آنها پرداخت  ید۲۲ ندهیکه تا روز شنبه هفته آ یاعالم کردند در صورت کارگران
 خواهند کرد. یاعتصاب  به شکل جمع یرینشود؛ مجددا اقدام به از سرگ

 

 ی  زخم۱۳بوشهر با  یمیواژگون شدن اتوبوس کارگران پتروش

 یمیشرکت احداث پتروش یمانکاریاتوبوس کارگران پ ۱۳۹۷ ید ۲۰روز پنجشنبه  ۱۸۳۰ ساعت
تن ۱۳ یمیواژگون شد. در حادثه واژگون شدن اتوبوس کارگران پتروش نویریش یکیبوشهر در نزد

که اقدامات  شودیمنتقل شدند. گفته م هیعسلو مارستانیاز کارگران مصدوم شدند؛ که به اورژانس ب
صبح روز  قهیدق ۰۵۴۰است که ساعت  یادآوری انیشا انجام شده است. نیمصدوم یبرا هیاول

تن ۱۲از کارگران کشته و  یکیکارگران معدن آباده واژگون شد که متاسفانه  سیسرو ید ۱۰دوشنبه 
 شدند. یزخم گرید

 

  ۹۷ید۲۳هفت تپه  شکریروز اعتصاب کارگران ن نیچهارم

هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات  شکریاز کارگران ن ی، جمع۱۳۹۷ ید۲۳ کشنبهی روز
خواستار پرداخت حقوق  تیریدرب مد یتجمع کردند.کارگران در جلو یخود، اقدام به برگزار یمزد

تپه هفت رعاملیقانم مقام مد ینشده و کاظم زیکارگران تاکنون وار نیمعوقه خود شدند. حقوق ا
اعتصاب پس از آن صورت گرفت که روز  نیا شود. یم زیپس فردا وار ایفردا  یشده که ط یدعم

 گریمعوقعه بارد یهاکرده بودند؛ در صورت عدم پرداخت حقوق دیماه کارگران تهد ید ۱۸سه شنبه 
 اعتراض را به شهر شوش خواهند کشاند. نیدست به اعتصاب و اعتراض خواهند زد و ا

 

  اهواز  یکارگران قطار شهر یتجمع اعتراض

روز  نیچندم یاهواز برا یاهواز در مقابل سازمان قطار شهر یکارگران قطار شهر یتجمع اعتراض
اهواز، همچنانکه روز  یکارگران قطار شهر ۱۳۹۷ ید ۲۶شنبه . صبح روز چهارداشتادامه  یمتوال

ماه حقوق عقب افتاده ۱۸کرده بودند، تجمع خود را در اعتراض به پرداخت نشدن  دیتاک شنبهسه
 از کارگران ، او و همکارانش  یکیبه گفته  ادامه دادند. سونیک یمانکاریتر شرکت پمقابل دف دخو

کارگران که  یهابه خواسته یتوجه چیاند؛ اما، هنوز همراجعه کرده یتر مسئوالن شهرستانبه دفا یجمعبار به صورت دسته نیچند
 است؛ نشده است. یمزد عوقاتاز م یمیحداقل پرداخت ن



کولبران؛دستفروشانخبرها و مطالبات کارگران؛    

 

 اخبار کولبران 

 ینظام یروهاین کیشل، ۱۳۹۷دی  ۳روز دوشنبه 
کولبر شد. براساس  کیشدن  یباعث زخم
 میمستق کیشل ش،یچند روز پ ده،یگزارش رس

 یمستقر در مرز سردشت منجر به زخم یروهاین
ساله  ٢٧ ”یسیومام یعل“کولبر به نام  کیشدن 

و ” باسک کولسه“دهستان  یفرزند ابوبکر از اهال
 .دیگرد ساکن سردشت

در  ینظام یروهاین ۱۳۹۷ی د۴شنبه روز سه
به کولبران  کیبا شل یسردشت و خو یمرزها

کولبر به نام  کی، ۱۳۹۷ ،یافتیاز کولبران را به شدت مجروح کردند. براساس گزارش در گریتن د ۴در مجموع  روزو د یط
ران به  هیاز ناح ینظام یروهاین کیشل یدر پ یاز توابع شهرستان خو یبلسور سفل یفرزند اسد اهل روستا ییرزایفرشاد م

 منتقل شد. هیشهر وان در کردستان ترک یبه مراکز درمان یکولبر جهت مداوا پزشک نی. ادیگرد یشدت زخم
داشت.  یشهرستان را در پ نیا یمرزدر ارتفاعات  هیکولبر اهل اروم کیشدن  یزخم ،ینظام یروهاین میمستق کیشل

 یراندازیهدف ت هیدر منطقه مرگور اروم” داالمپر“از کولبران در ارتفاعات  یچند روز قبل، گروه ده،یبراساس گزارش رس
ساله فرزند  ٢۴ ”یمیرح ریزب“کولبر به نام  کیشدن  یمنجر به زخم روها،ین نیا یراندازیقرار گرفتند و ت ینظام یروهاین

 عبدالواحد شد.
 یروهاین میمستق کیاهل نوسود براثر شل قیفرزند توف ”یآمانج شکر“کولبر به نام  کی ،۱۳۹۷ ید ۱۲روز چهارشنبه 

اند. کولبر را هدف قرار داده نیا یبدون اخطار قبل یروهایمنبع آگاه، ن کیشد. به گفته  یشهرستان زخم نیدر مرز ا یحکومت
 منتقل شد. یبه مراکز درمان یپزشک هکولبر جهت معالج نیمنبع افزوده است که ا نیا

در  ینظام یروهاین میمستق کیساله فرزند عمر بر اثر شل ٢١ ”یصابر محسن“کولبر به نام  کی ،۱۳۹۷ی د ۱۲روز چهارشنبه 
 یروهاین میمستق کیهدف شل یقبل از کولبران بدون اخطار یهمراه گروهکولبر به  نی. ادیگرد یمرز بانه به شدت زخم

 شهرستان بانه منتقل شد. یبه مراکز درمان یزشککولبر جهت معالجه پ نیقرار گرفته است. ا ینظام
 یراندازیمورد ت هیبرادوست در مرز اروم یصوما یاز کولبران در ارتفاعات مرز ی، گروه۱۳۹۷ ماهید ۱۳شنبه روز پنج

فرزند  ”رتیسکی( نانی)کام عقوبی“کولبر به نام  کیباختن منجر به جان روهاین نیا کیاند و شلقرار گرفته ینظام یروهاین
 است. دهیگرد هیبرادوست اروم یاز توابع محال صوما ”یجوجه“ یرزاق اهل روستا

 میمستق کیکولبران هدف شل از یهمراه گروهبه لیساله فرزند اسماع ٢۴ یکولبر به نام نحو عباد کی ماه،ید ۱۵روز شنبه 
 یپا به شدت زخم هیقرار گرفته و از ناح هیبرادوست اروم یبردوک از توابع صوما یمستقر در پاسگاه مرز ینظام یروهاین

 یعموم تیمنتقل و وضع هیدر اروم یمارستانیبه ب ینظام یروهاین میمستق کیشل یدر پ دیکولبر پس از جراحت شد نیشد. ا
 .گزارش شده است میوخ یو
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به شدت  ینظام یروهاین میمستق کیبر اثر شل راندوستیا دیبا نام ام رانشهریکولبر اهل پ کی ۱۳۹۷ماه  ید ۱۵روز شنبه 
 .دیمنتقل گرد یمجروح شد. نامبرده جهت مداوا به مراکز درمان

 یاند. در پقرار گرفته ینظام یروهاین یراندازیاز کولبران در مرز سردشت مورد ت یگروه ش،یچند روز پ گر،ید یسو از
 یروهایشد. ن یزخم نیساله فرزند نورالد ٢٩ یزیاز آنها به نام احمد عز یکیبه کولبران،  ینظام یروهاین میمستق کیشل

 اند.قرار داده میمستق یراندازیکولبران را هدف ت یسه حادثه بدون اخطار قبل نیدر ا ینظام
در مرز  ینظام یروهاین میمستق کیشل یساله اهل بانه در پ ۴٠ یکولبر به نام  حسن رسول کی ماه،ید ۱۹روز چهارشنبه 

جهت معالجه  یاند و وکولبر را هدف قرار داده نیا یبدون اخطار قبل ینظام یروهاین .دیگرد یشهرستان زخم نیچمپاره ا
 .افتیانتقال  یبه مراکز درمان یپزشک

 نیدر ح هیساله فرزند عبدال اهل منطقه مرگور اروم ٢۶ یمیابراه لیکولبر به نام عق کی، ۱۳۹۷ماه  ید ۱۹روز چهارشنبه 
از کولبران هدف  یهمراه گروهکولبر به نیشد. ا یپا به شدت زخم هیاز ناح ینظام یروهاین میمستق کیشل یدر پ یکولبر

 .افتیانتقال  هیاروم یبه مراکز درمان یمعالجه پزشک هتقرار گرفته و ج ینظام یروهاین میمستق کیشل
 روها،ین نیا کیشل یاند و در پافتاده ینظام یروهاین نیاز کولبران در مرز بانه در کم ی، گروه۱۳۹۷ ماهید ۲۰شنبه روز پنج

است. الزم به  دهیگرد یساله فرزند طاهر اهل بخش آرمرده و ساکن بانه به شدت زخم ٣۵ یمحمد تیکولبر به نام هدا کی
 .منتقل شد یذکر است نامبرده جهت مداوا به مراکز درمان

 یخور یاهل روستا ینامق غالم زاده،نیکارزان ام یهادر ادامه کشتار کولبران ، سه کولبر به نام ماه،ید ۲۳ کشنبهیروز 
 یکی انیم نیشدند. در ا یبانه زخمدر مرز  ینظام یروهاین میمستق کیسور بر اثر شل یکان یاهل روستا یآباد و جبار احمد

 .سنندج جان خود را از دست داد یانتقال به مراکز درمان نیشدت جراحات وارده در ح لیبه دل یاز کولبران به نام نامق غالم
 یدر روستا هیو اروم یمشترک خو یقطور در مرزها یمستقر در مناطق مرز ینظام یروهاین کیشل ماه،ید ۲۵شنبه روز سه

و  ”یوسفیعبداهلل “شدن دو کولبر شده است. کولبر کشته شده  یاز کولبران، منجر به کشته و زخم یبه سمت گروه یراز
به  یوسفیمنبع آگاه، عبداهلل  کیشهرت داشته است. به گفته  ”یاحسان خالد“ شده، یکه به شدت زخم گریکولبر د کی

 .سر در دم جان باخت هیاصابت گلوله به ناح لیدل
 روها،ین نیا کیشل یافتادند و در پ ینظام یروهاین نیدر کم هیاز کولبران در منطقه ترگور از توابع اروم یگروهاه مدی ۲۸

 تیشده است. وضع یزانو به شدت زخم هیاز ناح هیاهل بخش نازلو اروم نیساله فرزند ام ٣٣ پوریعل نیکولبر به نام افش کی
انتقال  زیدر تبر یمارستانیبه ب یشدت مجروح شده و جهت مداوا پزشک بهبه کولبران  کیکولبر که در اثر شل نیا یعموم

 اعالم شد. میوخ افته،ی
 کیبدنبال شل میساله فرزند رح ٢٩ یکولبر اهل سردشت به نام ناصر عمر کیبه کولبران ،  کیاز شل گرید یگزارش هیبر پا

سردشت  یبه مراکز درمان یپزشک یکولبر جهت مداوا نیشده است. ا یپشت به شدت زخم هیاز ناح ینظام یروهاین میمستق
 .افتیانتقال 
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 دستفروشان اخبار
 

  اندرا ماموران غارت کرده شیفروش وهیجوان دستفروش که بساطش م دانهینوم یادهای! فرسانسمیمن ل یدونیم
جوان  نی. ادیکن یجوان دستفروش محروم را مشاهده م کی دانهینوم یادهایتکان دهنده و دردناک صحنه فر پیکل نیا در

 ادیآمده و به مردم پناه آورده و فر ابانیتواند بکند وسط خ ینم یکار شیفروش وهیمحروم که در برابر هجوم و غارت بساط  م
هستم و حاال  سانسیکه من ل دیدان یکشد: م یم ادیم رهگذر فربه مرد خطابخونش به جوش آمده  کهیزند. او در حال یم
 یگذارند که دستفروش ینم یحت گرید

جوان  دانهینوم یادهایهم بکنم.  فر
 دستفروش

چه کار کند؟  گریجوان محروم د نیا پس
کشور  یفاجعه بار اقتصاد تیوضع نیبا ا

 کاریسال درس خواندن ب یبعد از سالها
امکان  یمانده است و حاال حت

اشتغال  یهم ندارد و بجا یدستفروش
و به  فیبه اموالش را توف یدگیو رس ییزا
 .برند یم غمای

 ست؟یچ تیواقع
است  یبساط ها و دستفروش نیهم ریآنان در حد بخور و نم یاست که افراد دستفروش که تنها راه گذران زندگ نیا تیواقع

 دهانیز ای لیها و کارخانه ها تعطندارند، چرا که کشور در رکود و  کارگاه یگذران زندگ یبرا یجز دستفروش یچاره و راه
 .هستند
و جذب  یو توسعه اقتصاد شرفتیو پ یآبادان ریاشتغال و صرف وقت و درآمد مملکت در مس جادیا یکه به جا یحکومت

در  یستیو ترور یلبانه و نظاممداخالت توسعه ط یکرده به کار، سرگرم صرف درآمدها و ثروت کشور برا لیجوانان تحص
 رانیو انتقال آنها به خارج ا یاردیلیم یمشغول اختالسها شیها دهمسئوالن و آقازا ایاست و  منیو عراق و لبنان و  هیسور

 .ندارد رانیمردم محروم در داخل ا یبجز سرکوب و فشار بر رو یهستند راه
در حق محرومان کشورمان و  انهیاز ظلم و سرکوب وحش ییصحنه ها نیروزانه در حال خلق چن یحکومت نیچن ماموران

 هستند. یو در هر مکان ابانیبخصوص در حق دستفروشان و کودکان کار در کوچه و خ
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Xf3lHNi2J5k
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 اخبار کودکان کار
 

 خیار شور نخوردی؟! گزارش ویدئویی تکان دهنده از کار کشیدن از کودکان غنی آباد ، ناکجا آبادی تهران
صحنه تکان دهنده کودکانی را مشاهده  کلیپدر این 

کنید که از صدها کیلومتر دورتر برای کارکشیدن می
و تفکیک زباله ها در مخازن به اینجا آورده شده اند 
و در حالیکه از دنیا قطع هستند به نازل ترین قیمت 

 کودکان غنی آباد .شوداز آنها کار کشیده می
تأیید   آیا شهرداری ماجرای کودکان غنی آباد را

 کند؟می
آن سوی ماجرا البتــــه شهرداری تهران 

قــــرار دارد. اینکه آیا شهرداری پرداخت یک 
 چه کسی مســــئول جمع آوری ضایعاتی هاست؟  میلیون تومانهای ماهانه را تأیید میکند یا نه!

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

 .را جمــــع آوری میکنــــد خشــــک و ارزشمند
هروندان می داند و مدعی است که اگر شهروندان در طرح تفکیک با کمال تعجب شهرداری مقصر اصلی را شــــ

 !مشارکت کنند، دیگر زباله ای برای ضایعاتیها در مخزن باقی نمیماند که بخواهند جمع آوری کنند
منطقه کار جمع آوری پسماندهای خشک را انجام میدهند. اول به صورت  ۲۲پیمانــــکار در  ۲۲هم اکنــــون، 

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

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

 د.میلیــــارد تومان میرســــ ۵۰۰درآمد دارد. درآمدی که در ســــال به   تهــــران
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؟
 
 
 

 

https://youtu.be/SKwerQDABfU
https://youtu.be/SKwerQDABfU
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 ایرانو زحمتکشان کارگران 
ربوط به کارگران؛ مسایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کنید و از آخرین خبرهای 

 مطلع شوید: کولبران و دستفروشان در ایران
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