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گرانی و تورم افسار گسیخته در آستانه سال نو – به قلم :الف ـ خوش نیت

در اسفند ماه  ۹۷گرانی و تورم افسار گسیخته که حاکمیت دزد و غارتگر والیت فقیه مسبب اول و آخر آن است چنان مردم تهیدست

ایران را به تنگ آورده؛ که دیگر قدرت خرید هیچ چیزی ،حتی قوت الیموت خود را هم ندارند .وضعیت نابسامان و وخیم اقتصادی
مردم را به نقطهیی رسانده است که روزهای پایانی سال که باید روزهای شادی و سرور و شلوغی بازار و خرید و تبدیل کهنه به نو
باشد؛ در سکوت و رخوت میگذرد.

چنان کفش شما را خوب واکس میزنم که مثل روزگارم سیاه سیاه باشد

جمله باال جواب یک کودک کار در مترو به آقایی است که گفت کفشم را خوب واکس بزن!! از این هم رد میشوی در حالیکه اشک
گونههایت را خیس کرده است.

در خبر دیگری چنین میخوانیم :عمو .مامانم دارد تاب میخوره!

چند وقت پیش در ارومیه خانمی برای خرید گوشت به قصابی میرود .مبلغ پولی که همراه داشته دههزار تومان بوده است .قصاب

میگوید« :برای خرید گوشت حداقل  ۱۳هزار تومان الزم است ».زن اصرار میکند که به اندازه همین پول گوشت بگیرد و توضیح میدهد
که مدتهاست کودکانش گوشت نخوردهاند .ولی قصاب او را رد میکند و چیزی نصیب زن بینوا نمیشود.

شاهد این مکالمه مردی بود که زن را تعقیب میکند و خانهاش را یاد میگیرد سپس مقداری گوشت خریده و با همسرش به خانه آن
زن میرود تا گوشت خریداری شده را تحویل بدهد .هنگامی که مرد در خانه را میزند و به کودکی که در را باز میکند؛ میگوید« :به

مادرت بگو بیاید کار فوری داریم»

کودک پاسخ می دهد« :عمو مامانم داره تاب میخوره»

آن مرد و همسرش بسرعت وارد خانه میشوند؛ اما با کمال تاسف میبینند آن مادر خودش را به دار کشیده است .این اتفاق تلخ در
خیابان حسین آباد ارومیه مرکز آذربایجان غربی رخ داده است.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
در ایران  ۸۰درصد مردم زیر خط فقر هستند

واقعیت تلخ این است که ۸۰درصد مردم ایران زیر خط فقر بهسر میبرند و در چنین شرایط سخت و طاقتفرسایی؛ زندگی کرده و
شب را به صبح میرسانند .و بسیارند زنان و مردانی که برای خالصی از این شرایط دست به خودکشی میزنند.

وضعیت کارگران در آستانه سال نو با گرانی و تورم کمر شکن

حقوق کارگران ۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان و تعداد کارگران در ایران  ۱۳میلیون نفر است که با جمع خانوادههایشان (خانواده  ۴نفره)
بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل میدهند .این کارگران زیر بار سنگین و طاقت فرسای گرانی و تورم کمرشان شکسته است.

از عهده خرید گوشت قرمز کیلویی۱۲۰هزار تومان و یا حتی مرغ کیلویی  ۱۷هزار تومان بر نمیآیند .تنها اینها نیست؛ قیمتها به
صورت سرسامآوری باال رفته است و ارزش پول ملی ساعتی پایین میآید.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه از تیر ماه تا بهمن ماه از  ۱۰درصد به بیش از  ۴۳درصد رسیده است که معنی آن
نصف شدن ارزش حقوق یک کارگر از ۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان اسمی به تقریبا ۶۰۰هزار تومان واقعی است .بر اساس همین آمارها

تورم در کردستان بیش از  ۵۰درصد است.

تورم واقعی ۲۰۰درصد است نه  ۲۰درصد

محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه میگوید« :به جرأت میتوان گفت تورمی که اکنون در جامعه وجود دارد نزدیک به ۲۰۰

درصد است .حال بانک مرکزی میخواهد از انتشار آمار سر باز بزند و یا مسئوالن و مرکز آمار آن را  ۲۰درصد اعالم کنند .باید با

واقعیتهای موجود کنار آمد ،زیرا مردم گرانی و تورم را در سر سفرههای خود لمس میکنند».

به گفته وی ،بحرانهای متعدد اقتصادی که طی سالهای مختلف ایجاد شده ،در حال تبدیلشدن به بحرانهای اجتماعی و سیاسی
هستند .این بحرانها هم تبعات چندان مطلوبی برای کشور ندارد و ممکن است جایی لبریز شود.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
این اقتصاددان خاطرنشان کرد« :متاسفانه شرایط اقتصادی ایران بهگونهای است که بخش وسیعی از شاغالن دولت زیرخط فقر قرار
گرفتهاند .بهدنبال آن اکنون شاهد تشدید بحران اقتصادی هستیم و بهدلیل اجرای سیاستهای نادرست قدرت خرید با پول ملی ایران

افت بیسابقهای را تجربه کرده است».

اسفند  ۹۷باال گرفتن اوج اعتصاب و تجمعات اعتراضی

در همین حال و بهرغم همه دردها و رنجهایی که همه زحمتکشان ایران در طی سال  ۹۷تحمل کردند؛ اما باز هم کارگران ،معلمان،
بازنشستگان و کشاورزان و غارتشدگان دست از تجمع و اعتصاب و اعتراض برنداشتند و حقوق خود را خواستار شدند.

در این میان پس از تحصن و تجمع اعتراضی معلمان در سراسر کشور ،اعتصاب کارگران محروم شهرداریها ،تجمع و اعتصاب دیگر
کارگران و زحمتکشان و تجمع اعتراضی هفتگی سپردهگذاران غارت شده مؤسسههای مالی کالهبرداری وابسته به سپاه ،آنچه بیش

از هم توجهات را به خود جلب کرد؛ تجمع و راهپیمایی بازنشستگان و رودروییها آنها با ماموران نیروی انتظامی در اصفهان بود .چرا
که با شعار« حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون» و « نه سوریه نه غزه حقوق بازنشسته» یک تصویر واقعی از حاکمیت و

ورود مردم و نظام والیت فقیه به سال  ۱۳۹۸را ترسیم کردند.

سال نو پیشاپیش بر همه معترضین ،ایستادگان در برابر دیکتاتوریِ والیت فقیه ،خجسته و مبارک باد

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

نگرانی از دستمزد کارگران در سال  ۹۸؛ دو برابر شدن دستمزد هم مشکالت کارگران را حل نمیکند

همزمان با جلسات رسمی «شورای عالی کار» با موضوع دستمزد کارگران در سال  ،۹۸بحثهای پردامنهای در ارتباط با تاثیر
افزایش مزد روی زندگی کارگران از یک سمت و روی تولید و فضای کالن اقتصاد از سمت دیگر صورت گرفته است .نمایندگان
کارگری شورای عالی کار معتقدند متوسط تاثیر دستمزد روی هزینههای تولید و خدمات از  ۴درصد تجاوز نمیکند؛ این در
حالیست که به گفتهی آنها اگر مزد به اندازه کافی افزایش نیابد ،سال آینده شکاف بین هزینه با درآمد خانوارهای کارگری
عمیقتر خواهد شد.

در این باره یکی از اعضای شورای کار کارخانه هپکو هم گفته است که حتی اگر دستمزد کارگران  ،دو برابر هم بشود،
مشکالت معیشتی کارگران حل نخواهد شد.

او با تاکید بر اینکه راهکارهای خروج جامعه کارگری از بنبست را باید در ابعاد کالنتر و در مدیریت فضای کالن اقتصاد
جستجو کرد ،ادامه میدهد« :ما کارگران در زندگی روزمرهمان با تورم  ۲۵۰درصدی روبرو هستیم؛ اگر ارزاق و سبد خوارکی
را در نظر بگیرید ،متوجه میشوید که تهیه برخی از کاالهای اساسی از جمله گوشت دیگر در توان کارگران نیست؛ در چنین
شرایطی دستمزد کارگران اگر دو برابر هم شود ،چارهساز نیست».

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

این عضو شورای کار به مشکالتی که روزانه در شرکت هپکو با آن درگیر هستند ،میپردازد« :مشکل اینجاست که تولید در
صنایع بزرگ با سختیهای بسیار مواجه شده است؛ خیلی از شرکتهای مادر در کاریابی و عقد قرارداد برای انجام پروژهها
مشکل دارند و در این شرایط ،کارگران ،هم نگران امنیت شغلی و آینده خود هستند و هم نمیتوانند با این دستمزدهای
ناکافی از پس هزینههای زندگی خانواده های خود بربیایند.

وی ادامه داد« :در همین هپکو کارگران جوان و مجردی را میشناسم که به خاطر مشکالت اقتصادی قادر به تشکیل خانواده
ال یک متر مسکونی در مناطق متوسط۱.۵ ،
و ازدواج نیستند؛ آخر چطور میتوانند تشکیل خانواده بدهند؟! در شهر اراک قب ً
میلیون تومان بود؛ حاال همان زمین به متری  ۴.۵میلیون تومان رسیده؛ یعنی دقیقًا سه برابر شده! مسئوالن اگر میخواهند
جوانان بعد از پیدا کردن شغل بتوانند ازدواج کنند ،باید مشکالت را از سر راه بردارند».
نماینده کارگران هپکو که سال گذشته ،مشکالت بسیاری را از سر گذراندند؛ در پایان میگوید« :جمعبندی من که از نزدیک
با چند هزار کارگر صنعتی در ارتباط هستم این است که اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند ،سال  ۹۸سال سختی

برای کارگران خواهد بود؛ اگر تورم پابرجا باشد ،مشکالت معیشتی حل نشود و دولت متغیرهای کالن اقتصاد را کنترل نکند،
مشکالت کارگران بیشتر و بیشتر خواهد شد.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
کابوس کارگران در آستانه نوروز و افزایش حداقل دستمزد در هالهای از ابهام

در شرایطی که افزایش حداقل دستمزد کارگران در حد خبر باقی مانده است ،نایبرئیس کانون عالی شورای اسالمی کار
خبر از دستکم ۹۳هزار کارگری میدهد که بین دو ماه تا یک سال حقوق نگرفتهاند .این تعداد از کارگران در سراسر کشور
و در اغلب صنایع پراکنده هستند.

در این میان جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد به تعویق میافتد و کارگران همچنان از میزان مزدشان در سال آینده
بیخبرند .این وضع در آستانه نوروز به کابوسی برای هزاران خانوار کارگری که در شرایط بحرانی زندگی میکنند ،تبدیل
شده است.

بهگفته علی خدایی آمار فوق تنها شامل بنگاههای بزرگ و متوسط است و کارگاههای کوچک را در بر نمیگیرد و آمار مدون

از وضعیت کارگران واحدهای کوچک و حوزه اصناف در دست نیست؛ در نتیجه شمار کارگرانی که با دستمزد معوق مواجه
هستند بهطور قطع بیش از ۹۳هزار نفر است.
اقتصاد فاسد و رانتی ایران باعث شده است تا بنگاههای صنعتی و تولیدی ،سرمایه در گردش خود را از دست بدهند و زیر
بار هزینههای ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز ،حتی قادر به پرداخت دستمزد کارگران خود نیز نباشند.

به رغم اعتصاب و اعتراض مستمر کارگران در گوشه و کنار ایران نسبت به این وضعیت ،دولت تاکنون اقدامی در رفع
مشکالت حقوقی کارگران انجام نداده است.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

تورم رشد یابنده ،سطح دستمزد واقعی کارگران را بهشدت کاهش داده است ،به نحوی که حتی نمایندگان مجلس و
نمایندگان تشکلهای کارگری رسمی و دولتی هم اذعان میکنند که دستمزد فعلی که کمتر از یک میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
است ،کفاف  ۱۰روز زندگی کارگران را هم نمیدهد.
برآورد میشود که با این وضعیت و جریان جهش نرخ ارز ،در ماههای آینده جمعیت بیشتری از کارگران با مشکل مالی مواجه
شوند.

اختالف بین دستمزد و سبد هزینه خانوار کارگری
کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را سه میلیون و  ۷۵۹هزار تومان برای یک خانوار  ۳/۳نفره
تعیین کرده و کسانی که نام نمایندگان کارگری بر آنها نهاده شده ،پیشنهاد کردهاند برای جبران عقبماندگی مزد کارگران،
سال آینده یک میلیون و  ۸۹هزار تومان به مزد کارگران افزوده شود .با این وجود همین رایزنیها نیز تاکنون نتیجه مثبتی
در بر نداشته است.

در این زمینه ،تشکلهای مستقل کارگری ،برای سال  ۱۳٩٨برای کارگران خواستار حداقل دستمزد به میزان  ٧میلیون
تومان شدهاند.
بر اساس سبد معیشتی خانوارهای کارگری یک خانوار کارگری  ۳/۳نفره باید ماهانه ۹۹۲هزار تومان فقط صرف تأمین
حداقلهای خوراکی زندگی کند اما این رقم فقط  ۲۶/۴درصد از هزینه معیشت این خانوار را شامل میشود و باید دو میلیون

و ۷۶۶هزار تومان دیگر نیز برای سایر هزینههای غیرخوراکی زندگی صرف شود.

این ارقام در حالی به تأیید نمایندگان دولت و کارفرمایان رسیده که در حال حاضر حداقل حقوق پرداختی به یک خانوار
ال پرداختی برای پوشش  ۲میلیون و ۲۲۴هزار تومان از باقیمانده هزینه
 ۳/۳نفره کارگری ۱/۵ ،میلیون تومان است و عم ً

معیشت این خانوارها انجام نمیشود.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار کارگری اسفند ماه

سفره ما نان ندارد؛ شعار اعتصاب کارگران ایستگاه راهآهن احمدآباد در سیرجان

پنجشنبه  ۲اسفند  ۱۳۹۷کارگران ایستگاه راهآهن احمدآباد واقع در تزرج کهه در سیرجان دست

از کار کشیده و اعتصاب کردند .اعتصاب کارگران ایستگاه راهآهن احمدآباد در اعتراض به عدم
پرداخت ماهها حقوق عقب افتاده و بیمه و مزایا صورت گرفت.

عدم پرداخت ظالمانه ۵ماه حقوق عقب افتاده کارگران شرکت حفاری گلوبال پتروتک کیش

حقوق این کارگران از مهرماه پرداخت نشده است روز شنبه  ۴اسفند  ۱۳۹۷کارگران شرکت حفاری

گلوبال پتروتک کیش خبر دادند که این شرکت ضمن حذف فیش حقوقی کارگران که از مرداد ماه

رخ داده است؛ از مهر ماه  ۹۷حقوق کارگران را پرداخت نکرده است.

تجمع بازنشستگان شرکت نیشکر هفتتپه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات سنواتی

روز یکشنبه  ۵اسفند  ۱۳۹۷کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفتتپه بار دیگر در اعتراض به عدم
پرداخت معوقات سنواتی دو ساله خود دست به تجمع زدند .کارگران بازنشسته شرکت نیشکر
هفتتپه تجمع اعتراضی خود را روبروی این شرکت برگزار کردند .کارگران بازنشسته شرکت نیشکر
هفتتپه که شمارشان به حدود  ۵۰۰نفر میرسید ،اعالم کردند که بعد از گذشت دو سال هنوز

نتوانستهاند مطالبات عقب افتاده سنواتی خود را دریافت کنند.

دهمین روز تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی جهان

کارگران روغن نباتی جهان در زنجان از صبح روز دوشنبه  ۶اسفند  ۱۳۹۷برای دهمین روز متوالی
به اعتراض خود ادامه دادند .کارگران روغن نباتی جهان در اعتراض به پرداخت نشدن ماهها حقوق

پرداخت نشده و عقب افتاده خود دست به این اعتراض زدهاند .کارگران روعن نباتی جهان بارها

برای گرفتن حقوق خود دست به تجمع اعتراضی زدهاند.

پهن کردن سفره خالی از سوی کارگران روغن نباتی گلناز مقابل استانداری کرمان

روز چهارشنبه  ۸اسفند  ۱۳۹۷کارگران روغن نباتی گلناز در کرمان دست به تجمع اعتراضی زدند.
تجمع کارگران روغن نباتی گلناز کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق

عقبافتادهشان از شهریورماه و همچنین معوقات سال  ۹۴میباشد.

سومین روز اعتصاب کارگران راهآهن سیرجان و احمدآباد در استان هرمزگان

صبح روز شنبه  ۱۱اسفند  ۱۳۹۷کارگران راهآهن سیرجان و احمد آباد در استان هرمزگان برای
سومین روز متوالی به اعتصاب خود ادامه دادند .آنها اعتصاب خود را از روز پنجشنبه  ۹اسفند ماه

آغاز کرده بودند .اعتصاب کارگران راهآهن سیرجان و احمد آباد در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ماه
حقوق عقب افتاده صورت میگیرد.
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اعتصاب کارگران راه آهن در  ۳استان هرمزگان ،خوزستان و خراسان رضوی

صبح روز  ۱۲اسفند  ۱۳۹۷کارگران راه آهن در  ۳استان هرمزگان ،خوزستان و خراسان رضوی بطور
همزمان ،دست به اعتصاب زدند .اعتصاب کارگران راه آهن در پاسخ به فراخوان قبلی صورت گرفته

بود .کارگران راه آهن در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق خود دست به این اعتصاب
زدند.

نان کار آزادی حق مسلم ماست؛ شعار کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

روز دوشنبه  ۱۳اسفند  ۱۳۹۷کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مقابل وزارت کار تجمع

اعتراضی برگزار کردند .این تجمع در پاسخ به فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه در اعتراض به پایین آمدن هفتاد درصدی قدرت خرید طبقه کارگر و تورم و گرانی

انجام گرفت .آنها در بیانیهای پایانی این تجمع خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران تا ۷

میلیون تومان شدند.

شکست دولت در پایان دادن به اعتصاب کارگران راهآهن تبریز؛ روشنگری کارگران

ساعت  ۴بعد از ظهر روز سه شنبه  ۱۴اسفند  ۱۳۹۷کارگزاران استانداری و فرمانداری و همچنین
ماموران وزارت اطالعات به منظور منصرف کردن کارگران راه آهن تبریز از ادامه اعتصاب به نزد

آنها رفتند .اما کارگران در برابر وعده وعیدها و تهدیدات کوتاه نیامده و به اعتصاب خود ادامه
دادند .در ادامه کارگران راهآهن تبریز با انتشار نامهای خواستههای خود را مطرح کردند.

حکم ضد انسانی شالق از سوی قوه قضاییه علیه جعفر عظیمزاده

روز شنبه  ۱۸اسفند  ۱۳۹۷اتحادیه کارگران آزاد ایران با صدور اطالعیهیی از حکم ضد انسانی

شالق از سوی قوه قضاییه علیه جعفر عظیمزاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر

داد.

سومین روز از اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان

اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان در اعتراض به وعدههای دروغین و عدم
پرداخت حقوق و پاداش کارگران بوده است .این اعتصاب از روز شنبه  ۱۸اسفند  ۱۳۹۷آغاز شد.

اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان به بی پاسخ ماندن مراجعه چندین باره آنها به
دفاتر شرکت های نیرو رسان جهت دریافت حقوقشان بر میگردد .اعتصاب این کارگران پس از بی

توجهی مسئوالن نسبت به خواستهشان شروع شد.

ادامه اعتراض کارگران فاز  ۱۲پارس جنوبی

روز جمعه  ۲۴اسفند  ۱۳۹۷کارگران فاز  ۱۲پارس جنوبی ( بین شهرهای کنگان و عسلویه) ،که در
پاالیشگاه نهم مشغول به کار هستند ،به اعتصاب و تجمع خودشان ادامه دادند .کارگران فاز ۱۲
پارس جنوبی که تعداد آنها حدود صد نفر است ،حقوق بهمن ماه و عیدی و سنوات خود را نگرفتهاند.
کارگران فاز  ۱۲پارس جنوبی در محوطه شرکت به این تجمع اعتراضی دست زدند.
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ششمین روز تجمع اعتراضی کارگران پیمانی کارگاه مرکزی پاالیشگاه آبادان

صبح روز  ۲۶اسفند  ۱۳۹۷بیش از  ۲۱۰تن از کارگران پیمانی بخش تعمیرات پاالیشگاه آبادان برای

ششمین روز متوالی به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند .کارگران پیمانی بخش تعمیرات خواستار

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نسبت به سایر کارگران پیمانی پاالیشگاه شدند .آنها میگویند که
آنها کمترین پایه حقوق را دریافت میکنند .آنها امیدوارند که با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
وضعیت دستمزدشان مقداری تغییر کند.

اعتصاب کارگران شهرداری در چند شهر

شهرداریهای بسیاری از شهرها حقوق کارگران محروم شهرداری را پرداخت نکردهاند .کارگـران
شهرداری منطقه  ۶کرج در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود اقدام به اعتصاب کردند .همچنین
کارگـران شهرداری شهرهای چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد و کارگـران شهرداری اهواز نیز

تجمع اعتراضی برگزار کردند.

اخراج شماری از کارگران شرکتی مخابرات مشهد در آخرین روزهای سال

بر اساس گزارشهای رسیده ،تعدادی از کارگران شرکتی مخابرات مشهد روز دوشنبه  ۲۷اسفند
 ۱۳۹۷از کار اخراج شدند .این نیروها که به علت اعتصاب قدرتمند کارگران در سال  ۹۶نیز اخراج

و دوباره با پیگیری مجدانه با حکم اداره کار به محل کار برگشته بودند ،روز ۲۶اسفند اخراج شدند.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار کولبران

روز چهارشنبه اول اسفند  ،۱۳۹۷یک کولبر به نام غریب تاجی

 ۲۸ساله فرزند خلیل اهل بخش ننور بانه در پی شلیک مستقیم
نیروهای نظامی مستقر در مرز بانه در منطقه هنگهژال ،زخمی
شده است.

 ۹اسفند  ۱۳۹۷براساس خبر دریافتی ،شلیک مستقیم نیروهای

نظامی مستقر در مرز شهرستان خوی ،زخمی شدن یک کولبر
را در پی داشت .در این خبر آمده است که چند روز پیش،

شماری از کولبران در مرز خوی هدف شلیک مستقیم ماموران
حکومتی قرار گرفتند .شلیک ماموران نظامی به سوی این

کولبران ،باعث زخمی شدن یک کولبر به نام مجید عظیمی  ۲۶ساله فرزند عبدالخالق از ناحیهی پشت شده است.

جمعه  ۱۰اسفند ماه  ،۱۳۹۷گروهی از کولبران در مرز حاج عمران پیرانشهر در کمین نیروهای نظامی حکومت ایران افتادند و در پی

آتش گشودن این نیروها بر روی کولبران ،یک کولبر به نام محمد شمایلی  ۲۹ساله فرزند سعداهلل از ناحیه پشت مورد اصابت گلوله
قرار گرفته و نامبرده به شدت زخمی شده است.

یک کولبر نوجوان به نام متین بدخشان اهل پیرانشهر که برای کولبری به منطقه بانه رفته بود ،بعد از  ۱۰روز بی خبری از او ،روز سه
شنبه  ۱۴اسفند ماه ،پیکر سرمازدهاش زیر برف پیدا شد.

یک کولبر جوان در مرزهای شهرستان پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح مستقر در ناحیه مرزی بە شدت زخمی شد .بر پایه
گزارش منتشر شده در رسانهها ،بامداد روز جمعه  ١٧اسفند  ٩٧نیروهای مسلح ایران در مرزهای پیرانشهر دستهای از کولبران را

هدف قرار دادە و یک کولبر را به شدت زخمی کردەاند.

روز دوشنبه  ۲۰اسفندماه  ،۱۳۹۷یک کولبر نوجوان اهل شهرستان مریوان در حین کولبری از ارتفاعات تته و در مکانی به نام گناوه

روبهروی شهر هورامان سقوط کرده و جان خود را از دست داده است .نام این کولبر  ۱۵ساله از سوی منابع محلی افشار صیادینیاز
اعالم شده است .این کولبر نوجوان به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

روز پنجشنبه  ۲۳اسفند  ،۱۳۹۷یک کولبر به نام رئوف عارفی  ۵٠ساله در پی شلیک مستقیم نظامیان حکومتی در مرز بانه زخمی شد.

نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی این کولبر را مورد تیراندازی قرار دادهاند و وی جهت مداوا پزشکی به بیمارستان صالحالدین ایوبی
بانه منتقل شده است.

روز یکشنبه  ۲۶اسفند  ۱۳۹۷یک کولبر ارومیهای در پی سرما در مرز سردشت جان باخته است .این کولبر اهل منطقه مرگور ارومیه
بر اثر سرما در مرز شهرستان سردشت جان خود را از دست داد.
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اخبار دستفروشان

فیلم کتک زدن میوه فروش محروم توسط ماموران وحشی شهرداری سبزوار سهشنبه  ۷اسفند
در این کلیپ صحنه کتک زدن وحشیانه و رفتار ناشایاست با یک
میوه فروش توسط ماموران سد معبر شهرداری شهر سبزوار را

مشاهده میکنید .حاضرین و مغازهدران که به این کار وحشیانه
اعتراض دارند به ماموران اعتراض کرده و اقدام به گرفتن فیلم

میکنند.

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.

فیلم دردناک جوان نابینای دستفروش در متروی تهران که از مسافران درخواست می کند از او چیزی بخرند

این جوان نابینای دستفروش که به سختی می تواند وسایلش را جمع و جور کند از مسافرین می خواهد که شاید از او چیزی بخرند.
در این ویدئو مشاهده می کنید که او تمام تالشش را می کند تا وسایلی که می خواهد بفروشد را از کوله پشتی اش خارج کند .او در

ادامه وسایل را با المسه اش پیدا کرده و شروع به درخواست از مسافران برای خریدن وسایلش می کند.

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.

بر هم زدن بساط یک خانم دستفروش محروم توسط ماموران وحشی شهرداری وحمایت خانمهای حاضر در محل
از وی

در این کلیپ صحنه حمله ماموران شهرداری به بساط یک خانم دستفروش محروم و بیپناه را مشاهده میکنید .این خانم دستفروش
محروم فقط چند سبد میوه دارد که برای امرار معاش و گذران زندگی در حال فروش آنهاست مظلومانه به ماموران وحشی شهرداری

التماس میکند .خانمهای حاضر در محل که وضعیت را می بینند خونشان به جوش آمده و به حمایت از این خانم دستفروش محروم و
بیپناه اقدام میکنند .صحنهای که ماموران شهرداری هم که محاسبه آن را نکرده بودند غافلگیر شده و تنها کاری که میتوانند بکنند
بکار بردن کلمات هرزه و توهین به این خانمهای شجاع هموطن است.
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اخبار کودکان کار
فیلم تکاندهنده کودک خردسال واکسی در مترو تهران کهبرای واکسزدن کفش بهمسافران التماس
میکند
در این کلیپ تکان دهنده که توسط یکی از مسافرین
از متروی تهران تهیه شده یک کودک خردسال واکسی

که یک کیف بر روی شانه های نحیفش و یک برس
واکس در دست دارد را مشاهده می کنید .این کودک

محروم و بسیار کوچک اندام در حالی که به مسافرین
التماس می کند از آنها می خواهد که بگذارد

کفشهایشان را واکس بزند.

آیا حق مردم ایـران نیست که از مینیمم دارایی ها و
ثروت ملی خود برای کودکان و خانوادههای محروم

خود استفاده کنند و در تامین غذا و پوشاک و مسکن حداقل های الزم را داشته باشند؟

واقعیت این است در سایه دزدیهای نجومی در رأس حاکمیت و به تاراج دادن تمام سرمایه ها و هست و نیست یک

ملت در جنگهای بی پایان منطقهای برای سرپا نگاه داشتن دیکتاتورهای وحشی ،مردم ایران زمین از داشتن
حداقلهای یک زندگی عادی هم محروم شدهاند و کار به جایی رسیده که مشاهده کودکان کار در کوچه و خیابان
و مترو دیگر به یک امر رایج تبدیل شده است.

واقعیت دردناک این است که حتی بخشی از مخارج مداخالت منطقهای و یا ماجراجویی های اتمی و نظامی و یا

اختالسهای نجومی به اصطالح آقاها و آقازادهها و پولهای بر باد داده شده مردم ایران برای حل بسیاری از مشکالت

کنونی جامعه و از جمله حل مشکل کودکان کار کافیست.

اما افسوس که حکومتی که فساد تا اعماق وجود آن ریشه دوانده است دیگر نه میخواهد و نه میتواند مسئله ای
از جامعه و اقتصاد ایران حل کند. . .

لشکر گرسنگان به مثابه بمبی عظیم و بسیار قدرتمند است که با انفجارش ارکان حاکمیت را که خود باعث و بانی

چنین شرایط انفجاری است درهم پیچده و نابود میکند . . .
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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:

پیج:

توییتر:

گوگل پالس:
وبالگ :
کانال تلگرام:
یوتوب :

http://bit.ly/2EmIHq3
@irankargar
http://bit.ly/2rZPgFH

http://irankargar96.blogspot.ca

@irankargar96

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

