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 تیبه قلم: الف ـ خوش ن  – در آستانه سال نو ختهیو تورم افسار گس یگران

 دستیمسبب اول و آخر آن است چنان مردم ته هیفق تیدزد و غارتگر وال تیکه حاکم ختهیو تورم افسار گس یگران ۹۷اسفند ماه  در
 یاقتصاد مینابسامان و وخ تی. وضعارندخود را هم ند موتیقوت ال یحت ،یزیچ چیه دیقدرت خر گریرا به تنگ آورده؛ که د رانیا

کهنه به نو  لیبدو ت دیبازار و خر یو سرور و شلوغ یشاد یروزها دیسال که با یانیپا یرسانده است که روزها ییمردم را به نقطه
 .گذردیو رخوت م باشد؛ در سکوت 

 

 باشد اهیس اهیکه مثل روزگارم س زنمیچنان کفش شما را خوب واکس م

 
 

اشک  کهیدر حال یشویهم رد م نیاست که گفت کفشم را خوب واکس بزن!! از ا ییکودک کار در مترو به آقا کیجمله باال جواب 
 کرده است. سیرا خ تیهاگونه
 !خورهی: عمو. مامانم دارد تاب ممیخوانیم نیچن یگریخبر ددر 

هزار تومان بوده است. قصاب که همراه داشته ده یپول بلغ. مرودیم یگوشت به قصاب دیخر یبرا یخانم هیدر اروم شیچند وقت پ
 دهدیم حیو توض ردیپول گوشت بگ نیکه به اندازه هم کندیزن اصرار م« هزار تومان الزم است. ۱۳گوشت حداقل  دیخر یبرا»: دیگویم

 شود.ینم نوایزن ب بینص یزیو چ کندیقصاب او را رد م یاند. ولکه مدتهاست کودکانش گوشت نخورده
و با همسرش به خانه آن  دهیگوشت خر یسپس مقدار ردیگیم ادیاش را و خانه کندیم بیبود که زن را تعق یمکالمه مرد نیشاهد ا

به »: دیگویم کند؛یکه در را باز م یکودک و به  زندیکه مرد در خانه را م یبدهد. هنگام لیشده را تحو یداریخرتا گوشت  رودیزن م
 «میدار یکار فور دیایمادرت بگو ب

 «خورهیعمو مامانم داره تاب م»دهد:  یپاسخ م کودک
اتفاق تلخ در  نیاست. ا دهیآن مادر خودش را به دار کش نندیبیاما با کمال تاسف م شوند؛یمرد و همسرش بسرعت وارد خانه م آن
 رخ داده است. یغرب جانیمرکز آذربا هیآباد اروم نیحس ابانیخ
 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 خط فقر هستند ریز مردمدرصد  ۸۰ رانیدر ا

کرده و  یزندگ ؛ییفرساسخت و طاقت طیشرا نیو در چن برندیسر مخط فقر به ریز رانیدرصد مردم ا۸۰است که  نیتلخ ا تیواقع
 .زنندیم یدست به خودکش طیشرا نیاز ا یخالص یکه برا یزنان و مردان ارندی. و بسرسانندیشب را به صبح م

 

 و تورم کمر شکن ینو با گران لکارگران در آستانه سا تیوضع

 
نفره(  ۴)خانواده  شانیهانفر است که با جمع خانواده ونیلیم ۱۳ رانیهزار تومان و تعداد کارگران در ا۲۰۰و  ونیلیم۱حقوق کارگران 

و تورم کمرشان شکسته است.  یگران یو طاقت فرسا نیبار سنگ ریکارگران ز نی. ادهندیم لیرا تشک رانیا تیاز جمع یمیاز ن شیب
به  هامتیق ست؛ین هانی. تنها اندیآیهزار تومان بر نم ۱۷ ییلویمرغ ک یحت ایهزار تومان و ۱۲۰ییلویک رمزگوشت ق دیاز عهده خر

 .دیآیم نییپا یساعت یباال رفته است و ارزش پول مل یآورصورت سرسام
آن  یاست که معن دهیرس درصد ۴۳از  شیدرصد به ب ۱۰ماه تا بهمن ماه از  ریتورم نقطه به نقطه از ت یبانک مرکز یبر اساس آمارها

آمارها  نیاست. بر اساس هم یهزار تومان واقع۶۰۰ بایبه تقر یهزار تومان اسم۲۰۰و  ونیلیم۱کارگر از  کینصف شدن ارزش حقوق 
 درصد است. ۵۰از  شیتورم در کردستان ب

 

 درصد ۲۰درصد است نه ۲۰۰ یتورم واقع
 ۲۰۰به  کیکه اکنون در جامعه وجود دارد نزد یگفت تورم توانیبه جرأت م»: دیگویاستاد اقتصاد دانشگاه عالمه م یوسفی یمحمدقل

با  دیدرصد اعالم کنند. با ۲۰مسئوالن و مرکز آمار آن را  ایاز انتشار آمار سر باز بزند و  خواهدیم یدرصد است. حال بانک مرکز
 «.کنندیخود لمس م یاهو تورم را در سر سفره یگران مردم  رایموجود کنار آمد، ز یهاتیواقع

 یاسیو س یاجتماع یهابه بحران شدنلیشده، در حال تبد جادیمختلف ا یهاسال یکه ط یمتعدد اقتصاد یهابحران ،یبه گفته و
 شود. زیلبر ییکشور ندارد و ممکن است جا یبرا یها هم تبعات چندان مطلوببحران نیهستند. ا
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فقر قرار  رخطیشاغالن دولت ز از  یعیاست که بخش وس یاگونهبه رانیا یاقتصاد طیرامتاسفانه ش»اقتصاددان خاطرنشان کرد:  نیا
 رانیا یبا پول مل دینادرست قدرت خر یهااستیس یاجرا لیدلو به میهست یبحران اقتصاد دیدنبال آن اکنون شاهد تشداند. بهگرفته
 «را تجربه کرده است. یاسابقهیافت ب

 

 یباال گرفتن اوج اعتصاب و تجمعات اعتراض ۹۷اسفند 
تحمل کردند؛ اما باز هم کارگران، معلمان،  ۹۷سال  یدر ط رانیکه همه زحمتکشان ا ییهمه دردها و رنجها  رغمحال و به نیهم در

 شدند. ستارشدگان دست از تجمع و اعتصاب و اعتراض برنداشتند و حقوق خود را خوابازنشستگان و کشاورزان و غارت
  گریتجمع و اعتصاب د ها،یمعلمان در سراسر کشور، اعتصاب کارگران محروم شهردار یپس از تحصن و تجمع اعتراض انیم نیدر ا

 
 شیوابسته به سپاه، آنچه ب یکالهبردار یمال یهاگذاران غارت شده مؤسسهسپرده یهفتگ یکارگران و زحمتکشان و تجمع اعتراض

در اصفهان بود. چرا  یانتظام یرویها با ماموران نآن هاییوبازنشستگان و رودر ییمایجلب کرد؛ تجمع و راهپ داز هم توجهات را به خو
و  تیاز حاکم یواقع ریتصو کی« نه غزه حقوق بازنشسته هینه سور» و « کارشون یشعارشون دروغ و دزد نیحس نیحس» که با شعار

 کردند. میرا ترس ۱۳۹۸به سال  هیفق تیورود مردم و نظام وال
 خجسته و مبارک باد ه،یفق تی والِ یکتاتوریدر برابر د ستادگانیا ن،یبر همه معترض شیشاپیسال نو پ
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 کندی؛ دو برابر شدن دستمزد هم مشکالت کارگران را حل نم ۹۸از دستمزد کارگران در سال  ینگران

 
 ریدر ارتباط با تاث یاپردامنه یها، بحث۹۸با موضوع دستمزد کارگران در سال « کار یعال یشورا» یبا جلسات رسم همزمان

 ندگانیصورت گرفته است. نما گریکالن اقتصاد از سمت د یو فضا دیتول یسمت و رو کیکارگران از  یزندگ یمزد رو شیافزا
در  نیا کند؛یدرصد تجاوز نم ۴و خدمات از  دیتول یهانهیهز یدستمزد رو ریاثکار معتقدند متوسط ت یعال یشورا یکارگر

 یکارگر یبا درآمد خانوارها نهیهز نیشکاف ب ندهیسال آ ابد،ین شیافزا یآنها اگر مزد به اندازه کاف یکه به گفته ستیحال
 .خواهد شد ترقیعم
اگر دستمزد کارگران ، دو برابر هم بشود،  یکار کارخانه هپکو هم گفته است که حت یشورا یاز اعضا یکیباره  نیا در

 .کارگران حل نخواهد شد یشتیمشکالت مع
کالن اقتصاد  یفضا تیریتر و در مددر ابعاد کالن دیبست را بااز بن یخروج جامعه کارگر یراهکارها نکهیبر ا دیبا تاک او

 یاگر ارزاق و سبد خوارک م؛یروبرو هست یدرصد ۲۵۰مان با تورم روزمره یما کارگران در زندگ»: دهدیجستجو کرد، ادامه م
 نیدر چن ست؛یدر توان کارگران ن گریاز جمله گوشت د یاساس یاز کاالها یبرخ هیته که دیشویمتوجه م د،یریرا در نظر بگ

 «.ستیساز ندستمزد کارگران اگر دو برابر هم شود، چاره یطیشرا
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در  دیکه تول نجاستیمشکل ا»: پردازدیهستند، م ریکه روزانه در شرکت هپکو با آن درگ یکار به مشکالت یعضو شورا نیا
ها انجام پروژه یو عقد قرارداد برا یابیمادر در کار یهااز شرکت یلیمواجه شده است؛ خ اریبس یهایسخت بزرگ با عیصنا

 یدستمزدها نیبا ا توانندیخود هستند و هم نم ندهیو آ یشغل تینگران امن مکارگران، ه ط،یشرا نیدر امشکل دارند و 
 .ندیایخود برب یخانواده ها یزندگ یهانهیاز پس هز یناکاف

خانواده  لیقادر به تشک یکه به خاطر مشکالت اقتصاد شناسمیرا م یهپکو کارگران جوان و مجرد نیدر هم»ادامه داد:  یو
 ۱.۵در مناطق متوسط،  یمتر مسکون کیخانواده بدهند؟! در شهر اراک قباًل  لیتشک توانندیآخر چطور م ستند؛یو ازدواج ن

 خواهندیسه برابر شده! مسئوالن اگر م قًایدق یعنی ده؛یتومان رس ونیلیم ۴.۵ یتربه م نیزمتومان بود؛ حاال همان  ونیلیم
 «.مشکالت را از سر راه بردارند دیکردن شغل بتوانند ازدواج کنند، با دایجوانان بعد از پ

 کیمن که از نزد یبندجمع»: دیگویم انیرا از سر گذراندند؛ در پا یاریکارگران هپکو که سال گذشته، مشکالت بس ندهینما
 یسال سخت ۹۸کند، سال  دایشکل ادامه پ نیبه هم طیاست که اگر شرا نیدر ارتباط هستم ا یبا چند هزار کارگر صنعت

کالن اقتصاد را کنترل نکند،  یرهایحل نشود و دولت متغ یشتیمشکالت مع اشد،کارگران خواهد بود؛ اگر تورم پابرجا ب یبرا
 خواهد شد. شتریو ب شتریمشکالت کارگران ب
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 از ابهام یاحداقل دستمزد در هاله شیکابوس کارگران در آستانه نوروز و افزا

 
کار  یاسالم یشورا یکانون عال سیرئبیمانده است، نا یحداقل دستمزد کارگران در حد خبر باق شیکه افزا یطیشرا در

تعداد از کارگران در سراسر کشور  نیاند. اسال حقوق نگرفته کیماه تا دو  نیکه ب دهدیم یهزار کارگر۹۳کم خبر از دست
 .پراکنده هستند عیو در اغلب صنا

 ندهیمزدشان در سال آ زانیو کارگران همچنان از م افتدیم قیحقوق و دستمزد به تعو یعال یجلسات شورا انیم نیا در
 لیتبد کنند،یم یزندگ یبحران طیکه در شرا یکارگر هزاران خانوار یبرا یوضع در آستانه نوروز به کابوس نی. اخبرندیب

 .شده است
و آمار مدون  ردیگیکوچک را در بر نم یهابزرگ و متوسط است و کارگاه یهاآمار فوق تنها شامل بنگاه ییخدا یعل گفتهبه

که با دستمزد معوق مواجه  یشمار کارگران جهیدر نت ست؛یکوچک و حوزه اصناف در دست ن یکارگران واحدها تیاز وضع
 .هزار نفر است۹۳از  شیطور قطع بهستند به

 ریدر گردش خود را از دست بدهند و ز هیسرما ،یدیو تول یصنعت یهاباعث شده است تا بنگاه رانیا یفاسد و رانت اقتصاد
 .نباشند زیقادر به پرداخت دستمزد کارگران خود ن یارز، حت متیق شیو افزا یاز کاهش ارزش پول مل یناش یهانهیبار هز

در رفع  یدولت تاکنون اقدام ت،یوضع نینسبت به ا رانیرغم اعتصاب و اعتراض مستمر کارگران در گوشه و کنار ا به
 .کارگران انجام نداده است یمشکالت حقوق
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مجلس و  ندگانینما یکه حت یه نحوشدت کاهش داده است، بکارگران را به یسطح دستمزد واقع ابنده،یرشد  تورم
هزار تومان  ۲۰۰و  ونیلیم کیکه کمتر از  یکه دستمزد فعل کنندیهم اذعان م یو دولت یرسم یکارگر یهاتشکل ندگانینما

 .دهدیکارگران را هم نم یروز زندگ ۱۰است، کفاف 
مواجه  یاز کارگران با مشکل مال یشتریب تیجمع ندهیآ یهاجهش نرخ ارز، در ماه انیو جر تیوضع نیکه با ا شودیم برآورد
 .شوند

 یخانوار کارگر نهیدستمزد و سبد هز نیب اختالف
نفره  ۳/۳خانوار  کی یهزار تومان برا ۷۵۹و  ونیلیرا سه م یخانوار کارگر شتیسبد مع نهیکار هز یعال یمزد شورا تهیکم
مزد کارگران،  یماندگجبران عقب یاند براکرده شنهادیبر آنها نهاده شده، پ یکارگر ندگانیکه نام نما یکرده و کسان نییتع

 یمثبت جهیتاکنون نت زین هایزنیرا نیوجود هم نیبه مزد کارگران افزوده شود. با ا انهزار توم ۸۹و  ونیلیم کی ندهیسال آ
 .در بر نداشته است

 ونیلیم ٧ زانیکارگران خواستار حداقل دستمزد به م یبرا ۱۳٩٨سال  یبرا ،یمستقل کارگر یهاتشکل نه،یزم نیا در
 .اندتومان شده

 نیهزار تومان فقط صرف تأم۹۹۲ماهانه  دینفره با ۳/۳ یخانوار کارگر کی یکارگر یخانوارها یشتیاساس سبد مع بر
 ونیلیدو م دیو با شودیخانوار را شامل م نیا شتیمع نهیدرصد از هز ۴/۲۶رقم فقط  نیکند اما ا یزندگ یخوراک یهاحداقل

 .صرف شود یزندگ یرخوراکیغ یهانهیهز ریسا یبرا زین گریهزار تومان د۷۶۶و 
خانوار  کیبه  یکه در حال حاضر حداقل حقوق پرداخت دهیرس انیدولت و کارفرما ندگانینما دییبه تأ یارقام در حال نیا

 نهیهز ماندهیهزار تومان از باق۲۲۴و  ونیلیم ۲پوشش  یبرا یتومان است و عماًل پرداخت ونیلیم ۵/۱ ،ینفره کارگر ۳/۳
 .شودیخانوارها انجام نم نیا شتیمع
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   اسفند ماه یاخبار کارگر

  رجانیآهن احمدآباد در سراه ستگاهیسفره ما نان ندارد؛ شعار اعتصاب کارگران ا
دست  رجانیآهن احمدآباد واقع در تزرج کهه در سراه ستگاهیکارگران ا ۱۳۹۷اسفند  ۲پنجشنبه 
آهن احمدآباد  در اعتراض به عدم راه ستگاهیو اعتصاب کردند. اعتصاب کارگران ا دهیاز کار کش

 صورت گرفت. ایو مزا مهیها حقوق عقب افتاده و بپرداخت ماه
 
 

 

  شیگلوبال پتروتک ک یشرکت حفار ماه حقوق عقب افتاده کارگران۵عدم پرداخت ظالمانه 
 یکارگران شرکت حفار ۱۳۹۷اسفند  ۴شنبه  روز کارگران از مهرماه پرداخت نشده استاین  حقوق

کارگران که از مرداد ماه  یحقوق شیشرکت ضمن حذف ف نیخبر دادند که ا شیگلوبال پتروتک ک
 .حقوق کارگران را پرداخت نکرده است ۹۷رخ داده است؛ از مهر ماه 

 

 
 ی تپه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات سنواتهفت شکریتجمع بازنشستگان شرکت ن

در اعتراض به عدم  گریتپه بار دهفت شکریکارگران بازنشسته شرکت ن ۱۳۹۷اسفند  ۵ کشنبهیروز 
 شکریدو ساله خود دست به تجمع زدند. کارگران بازنشسته شرکت ن یپرداخت معوقات سنوات

 شکرین شرکتشرکت برگزار کردند. کارگران بازنشسته  نیا یخود را روبرو یتپه تجمع اعتراضهفت
اعالم کردند که بعد از گذشت دو سال هنوز  د،یرسینفر م ۵۰۰تپه که شمارشان به حدود هفت

 کنند. افتیخود را در یاند مطالبات عقب افتاده سنواتنتوانسته
 

 

 جهان  یکارگران روغن نبات یروز تجمع اعتراض نیدهم
 یروز متوال نیدهم یبرا ۱۳۹۷اسفند  ۶جهان در زنجان از صبح روز دوشنبه  یروغن نبات کارگران

ها حقوق جهان در اعتراض به پرداخت نشدن ماه یبه اعتراض خود ادامه دادند. کارگران روغن نبات
جهان بارها  یروعن نبات کارگران .انداعتراض زده نیپرداخت نشده و عقب افتاده خود دست به ا

 اند.زده یخود دست به تجمع اعتراض گرفتن حقوق یبرا
 

   کرمان یگلناز مقابل استاندار یکارگران روغن نبات یاز سو یپهن کردن سفره خال
زدند.  یگلناز در کرمان دست به تجمع اعتراض یکارگران روغن نبات ۱۳۹۷اسفند  ۸چهارشنبه  روز

حقوق ماه نشدن چند  اختگلناز کرمان در اعتراض به پرد یتجمع کارگران روغن نبات
 .باشدیم ۹۴معوقات سال  نیو همچن ورماهیشان از شهرافتادهعقب

 
 

  و احمدآباد در استان هرمزگان رجانیآهن سروز اعتصاب کارگران راه نیسوم
 یو احمد آباد در استان هرمزگان برا رجانیآهن سکارگران راه ۱۳۹۷اسفند  ۱۱روز شنبه  صبح
اسفند ماه  ۹اعتصاب خود را از روز پنجشنبه  آنهابه اعتصاب خود ادامه دادند.  یروز متوال نیسوم

ماه ۳و احمد آباد در اعتراض به پرداخت نشدن  رجانیآهن سند. اعتصاب کارگران راهبود آغاز کرده
 .ردیگیحقوق عقب افتاده صورت م
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 ی استان هرمزگان، خوزستان و خراسان رضو ۳اعتصاب کارگران راه آهن در 
بطور  یاستان هرمزگان، خوزستان و خراسان رضو ۳کارگران راه آهن در  ۱۳۹۷اسفند  ۱۲صبح روز 

صورت گرفته  یهمزمان، دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کارگران راه آهن در پاسخ به فراخوان قبل
اعتصاب  نیماه حقوق خود دست به ا نی. کارگران راه آهن در اعتراض به پرداخت نشدن چندبود

 زدند.
 
 

  تهران یحق مسلم ماست؛ شعار کارگران شرکت واحد اتوبوسران ینان کار آزاد
تهران مقابل وزارت کار تجمع  یکارگران شرکت واحد اتوبوسران ۱۳۹۷اسفند  ۱۳دوشنبه روز 

 یکارگران شرکت واحد اتوبوسران یکایتجمع در پاسخ به فراخوان سنداین برگزار کردند.  یاعتراض
 یطبقه کارگر و تورم و گران دیقدرت خر یآمدن هفتاد درصد نییتهران و حومه در اعتراض به پا

 ۷حداقل دستمزد کارگران تا  شیتجمع خواستار افزا نیا یانیپا یاهیانیب آنها درانجام گرفت. 
 تومان شدند.  ونیلیم

 
 

  کارگران یروشنگر ز؛یآهن تبردادن به اعتصاب کارگران راه انیشکست دولت در پا
 نیو همچن یو فرماندار یکارگزاران استاندار ۱۳۹۷اسفند  ۱۴بعد از ظهر روز سه شنبه  ۴ ساعت

از ادامه اعتصاب به نزد  زیماموران وزارت اطالعات به منظور منصرف کردن کارگران راه آهن تبر
خود ادامه  ابو به اعتص امدهیکوتاه ن داتیو تهد دهایآنها رفتند. اما کارگران در برابر وعده وع

 خود را مطرح کردند. یهاواستهخ یابا انتشار نامه زیآهن تبردادند. در ادامه کارگران راه
 

  زادهمیجعفر عظ هیعل هییقوه قضا یشالق از سو یحکم ضد انسان
 یاز حکم ضد انسان ییهیبا صدور اطالع رانیکارگران آزاد ا هیاتحاد ۱۳۹۷اسفند  ۱۸روز شنبه 

خبر  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد ئتیه ریدب زادهمیجعفر عظ هیعل هییقوه قضا یشالق از سو
 داد.

  مانیمسجدسل یمیاعتصاب کارگران شرکت پتروشاز روز  نیسوم
و عدم  نیدروغ یهادر اعتراض به وعده مانیمسجدسل یمیاعتصاب کارگران شرکت پتروش

 .دآغاز ش ۱۳۹۷اسفند  ۱۸اعتصاب از روز شنبه این . بوده استپرداخت حقوق و پاداش کارگران 
باره آنها به  نیپاسخ ماندن مراجعه چند یبه ب مانیمسجدسل یمیکارگران شرکت پتروشاعتصاب 

 یکارگران پس از ب نی. اعتصاب اگرددیشان بر محقوق افتیرسان جهت در روین یدفاتر شرکت ها
 شان شروع شد.نسبت به خواسته مسئوالن یتوجه

 

 ی پارس جنوب ۱۲ادامه اعتراض کارگران فاز 
(، که در هیکنگان و عسلو یشهرها نی) ب یپارس جنوب ۱۲کارگران فاز  ۱۳۹۷اسفند  ۲۴روز جمعه 

 ۱۲نهم مشغول به کار هستند، به اعتصاب و تجمع خودشان ادامه دادند. کارگران فاز  شگاهیپاال
. اندو سنوات خود را نگرفته یدیکه تعداد آنها حدود صد نفر است، حقوق بهمن ماه و ع یپارس جنوب

 .دست زدند یتجمع اعتراض نیدر محوطه شرکت به ا یپارس جنوب ۱۲ن فاز کارگرا
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  آبادان شگاهیپاال یکارگاه مرکز یمانیکارگران پ یروز تجمع اعتراض نیششم
 یآبادان برا شگاهیپاال راتیبخش تعم یمانیتن از کارگران پ ۲۱۰از  شیب ۱۳۹۷اسفند  ۲۶صبح روز 

 استارخو راتیبخش تعم یمانیخود ادامه دادند. کارگران پ یبه تجمع اعتراض یروز متوال نیششم
که  ندیگویمآنها  .شدند شگاهیپاال یمانیکارگران پ ریمشاغل نسبت به سا یبند طرح طبقه یاجرا

مشاغل  یبند طرح طبقه یکه با اجرا دوارندی. آنها امکنندیم افتیحقوق را در هیپا نیآنها کمتر
 کند. رییتغ یدستمزدشان مقدار تیوضع

 
 

  در چند شهر یاعتصاب کارگران شهردار
اند. کارگـران را پرداخت نکرده یاز شهرها حقوق کارگران محروم شهردار یاریبس یهایشهردار
 نیکرج در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود اقدام به اعتصاب کردند. همچن ۶منطقه  یشهردار

 زیاهواز ن یو کارگـران شهردار راحمدیو بو هیلویچرام در استان کهگ یشهرها یکارگـران شهردار
 برگزار کردند. یتجمع اعتراض

 
 

  سال یروزها نیمخابرات مشهد در آخر یاز کارگران شرکت یاخراج شمار
اسفند  ۲۷مخابرات مشهد  روز دوشنبه  یاز کارگران شرکت یتعداد ده،یرس یهااساس گزارش بر

اخراج  زین ۹۶که به علت اعتصاب قدرتمند کارگران در سال  روهاین نیاز کار اخراج شدند. ا ۱۳۹۷
 شدند. راجاخ اسفند۲۶مجدانه با حکم اداره کار به محل کار برگشته بودند، روز  یریگیو دوباره با پ
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 اخبار کولبران

 یتاج بیکولبر به نام غر کی، ۱۳۹۷چهارشنبه اول اسفند روز 
 میمستق کیشل یاهل بخش ننور بانه در پ لیساله فرزند خل ۲۸

 یژال، زخممستقر در مرز بانه در منطقه هنگه ینظام یروهاین
 شده است.

 یروهاین میمستق کیشل ،یافتیبراساس خبر در ۱۳۹۷اسفند  ۹
کولبر  کیشدن  یزخم ،یمستقر در مرز شهرستان خو ینظام

 ش،یخبر آمده است که چند روز پ نیداشت. در ا یرا در پ
ماموران  میمستق کیهدف شل یاز کولبران در مرز خو یشمار

 نیا یبه سو یماموران نظام کیشل .قرار گرفتند یحکومت
 .پشت شده است یهیساله فرزند عبدالخالق از ناح ۲۶ یمیعظ دیکولبر به نام مج کیشدن  یکولبران، باعث زخم

 یافتادند و در پ رانیحکومت ا ینظام یروهاین نیدر کم رانشهریاز کولبران در مرز حاج عمران پ ی، گروه۱۳۹۷اسفند ماه  ۱۰جمعه 
پشت مورد اصابت گلوله  هیساله فرزند سعداهلل از ناح ۲۹ یلیکولبر به نام محمد شما کیکولبران،  یبر رو روهاین نیآتش گشودن ا

 شده است. یبه شدت زخم دهقرار گرفته و نامبر
از او، روز سه  یخبر یروز ب ۱۰به منطقه بانه رفته بود، بعد از  یکولبر یکه برا رانشهریبدخشان اهل پ نیکولبر نوجوان به نام مت کی

 شد. دایبرف پ ریاش زسرمازده کریاسفند ماه، پ ۱۴شنبه 
 هیشد. بر پا یشدت زخم ەب یمرز هیمسلح مستقر در ناح یروهاین میمستق کیبا شل رانشهریشهرستان پ یکولبر جوان در مرزها کی

از کولبران را  یادسته رانشهریپ یدر مرزها رانیمسلح ا یروهاین ٩٧اسفند  ١٧ها، بامداد روز جمعه گزارش منتشر شده در رسانه
 .اندەکرد یبه شدت زخم اکولبر ر کیو  ەهدف قرار داد
به نام گناوه  یاز ارتفاعات تته و در مکان یکولبر نیدر ح وانیبر نوجوان اهل شهرستان مرکول کی، ۱۳۹۷اسفندماه  ۲۰روز دوشنبه 

 ازینیادیافشار ص یمنابع محل یساله از سو ۱۵کولبر  نیا نام. شهر هورامان سقوط کرده و جان خود را از دست داده است یروروبه
 .شدت جراحات وارده در دم جان باخت لیکولبر نوجوان به دل نیاعالم شده است. ا

 .شد یدر مرز بانه زخم یحکومت انینظام میمستق کیشل یساله در پ ۵٠ یکولبر به نام رئوف عارف کی، ۱۳۹۷ اسفند ۲۳روز پنجشنبه 
 یوبیا نیالدصالح مارستانیبه ب یجهت مداوا پزشک یاند و وقرار داده یراندازیکولبر را مورد ت نیا یبدون اخطار قبل ینظام یروهاین

 بانه منتقل شده است.
 هیکولبر اهل منطقه مرگور اروم نیسرما در مرز سردشت جان باخته است. ا یدر پ یاهیکولبر اروم کی ۱۳۹۷اسفند  ۲۶ کشنبهیروز 

 بر اثر سرما در مرز شهرستان سردشت جان خود را از دست داد.
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 دستفروشان اخبار

  اسفند ۷شنبه سبزوار سه یشهردار یفروش محروم توسط ماموران وحش وهیکتک زدن م لمیف
 

 کیبا  استیو رفتار ناشا انهیصحنه کتک زدن وحش پیکل نیا در
شهر سبزوار را  یفروش توسط ماموران سد معبر شهردار وهیم

 انهیکار وحش نیدران که به او مغازه نی. حاضردیکنیمشاهده م
 لمیاعتراض دارند به ماموران اعتراض کرده و اقدام به گرفتن ف

 .کنندیم
 ریآنان در حد بخور و نم یافراد دستفروش که تنها راه گذران زندگ

 یبرا یجز دستفروش یاست راه یبساط ها و دستفروش نیهم
ها و کارخانه که کشور در رکود و  کارگاه چرا .ندارند یگذران زندگ

اشتغال و  جادیا یکه به جا یهستند، حکومت دهانیز ای لیها تعط
و توسعه  شرفتیو پ یآبادان ریصرف وقت و درآمد مملکت در مس

مداخالت  یسرگرم صرف درآمدها و ثروت کشور برا یاقتصاد
 است. منیلبنان و  وو عراق  هیدر سور یستیو ترور یتوسعه طلبانه و نظام

 بخرند یزیکند از او چ یتهران که از مسافران درخواست م یدستفروش در مترو ینایدردناک جوان ناب لمیف
بخرند.  یزیاز او چ دیخواهد که شا یم نیرا جمع و جور کند از مسافر لشیتواند وسا یم یدستفروش که به سخت ینایجوان ناب نیا

اش خارج کند. او در  یخواهد بفروشد را از کوله پشت یکه م یلیکند تا وسا یکه او تمام تالشش را م دیکن یمشاهده م دئویو نیدر ا
 .کند یم لشیوسا دنیخر یکرده و شروع به درخواست از مسافران برا دایاش پ هرا با المس لیادامه وسا

است چاره و  یبساط ها و دستفروش نیهم ریآنان در حد بخور و نم یاست که افراد دستفروش که تنها راه گذران زندگ نیا تیواقع
 .ندارند یگذران زندگ یبرا یجز دستفروش یاهر

حاضر در محل  یخانمها تیوحما یشهردار یخانم دستفروش محروم توسط ماموران وحش کیبر هم زدن بساط 
 یاز و

خانم دستفروش  نی. ادیکنیرا مشاهده م پناهیخانم دستفروش محروم و ب کیبه بساط  یصحنه حمله ماموران شهردار پیکل نیا در
 یشهردار یدر حال فروش آنهاست مظلومانه به ماموران وحش یامرار معاش و گذران زندگ یدارد که برا وهیمحروم  فقط چند سبد م

خانم دستفروش محروم و  نیاز ا تیخونشان به جوش آمده و به حما نندیب یرا م تیمحل که وضع درحاضر  ی. خانمهاکندیالتماس م
بکنند  توانندیکه م یشده و تنها کار ریهم که محاسبه آن را نکرده بودند غافلگ یکه ماموران شهردار یا. صحنهکنندیاقدام م پناهیب

 هموطن است. اعشج یخانمها نیبه ا نیبکار بردن کلمات هرزه و توه
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 اخبار کودکان کار

مسافران التماس زدن کفش بهواکس یبرادر مترو تهران که یک خردسال واکسدهنده کودتکان لمیف
 کندیم

 نیاز مسافر یکیتکان دهنده که توسط  پیکل نیا در
 یکودک خردسال واکس کیشده  هیتهران ته یاز مترو

برس  کیو  فشینح یشانه ها یبر رو فیک کیکه 
کودک  نی. ادیکن یواکس در دست دارد را مشاهده م

 نیکه به مسافر یکوچک اندام در حال اریمحروم و بس
بگذارد  هخواهد ک یکند از آنها م یالتماس م

 .را واکس بزند شانیکفشها
ها و  ییدارا ممینیکه از م ستین ـرانیحق مردم ا ایآ

محروم  یهاکودکان و خانواده یخود برا یثروت مل
 الزم را داشته باشند؟ یغذا و پوشاک و مسکن حداقل ها نیخود  استفاده کنند و در تام

 کی ستیها و هست و ن هیو به تاراج دادن تمام سرما تیدر رأس حاکم ینجوم یهایدزد هیاست در سا نیا تیواقع
از داشتن  نیزم رانیمردم ا ،یوحش یکتاتورهایسرپا نگاه داشتن د یبرا یامنطقه انیپا یب یملت در جنگها

 ابانیکه مشاهده کودکان کار در کوچه و خ دهیرس ییاند و کار به جاهم محروم شده یعاد یزندگ کی یهاحداقل
 .شده است لیتبد جیامر را کیبه  گریو مترو د

 ایو  یو نظام یاتم یها ییماجراجو ایو  یااز مخارج مداخالت منطقه یبخش یاست که حت نیدردناک ا تیواقع
از مشکالت  یاریحل بس یبرا رانیبر باد داده شده مردم ا یها و پولهابه اصطالح آقاها و آقازاده ینجوم یاختالسها

 .ستیجامعه و از جمله حل مشکل کودکان کار کاف یکنون
 یمسئله ا تواندیو نه م خواهدینه م گریدوانده است د شهیکه فساد تا اعماق وجود آن ر یافسوس که حکومت اما

 . . . حل کند رانیاز جامعه و اقتصاد ا
 یرا که خود باعث و بان تیقدرتمند است که با انفجارش ارکان حاکم اریو بس میعظ یگرسنگان به مثابه بمب لشکر

 . . . کندیو نابود م چدهیاست درهم پ یانفجار طیشرا نیچن
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 ایرانو زحمتکشان کارگران 
مربوط به کارگران؛ کولبران سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کنید و از آخرین خبرهای 

 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 


