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نگاهی به جنبش اول ماه مـه و خواست کارگران در ایران
روز جهانی کارگران و زحمتکشان گرامی باد

اسپایز از رهبران کارگران اعدامی:

»شما نمیتوانید این جرقه را که به شعله و شعلههایی را که به آتشی عظــیم تبدیل شـده است ،خاموش کنید «

جنبش کارگری پا به پای استثــمار بی رحمانه کارگران ،خـــصوصا سالمندان و کودکـــــان و با اعتراضات و تجمعات پراکنده،
در دهه  ۱۸۷۰در امریکا آغاز شد .فشار بی حد و حصر بر کارگران چنان بود که آنــان به زحمت می توانستند قوت الیموت خود و

خانوادهشان را تامین نموده و شب ،آسوده سر بربالین بگذارند.

کار طاقت فرسای  ۱۲تا  ۱۶ساعت در روز ،پایین بودن دستمزدها ،نبودن تعطیلی یک روز در هفته ،تحقیر و توهین توسط کارفرمایان،
نبودن بهداشت در محیط کارخـــانهها و صنایع ،نداشتن امنیت شغلی و دستگیری و حمایت به هنگام وقوع حادثه یا بیمــــاری

و اخراجهای بیدلیل ،باعث شکلگیـــری و بوجود آمدن اعتراضــــات و اجتماعات و تظاهرات پی در پی میگردید.

روابط ناعادالنه بین کارگران و کارفرمایان و صاحبان صنایع ،از اساس استثــمارگرایانه و غیر انسانی بود .از سوی دیگر ،دولت با

تصویب قوانین ضدکارگری ،عمالً و علنًا به حمایت از کارخانهداران و کارفرمایان میپرداخت و به آنان در هرگونه رفتار با کارگران
دست باز میداد.

شرایط دردناک حاکم بر کارخانجات و موسسات تولیدی و صنـــعتی ،به مرور ضرورت یک تغییر را ایجاب میکرد .در اواخر دهه

 ۱۸۷۰در امریکا ،کارگران برای دستیابی به ابتداییترین حقوق خود ،دست به تشکیل اتحادیهها ،تجمعات و تشکلهای کارگری زدند

و به عضوگیری پرداختند.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
در اواخر قرن نوزدهم ،یعنی در سال  ،۱۸۸۴از مجموعه گروهها ،سازمانها ،سندیکاهها و اتحادیهها  ،یک کنگره ائتالفی در
قالـــــــــب یک فدراسیون پدید آمد .این فدارسیون با تـــصویب یک روزتعطیل رسمی و  ۸ساعت کار روزانه ،خواستههای

کارگران را انعکاس میداد و رودروی سرمایه داران و قوانین دولت حامی آنها قرار میگرفت.
در روز اول ماه مه ،کارگران کارخانجات صنایع بافندگی ،چاپخانه ،راه آهن و… کوره پزخانهها ،به شکلی گسترده به خیابانها ریختند

و خواستههای خود را رساتر از پیش فریاد زدند .پس از مدتی ،آنها موفـــق به کسب پیـــروزیهای نسبی شدند .اما هنوز به تمامی
خواستههای آنان پاسخ داده نشده بود.

در روز چهارم ماه مه همان سال ،تعدادی از روشنفکران سوسیالیست و حامیان کارگران با برپایی یک میتینگ ،به سخنرانی پرداختند.
با توطئه دولتمردان ،بمبی منفجر و تعدادی پلیس کشته می شوند .پلیس با این مستمسک ،عدهای را دستگیر و به طرز وحشیانهای
به اجتماع کنندگان هجوم میبرد و افراد زیادی را به گلوله میبندد .تعداد نامعلومی کشته و دهها نفر زخمی میشوند .در این تعرض

لجام گسیخته شماری از رهبران کارگـــران و سازمان دهندگان تظاهرات بازداشت و روانه زندان میگردند و در یک دادگاه نمایشی
توســـط رای صادره ۷ ،نفر محکوم به اعدام و یک نفر به  ۱۵سال زندان محکوم میگردد .اسپــایز ،یکی از دستگیرشدگان

اعـــــدامی در دادگاه گفت» :شما نمی توانید این جرقه را که به شعله و شعلههایی را که به آتشی عظیم تبدیل شده است ،خاموش

کنید».

اعالم رای دادگاه ،باعث واکنشهای اعتراضی زیادی در میان مردم و کارگران ،احزاب و سازمانها گردید .سرانجام دادگاه ،تحت فشار
افکار بینالمللی ،اعتراضات و خیزشهای وسیع ،حکم دو نفر را به حبس ابد تقلیل داد ،یک نفر در زندان به ظاهر خودکشی کرد و ۵

نفر دیگر اعدام شدند.

پس از سه سال » کنگره بینالمللی کارگران « در پاریس تشکیل شد و روز اول ماه مه هر سال را به عنوان »روز کارگر« در سراسر
جهان اعالم نمود .به این ترتیب »روز کارگر« با کشتار کارگران شیکاگو و ریختن خون آنان و به عنوان یک سر فصل در جنبش کارگری
به ثبت رسید.

اینک هر سال ،کارگران و زحمتکشان سراسر جهان و ایران ضمن بزرگداشت خاطره جانباختگان ،تظاهرات سراسری و مجالس جشن

و یاد بود برگزار نموده و خواستههای خود را مطرح میسازند .این روز ،به عنوان روز اتحاد و همبستگی جهانی کارگران ،تبلور اراده
و عزم آنان برای رهایی از هرگونه قید وبند و گسستن زنجیر ستم و سرکوب و برپایی عدالت و آزادی و حق تعیین سرنوشت خویش

می باشد.

 ۱۴میلیون کارگر ایرانی نخستین قربانیان غارت و چپاول حاکمیتی دزد و ویرانگر در بحرانهای اقتصادی و سیاسی هستند ،که روزانه
در چرخه کارفرماساالری ،سرکوب ،اخراج ،تعدیل نیرو و حقوق معوقه کمرشان خم میشود ۴۰ .سال است که کارگران ایران ،از برگزاری

مراسم و جشن های مستقل و آزاد برای بیان خواستها و مطالبات خویش محروم هستند.

کارگران ایرانی سالهاست به خاطر وجود حاکمیتی ضدمردمی از حق تشکیل تشکلهای صنفی و سندیکاهای کارگری بعنوان

پشتوانهای برای سازماندهی و مدیریت مطالبات خویش محروم هستند .از همین رو است که در غیاب سندیکاها ،انجمنها و
اتحادیههای آزاد و مستقل کارگری ،حق اعتصاب و اعتراض از آنها گرفته شده است .فعاالن کارگری بارها اعالم کردهاند که در عصر
رشد غولآسای تکنولوژیها ،ظرفیت دانش و بارآوری کار ،در کنار کوهی از انباشت ثروت (که عدهای حاکم فاسد در نظام والیت فقیه
مشغول غارت آن هستند) ،رفاه با استانداردهای موجود جهان متمدن ،حق مسلم کارگران ایران است.
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در ایران ،نمایندگان کارگران آگاه و زحمتکش را به زندان میاندازند و تشکلیابی را ممنوع میکنند .با حذف نمایندگان کارگران و

خانهنشین کردن آنها بیهوده در تالشند تا عدهای اجیر شده و مزدور را در راس مبارزات کارگران قرار دهند.

اما کارگران ایران این را برنتابیده و همواره مطالبات خود را از هر گوشه ایران و در هر کارخانه و کارگاهی فریاد کردهاند .فریادهای

حق طلبانه مرگ بر ستمگر و درود بر کارگرِ کارگران فوالد اهواز طی  ۳۸روز متوالی و کارگران نیشکر هفت تپه با استمرار  ۲۸روزه
آنان در سال  ،۹۷گواه این مدعا است.

روز  ۱۱اردیبهشت همچنین دهمین سال تاسیس »سایت ایران کارگر« را جشن میگیریم و خرسندیم که از این طریق بازتاب
صدای حقطلبی کارگران و زحمتکشان ایران بودهایم .دست اندرکاران سایت ایران کارگر ،در این سالها با دردها و مطالبات کارگران،
دستفروشان ،کولبران و دیگر اقشار جامعه ایران که خواستار حقوق حقه خویش هستند ،همراه شده و اخبار اعتراضات کارگران را در

اختیار عموم قرار دادهاند .مدیران و دستاندرکاران سایت ایران کارگر ،روز جهانی کارگر را به عموم کارگران و زحمتکشان جامعه
ایران تبریک میگویند.

در روز اول ماه مه ،عموم کارگران و زحمتکشان ایران را به همبستگی برای مبارزهای فعال و پیگیر با ستم ،تبعیض و فقر و نابرابری
در حاکمیت دزد و غارتگر والیت فقیه ،تا کسب آزادی فرا میخوانیم.
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ادعاهای پوچ حسن روحانی ؛ از افزایش تشکلهای کارگری تا بیشتر شدن رفاه کارگران

حسن روحانی در سخنرانی خود در روز دهم اردیبهشتماه  ۹۸مدعی شد که تشکلهای کارگری در دولت وی افزایشی  ۱.۶درصدی
داشته است .او گفت» :اینکه تشکلهای کارگری در این دولت  ۱.۶درصد افزایش داشته ،موجب افتخار دولت است«.

او در شرایطی از افزایش تعداد تشکلهای کارگری حرف میزند که خواست اصلی و همیشگی کارگران در ایران تشکیل تشکلهای

مستقل کارگری بوده؛ خواستی که در نظام جمهوری اسالمی هرگز پاسخ نگرفته و فعاالن کارگری همواره در معرض فشار ،دستگیری،

شکنجه و حتی اعدام قرار داشتهاند .برای کارگران به خوبی روشن است که منظور از این افزایش که وی آن را جزء افتخارات دولت

خود دانسته ،چیزی جز باال بردن عدد ارگانهای فرمایشی و وابسته به حاکمیت نیست.

بنا به تجربه تلخ و خونینی که کارگران زحمتکش ایران در طی  ۴۰سال حاکمیت استبداد و استثمار اندوختهاند ،وظیقه مقدم این
ارگان ها تنها سرکوب اعتراضات کارگران و کنترل روزمره آنان در کارخانجات و دیگر محیطهای کار بوده است.

روحانی با مشخص کردن کادر و چارچوب برای اعتراضات کارگران ،آنها را به بیان خواستهای خود تنها از طریق همان تشکلهای
وابسته فرا خواند .او در این باره گفت» :معتقدیم کارگران از طریق تشکلهای صنفی باید به دنبال منافع خود باشند و تشکلهای

کارگری باید از منافع کارگران در بخشهای مختلف دفاع کنند«.
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روحانی همچنین به بزرگنمایی صادرات غیرنفتی ایران پرداخت و آن را  ۴۰میلیارد دالر اعالم کرد .اما کارشناسان رسمی در پهنه
اقتصاد ،واقعیتها را به گونهای دیگر نقل کردهاند.

بررسی ترکیب کاالهای صادراتی نشان می دهد که آسیبهایی جدی سر راه کاالهای صادراتی ایران قرار گرفته است.

آخرین گزارشها نشان میدهد که بخش عمدهای از صادرات ایران هنوز به مواد اولیه و کاالهایی با ارزش افزوده پایین اختصاص دارد

و همین امر از منظر بسیاری از کارشناسان ،خود نقطه آسیب پذیر اقتصاد تلقی می شود؛ چرا که فاصله قیمت هر تن کاالی وارداتی

با هر تن کاالی صادراتی از ایران هنوز بسیار باالست و هر تن کاالی وارداتی قیمتی نزدیک به  ۲.۵تا سه برابر هر تن کاالی صادراتی
دارد.

در طول سالیان گذشته ،در میان کاالهای صادراتی غیر نفتی ،کاالی جدیدی به فهرستی که فرش ،زعفران و پسته جزء آن میباشد،
افزوده نشده است.

همچنین صادرات غیر نفتی ایران همچنان شدیدا به نفت وابسته است .آمارهای گمرک در آذرماه سال  ۹۷حاکی بود که صادرات
غیرنفتی ایران به حدود  ۱.۸۶میلیارد دالر رسیده است ،در حالی که متوسط صادرات ماهانه ایران در هشت ماه قبل از آن نزدیک به

چهار میلیارد دالر بوده است.

بخش عمدهای از افت صادرات غیرنفتی مربوط به توقف صادرات میعانات گازی است که ایران آن را در سبد صادرات غیرنفتی قرار

میدهد .میعانات گازی تا سال  ۹۶یک چهارم کل صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل میداد.

در چنین موقعیتی و در حالیکه ایران به دلیل شعار نابودی کشورهای دیگر و دخالتش در امور همسایگان و آن سوی آبها ،در تحریمهای
همه جانبه منگنه شده است ،روحانی در خواب و خیال تصاحب بازارهای منطقه و جهان و در نتیجه افزایش درآمد ارزی است.
درخواست افزایش کیفیت کاال در سایه تحریمهای کمرشکن

روحانی همزمان تصریح کرد» :باید با افزایش شیفتهای کاری ،تا چند برابر ،ظرفیت را افزایش دهیم «.مفهوم اقتصادی افزایش
شیفتهای کاری ،چیزی جز استثمار مضاعف کارگران نبوده ونیست؛ به این معنا که تاوان کار دولتمردان را همچنان کارگران ایرانی
بدون افزایش متناسب در حقوقشان باید بپردازند.

حسن روحانی با پریدن از روی این واقعیت که ایران حتی در زمینه تولید مواد غذایی هم به واردات وابسته است و بسیاری از موسسات
و کارخانجات به دلیل تحریمها ،برای تهیه مواد اولیه و برای ساخت محصوالت خود با مشکل مواجه هستند و بخش قابل توجهی از

محصوالت کشاورزی به دلیل سیل در  ۲۸استان ایران نابود شدهاند ،به گونهای وهمی خواستار افزایش ظرفیت تولید شده است.

او با دم زدن از افزایش امکانات و مسایل رفاهی کارگران در دولت خود ،بدون توجه به شرایط اسفناک معیشت آنان گفت که کارگران

باید نسبت به آینده زندگی خود امیدوار باشند؛ چرا که هر چه کار با نشاط و با روحیه انجام شود ،محصول بهتری خواهد داشت .او اما
توضیح نداد که کارگران این روحیه با نشاط را در حالت تورم ،گرانی و حقوقهای پایین و عقبافتاده و سرکوب اعتراضات ،چگونه
باید کسب کنند.
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شرایط طاقت فرسای کارگران آسیبدیده با قوانین حمایتی مدافع کارفرما

به گفته یک فعال کارگری در کشورهای دنیا وقتی بیمه میکنند ،وظیفه و مسئولیتهای اجتماعی خود را در قبال کارگران آسیب
دیده انجام میدهند؛ اما در ایران پس از شرایط به وجود آمده بعد از آسیبدیدگی کارگر ،برای وی فقط برگه حادثه پر میکنند و
کارگر را با بیمه طرف میکنند و در مواردی برگه حادثه هم برای کارگر آسیبدیده پر نمیکنند.

علت این کار این است که در ایران کمیته حفاظت فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار در واحدهای تولیدی به وجود نمیآید و یا تحت
فشار مدیریت فعالیت میکند.

این فعال کارگری می گوید که بعضی اوقات کارفرما گزارش حادثه رد نمیکند و برگه حادثه پر نمیشود؛ پس کارگران آسیبدیده

مجبورند هزینههای درمان را خود بپردازند.

وقتی کارگر در اثر حادثه ناشی از کار به بیمارستان میرود ،کارفرما باید هزینههای درمانش را بپردازد؛ اما متأسفانه با یک بیمه

مسئولیت مدنی ،کارفرما پیگی ِر مشکالت کارگران نمیشود و آنها را به سیاهچالههای بروکراتیک میاندازد.

در چنین شرایطی کارگران آسیبدیده باید شکایت کنند؛ اما مراحلی جلوی پای کارگری که نقص عضو شده ،گذاشتهاند که اگر
بخواهد به حق خود برسد ،یکی تا دو سال ممکن است طول بکشد .باید به اداره کار شکایت کند ،اداره کار بازرس بفرستد ،درصد

تقصیر کارفرما مشخص شود و….

همچنین برخی بازرسان براساس گفتههای کارفرما نظر میدهند و تحقیقات درستی برای یافتن حقیقت ماجرا انجام نمیدهند.

عالوه بر اینها ،قانونی وجود ندارد که در کوتاهترین زمان بتواند به هزینههای سرسامآور درمانی کارگران کمک کند و کارگران اصالً به

حق خود نمیرسند؛ بنابراین کارگر آواره اداره کار ،بیمه و دادگستری میشود.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

تقسیم تقصیر حوادث بین کارگر و کارفرما
اغلب در کارگاههای غیرایمن ،حوادث را درصد میزنند؛ درصدی کارگر و درصدی کارفرما را مقصر میشناسند .اگر کارفرما پرداختی
نداشت ،کارگر باید به دادگستری شکایت کند و پرونده قضایی تشکیل شود؛ همه این موارد آنقدر سخت است که طی آن مصونیت

کارفرما خیلی زیاد میشود.

حال همین قانون نیمبندی که فقط روی کاغذ میتوان آن را دید به صراحت »میگوید هر کارگری که در کارگاهی کار میکند باید
الاقل یک سال برای او به هزینه کارفرما ،آزمایشات ادواری انجام شود .هر کارگاه باید یک نفر به عنوان نماینده بهداشت کار با مدرک،
داشته باشد «.اما این قوانین اجرا نمیشود.

اضافه بر اینها ،نماینده بهداشت محیط کار هم یک قرارداد موقت با مدت معین با کارفرما دارد و خیلی طبیعی است که اگر به ضرر

کارفرما حرفی بزند ،او را هم میتوانند از کار بیکار کنند.

طبق قانون اگر مشخص شود که شرایط محیط کار منجر به بیماری کارگر شده ،از نظر قانون وظیفه کمیته فنی و حفاظت بهداشت این
است که جای او را تغییر بدهد .این قانون اجرا نمیشود و اگر طی آزمایشات ببینند که کارگر به خاطر کار ،مشکل شنوایی یا ریوی

پیدا کرده ،او را اخراج میکنند .چه برسد که محل کار او را تغییر دهند یا حقالسعی به او پرداخت کنند.

بنابراین کارگر به خاطر بیماریها از کار بیکار میشود و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به حق بیمه پرداخت شده ،بیمه بیکاری میدهد
پس کارگر میماند و بیماریای که از آن کارگاه تولیدی به ارث برده است.

کارگران همیشه بازندگان ناکارآمدی قوانینی هستند که بخشی از آنها به درستی اجرا نمیشود و بخشی هم احیای حق کارگر را چنان

درگیر مسیر بروکراتیک میکند که در بسیاری از مواقع کارگر خسته شده و از دنبال کردن پرونده خود منصرف میشود.

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

اعتصاب کارگران کارخانه نساجی یزدباف در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی
کارگران کارخانه نساجی یزدباف روز شنبه  ۳۱فروردین ماه ،با تجمع در محوطه این کارخانه ،نسبت
به عدم پرداخت معوقات مزدیشان اعتراض کردند .کارگران معترض با دست از کار کشیدن اقدام

به یک تجمع اعتراضی کردند.

کـارگران کارخانه نساجی یزدباف با برپایی این تجمع اعتراضی ،خواستار دریافت  ۲۰ماه دستمزد

و سایر مزایای معوقه خود شدند .الزم به یادآوری است که کـارگران کارخانه نساجی یزدباف که
در این تجمع شرکت داشتند همگی دارای  ۱۹تا  ۲۷سال سابقه کاری هستند.

آتشسوزی در معدن زغال سنگ منطقه »کارسنگ« سواد کوه با  ۱۱مصدوم
بنا به گزارش دریافتی روز شنبه  ۳۱فروردین ماه  ۹۸وقوع حادثه آتشسوزی در معدن زغال
سنگ منطقه »کارسنگ« سواد کوه مازندران ۱۱ ،مصدوم برجای نهاد .در این گزارش آمده است

که این حادثه که ساعت  ۱۷:۳۶عصر روز شنبه رخ داد ،بر اثر اتصالی کابلهای داخل تونل و دود

ناشی از آن ۱۱ ،معدنکار که مشغول کار در این معدن بودند ،دچار مسمومیت شده و به دلیل
استنشاق دود ،مشکالت تنفسی پیدا کردند.

افزایش حق بیمه کارگران و چشمانداز تیره و تار شرایط زندگی کارگران ساختمانی
یکی از فعاالن کارگری در شهر سنندج افزایش حق بیمه کارگران را مورد بررسی قرار داده است.
در این بررسی گفته شده است که امسال بدون در نظر داشتن شرایط اسفبار زندگی طبقهی
کارگر حق بیمه آنها را با افزایش ۵۰درصدی به حدود  ۱۵۳۰۰۰تومان افزایش دادهاند.

در حالیکه چند سال پیش از این افزایش حق بیمه کارگران  ،حق بیمه کارگران ساختمانی با رقم

 ۲۱۵۰۰تومان آغاز شد و آنطور که در این بررسی آمده است ،در آن زمان روزنههای امیدی هر
چند کوچک را در دل کارگران باز نمود که شاید بخشی از بیافقی آنان را پایان بخشد.

ادامه تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه  ۵اهواز و اهالی روستای باغچمک بم

تداوم اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه  ۵اهواز

روز پنجشنبه  ۵اردیبهشت ماه ،جمعی از کارگران شهرداری منطقه  ۵اهواز در اعتراض به عدم
پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و اقدام به یک تجمع اعتراضی کردند.

معترضان که دارای  ۳ماه دستمزد معوقه خودمی باشند ،با خودداری از جمع آوری زبالهها در
سطح شهر خواستار دریافت کلیه مطالبات معوقه خود شدند.

اعتراض کارکنان خط و ابنیه فنی راه آهن کشور نسبت به عدم پرداخت مطالبات مزدی

کارکنان خط و ابنیه فنی راهآهن سراسر کشور در بیانیهای مشترک به عدم پرداخت مطالبات

مزدی همکاران خود اعتراض کردند .کارکنان خط و ابنیه فنی راهآهن کشور میگویند که یک
ریال برای پرداخت فیش آب و برق و خرید نان نداریم!

عدم پرداخت دستمزد کارگران راهآهن ،جمعی از کارکنان خط و ابنیه فنی راهآهن سراسر کشور
را بر آن داشته تا با صدور بیانیهای به این رویههای غیرعادالنه اعتراض کنند.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
تجمع اعتراضی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران و سایر شهرها
عالوه بر تجمع اعتراضی کارگران و دیگر اقشار در مقابل مجلس در روز چهارشنبه  ۱۱اردیبهشت
 ،۱۳۹۸کارگران در مقابل خانه کارگر تهران نیز در اعتراض به مشکالت صنفی و معیشتی اقدام
به تجمع اعتراضی کردند.

کارگران صبح  ۱۱اردیبهشت در روز جهانی کارگر اقدام به تجمعات اعتراضی با مشارکت فعاالن

کارگری در تهران و دیگر شهرهای کشور کردند .شعار کارگران از جمله » مرگ بر ستمگر مرگ
بر ستمگر«» ،اختالس میلیونی حقوق مان  ۲میلیون«» ،دزدیهای نجومی ،فالکت عمومی« و
»نان کار آزادی حق مسلم ماست« بود.

دومین سالگرد انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت با  ۴۳کشته
دو سال پیش در سیزدهم اردیبهشتماه ،۹۶انفجار معدن زغال سنگ زمستان یورت به

حادثهای دلخراش برای کارگران معدن منجر شد .در آن حادثه ۴۳ ،کارگر جان خود را از دست
دادند و نزدیک به  ۷۵نفر از کارگران مصدوم و راهی بیمارستان شدند .انفجار معدن زغال سنگ
زمستان یورت ،دردناکترین حادثه کار در سالهای اخیر است که در تاریخ  ۱۳اردیبهشت
 ۱۳۹۶رخ داد .فروریختن معدن یورت در استان گلستان مردم ایران را در بهت و ماتم فروبرد.

اعتصاب کارگران راهآهن شاهرود

خبرهای دریافتی از اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود در روز یکشنبه ۱۵اردیبهشت  ۹۸حکایت

دارد .اعتصاب کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و حق بیمه چند ماههشان

صورت گرفته است.خاطرنشان می شود که از دو سال پیش که تراورس وارد منطقه شاهرود شده
از پرداخت سنوات این کارگران خودداری کرده است.

در آستانه روز جهانی کارگر ،کارگران راه آهن بار دیگر اقدام به اعتراضی سراسری کردهاند.
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کارخانه کیوان

روز سه شنبه  ۱۷اردیبهشت ماه ۳۵ ،تن از کارگران اخراجی کارخانه صنایع غذایی کیوان در
همدان اقدام به تجمع کردند .تجمع اعتراضی کارگران اخراجی با خواست بازگشت به کار صورت

گرفت.

این کارگران که روز چهارشنبه  ۲۸فروردین ماه امسال با تصمیم کارفرما از کار اخراج شده

بودند ،طی روزهای گذشته با طرح شکایت در اداره کار شهرستان همدان ،پیگیر مطالبات صنفی
خود شدهاند؛ ولی اداره کار نیز تاکنون هیچ پاسخ روشنی به آنها نداده است.

تجمع اعتراضی مجدد کارگران شرکت متانیر در تهران

روز چهارشنبه  ۱۸اردیبهشتماه ،جمعی از کارگران شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی

تهران (متانیر) ،در اعتراض به تعدیل کارگران این شرکت و عدم رسیدگی به مطالباتشان ،در

مقابل ساختمان وزارت نیرو دست به تجمع زدند.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و سرکوب و بازداشت آنها توسط ماموران انتظامی
کارگران نیشکر هفتتپه بدنبال نپرداختن به موقع حقوق و مزایا و دیگر مطالباتشان روز

پنجشنبه ۱۹اردیبهشت ماه  ۹۸دست به اعتصاب زدند .کارگران هفتتپه همچنین در اعتراض
به ادامه کاری شورای اسالمی کار و باز گشت قایم مقام شرکت دست به اعتراض زدند.

بدنبال این حرکت اعتراضی حقطلبانه کارگران در محل کارخانه  ،دستکم  ۲۰کارگر شرکت

نیشکر هفت تپه توسط پلیس امنیت بازداشت و احضار شدند.

رانندگان کامیون در اردکان به تجمع اعتراض خود ادامه میدهند

جمعی از رانندگان کامیون در شهرستان اردکان روز چهارشنبه  ۱۸اردیبهشت ماه در اعتراض
به کاهش دستمزدهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان با برپایی تجمع و پارک کردن کامیونهای خود در امتداد هم ،عالوه بر کاهش
دستمزد ،نسبت به افزایش نرخ قطعات و لوازم یدکی ،گرانی قیمت الستیک و عدم توزیع آن

بین رانندگان ،نحوه توزیع بار ،عدم نظارت و سایر مشکالت خود اعتراض کردند.

اعتراض کارگران خباز به پایین بودن دستمزدشان در شرایط طاقتفرسای کار

مزد پایین کارگران خباز موضوع بحث و جدل فعاالن کارگری و اعتراض این قشر از کارگران
کشور شده است .یکی از بهانههای عدم افزایش مزد خبازان ،ثابت ماندن قمیت نان طی  ۵سال
گذشته عنوان شده است.

یک گزارش با رونمایی از رنجی که کارگران خباز در برابر زبانههای تنور نانوایی متحمل میشوند،

نوشته است که  ۱۰ساعت از زندگی کارگران خباز در کنار آتش تنورهای نانوایی ،سالمتی آنها را

بهصورت روزانه در خود فرو میبلعد.

حرکت اعتراضی مینیبوسداران مشهد نسبت به هزینههای زیاد دریافت مجوز

بنا به گزارش دریافتی ،صبح روز چهارشنبه  ۲۵اردیبهشتماه  ،۹۸شمار کثیری از مینیبوس
داران مشهد در اعتراض به باال بودن هزینههای دریافت مجوز از سازمان اتوبوسرانی برای تردد

در ایستگاهها اقدام به یک حرکت اعتراضی کردند.

مینیبوسداران معترض صبح روز چهارشنبه در بلوار شاهنامه این شهر حضور یافته و اعتراض
خور را به این افرایش اعالم کردند.

کارگران اخراجی در عسلویه نان خشک جمع میکنند؛ نامه اعتراضی به وزیر نفت
بر پایه گزارش دریافتی  ۲۶۳تن از کارگران اخراجی پارس جنوبی در نامهای اعتراضی خطاب
به وزیر نفت ،به طرح مشکالت خود پرداختند.این کارگران اخراجی در نامه خود ،ضمن
درخواست پیگیری مشکلشان ،نوشتهاند» :بدون شک شما هم ،فرزند دختر و پسر دارید و در

جامعه کنونی در حال زندگی هستند .قصه ما را حتما شنیدهاید؛ [ما] قریب به  ۲۶۳نفر از جوانان
استان بوشهر با تحصیالت عالی دانشگاهی هستیم که هرکدام تا قبل از این بعضًا مشاغلی نیز

داشتهایم که بنا به وعدههای فراوان ،آن مشاغل را ترک گفته و کمر همت جهت خدمت در
صنعت نفت بسته بودیم.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار کولبران
قتل یک کولبر اهل سردشت در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی
براساس گزارش رسیده ،روز دوشنبه دوم اردیبهشتماه  ،۹۸یک کولبر اهل سردشت حین
کولبری هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفته و در دم جان باخت .او ۳۵ساله و
»طاهر درانگ« نام داشت .نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی آقای طاهر درانگ را مورد شلیک

مستقیم قرار دادند .این کولبر متأهل و تاکنون جسد وی به خانوادهاش تحویل ندادهاند .وی
اهل روستای »سنجوه« از توابع منطقه آالن سردشت بود.

شلیک مستقیم نیروهای نظامی به یک کولبر اهل شهرستان سلماس

مطابق گزارش دریافتی ،بامداد روز شنبه  ۱۴اردیبهشتماه ،گروهی از کولبران در دهستان
شناتال از توابع سلماس هدف شلیک نیرهای نظامی قرار گرفتند و در پی شلیک این نیروها

یک کولبر به نام رزگین محمدی  ٢۴ساله فرزند عبدالکریم زخمی شده است.

قتل یک کولبر و ضبط اسبها و اموال کولبران در مرز نوسود
روز چهارشنبه  ۱۸اردیبهشتماه ،گروهی از کولبران در مرز نوسود در کمین نیروهای سپاه

پاسداران افتادهاند که شلیک و تعقیب و گریز این نیروها ،قتل یک کولبر را در پی داشت.

هویت کولبر جان باخته هادی موسیزاده  ۵٠ساله اهل روستای کالش از توابع شهرستان
جوانرود اعالم شده است.

قتل یک کولبر دیگر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز بانه

نیروهای نظامی با شلیک مستقیم خود یک کولبر اهل شهرستان بانه را هدف قرار داده و او را
به قتل رساندند.

بر اساس این خبر ،شامگاه روز شنبه بیست و هشتم اردیبهشتماه  ،۹۸یک کولبر به نام
محمدرسول عزیزی فرزند محمدرشید اهل روستای کانی سیف از توابع بانه بر اثر شلیک

مستقیم نیروهای نظامی جان باخت.

زخمی شدن دو کولبر اهل شهرستان پیرانشهر بر اثر شلیک مستقیم

روز یکشنبه  ۲۹اردیبهشتماه  ۱۳۹۸نیروهای نظامی در سیلوه پیرانشهر به سوی گروهی
از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن دو کولبر که پدر و فرزند هستند با نامهای ناصر

(جهانبخش) حسینیپور و محسن حسینیپور زخمی شدند .آن دو اهل شهرستان

پیرانشهر کردستان هستند.

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان
اخبار دستفروشان
فیلم حمله وحشیانه ماموران شهرداری خوی به دستفروش محروم و واژگون کردن گاری و بساطی که تمام زندگی ش
است در وسط پیاده رو

در این حمله حمله ماموران وحشی

شهرداری خوی به یک دستفروش

محروم که تمام زندگیش گاری و
بساط محقری است که با آن نان شب

و زندگی خود و خانواده اش را تامین
می کند را مشاهده می کنید.

ماموران شهرداری خوی با سنگدلی

تمام گاری این دستفروش بی پناه را
در وسط پیاده رو واژگون می کنند.
دستـفروش هم که می بیند ماموران
سنگدل دارند همه سرمایه و

داراییش را از بین می برند به اعتراض

برمی خیزد اما متاسفانه کار زیادی
نمی تواند انجام بدهد ….

لینک فیلم حمله وحشیانه ماموران شهرداری خوی به این دستفروش محروم https://bit.ly/2YJPiR6 :

خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

اخبار کودکان کار

تهران -صحنه بسیار دردناک تالش یک کودک کار در تاریکی شب برای حمل باری که از خودش سنگینتر است
در این کلیپ دردناک صحنه یک کودک کار در

تاریکی شب در منطقه  ۷تهران را مشاهده می

کنید که بعد از جمع آوری ضایعات از درون
سطلهای زباله می خواهد آنها را منتقل کند.

گونی حمل ضایعاتی که دارد تقریبا هم قد

خودش می باشد .وی در ابتدا نمی تواند که گونی

را بلند کند اما د ر نهایت با نشستن زیر بار و با

فشار زیاد جسمی به خودش موفق به بلند کردن

گونی پر از ضایعات می شود.

التبه این صحنه دردناک یک تک نمود و یا یک

موضوع اتفاقی نیست و بدون هیچ تردیدی هر
روز و بارها و بارها در نقاط مختلف میهنمان تکرار می شود.

https://bit.ly/2VU
لینک فیلم این صحنه دردناک C5I6 :

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:

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

توییتر:
http://irankargar96.blogspot.ca
وبالگ :
کانال تلگرام:
یوتوب :

@irankargar96
https://www.youtube.com/c/irankargarvideos

