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 رانیبه جنبش اول ماه مـه و خواست کارگران در ا ینگاه

 باد یکارگران و زحمتکشان گرام یجهان روز
 

 
 

ی:از رهبران کارگران اعدام زیاسپا  
دیشـده است، خاموش کن لیتبد میعظــ یرا  که به آتش ییهاجرقه را که به شعله و شعله نیا دیتوانیشما نم » » 

رحمانه کارگران، خـــصوصا سالمندان و کودکـــــان و با اعتراضات و تجمعات پراکنده،  یاستثــمار ب یپا به پا یکارگر جنبش
خود و  موتیتوانستند قوت ال یحد و حصر بر کارگران چنان بود که آنــان به زحمت م یآغاز شد. فشار ب کایدر امر ۱۸۷۰در دهه 
 بگذارند. نیو شب، آسوده سر بربالنموده  نیشان را تامخانواده

 ان،یتوسط کارفرما نیو توه ریروز در هفته، تحق کی یلیبودن دستمزدها، نبودن تعط نییساعت در روز، پا ۱۶تا  ۱۲ یکار طاقت فرسا
 یمــــاریب ایبه هنگام وقوع حادثه  تیو حما یریو دستگ یشغل تینداشتن امن ع،یها و صناکارخـــانه طینبودن بهداشت در مح

 .دیگردیم یدر پ یو بوجود آمدن اعتراضــــات و اجتماعات و تظاهرات پ یـــریگشکل ثباع ل،یدلیب یهاو اخراج
دولت با  گر،ید یبود. از سو یانسان ریو غ انهیاز اساس استثــمارگرا ع،یو صاحبان صنا انیکارگران و کارفرما نیناعادالنه ب روابط

و به آنان در هرگونه رفتار با کارگران  پرداختیم انیداران و کارفرمااز کارخانه تیعماًل و علنًا به حما ،یضدکارگر نیقوان بیتصو
 .دادیدست باز م

واخر دهه . در اکردیم جابیرا ا رییتغ کیبه مرور ضرورت  ،یو صنـــعت یدیدردناک حاکم بر کارخانجات و موسسات تول طیشرا
زدند  یکارگر یهاتجمعات و تشکل ها،هیاتحاد لیحقوق خود، دست به تشک نیترییبه ابتدا یابیدست یکارگران برا کا،یدر امر ۱۸۷۰

 .پرداختند یریو به عضوگ
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در  یکنگره ائتالف کی،  هاهیو اتحاد کاههای، از مجموعه گروهها، سازمانها، سند۱۸۸۴در سال  یعنیاواخر قرن نوزدهم،  در
 یهاساعت کار روزانه، خواسته ۸و  یرسم لیروزتعط کی بیبا تـــصو ونیفدارس نیآمد. ا دیپد ونیفدراس کیقالـــــــــب 

 . گرفتیآنها قرار م یدولت حام نیداران و قوان هیسرما یو رودرو دادیگران را انعکاس مکار
 

 ختندیر ابانهایگسترده به خ یها، به شکلکوره پزخانه…  چاپخانه، راه آهن و ،یبافندگ عیروز اول ماه مه، کارگران کارخانجات صنا در
 یشدند. اما هنوز به تمام ینسب یهایـــروزیآنها موفـــق به کسب پ ،یزدند. پس از مدت ادیفراز پیش خود را رساتر  یهاو خواسته

 .آنان پاسخ داده نشده بود یهاخواسته
پرداختند.  یبه سخنران نگ،یتیم کی ییکارگران با برپا انیو حام ستیالیاز روشنفکران سوس یه همان سال، تعدادچهارم ماه مروز  در

 یاانهیو به طرز وحش ریرا دستگ یامستمسک، عده نیبا ا سیشوند. پل یکشته م سیپل یمنفجر و تعداد یبا توطئه دولتمردان، بمب
تعرض  نی. در اشوندیم یکشته و دهها نفر زخم ی. تعداد نامعلومبنددیرا به گلوله م یادیبرد و افراد زیبه اجتماع کنندگان هجوم م

 یشیدادگاه نما کیو در  گردندیاز رهبران کارگـــران و سازمان دهندگان تظاهرات بازداشت و روانه زندان م یشمار ختهیلجام گس
 رشدگانیاز دستگ یکی ز،ی. اسپــاگرددیال زندان محکوم مس ۱۵نفر به  کینفر محکوم به اعدام و  ۷صادره،  یتوســـط را
شده است، خاموش  لیتبد میعظ یرا که به آتش ییهاجرقه را که به شعله و شعله نیا دیتوان یشما نم«در دادگاه گفت:  یاعـــــدام

 «.دیکن
. سرانجام دادگاه،  تحت فشار دیسازمانها گردمردم و کارگران، احزاب و  انیدر م یادیز یاعتراض یدادگاه، باعث واکنشها یرا اعالم

 ۵کرد و  ینفر در زندان به ظاهر خودکش کیداد،  لیحکم دو نفر را به حبس ابد تقل ع،یوس یزشهایاعتراضات و خ ،یالمللنیافکار ب
 .داعدام شدن گرینفر د
در سراسر » روز کارگر«ه هر سال را به عنوان شد و روز اول ماه م لیتشک سیدر پار» کارگران  یالمللنیکنگره ب« از سه سال  پس

 یسر فصل در جنبش کارگر کیخون آنان و به عنوان  ختنیو ر کاگویبا کشتار کارگران ش» روز کارگر« بیترت نیجهان اعالم نمود. به ا
 .دیبه ثبت رس

و مجالس جشن  یباختگان، تظاهرات سراسرخاطره جان ضمن بزرگداشت رانیهر سال، کارگران و زحمتکشان سراسر جهان و ا نکیا
کارگران، تبلور اراده   یجهان یروز، به عنوان روز اتحاد و همبستگ نی. اسازندیخود را  مطرح م یهابود برگزار نموده و خواسته ادیو 

 شیسرنوشت خو نییو حق تع یآزادعدالت و  ییستم و سرکوب و برپا ریوبند و گسستن زنج دیاز هرگونه ق ییرها یو عزم آنان برا
 .باشد یم

هستند، که روزانه  یاسیو س یاقتصاد یهادر بحران رانگریدزد و و یتیغارت و چپاول حاکم انیقربان نینخست یرانیکارگر ا ونیلیم ۱۴
 یاز برگزار ران،یکارگران اسال است که  ۴۰. شودیو حقوق معوقه کمرشان خم م روین لیسرکوب، اخراج، تعد ،یکارفرماساالر در چرخه

 .محروم هستند شیخواستها و مطالبات خو انیب یمستقل و آزاد برا یمراسم و جشن ها
بعنوان  یکارگر یکاهایو سند یصنف یهاتشکل لیاز حق تشک یضدمردم یتیهاست به خاطر وجود حاکمسال یرانیا کارگران
ها و انجمن کاها،یسند ابیرو است که در غ نیمحروم هستند. از هم شیمطالبات خو تیریو مد یسازمانده یبرا یاپشتوانه

اند که در عصر بارها اعالم کرده یاعتراض از آنها گرفته شده است. فعاالن کارگر وحق اعتصاب  ،یآزاد و مستقل کارگر یهاهیاتحاد
 هیفق تیحاکم فاسد در نظام وال یاثروت )که عدهاز انباشت  یکار، در کنار کوه یدانش و بارآور تیظرف ها،یتکنولوژ یآسارشد غول

 .است رانیحق مسلم کارگران ا ،موجود جهان متمدن یمشغول غارت آن هستند(، رفاه با استانداردها
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کارگران و  ندگانی. با حذف نماکنندیرا ممنوع م یابیو تشکل اندازندیکارگران آگاه و زحمتکش را به زندان م ندگانینما ران،یا در
 .شده و مزدور را در راس مبارزات کارگران قرار دهند ریاج یادر تالشند تا عده هودهیکردن آنها ب نینشخانه

 یادهایاند. فرکرده ادیفر یو در هر کارخانه و کارگاه رانیو همواره مطالبات خود را از هر گوشه ا دهیرا برنتاب نیا رانیکارگران ا اما
روزه  ۲۸هفت تپه با استمرار  شکریو کارگران ن یروز متوال ۳۸ یستمگر و درود بر کارگرِ  کارگران فوالد اهواز ط حق طلبانه مرگ بر

 .مدعا است نی، گواه ا۹۷ سالآنان در 
 بازتاب قیطر نیکه از ا میو خرسند میریگیرا جشن م» کارگر رانیا تیسا« سیسال تاس نیدهم نیهمچن بهشتیارد ۱۱ روز

سالها با دردها و مطالبات کارگران،  نیکارگر، در ا رانیا تی. دست اندرکاران سامیابوده رانیکارگران و زحمتکشان ا یطلبحق یصدا
هستند، همراه شده و اخبار اعتراضات کارگران را در  شیکه خواستار حقوق حقه خو رانیجامعه ا شاراق گریدستفروشان، کولبران و د

کارگر را به عموم کارگران و زحمتکشان جامعه  یکارگر، روز جهان رانیا تیاندرکاران ساو دست رانیاند. مدعموم قرار داده اریاخت
 .ندیگویم کیتبر رانیا

 یو فقر و نابرابر ضیبا ستم، تبع ریگیفعال و پ یامبارزه یبرا یرا به همبستگ رانیروز اول ماه مه، عموم کارگران و زحمتکشان ا در
 .میخوانیفرا م یتا کسب آزاد ه،یفق تیدزد و غارتگر وال تیدر حاکم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 

 
 

 
 

شدن رفاه کارگران شتریتا ب یکارگر یهاتشکل شی؛ از افزا یپوچ حسن روحان یادعاها  
 

 

 
 

 یدرصد ۱.۶ یشیافزا یدر دولت و یکارگر یهاشد که تشکل یمدع ۹۸ ماهبهشتیخود در روز دهم ارد یدر سخنران یروحان حسن
 ».داشته، موجب افتخار دولت است شیدرصد افزا ۱.۶دولت  نیدر ا یکارگر یهاتشکل نکهیا«داشته است. او گفت: 

 یهاتشکل لیتشک رانیکارگران در ا یشگیو هم یکه خواست اصل زندیحرف م یکارگر یهاتعداد تشکل شیاز افزا یطیدر شرا او
 ،یریهمواره در معرض فشار، دستگ یهرگز پاسخ نگرفته و فعاالن کارگر یاسالم یکه در نظام جمهور یده؛ خواستبو یمستقل کارگر
آن را جزء افتخارات دولت  یکه و شیافزا نیروشن است که منظور از ا یکارگران به خوب ی. براداناعدام قرار داشته یشکنجه و حت

 .ستین تیو وابسته به حاکم یشیفرما یهاجز باال بردن عدد ارگان یزیخود دانسته، چ
 نیمقدم ا قهیاند، وظاستبداد و استثمار اندوخته تیسال حاکم ۴۰ یدر ط رانیکه کارگران زحمتکش ا ینیبه تجربه تلخ و خون بنا

 .کار بوده است یهاطیمح گریها تنها سرکوب اعتراضات کارگران و کنترل روزمره آنان در کارخانجات و دارگان
 یهاهمان تشکل قیخود تنها از طر یهاخواست انیاعتراضات کارگران، آنها را به ب یبا مشخص کردن کادر و چارچوب برا یروحان

 یهابه دنبال منافع خود باشند و تشکل دیبا یصنف یهاتشکل قیکارگران از طر میمعتقد«باره گفت:  نیوابسته فرا خواند. او در ا
  ».مختلف دفاع کنند یهادر بخش گراناز منافع کار دیبا یکارگر
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در پهنه  یدالر اعالم کرد. اما کارشناسان رسم اردیلیم ۴۰پرداخت و آن را  رانیا یرنفتیصادرات غ یینمابه بزرگ نیهمچن یروحان
 .اندنقل کرده گرید یارا به گونه هاتیاقتصاد، واقع

 .قرار گرفته است رانیا یصادرات یسر راه کاالها یجد ییهابیدهد که آس ینشان م یاتصادر یکاالها بیترک یبررس
اختصاص دارد  نییبا ارزش افزوده پا ییو کاالها هیهنوز به مواد اول رانیاز صادرات ا یاکه بخش عمده دهدیم ها نشانگزارش نیآخر
  یواردات یهر تن کاال متیشود؛ چرا که فاصله ق یم یاقتصاد تلق ریپذ بیاز کارشناسان، خود نقطه آس یاریامر از منظر بس نیو هم

 یصادرات یتا سه برابر هر تن کاال ۲.۵به  کینزد یمتیق یواردات یباالست و هر تن کاال اریهنوز بس رانیاز ا یدراتصا یبا هر تن کاال
 .دارد

 باشد،یکه فرش، زعفران و پسته جزء آن م یبه فهرست یدیجد یکاال ،ینفت ریغ یصادرات یکاالها انیگذشته، در م انیطول سال در
 .افزوده نشده است

بود که صادرات  یحاک ۹۷گمرک در آذرماه سال  یبه نفت وابسته است. آمارها دایهمچنان شد رانیا ینفت ریصادرات غ نیهمچن
به  کیدر هشت ماه قبل از آن نزد رانینه اکه متوسط صادرات ماها یاست، در حال دهیدالر رس اردیلیم ۱.۸۶به حدود  رانیا یرنفتیغ

 .دالر بوده است اردیلیچهار م
قرار  یرنفتیآن را در سبد صادرات غ رانیاست که ا یگاز عاناتیمربوط به توقف صادرات م یرنفتیاز افت صادرات غ یاعمده بخش

 .دادیم لیرا تشک رانیا یرنفتیچهارم کل صادرات غ کی ۹۶تا سال  یگاز عاناتی. مدهدیم
 یهامیآبها، در تحر یو آن سو گانیو دخالتش در امور همسا گرید یکشورها یشعار نابود لیبه دل رانیا کهیو در حال یتیموقع نیچن در

 .است یدرآمد ارز شیافزا جهیمنطقه و جهان و در نت یتصاحب بازارها الیدر خواب و خ یمنگنه شده است، روحان جانبه همه
 کمرشکن یهامیتحر هیکاال در سا تیفیک شیافزا درخواست

 شیافزا یمفهوم اقتصاد» .میده شیرا افزا تیتا چند برابر، ظرف ،یکار یهافتیش شیبا افزا دیبا«کرد:  حیزمان تصرهم یروحان
 یرانیمعنا که تاوان کار دولتمردان را همچنان کارگران ا نیبه ا ست؛یجز استثمار مضاعف کارگران نبوده ون یزیچ ،یکار یهافتیش

 .بپردازند دیبا شانقوقمتناسب در ح شیبدون افزا
از موسسات  یاریهم به واردات وابسته است و بس ییمواد غذا دیتول نهیدر زم یحت رانیکه ا تیواقع نیا یاز رو دنیبا پر یروحان حسن

از  یساخت محصوالت خود با مشکل مواجه هستند و بخش قابل توجه یو برا هیمواد اول هیهت یبرا ها،میتحر لیو کارخانجات به دل
 .شده است دیتول تیظرف شیخواستار افزا یوهم یااند، به گونهنابود شده رانیاستان ا ۲۸در  لیس لیبه دل یمحصوالت کشاورز

آنان گفت که کارگران  شتیاسفناک مع طیکارگران در دولت خود، بدون توجه به شرا یرفاه لیامکانات و مسا شیبا دم زدن از افزا او
خواهد داشت. او اما  یانجام شود، محصول بهتر هیباشند؛ چرا که هر چه کار با نشاط و با روح دواریخود ام یزندگ ندهینسبت به آ دیبا

افتاده و سرکوب اعتراضات، چگونه و عقب نییپا یهاو حقوق ینبا نشاط را در حالت تورم، گرا هیروح نیا رگراننداد که کا حیتوض
 کسب کنند. دیبا
 
 
 
 
 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 

 
 مدافع کارفرما یتیحما نیبا قوان دهیدبیکارگران آس یطاقت فرسا طیشرا

 

 
 

 بیخود را در قبال کارگران آس یاجتماع یهاتیو مسئول فهیوظ کنند،یم مهیب یوقت ایدن یدر کشورها یفعال کارگر کیگفته  به
و  کنندیفقط برگه حادثه پر م یو یکارگر، برا یدگیدبیبه وجود آمده بعد از آس طیپس از شرا رانیاما در ا دهند؛یانجام م دهید

 .کنندیپر نم دهیدبیکارگر آس یبراهم برگه حادثه  یکنند و در مواردیطرف م مهیکارگر را با ب
تحت  ایو  دیآیبه وجود نم یدیتول یکار در واحدها طیمح یمنیو بهداشت و ا یحفاظت فن تهیکم رانیت که در ااس نیکار ا نیا علت

 .کندیم تیفعال تیریفشار مد
 دهیدبیپس کارگران آس شود؛یو برگه حادثه پر نم کندیاوقات کارفرما گزارش حادثه رد نم یکه بعض ین فعال کارگری می گویدا

 .درمان را خود بپردازند یهانهیمجبورند هز
 مهیب کیدرمانش را بپردازد؛ اما متأسفانه با  یهانهیهز دیکارفرما با رود،یم مارستانیاز کار به ب یکارگر در اثر حادثه ناش یوقت

 .اندازدیم کیبروکرات یهاچالهاهیو آنها را به س شودیمشکالت کارگران نم ِریگیکارفرما پ ،یمدن تیمسئول
اند که اگر که نقص عضو شده، گذاشته یکارگر یپا یجلو یکنند؛ اما مراحل تیشکا دیبا دهیدبیکارگران آس یطیشرا نیچن در

کند، اداره کار بازرس بفرستد، درصد  تیبه اداره کار شکا دیتا دو سال ممکن است طول بکشد. با یکیبخواهد به حق خود برسد، 
 .… کارفرما مشخص شود و ریتقص

 .دهندیماجرا انجام نم قتیحق افتنی یبرا یدرست قاتیو تحق دهندیکارفرما نظر م یهابازرسان براساس گفته یبرخ نیهمچن
کارگران کمک کند و کارگران اصاًل به  یآور درمانسرسام یهانهیزمان بتواند به هز نیتروجود ندارد که در کوتاه یقانون نها،یبر ا عالوه

 .شودیم یو دادگستر مهیکارگر آواره اداره کار، ب نیبنابرا رسند؛یحق خود نم
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 کارگر و کارفرما نیحوادث ب ریتقص میتقس

 

 ی. اگر کارفرما پرداختشناسندیکارفرما را مقصر م یکارگر و درصد یدرصد زنند؛یحوادث را درصد م من،یرایغ یهادر کارگاه اغلب
 تیآن مصون یموارد آنقدر سخت است که ط نیشود؛ همه ا لیتشک ییکند و پرونده قضا تیشکا یبه دادگستر دینداشت، کارگر با

 .شودیم ادیز یلیکارفرما خ
 دیبا کندیکار م یکه در کارگاه یهر کارگر دیگویم«به صراحت  دیآن را د توانیکاغذ م یکه فقط رو یبندمیقانون ن نیهم حال

بهداشت کار با مدرک،  ندهینفر به عنوان نما کی دیانجام شود. هر کارگاه با یادوار شاتیکارفرما، آزما نهیاو به هز یسال برا کیالاقل 
 .شودیاجرا نم نیقوان نیا اام» داشته باشد.

است که اگر به ضرر  یعیطب یلیبا کارفرما دارد و خ نیقرارداد موقت با مدت مع کیکار هم  طیبهداشت مح ندهینما نها،یبر ا اضافه
 .کنند کاریاز کار ب توانندیبزند، او را هم م یکارفرما حرف

 نیو حفاظت بهداشت ا یفن تهیکم فهیکارگر شده، از نظر قانون وظ یماریکار منجر به ب طیمح طیقانون اگر مشخص شود که شرا طبق
 یویر ای ییکه کارگر به خاطر کار، مشکل شنوا نندیبب شاتیآزما یو اگر ط شودیقانون اجرا نم نیبدهد. ا رییاو را تغ یاست که جا

 .به او پرداخت کنند یالسعحق ایدهند  ریی. چه برسد که محل کار او را تغکنندیکرده، او را اخراج م دایپ
 دهدیم یکاریب مهیپرداخت شده، ب مهینسبت به حق ب یاجتماع نیو سازمان تأم شودیم کاریاز کار ب هایماریکارگر به خاطر ب نیبنابرا

 .به ارث برده است یدیکه از آن کارگاه تول یایماریو ب ماندیپس کارگر م
حق کارگر را چنان  یایهم اح یو بخش شودیاجرا نم یاز آنها به درست یهستند که بخش ینیقوان یبازندگان ناکارآمد شهیهم کارگران

 .شودیخود منصرف م از مواقع کارگر خسته شده و از دنبال کردن پرونده یاریکه در بس کندیم کیبروکرات ریمس ریدرگ
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 ماه اردیبهشت یاخبار کارگر                     
 
 

 
 
 

 یدر اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزد زدبافی یاعتصاب کارگران کارخانه نساج
کارخانه، نسبت  نیماه، با تجمع در محوطه ا نیفرورد ۳۱روز شنبه  زدبافی یکارخانه نساج کارگران

اقدام  دنیاعتراض کردند. کارگران معترض با دست از کار کش شانیبه عدم پرداخت معوقات مزد
 .کردند یتجمع اعتراض کیبه 

ماه دستمزد  ۲۰ افتیخواستار در ،یتجمع اعتراض نیا ییبا برپا زدبافی یکارخانه نساج کـارگران
که  زدبافی یاست که کـارگران کارخانه نساج یادآوریمعوقه خود شدند. الزم به  یایمزا ریو سا
 هستند. یسال سابقه کار ۲۷تا  ۱۹ یدارا یتجمع شرکت داشتند همگ نیدر ا

 مصدوم ۱۱سواد کوه با » کارسنگ«در معدن زغال سنگ منطقه  یسوزآتش
در معدن زغال  یسوزادثه آتشوقوع ح ۹۸ماه  نیفرورد ۳۱روز شنبه  یافتیبه گزارش در بنا

گزارش آمده است  نینهاد. در ا یمصدوم برجا ۱۱سواد کوه مازندران، » کارسنگ«سنگ منطقه 
داخل تونل و دود  یکابلها یعصر روز شنبه رخ داد، بر اثر اتصال ۱۷:۳۶حادثه که ساعت  نیکه ا
 لیشده و به دل تیموممعدن بودند، دچار مس نیمعدنکار که مشغول کار در ا ۱۱ آن،از  یناش

 کردند. دایپ یاستنشاق دود، مشکالت تنفس
 یکارگران ساختمان یزندگ طیو تار شرا رهیانداز تکارگران و چشم مهیحق ب شیافزا

قرار داده است.  یکارگران را مورد بررس مهیحق ب شیدر شهر سنندج افزا یاز فعاالن کارگر یکی
 یطبقه یاسفبار زندگ طیگفته شده است که امسال بدون در نظر داشتن شرا یبررس نیدر ا

 .اندداده شیتومان افزا ۱۵۳۰۰۰به حدود  یدرصد۵۰ شیآنها را با افزا مهیکارگر حق ب
با رقم  یکارگران ساختمان مهیکارگران ، حق ب مهیحق ب شیافزا نیاز ا شیچند سال پ کهیحال در

هر  یدیام یهاآمده است، در آن زمان روزنه یبررس نیطور که در اتومان آغاز شد و آن ۲۱۵۰۰
 بخشد. انیآنان را پا یافقیاز ب یبخش دیچند کوچک را در دل کارگران باز نمود که شا

 باغچمک بم یروستا یاهواز و اهال ۵منطقه  یکارگران شهردار یادامه تجمع اعتراض
 اهواز ۵منطقه  یکارگران شهردار یاعتصاب و تجمع اعتراض تداوم

اهواز در اعتراض به عدم  ۵منطقه  یاز کارگران شهردار یماه، جمع بهشتیارد ۵پنجشنبه  روز
 .کردند یتجمع اعتراض کیو اقدام به  دهیمعوقه خود دست از کار کش یپرداخت دستمزدها

ها در زباله یاز جمع آور یباشند، با خوددار یماه دستمزد معوقه خودم ۳ یکه دارا معترضان
 مطالبات معوقه خود شدند. هیکل افتیسطح شهر خواستار در

 یآهن کشور نسبت به عدم پرداخت مطالبات مزدراه یفن هیاعتراض کارکنان خط و ابن
مشترک به عدم پرداخت مطالبات  یاهیانیآهن سراسر کشور در براه یفن هیخط و ابن کارکنان

 کیکه  ندیگویآهن کشور مراه یفن هیهمکاران خود اعتراض کردند. کارکنان خط و ابن یمزد
 !مینان ندار دیآب و برق و خر شیپرداخت ف یبرا الیر

آهن سراسر کشور راه یفن هیاز کارکنان خط و ابن یآهن، جمعپرداخت دستمزد کارگران راه عدم
 اعتراض کنند. رعادالنهیغ یهاهیور نیبه ا یاهیانیرا بر آن داشته تا با صدور ب
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 شهرها  ریکارگر در تهران و سا یکارگران به مناسبت روز جهان یتجمع اعتراض
 

 بهشتیارد ۱۱اقشار در مقابل مجلس در روز چهارشنبه  گریکارگران و د یبر تجمع اعتراض عالوه
اقدام  یشتیو مع یدر اعتراض به مشکالت صنف زی، کارگران در مقابل خانه کارگر تهران ن۱۳۹۸

 .کردند یبه تجمع اعتراض
با مشارکت فعاالن  یکارگر اقدام به تجمعات اعتراض یدر روز جهان بهشتیارد ۱۱صبح  کارگران

مرگ بر ستمگر مرگ « کشور کردند. شعار کارگران از جمله  یشهرها گریدر تهران و د یکارگر
و   »یفالکت عموم ،ینجوم یهایدزد« ،»ونیلیم ۲حقوق مان  یونیلیاختالس م«، »بر ستمگر

 بود.» حق مسلم ماست ینان کار آزاد«
 کشته ۴۳با  ورتیسالگرد انفجار معدن زغال سنگ زمستان  نیدوم

به  ورتیانفجار معدن زغال سنگ زمستان  ،۹۶ماهبهشتیارد زدهمیدر س شیسال پ دو
کارگر جان خود را از دست  ۴۳منجر شد. در آن حادثه،  کارگران معدن یدلخراش برا یاحادثه

معدن زغال سنگ  انفجار .شدند مارستانیب ینفر از کارگران مصدوم و راه ۷۵به  کیدادند و نزد
 بهشتیارد ۱۳ خیاست که در تار ریاخ یهاحادثه کار در سال نیتردردناک ورت،یزمستان 

 را در بهت و ماتم فروبرد. رانیلستان مردم ادر استان گ ورتیمعدن  ختنیرخ داد. فرور ۱۳۹۶
 آهن شاهرود اعتصاب کارگران راه

 تیحکا ۹۸ بهشتیارد۱۵ کشنبهیاز اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود در روز  یافتیدر یخبرها
شان چند ماهه مهیدارد. اعتصاب کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و حق ب

که تراورس وارد منطقه شاهرود شده  شیشود که از دو سال پ یم خاطرنشان.صورت گرفته است
 .کرده است یکارگران خوددار نیاز پرداخت سنوات ا

 .اندکرده یسراسر یاقدام به اعتراض گریکارگر، کارگران راه آهن بار د یآستانه روز جهان در
 وانیکارخانه ک یکارگران اخراج یتجمع اعتراض
در  وانیک ییغذا عیکارخانه صنا یتن از کارگران اخراج ۳۵ماه،  بهشتیارد ۱۷روز سه شنبه 

با خواست بازگشت به کار صورت  یکارگران اخراج یهمدان اقدام به تجمع کردند. تجمع اعتراض
 .گرفت

 کارفرما از کار اخراج شده میماه امسال با تصم نیفرورد ۲۸کارگران که روز چهارشنبه  نیا
 یمطالبات صنف ریگیدر اداره کار شهرستان همدان، پ تیگذشته با طرح شکا یروزها یبودند، ط

 به آنها نداده است.  یپاسخ روشن چیتاکنون ه زیاداره کار ن یاند؛ ولخود شده
 در تهران ریمجدد کارگران شرکت متان یتجمع اعتراض

 یرویانتقال ن راتیتعم یاز کارگران شرکت مهندس یجمع ماه،بهشتیارد ۱۸روز چهارشنبه  
به مطالباتشان، در  یدگیسشرکت و عدم ر نیکارگران ا لی(، در اعتراض به تعدریتهران )متان

 دست به تجمع زدند. رویمقابل ساختمان وزارت ن
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 یتپه و سرکوب و بازداشت آنها توسط ماموران انتظامهفت شکریاعتصاب کارگران ن

 

شان روز مطالبات گریو د ایتپه بدنبال نپرداختن به موقع حقوق و مزاهفت شکریکارگران ن
در اعتراض  نیتپه همچندست به اعتصاب زدند. کارگران هفت ۹۸ماه  بهشتیارد۱۹پنجشنبه 

 .ندمقام شرکت دست به اعتراض زد میکار و باز گشت قا یاسالم یشورا یبه ادامه کار
کارگر شرکت  ۲۰کم ه کارگران در محل کارخانه ، دستطلبانحق یحرکت اعتراض نیا بدنبال

 بازداشت و احضار شدند. تیامن سیهفت تپه توسط پل شکرین
 دهندیدر اردکان به تجمع اعتراض خود ادامه م ونیرانندگان کام

ماه در اعتراض  بهشتیارد ۱۸در شهرستان اردکان روز چهارشنبه  ونیاز رانندگان کام یجمع
 .زدند یخود دست به تجمع اعتراض یدستمزدهابه کاهش 
خود در امتداد هم، عالوه بر کاهش  یهاونیتجمع و پارک کردن کام ییبا برپا  معترضان

آن  عیو عدم توز کیالست متیق یگران ،یدکینرخ قطعات و لوازم  شیدستمزد، نسبت به افزا
 مشکالت خود اعتراض کردند. ریبار، عدم نظارت و سا عیرانندگان، نحوه توز نیب

 کار یفرساطاقت طیبودن دستمزدشان در شرا نییاعتراض کارگران خباز به پا
قشر از کارگران  نیو اعتراض ا یکارگران خباز موضوع بحث و جدل فعاالن کارگر نییپا مزد

سال  ۵ ینان ط تیمزد خبازان، ثابت ماندن قم شیعدم افزا یهااز بهانه یکیکشور شده است. 
 .گذشته عنوان شده است

 شوند،یمتحمل م ییتنور نانوا یهاکه کارگران خباز در برابر زبانه یاز رنج ییگزارش با رونما کی
آنها را  یسالمت ،یینانوا یکارگران خباز در کنار آتش تنورها یساعت از زندگ ۱۰نوشته است که 

 .بلعدیصورت روزانه در خود فرو مبه
 مجوز افتیدر ادیز یهانهیمشهد نسبت به هز دارانبوسینیم یحرکت اعتراض

 بوسینیاز م یری، شمار کث۹۸ ماهبهشتیارد ۲۵صبح روز چهارشنبه  ،یافتیبه گزارش در بنا
تردد  یبرا یمجوز از سازمان اتوبوسران افتیدر یهانهیمشهد در اعتراض به باال بودن هز داران

 .کردند یحرکت اعتراض کیاقدام به  هاستگاهیدر ا
و اعتراض  افتهیشهر حضور  نیمعترض صبح روز چهارشنبه در بلوار شاهنامه ا دارانبوسینیم

 اعالم کردند. شیافرا نیبه ا خور را 
 نفت ریبه وز ینامه اعتراض کنند؛ینان خشک جمع م هیدر عسلو یکارگران اخراج

خطاب  یاعتراض یادر نامه یپارس جنوب یتن از کارگران اخراج ۲۶۳ یافتیگزارش در هیپا بر
خود، ضمن  در نامه یکارگران اخراج نیا.نفت، به طرح مشکالت خود پرداختند ریبه وز

و در  دیبدون شک شما هم، فرزند دختر و پسر دار«اند: شان، نوشتهمشکل یریگیدرخواست پ
نفر از جوانان  ۲۶۳به  بی[ قر]ما د؛یادهیهستند. قصه ما را حتما شن یدر حال زندگ یجامعه کنون

 زین یبعضًا مشاغل نیتا قبل از ا دامکه هرک میهست یدانشگاه یعال التیاستان بوشهر با تحص
فراوان، آن مشاغل را ترک گفته و کمر همت جهت خدمت در  یهاکه بنا به وعده میاداشته

 .میصنعت نفت بسته بود
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 اخبار کولبران

 

 ینظام یروهاین میمستق کیشل یکولبر اهل سردشت در پ کیقتل 
 نیکولبر اهل سردشت ح کی، ۹۸ ماهبهشتیروز دوشنبه دوم ارد ده،یگزارش رس براساس

ساله و  ۳۵قرار گرفته و در دم جان باخت. او ینظام یروهاین میمستق کیهدف شل یکولبر
 کیطاهر درانگ را مورد شل یآقا یبدون اخطار قبل ینظام یروهاین .نام داشت» طاهر درانگ«

 یاند. ونداده لیاش تحوبه خانواده یکولبر متأهل و تاکنون جسد و نیقرار دادند. ا میمستق
 از توابع منطقه آالن سردشت بود.» سنجوه« یاهل روستا

 کولبر اهل شهرستان سلماس  کیبه  ینظام یروهاین میمستق کیشل
از کولبران در دهستان  یگروه ماه،بهشتیارد ۱۴بامداد روز شنبه  ،یافتیگزارش در مطابق

 روهاین نیا کیشل یقرار گرفتند و در پ ینظام یرهاین کیشناتال از توابع سلماس هدف شل
 شده است. یزخم میساله فرزند عبدالکر ٢۴ یمحمد نیکولبر به نام رزگ کی

 نوسود ها و اموال کولبران در مرزکولبر و ضبط اسب کیقتل 
سپاه  یروهاین نیاز کولبران در مرز نوسود در کم یگروه ماه،بهشتیارد ۱۸روز چهارشنبه  

 .داشت یکولبر را در پ کیقتل  روها،ین نیا زیو گر بیو تعق کیاند که شلپاسداران افتاده
کالش از توابع شهرستان  یساله اهل روستا ۵٠ زادهیموس یکولبر جان باخته هاد تیهو

 جوانرود اعالم شده است.
 در مرز بانه ینظام یروهاین میمستق کیشل یدر پ گریکولبر د کیقتل 

کولبر اهل شهرستان بانه را هدف قرار داده و او را  کیخود  میمستق کیبا شل ینظام یروهاین
 .به قتل رساندند

کولبر به نام  کی، ۹۸ ماهبهشتیو هشتم ارد ستیخبر، شامگاه روز شنبه ب نیاساس ا بر
 کیاز توابع بانه بر اثر شل فیس یکان یاهل روستا دیفرزند محمدرش یزیمحمدرسول عز

 .جان باخت ینظام یروهاین میمستق
 
 

  یممستق یکبر اثر شل یرانشهردو کولبر اهل شهرستان پزخمی شدن 
 یگروه یبه سو یرانشهرپ یلوهدر س ینظام یروهاین ۱۳۹۸ ماهیبهشتارد ۲۹ یکشنبهروز 

ناصر   یهاآن دو کولبر که پدر و فرزند هستند با نام یجهاز کولبران آتش گشودند که در نت
شدند. آن دو اهل شهرستان  یزخم پورینیو محسن حس پورینی)جهانبخش( حس

 ر کردستان هستند.یرانشهپ
 

 
 
 

 
 



  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 

 دستفروشان اخبار
 شیکه تمام زندگ یو بساط یبه دستفروش محروم و واژگون کردن گار یخو یماموران شهردار انهیحمله وحشفیلم 

 رو ادهیاست در وسط پ
 یحمله ماموران وحشدر این حمله 

دستفروش  کیبه  یخو یشهردار
و  یگار شیمحروم که تمام زندگ

است که با آن نان شب  یبساط محقر
 نیخود و خانواده اش را تام یو زندگ

 .دیکن یکند را مشاهده م یم
 یبا سنگدل یخو یشهردار ماموران
پناه را  یدستفروش ب نیا یتمام گار

کنند.  یرو واژگون م ادهیدر وسط پ
ماموران  ندیب یدستـفروش هم که م

و  هیسنگدل دارند همه سرما
برند به اعتراض  یم نیرا از ب شییدارا
 یادیاما متاسفانه کار ز زدیخ یبرم
 ….جام بدهد تواند ان ینم

 /6YJPiR2https://bit.lyلینک فیلم حمله وحشیانه ماموران شهرداری خوی به این دستفروش محروم : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2YJPiR6


  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 اخبار کودکان کار
 

 است ترنیکه از خودش سنگ یحمل بار یشب برا یکیکودک کار در تار کیدردناک تالش  اریصحنه بس -تهران
کودک کار در  کیدردناک صحنه  پیکل نیا در
 یتهران را مشاهده م ۷شب در منطقه  یکیتار
از درون  عاتیضا یکه بعد از جمع آور دیکن

خواهد آنها را منتقل کند.  یزباله م یسطلها
هم قد  بایکه دارد تقر یعاتیحمل ضا یگون

 یتواند که گون یدر ابتدا نم یباشد. و یخودش م
بار و با  ریبا نشستن ز تیرا بلند کند اما د ر نها

به خودش موفق به بلند کردن  یجسم  ادیفشار ز
 .شود یم عاتیپر از ضا یگون

 کی ایتک نمود و  کیصحنه دردناک  نیا التبه
هر  یدیترد چیو بدون ه ستین یموضوع اتفاق

 شود. یتکرار م هنمانیروز و بارها و بارها در نقاط مختلف م
 /6I5VUC2https://bit.ly   لینک فیلم این صحنه دردناک :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://bit.ly/2VUC5I6


  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 ایرانو زحمتکشان کارگران 
مربوط سایت ایران کارگر را در محیط های اجتماعی زیر دنبال کنید و از آخرین خبرهای 

 مطلع شوید: به کارگران؛ کولبران و دستفروشان در ایران
 
 
 
 

 

 http://bit.ly/2EmIHq3  :پیج
 

 
 توییتر:

@irankargar 
 

 
 بالگ :و
 

http://irankargar96.blogspot.ca 
 

 کانال تلگرام:
  

@irankargar96 
 

 یوتوب :
 

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

http://bit.ly/2EmIHq3
http://irankargar96.blogspot.ca/
https://www.youtube.com/c/irankargarvideos

