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 سالگرد آن نیو سوم ستیسنگ سنگرود در بباخته در انفجار معدن زغالکارگر جان ۲۰ ادیبه 

معدن،  نیبا حادثه تلخ انفجار در ا ۱۳۷۶کمر راست نکرده بود که در سال  ۶۹خرداد سال  ۳۱از زلزله  سنگ سنگرود هنوزمعدن زغال
 یو حت یداخل یهامارستانیمجروح شده و به ب دیگر همکارگر  ۵۰در دم جان خود را از دست دادند و حدود  زحمتکشکارگر  ۲۰

 .خارج از کشور فرستاده شدند
 .مرگ افتادند نیبه دل معدن رفته بودند، در کم هایشانخود و خانواده یلقمه نان برا کیامرار معاش و کسب  یکه برا یکارگران

معدن دچار  نیهزار کارگر ا کی به بیقر شتیماهه آن، مع ۱۷ یلیبا تعط ۷۶سنگ سنگرود در سال از حادثه انفجار معدن زغال پس
 .فرود آمدمعدن  نیا کرهیبر پ یلیهر تعطدهه، ْم نیکاسته شد تا بعد از چند شیروهایرفته از نو رفته دیفراز و فرود گرد

 نیتام یهاو شرکت مانکارانیهجوم پ دن؛یدست به دست چرخ ؛یبه بخش خصوص یواگذار د؛یاز راه رس یواقع بتیآن مص یدر پ اما
نفر در  صدیاز س شی، ب۹۳کارگر داشت، در سال  ۵۰۰۰ یکه روزگار یشرکت یلیانحالل و تعط تیهمان دالالن انسان و در نها ای روین

 .آن شاغل نبودند
 گرایید. یرانیچهل ساله کارگران به و یشد و خاطرات س لیاش تعط یشد، ساکنانش کوچ کردند، مدرسه شبانه روز لیکه تعط معدن

 ورتیاز حادثه معدن زمستان  یادی
در معدن  ۹۶سال  بهشتیارد ۱۳روز این حادثه  .میمصدوم کن ۸۳کشته و  ۴۳با  ورتیهم از حادثه معدن  یادیکه  ستیمناسبت ن یب
 .رخ داد نیزم یمتر ۱۵۰۰تا  ۱۲۰۰در عمق  یواقع در استان گلستان در اثر تراکم گازها انفجار ورتی
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رغم اما به  لیتعط یچند ماه یشدند و معدن برا یکارگر هم زخم ۸۳و  دیکارگر انجام ۴۳حادثه به مرگ  نیا
 .و کار در آن از سر گرفته شد ییهشدارها مجددا بازگشا

هوا و باالبودن  هیبر وجود مشکل تهو یمبن یها و اسنادو معادن مجلس نشان داده شد که گزارش عیصنا ونیسیکم قیگزارش تحق در
که منجر به از  نشد یها توجهآن وجود داشته؛ اما به ۱۳۹۵و  ۱۳۹۴، ۱۳۹۳معدن مربوط به سال  یهانامطلوب در تونل یدرصد گازها

تن از کارگران معدن گردید. بی توجهی هایی که در هیچ نهاد یا ارگان این حاکمیت دنبال نمی شود. علت هم  ۴۳دست دادن جان 
 روشن است: جان انسانها هیچ ارزشی برای حاکمان کنونی ندارد.

مطالبات اعتصاب کردند؛ اما نه تنها  قیدستمزد و تعو یمعدن، کم ودنب منیبارها در اعتراض به ناا ۸۵از سال  ورتیمعدن  کارگران
 .از آنان احکام زندان گرفتند ینگرفتند، بلکه سرکوب شدند و برخ یپاسخ

 یسازمنیدر ا یاز انفجار به هشدارها و اعتراضات کارگران توجه کرده بودند و نه پس از انفجار اقدام جد شیوزارت کار نه پ مسئوالن
 .اندمعدن انجام داده

روز پس  ۲۰شود تنها  لیماه تعط ۶که قرار بود بعد از حادثه انفجار وابسته به بسیج سپاه پاسداران است زغال سنگ آزادشهر  معدن
 شد. ییکارگران انجام شده باشد بازگشا شتیمع تیو بهبود وضع یمنیا تیجهت بهبود وضع یاز انفجار بدون آن که اقدام جد
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 به عراق رانیعامل مهاجرت کارگران ا یسقوط شتابان پول مل
 

 یبه طور محسوس ۹۸به عراق از سال  رانیمهاجرت کارگران ا دهیموجب شده تا پد یکارگران ساختمان یکاریو ب یکاهش ارزش پول مل
 .ابدی شیافزا

کتک خوردند.  یعراق یاز بناها آنها چندین نوبت. رندیگیکار م خواهندیم یمتیدر عراق به هر ق یرانیا یبّناها» یافتیگزارش در به
 « .اندرا خراب کرده هامتیو ق کنندیارزان کار م نهایا گفتند،یم یکارگران عراق

کارگر ساده حدود  کیبرابر و  ۳استاد کار حدود  کیدارد.  ریصّنار توف یتومن یاستادکار و کارگر ساده ساختمان یبرا یساختمان کار
 در عراق درآمد دارد.  رانیبرابر ا ۲

روزه،  ۴۰ماه تا  کی یزمان یهاکه دوره ی. کارگرانرودیبه عراق م صاِلیاست شدت فقر وو البته از  شتریدرآمد ب یبرا یساختمان کارگر
 .مانندیم تریهم طوالن یبرخ . البتهدنعراق کار کن گرید یتا در کربال، بغداد، نجف، بصره و شهرها دنکنیرا رها م یخانه و زندگ

 یکه روابط یرانیغربتند! شتاب گرفته است. استادکاران ا اریمجبور به فرار به د یپولیو ب یکاریکه از فرط ب رانیکارگران ا مهاجرت
 .کندیم بشانینص یشتریچون سود ب دهند،یم حیکار در عراق را ترج زیدارند ن هایبا عراق

رفت و آمد، اسکان  نهی. هزمیدهیبه کارگر ساده مزد م رانیما دو برابر دستمزد ا»: دگویچنین می لنایاستادکاران به ا نیاز هم یکی
 «.است لیاست که با ما در پروژه دخ یعراق مانکاریکارگران و خوراک به عهده پ

کرده  دایپ شیدر عراق افزا یکار ساختمان یدالر باال رفت، تقاضا برا متیق یهست که در عراق هستم. از وقت یدو سال»: دیافزایم او
 «.است
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 یسازساختمان
در عراق،  کهیحال . درردیگیهزار تومان م ۲۰هر متر مربع  یکار به ازا یکار و کاش کیسرام رانیدر ا»: دیگویم یکارگر ساختمان کی

 «.شودیهزار تومان م ۹۰تا  ۷۰ نیکه ب دهندیم نارید ۸تا  ۶بابتش 
 نیکه ا ردیگیهزار تومان پول م ۸۰تا  ۷۰ نیب رانیکارگر ساده روزمزد در ا کی. دهدیم حیکار در عراق را ترج ،یرانیکارگر ا قاعدتًا

 .رسدیهزار تومان هم م ۶۰تا  ۵۰مناطق به  یمثل لرستان و مشهد و برخ ییدر استانها متیق
هزار تومان و کارگر  ۳۰۰ یاستادکار روزمزد در عراق روز کیحال  نیدستمزد دارند. با ا رانیتومان در ا ۱۵۰تا  ۱۲۰ نیب زین استادکاران

طور متوسط ماهانه به یتومان و کارگر مزد ونیلیم ۱۵تا  ۱۰ماهانه  زین یهزار تومان درآمد دارد. استاد کاِر متر ۱۵۰تا  ۱۰۰ نیروزمزد ب
 .ردیگیتومان دستمزد م ونیلیم ۵

 انیپا یفقر ب التیتحم
هزار  ۴۰۰و  ونیلیم ۶ سال جاری ماه بهشتیدر ارد یرانیهر کارگر ا شتیکار، سبد مع یعال یشورا یمحاسبات اعضا نیآخر مطابق

رکود  لیبه دل یو کارگر ساختمان دیتومان رس ونیلیم ۲به  تًاینها ۹۸حداقل دستمزد کارگران در سال  کهیتومان بوده است؛ درحال
 ری پیدا کند.اگر کا تازه رد؛یگیهم کمتر م نیبازار مسکن از ا

است. حداقل  نهیگز نیبهتر شتریدستمزد ب یدر ازا یدرآمد دارد، مهاجرت اجبار اشیزندگ یهانهیسوم هز کیکه  یکارگر یبرا
مزد کارگر  کهیدالر بوده است. درحال ۲۹۰بود که حدودًا معادل  افتهی شیافزا ناریهزار د ۳۵۰به  ۲۰۱۸در سال  یدستمزد کارگر عراق

الاقل  یرانیماه، دستمزد کارگر ا بهشتیدر ارد شتیحال با توجه به مقدار سبد مع نیدالر بوده است. در ع ۱۰۰ شیتا چند ماه پ یرانیا
 .دالر باشد ۴۸۱ دیبا

شده  لیتبد ایکارگران دن نیتراز ارزان یکیبه  یرانیکارگر ا، سال شکست ۴۰بعد از  رانیا یبه علت سقوط ارزش پول مل متاسفانه
ناخودآگاه  کهی. بطورکندافزایش پیدا میصدا، روز به روز سر و  یکار در عراق شدت گرفته و ب یبرا یرانیاست و موج مهاجرت کارگران ا

شده  هایرانیا بینص والیت فقیه،از برکات حکومت  نکیکه ا کندیم یتداع انقالب در اذهان یرا در ابتدا رانیبه ا هایمهاجرت افغان
 است.
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 درصد کارگران۴ یتنها برا یشغل تیامن ران؛یبار کارگران قرارداد دائم در اآمار فاجعه
 

 

از کارگران قرارداد  یباروابسته به دولت( آمار فاجعه یکار )تشکل کارگر یاسالم یشوراها یکانون عال رهیمد أتیه سیرئ ،ییخدا یعل
 تی. اکثرکنندیبدون قرارداد کار م ایو  دیموقت، قرارداد سف یدرصد کارگران با قراردادها ۹۰از  شیب رانی. به گفته او، در ادهدیدائم م

 .هستند یشغل تیفاقد امن رانیا رگرانمطلق کا
 نیدر حال حاضر مهمتر یشغل تیامن ،ی. بنا به اظهار وهستند قرارداد و اخراج مواجه دیکارگران هر لحظه با خطر عدم تمد نیا

 .برخوردارند یشغل تیاز امن رانیدرصد کارگران ا ۴کارگران است و تنها کمتر از  مشغله
تا  کیموقت  یا قراردادهاب یها در شغل واحدکارگران را سال انینشده و کارفرما فیمستمر تعر تیمشاغل با ماه رانیقانون کار ا در

ها، همانند دوران در واقع وضعیت کارگران ایران در حال حاضر بدلیل بی قانونی و غارت و چپاول باالیی .کنندیسه ماهه استخدام م
 داری است.برده

 زین یو خصوص یبزرگ دولت یواحدها رانیاند. در اشده ریاقتصاد سراز یرسم ریکارگر به بخش غ ونیلیم میسه و ن ریدو سال اخ در
 .رندیگیروزه را به کار م ستیب یموقت حت یکارگران با قراردادها

جمله  اند. ازکار کرده یروین نشیموقت اقدام به گز یبا قراردادها مانکارانیهاست که به واسطه پسال یموسسات دولت ان،یم نیا در
موقت  یوپرستار که با قراردادها وگاز و معلمنفت ،یعمران یهارگران پروژهکارکنان شرکت مخابرات، کا ،یها هزار کارگر شهردارده

 .کنندیکار م
 .دادیدائم خبر م یدوران قراردادها انیاز مدافعان قرارداد موقت بود؛ او از پا یسابق کار در دولت روحان ریوز ،یعیرب یعل
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کارگران در اعتراضات مستمرشان است. در  یاصل یهااز خواست یکی یشغل تیموقت و امن یقراردادها لغو
موجود،  یهاندارد. همه تشکل یکند وجود خارج تیکه بتواند از منافع کارگران حما یتشکل مستقل رانیا

 هستند. یحکومت دارانهیاستثمار سرما کننده هیو توج کنندیم نیرا تام تیمنافع حاکم
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 هزار تومان ۹۰۰و  ونیلیم ۶خانوار فراتر از مرز سبد معاش 
 

؛ اما اگر سبد معاش خانوار را که داشتند ازین ۹۷خود در سطح اسفند  دیحفظ قدرت خر یهزار تومان برا ۶۸و  ونیلیم ۳به  کارگران
عقب »که  میابییدرم م،یکن سهیمقا یفعل یتومان ونیلیم ۲ یهزار تومان فراتر رفته با حداقل دستمزدها ۹۰۸و  ونیلیم ۶اکنون از 

 !هزار تومان هم گذشته است ۹۰۰و  ونیلیم ۴ از« کارگران یمزد یماندگ
 ماهانه سبد معاش خانوار محاسبات

 ماه و در بهشتیارد یماه، سپس برا نیفرورد یخانوار، ابتدا برا یتا امروز، سبد معاش حداقل ۹۸سال  یاز ابتدا لنا،یبه گزارش ا بنا
 یهایخوراک یو اطالعات رسم رانیتورم مرکز آمار ا یرسم یآمارها زیمحاسبات ن نیکار ا یخرداد ماه انجام شده است. مبنا ت،ینها

 .است رانیپاستور ا تویانست
کارگران،  یشد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزد نییتومان تع ۲۶۲هزار و  ۷۵۹و  ونیلیم ۳خانوار در اسفند سال گذشته،  شتیمع سبد

 قیکار( با محاسبات دق یشوراها یدستمزد کانون عال تهیکم سی)رئ یقیرقم را امضا کردند؛ اما فرامرز توف نیا یو دولت پا انیکارفرما
کارگران به  دیحفظ قدرت خر یکرده و برا دایپ متیق شیدرصد افزا ۵۷، سال جاری ماه نیفرورد یانتهاسبد تا  نینشان داد که ا

 .است ازیتومان مازاد دستمزد نهزار  ۱۰۰و  ونیلیم ۲از  شیب
ماه  بهشتیارد یکرد. سبد معاش خانوار برا نییتع الیر ۵۹.۰۷۵.۶۲۵را  ۹۸ ماه نیفرورد یسبد معاش در انتها ق،یبا محاسبات دق او

 تومان شد؛ اما در مورد خرداد ماه چطور؟ ۲۱۵هزار و  ۴۸۲و  ونیلیم ۶برابر با 
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 خرداد ماه چقدر است؟ سبد
 

 یحداقل یهانهیتومان است. در واقع هز ۷۳۷هزار و  ۹۰۸و  ونیلیم ۶برابر با  ۹۸خرداد  یخانوار برا یحساب، سبد معاش حداقل نیا با
 .است افتهی شیهزار تومان افزا ۴۲۶در خرداد ماه به نسبت ماه قبل،  یزندگ

 !م؟یدار ازین دیحفظ قدرت خر یبرا چقدر
و سبد معاش  ۹۷که در واقع، فاصله سبد معاِش اسفند  بردینام م «دیحفظ قدرت خر یبرا ازیمورد ن زانیم»به نام  یااز مولفه یقیتوف

 ۶۸و  ونیلیم ۳حفظ کنند به  ۹۷خود را به اندازه اسفند  دیمحاسبه شده در خرداد ماه است. در واقع کارگران اگر بخواهند قدرت خر
! شودیجبران م ۹۸در سال  ایدستمزد و مزا شیهزار تومان آن از محل افزا ۶۰۰ا ت ۵۰۰دارند که تنها  ازیاضافه ن نهیهزار تومان هز

 !بکنند؟ دیچه با ماندهیمبلغ باق نیتام یکه برا نجاستیسوال ا
 سبد خرداد ماه نکات

 میهست حاتیدرمان، پوشاک و تفر ل،یها همچون اجاره خانه، حمل و نقل، تحصمولفه رینرخ سا شیماه خرداد متاسفانه شاهد افزا در
سال بعد؛ در دستور کار  یدستمزد برا تهیتاکنون در محاسبات لحاظ نشده است و هر ساله در مصوبات کم یآمار یپراکندگ لیکه بدل
 .کار یعالیدستمزد هست و نه شورا تهیجلسات کم یاز برگزار ینه خبر ۹۸ رماهیت ۲۴تا روز  نهاما متاسفا ردیگیقرار م

است؛  یواقع یهامتیخانوار به همراه ق یگسترده و در نظر گرفتن اقالم واقع یدانیبه محاسبات م ازین« شدن سبد تریواقع» یبرا
هزار  ۹۰۸و  ونیلیم ۶دارند؛ اما اگر سبد  ازین ۹۷خود در سطح اسفند  دیحفظ قدرت خر یهزار تومان برا ۶۸و  ونیلیم ۳کارگران به 

و  ونیلیم ۴از « کارگران یمزد یعقب ماندگ»که  میابییدرم م،یکن سهیمقا یفعل یتومان ونیلیم ۲ یستمزدهارا با حداقل د یتومان
 هزار تومان هم گذشته است! ۹۰۰

 
************ 
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 اخبار تجمعات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران
 

 

شگاهیآبادان در اعتراض به اخراج خود در مقابل درب پاال شگاهیتجمع کارگران پاال  
آبادان در  شگاهیپاال راتی، کارگران واحد آب و برق، بخار و تعم۹۸ رماهیت ۱روز شنبه  ،یافتیبه گزارش در بنا

 ن،یبه گفته معترض بنا.آبادان دست به تجمع زدند شگاهیپاال یاعتراض به اخراج خود در مقابل درب ورود
 افتیدر یواحد برا نیاز اعتراض کارکنان اآبادان بعد  شگاهیپاال راتیواحد آب و برق، بخار و تعم مانکاریپ

 شگـاهیپاال یکارگران با تجمع مقابل درب ورود نینفر را اخراج کرده است. ا ۱۰۰سنوات خود،  هیمطالبات پا
 .آبادان خواستار بازگشت به کار شدند

 خود یشغل تیبندر ماهشهر در اعتراض به وضع انیتندگو یمیپتروش یمانکاریکارگران پ یتجمع اعتراض
 تیدر بندر ماهشهر در اعتراض به وضع انیتندگو یمیپتروش یمانکاری، کارگران پ۱۳۹۸ماه  ریت ۳دوشنبه  روز
در  یپالکارد بزرگ کارگران.کردند یشرکت اقدام به تجمع اعتراض نیا یخود، در مقابل دفتر مرکز یشغل

 یمانکاریاز پ مانیکار تیوضع لیما خواهان تبد»خود را نوشته بودند:  یهاآن خواسته یدست داشتند که رو
 !میاشده بودن خسته یمانکاریکارگران گفتند که از پ «میهست میبه قرارداد مستق

 
شانیشغل تیبه امن یتوجه یکرمان در اعتراض به ب مانیدوباره کارگران س یتجمع اعتراض  

اعتراض خود را در مخالفت با عبور خطوط لوله  گری، بار د۹۸ماه  ریت ۳کرمان روز دوشنبه  مانیس کارگران
 .گاز از معادن محل کار خود از سر گرفتند

  ۹۸ رماهیکرمان روز دوشنبه سوم ت مانیاز کارگران س یکرمان گفتند: گروه مانیدر کارخانه س یمنابع خبر
 زدند. یکارخانه دست به تجمع اعتراض نیمعادن ا یهانیاز زمدر اعتراض به انتقال خطوط گاز  گریبار د

 
 

 زن ادانیو تنگ کردن عرصه بر ص یریگیدر ماه یزنان حت تیفعال یبرا تیمحدود
با اما  رایاخ کنند،یم یادیص یهاست به صورت سنتکه سال یدر حال، هنگام رهیدر جز ریگیزنان ماه تیفعال

زن  ادیاعتراض شروع شد. چند ص کینوشته است که ماجرا از  لنایا یخبرگزار.مواجه شده است ییو اگرها
 اند.ما را گرفته تیفعال یاند که جلوکوچک هنگام گفته رهیدر جز

 
 

 تومان، چالش بزرگ صنعت قطعه و خودرو اردیلیهزار م ۲۲سازان تا آور قطعهمطالبات سرسام
 یسازهمگن قطعه عیانجمن صنا سیتومان بالغ شده است. رئ اردیلیهزار م۲۲سازان به قطعه مطالبات

 التیتومان تسه اردیلیهزار م۴با اشاره به  نیوگو با خبرنگار اقتصادآنالدر گفت منشیمحمدرضا نجف
از  کهیدر حال ودماهه پرداخت ش کی دیمطالبات قطعه سازان حداکثر با»سازان، گفت: به قطعه ییاعطا

 اردیلیهزار م۲۲هزار به ۲۰مطالبات از  نیسازان داده شد پنج ماه گذشته و اقطعه که به یاردیلیهزار م۴
 «است. دهیتومان رس
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۲ دبلندیب شگاهیکارگران پاال و اعتصاب یآبادان به جرم شرکت در تجمع اعتراض شگاهیاخراج کارگران پاال  
گزارش  نیآبادان اقدام به اخراج کارگران معترض خود کرده است. در ا شگاهیپاال یکارفرما ر،یاخ یروزها یط

 تجمع جهت احقاق حقوق خود، از کار اخراج شدند. ییآبادان بعد از برپا شگاهیکارگر پاال ۱۰۹آمده است که 
 
 
 

سنندج یاوحشتناک کارگران زن در مجتمع گلخانه یکار طیشرا  
زن کارگر مشغول بکارند. ساعت کار  ۷. در هر گلخانه کار هستند مشغولسنندج زنان  یادر مجتمع گلخانه 

 گرید یبه  عبارت ایها گلخانه لونینا ریز یشب ادامه دارد. گرما ۷شود و تا ساعت  یصبح شروع م ۷آنها از 
و  یساعت مشغول بکارند. حقوق روزانه آنها س ۱۲روزانه  صفر یدرجه باال ۵۶ یزنان کارگر در گرما نیا

 زار و پانصد تومان است.هفت ه
 

 یزاگرس در اعتراض به معوقات مزد آهنەاعتصاب کارگران خط را
پرداخت  لیزاگرس به دل آهنەاز کارگران خط را ی، شمار۹۸خردادماه  ۱۵روز شنبه  ،یافتیگزارش در هیبرپا

از خطوط  یگزارش، کارگران نگهدار نیا براساس.ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب زدند ۳نشدن 
مشغول  یمانکاریشرکت پ تیشوش تا تنگ هفت( که تحت مسئول یلیزاگرس  )از منطقه ر هیآهن ناحراه

 ماه حقوق معوقه خود اعتصاب کردند. نیکارند،در اعتراض به چند
 

 

 شرکت واحد در برابر وزارت کار  یتحصن رانندگان اخراج
مقابل وزارت تعاون، کار و  ۹۸ رماهیت ۱۷تهران در روز دوشنبه  یشرکت واحد اتوبوسران یرانندگان اخراج

 زیاند و وزارت کار نشرکت واحد اخراج شده یرانندگان توسط کارفرما نیا.تحصن کردند  یرفاه اجتماع
حل اختالف وزارت کار و  یهااتیبه پرونده خود در ه یدگیکرده است. آنها نسبت به روند رس دییتا

 معترضند. یشرکت واحد اتوبوسران تیریاداره کل کار استان تهران و مد رانیمد نیب ژهیروابط و نیهمچن
 
 

 سکه فقر مطلق کارگران محروم یکارون ، آن رو مانیاز صدور محصوالت س یزدن درآمد ناش بیبه ج
با مستضعفان  ادیاش و بنو خانواده انیعالقبند یتقکارون متعلق به محمد مانیعمده شرکت س تیمالک

 ۴۵ لومتریدر استان خوزستان ک مانیشرکت در شهرستان مسجدسل نیدرصد است. ا ستیب یسهام باال
کالن، بازداشت و دو سال  یمعوقات بانک لیبه دل انیعالقبند یتق محمد .گل واقع شده استجاده هفت

 مسدود شد. هیتوسط قوه قضائ یو یهاشرکت یبانک یهاحساب هیقبل در زندان فوت کرد. پس از آن کل
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 آهن لرستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خودکارگران راه یتجمع اعتراض
تجمع  ییبه تهران و برپا رفتنآهن لرستان لرستان با از کارگران راه ی، جمع۹۸ماه  ریت ۱۷دوشنبه  روز

کـارگران و کارکنان د. مطالبات معوقه خود شدن افتیراه آهن تهران خواستار در یمقابل ساختمان مرکز
دارشان تاکنون تجمع و اعتراضات دامنه نیچند ییبرپا رغمیراه آهن لرستان عل یفن هیخط و ابن ینگهدار

اسفند ماه سال  مهیعالوه بر دو ماه دستمزد معوقه، هنوز حق ب ندیگوی. آنها مانددهینرس یدستآورد چیبه ه
 .نشده است زیوار یاجتماع نیکارگران به حساب تام ۹۸ماه سال  بهشتیو ارد ۹۷سال  ماه نی، فرورد۹۶

کود اوره نیشان؛ عدم تامبه مشکالت یتوجهیاعتراض کشاورزان به ب  
با مشکالت  یسال جار یاز کشاورزان ، آنها از ابتدا یبانیدولت در پشت تیو عدم کفا یریتدب یب دلیل به
 رینظ یگریمواجه بودند؛ اما رفته رفته مشکالت د شانیآب در کشتزارها انیو طغ لیس رینظ یادهیعد
 شتریب دیتول یاز تالش برا مانعآنها را فرا گرفته است که  یکشاورز هیو نداشتن کود و امکانات اول یآبکم

ا کود اوره ب لیاز تحو یماه سال جار ریت یاز ابتدا یمیپتروش یهاشرکت.شده است یمحصوالت کشاورز
خود  یهایاندازها علت سنگشرکت نیاند. اکرده یخوددار یمصوب دولت به بخش کشاورز یهامتیق

 اند.از ابهام قرار داده یاکشـاورزان را در هاله داتیدر برابر تول
 

 یپارس جنوب ۱۲فاز  یمانکاریکارگران پ یتجمع اعتراض
در اعتراض به عدم  یپارس جنوب ۱۲فاز  یمانکاریاز کارگران پ ی، جمع۱۳۹۸ رماهیت ۱۶ کشنبهیروز 

نفر از کارگران  ۱۰۰گزارش، حدود  نیا هیبرپا.زدند یپرداخت دستمزد خود دست به تجمع اعتراض
تجمع مقابل دفتر  یینهم مشغول به کار هستند، با برپا شگاهیکه در پاال یپارس جنوب ۱۲فاز  یمانکاریپ

 معوقات خود شدند. هیکل افتیکارفرما خواستار در
 

 

 شانمزارع یآب یکاران خوزستان به باعتراض شلتوک
 یبرا یآبتحمل کم نکیا  ۹۸ نیفرورد یالبیس یکرخه و کارون در روزها یبعد از پرآب لنا،یگزارش ا به

بر باد رفته  بایتقر یو کشت تابستانه کشاورزان خوزستان التیکاران خوزستان سخت شده است. نخشلتوک
ها در دل زهیدشت آزادگان و هو یدر روستاها البیدر اثر س یمحصوالت کشاورز یداغ نابود هنوز.است

از دشت آزادگان مجددًا دچار مشکل شده  ییهاو بخش زهیکشت تابستانه کشاورزان هو نیمانده بود که اول
 است.

 
 شانیات مزدمطالبات و معوق افتیاهواز به عدم در یدار کارگران قطار شهراعتراض ادامه

در اعتراض به  ۱۳۹۸ رماهیت ۱۹اهواز که در روز چهارشنبه  یکارگران قطار شهر یدر ادامه تجمع اعتراض
اهواز برگزار شد، آنها همچنان  یشان، مقابل شهردارپرداخت نشده یدیماه حقوق و ع ۱۶عدم مطالبه 

 هیاهواز نسبت به عدم تسو یخبر، کارگران پروژه قطار شهر نیبه ا بنا.خود هستند یهاخواسته ریگیپ
همچنان معترض  مانکاریپ یبا آنها از سو ۹۷سال  یدیماه دستمزد و ع ۱۶حساب مطالبات مربوط به 

 هستند.
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 کارگران کارخانه قند فسا یتداوم تجمع اعتراض
 یکارگران کارخانه قند فسا اقدام به تجمع اعتراض یروز متوال نیچندم یبرا ۱۳۹۸ رماهیت ۲۰پنج شنبه  روز

 ماه دستمزد معوقه خود صورت گرفت. ۴کارگران در اعتراض به عدم پرداخت  یکردند. تجمع اعتراض
 
 
 
 

 شانیکاریو ب ینسبت به معوقات مزد النایگ یاعتراض کارگران کارخانه کاش
کارخانه و  یلیتعط ،یماه مطالبات مزد ۴۰تا  ۳۰نسبت به عدم پرداخت  النایگ یکارخانه کاش کارگران

 النا،یگ یاز کارگران کارخانه کاش یشمار لنا،یا یگزارش خبرگزار مطابق.شدن خود معترض هستند کاریب
 کارخانه خبر دادند. یطلبکاران مال یازسو یدیواحد تول نیا یخال یهاو سوله نیاز مصادره و فروش زم

 
 

 شانیکاریو ب ینسبت به معوقات مزد النایگ یاعتراض کارگران کارخانه کاش
کارخانه و  یلیتعط ،یماه مطالبات مزد ۴۰تا  ۳۰نسبت به عدم پرداخت  النایگ یکارخانه کاش کارگران

 النا،یگ یاز کارگران کارخانه کاش یشمار لنا،یا یگزارش خبرگزار مطابق.شدن خود معترض هستند کاریب
 کارخانه خبر دادند. یطلبکاران مال یازسو یدیواحد تول نیا یخال یهاو سوله نیاز مصادره و فروش زم

 
 

 رانیکارگران و کارمندان محروم ا یموج رو به گسترش اقدام به خودکش
 مهیاو را پرداخت نکرده و شرکت ب مهیحق ب یماه است شهردار ۲۰آبادان که  یاز کارگران شهردار یکی

کارگر در  نیا .کرد یاو نشده است، اقدام به خودکش ماریهمسر ب مارستانیهم حاضر به تقبل مخارج ب
نکرد، قصد داشت با پرتاب  افتیدر یاکنندهپس از آن که از شهردار پاسخ قانع ۹۸ ماهریت ۲۴روز دوشنبه 

 .افتیان از مرگ نجات کند، که با دخالت شهروند یخودکش یخود از پنجره طبقه دوم ساختمان شهردار
 
 

 شگاهیپاال یمقابل دفتر مرکز یآبادان با پهن کردن سفره خال شگاهیاعتصاب و تجمع کارگران پاال لمیف
کار  شگاهیپاال راتینفت آبادان که در قسمت تعم شگاهیاز کارگران  پاال ی؛ جمع۱۳۹۸ ریت ۲۹شنبه  روز

آب  ی)بد یشغل یمشاغل و پرداخت فوق العاده ها یبندطرح طبقه یدر اعتراض به عدم اجرا کنندیم
مقابل  ،یمانکاریپ نکار در مورد کارگرا یاجرا نشدن کامل مصوبات قانون نیو هوا و حق جذب ( و همچن

به نشانه  یخال ینفت آبادان، دست به تجمع زدند. آنان با پهن کردن سفره ها شگاهیپاال یساختمان مرکز
 خانه خود اقدام به اعتراض کردند. یخال یهاسفره

  https://youtu.be/nnSXXzXvxqQلینک فیلم: 
 
 

https://youtu.be/nnSXXzXvxqQ
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 اخبار کولبران
 

یمرز یروهاین کیپور بر اثر شلصالح منیه انهیقتل وحش  
 کیشل یدر پ یکولبر نیساله در ح ٢١پور صالح منیکولبر جوان به نام ه کی، ۹۸ رماهیت ۴شنبه روز سه

 تانیناو بر یمستقر در پاسگاه مرز یروهاین یاو از سو .جان باخت یمرز یروهایو بدون هشدار ن میمستق
 قرار گرفت. یراندازیهدف ت

 
 
 

 شدند یکشته و زخم ینظام یروهاین میمستق کیدو کولبر در مرز هورامان با شل
گرمله از توابع هانه یمرز یروستا یکیدر نزد ینظام یروهای، ن۹۸ رماهیت ۱۲شامگاه روز چهارشنبه  

 میمستق کیشل یمنبع آگاه، در پ کیگفته  به.انداز کولبران را به رگبار بسته یشهرستان نودشه گروه
گرمله جان خود را از هانه یاهل روستا نیفرزند حس ززادهیکولبر به نام گوران عز کی ینظام یروهاین

به مراکز  یو جهت معالجه پزشک یبه شدت زخم یپسندشاه ریبه نام اس گریکولبر د کیدست داده و 
 است. افتهیشهرستان پاوه انتقال  یدرمان

 
 زرد سردشت یشدن دو کولبر در منطقه کان یکشته و زخم

از کولبران در نوار  یادسته یبه سو ینظام یروهاین کی، شل۹۸سال  رماهیت ۱۶برابر با  کشنبهیظهر روز 
باخته منصور گرژه کولبر جان نام .ساله منجر شد ۲۱کولبر  کیزرد سردشت، به کشته شدن  یکان یمرز

 کیسردشت  یمستقر در منطقه مرز یروهاین یراندازیت نیذکر شده است. در ا نیفرزند محمد چاوش
 شده است. یزخم زین یاکولبر بانه

 
 سردشت یتن از کولبران در مناطق مرز ۴شدن  یزخم کشته و

از کولبران باعث کشته  یپاسدارن به سمت گروه سپاه یروهاین میآتش مستق ۹۸ رماهیت ۲۴روز دوشنبه 
سردشت  یبدوله یمرز از کولبران در منطقه یگزارش، جمع نیا هیپا شد. برتن از آنان  ۴شدن  یو زخم

کولبر به نام محمد  کی جهیسپاه پاسداران قرار گرفتند و در نت ینیزم یروهاین میمستق کیهدف شل
 زین گریگوالن از توابع سردشت، جان خود را از دست داد و سه تن د یاهل روستا زادهمی( ابراهیاجی)بر

 شدند. یزخم
 
 

 در مرز چالدران ینظام یروهاین میمستق کیتن از کولبران با شل ۵شدن  یکشته و زخم
قرار گرفتند. براساس  ینظام یروهاین میمستق کیاز کولبران در شهرستان چالدران هدف شل یگروه

از کولبران را  یمستقر در مرز چالدران گروه ینظام یروهای، ن۹۸ رماهیت ۲۸روز جمعه  یافتیگزارش در
گزارش  نیا در.شدند یآن چند کولبر کشته و زخم جهیقرار دادند که در نت یراندازیدر مرز چالدران مورد ت

اهل  یکولبر به نام عل کی یمرزبان یروهاین میمستق کیشل یچالدران در پ یآمده است که در منطقه مرز
 در دم جان باخت. کیگول یسیع یروستا
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 دستفروشان اخبار
 یهاشان و مخالفت با طرحبساط یآوراعتراض به جمع تهران در عصریول ابانیدستفروشان خ ینامه اعتراض

 یضربت
شهر، خواستار توقف طرح برخورد با  یخطاب به شورا یاتهران در نامه عصریدستفروشان محدوده ول

 .نباشند یتا محتاج کس کنندیبساط م عصریول ابانیکه دستفروشان خ ندیگویشدند. آنها م یدستفروش
تهران منجر  عصریول ابانیمعروف است، در محور خ «یانضباط شهر»طرح که به طرح  نیشدن ا ییاجرا
 محدوده شده است نیدستفروشان ا یکاریبه ب

 
 

 زیدر بازار تبر یدستفروشان محروم با ماموران شهردار دیشد یریدرگ
دستفروشان محروم  یبرا یشهردار یمجدد ماموران وحش یبدنبال مزاحمت ها ۹۸ ریت۱۸روز سه شنبه 

 یریدرگ نیشد. در ا یشهردار یدستفروشان با ماموران وحش دیشد یریمنجر به درگ زیدر بازار تبر
کننده  تیدستفروشان و مردم حما وبسرک یبود که برا یبه حد یریاز نفرات مجروح شدند. درگ یتعداد

 ضدشورش وارد شد. یرویاز آنها، ن
 
 اندرا شکسته شیمرغهاآمل تخم یشهردار یکه ماموران وحش پناهیدستفروش پ رزنیدفاع جوانان از پ لمیف
که در صحنه  یاست که جوانان پیامی یحال حاو نیدر ع یدردناک است ول بسیار نکهیا نیدر ع پیکل نیا

 .برخاسته اند پناهیدستفروش پ رزنیهمه ظلم خونشان به جوش آمده و به دفاع از پ نیهستند از ا
 یب رزنیپ کیبه  یرحم شهردار یماموران ب ورشیکه مربوط به شهر آمل است صحنه بعد از   پیکل نیا

  دهد. یکند، نشان م یم نیتام ریش یرا از فروش تخم مرغ و کم شیدفاع دستفروش که تمام زندگ
  /4eMP5d5-TE0https://youtu.beلینک فیلم: 

 
 در رشت یگذران زندگ یمحروم برا یگروه هنر کیگرد با فروش دورهدستمال یخواندردآور ترانه لمیف

است، ترانه  دهیکش ریبه تصو یکسب درآمد و بدست آوردن لقمه نان یمحروم برا مردمتالش  پیکل نیا در
 . شودیمشاهده م ابانیمحروم در کنار خ یگروه هنر کیو  یگرد شمالفروش دورهدستمال یخوان
مشترک هستند را مشاهده  زیچ کیسه در  سه نفر که هر نیا یدنیگذار و د ریتاث یهمکار لمیف نیا در
 .دیکن یم

 0cmmFsNT0https://youtu.be/oqلینک فیلم:     
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/0TE-5d5eMP4
https://youtu.be/oq0cmmFsNT0
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 اخبار کودکان کار
 گذارندیم نیکه گرسنه سر بر بال یکودکان یبرا پیخوارها؛ کلمال مردم یدر گلو تیخواهد کرد روز ریگ

گذار با  ریو تاث بایز اریشعر بس کیمصور که به همراه  پیکل نیا در
مالحظه  «خوارهامال مردم یدر گلو تیخواهد کرد روز ریگ»عنوان 

گفته  رانیا یدر جامعه کنون یزندگ یهایاز دردها و سختکنید می
کرده  یرا معرف بتیو مص یبدبخت نهمهیشده و به صراحت عامالن ا

و  میتفاوت نباش یب هانسبت به این صحنهخواهد که  یاز همه مو 
 یبرا رهیت انیپا کی دیشعر اما نو نی. در ادست به اعتراض بزنیم

 شود.  یداده م ،ستین یشگیهم تیوضع نیا نکهیغارتگران و ا
  /8hQEgmwM_X8https://youtu.beلینک فیلم:  

 
 

 
 

 

 تعداد کودکان کار در دو سال گذشته یدرصد ۲۱بار و فاجعه سابقهیب شیافزا
، در ۹۸ رماهیت ۶آمار و اطالعات وزارت کار روز پنجشنبه  مرکز

 ۲۱اعالم کرد که در دو سال گذشته تعداد کودکان کار  یگزارش
تعداد  یرسم ریغ یآمارها انیم نیاست. در ا افتهی شیدرصد افزا

 یاعالم شده از سو یرسم یاز آمارها شیرا ب رانیکودکان کار در ا
همواره عالوه بر انجام  رانیکـودکان کار در ا  .دانندیحکومت م

و استثمار  ایماف یمشاغل سخت و طاقت فرسا، مورد استفاده ابزار
 برند.رنج میصدمات وارده  زانیم نیشتریقرار گرفته و از ب یحکومت

تبهکار و عمدتا موادفروش شده  یجذب باندها رانیکودکان کار در ا
تجاوز  نیخطر ابتال به مواد مخدر و همچن معرضدر  شهیو هم
 اند.قرار گرفته یجنس

 

 لمیف – کندیرا نظافت م اسوجی یابانهایکه به همراه پدر خ یدختربچه خردسالآه! 
نسبت به  یاسوجیعواطف زالل دختربچه خردسال  پیکل نیادر 

 دیکه با یدختربچه معصومبینید. میپاکبان است را  کیپدرش که 
و متناسب با  یکامال بهداشت یدر مدرسه و کالس درس و در اماکن

 بدلیلاکنون  ندیآموزشها را بب نیو بهتر یابدسن و سالش پرورش 
مشغول نظافت و جارو زدن  ابانهایدر کنار پدرش در خ یفقر و ندار

  /mfhmxOTs8O3https://youtu.beیلم:  لینک ف است.

 
 

https://youtu.be/8hQEgmwM_X8
https://youtu.be/3O8mfhmxOTs
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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 
رنجها و اعتراضات خود را با ما به اشتراک بگذارید تا بصورت شوید. اخبار دردها و مطلع  و دستفروشان در ایران

 :گسترده اطالع رسانی شود
 
   :جیپ

http://bit.ly/2EmIHq3 
 

 :ترییتو
@irankargar 

 
 : وبالگ

http://irankargar96.blogspot.ca   
 

 تلگرام: کانال
@irankargar96 

 
 : وتوبی

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


