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 رانیبه ملت بزرگ ا ۱۳۹۸سال نو و نوروز  کیتبر

 
سالی که البته با  .مییگو یم کیتبر رانیرا به عموم مردم بزرگ ا ۱۳۹۸نوروز  دنیفرا رس« کارگر رانیا» تیدست اندرکاران سا ما

 سیلی ویرانگر که سپاه پاسداران مسبب اصلی آن بود، به کام مردم ما تلخ شد.
و کوچکتر شد و  تریخال شانیکه در سال گذشته باز هم سفره ها رانیو زحمتکش ا فیبه همه کارگارن شر ژهیوسال نو؛ به کیتبر
ماهها کار بدون دستمزد آنان نبود و در شب  یپاسخگو چکسیه نکهیخط فقرشان نبود. کما ا ریحقوق چند برابر ز یپاسخگو یکس

 .دینرس انآن ادیبه فر یادرسیفر چیهم ه دیع
 رحمیب یشان گذراندند و باز هم آماج گلوله هابر سفره یرا با درد و مشقت، بدنبال لقمه نان ۹۷که سال  زیبه همه کولبران عز کیتبر

 .در سرما و برف و بوران جان باختند ایقرار گرفتند  تیدزدان شرف و انسان
در معرض حمالت ماموران نظم!  حال روزانه نیکنند و در ع یجان تالش کردند آبرومندانه زندگ یبه همه دستفروشان که تا پا کیتبر

 .جان باختند یگرفتند و در موارد یقرار م یشهردار
حمل  فشانینح یهاخانواده را کودکانه بر شانه شتیو مع یزندگ نیکه بار تام نیزم رانیا یبایبه همه کودکان و نونهاالن ز کیتبر

نگاه معصومانه، نگران و هراسناکشان مترصد حمله ماموران  وستهیو پ ستادندیو وسط چهارراهها ا ابانیکردند، در سرما و گرما در خ
 .بود
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باشد  شانیبهاران زندگ دینو زانیعز نیهمه ا یبرا ۱۳۹۸که بهار  میدواریو ام میو صادقانه آرزو دار مانهیصم

 باشد. رانیهمه اقشار محروم و زحمتکش ا یبرا یو بهروز دیسال ام دیو سال جد
و  مانکاریکارفرما پ میاکه هرگاه که صفوف ما فشرده و متحد بوده، توانسته مینیبیم میفکنیگذرا ب ینگاه ۱۳۹۷اگر به سراسر سال 

در جهت احقاق  ییو گامها میو راه به جلو باز کن میرا به عقب بران تیوابسته به حاکم یو نهادها یو کشور یو استان یمحل رانیمد
دزدان قوت و نانمان  یبرا یشرویراه پ میبمان یمتحد باق میانتوانسته لیبه هر دل ای میاوتاه آمدهو هر جا که ک م،یرحقوق حداقلمان بردا

 .میکن هیو بصورت امانت ته ینان شبمان را هم با شرمندگ میاباز شده و مجبور شده
فشرده  یدر صفوف ،یو همراه یبا همدل دیدر سال جد می، تالش کن۱۳۹۷از تجارب تجمعات و اعتراضات در سال  یریبا بهره گ نیبنابرا
 .میمان ادامه دهبه حقوق حقه دنیتا رس یبه  اعتراضات و اعتصابات سراسر گریکدیدست در دست  مانه،یو صم

پول و سالح و غذا  نیبدنبال تام لیمقامات از صدر تا ذ یو همه نگاهها تیکه تمام فکر و ذهن حاکم یطیدر شرا میمطمئن باش دیبا ما
 حسن نصراهلل در لبنان است؛ یو پوشاک برا

 هیدر سور شیروهایو به حلقوم بشار اسد و ن شودیم دهیدزد نیمحروم یهااز سفره رانیدالر ثروت مردم ا اردهایلیکه م یزمان تا
 شود؛یم ختهیر
 است؛نفت ثروت ملی مردم ما یعنی دالر از پول فروش  اردهایلیکردن م نهیدر گرو هز منیدر  یحوث یهایوحش اتیکه ح یزمان تا
به  یدگیمهمتر از رس دیکتاتوری والیت فقیه یدر عراق برا یحشد الشعب زاتینان و غذا و سالح و لباس فرم و تجه نیکه تام یزمان تا

 است؛ نیزم رانیدرد و رنج روزانه کارگران و زحمتکشان ا
شده است، اتحاد  لیکه بر ما تحمشرایط بردگی تنها راه نجات از . میبه حل مشکالتمان از باال و باال دستها داشته باش دینبا یدیام چیه

 .باشد یمدر اعتراضات و اعتصابهای سراسری و متحد  کصدایها و حق و حقوقمان بصورت کردن خواسته ادیو اتحاد خودمان و فر
 یو بهروز یو آباد میخودمان رقم زن یرا برا یگریسرنوشت د ۱۳۹۸تا در سال  میده یسال دست در دست هم م یابتدا نیاز هم پس

 .میاوریب مانیهاو خانواداه رانیا یرا برا
 

را به  روزیسال نو و نوروز پ گرید کباری« کارگر رانیا» تیو دست اندرکاران سا هیریتحر ئتیو ه تیریمد یاعضاما 
 یآرزو زانیهمه عز یو برا مییگویم کیهمه مردم و به همه کارگران و زحمتکشان و همه اقشار محروم تبر

 .میدار یو روشن یدیو سپ یو خرم یو سبز یکبختین
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 باعث آن بوده استکه سپاه  ویرانگری لیهزار کارگر در استان گلستان بدنبال س ۳ یکاریب

و  نیپول و چپاول؛ تنها محدود به زم یو کتاب برا  حسابیب یهاآهن و جادهو ساخت راه یسپاه پاسداران از سد ساز یهاخسارت
 .استان گلستان است  ژهیودر سراسر کشور به یدیو تول یو کشاورز یصنعت یهاساخت ریز یو نابود یکاریبلکه باعث ب، خانه نشده

 یدیتول یبه واحدها البیسازمان صنعت، معدن و تجارت استان  گلستان با اشاره به خسارت س سیرئ ۱۳۹۸ نیفرورد ۱۱ کشنبهی روز
 ».اندشده کاریحدود سه هزار نفر در استان ب یو صنعت یدیتول یواحدها یگرفتگو آب البیس یبرا»استان گفت:  یو صنعت

 استان گلستان اظهار یو صنعت یدیتول یبه واحدها لیاز خسارت س یروحان نهیصنعت، معدن و تجارت کاب ریوز دیبازد  انیجر در یو
 «.شده است شانیقال، بندرترکمن و گمگنبدکاووس، آق یهادر شهرستان یدیتول یبه همه واحدها سبب خسارت البیس»داشت: 

 قالآق یهزار نفر در شهرک صنعت ۳ یکاریب
قال آق یدر شهرک صنعتاستان  یصنعت یدرصد واحدها ۲۵ نکهیا انیبا ب، نعت، معدن و تجارت استان  گلستانسازمان ص سیرئ

 یگرفتگو آب البیقال گزارش شده و سآق یمربوط در شهرک صنعت ریخسارت حوادث اخ نیشتریمستقر هستند، خاطرنشان کرد: ب
 .شهرک شده است نیسه هزار نفر در ا یکاریسبب ب زین یو صنعت یدیتول یواحدها

ر فاز داشت: د انیقال بآق یاز شهرک صنعت ییهادر بخش یگرفتگسازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به تداوم آب سیرئ
 ه،یبه مواد اول البیس»گفت:  یورود آب گرفته شود. و شیافزا یجلو دیوجود دارد و با یگرفتگشهرک هنوز مشکل آب نیسه ا
 زانیکه آب فروکش نکند، م یرسانده و تا زمان بیآس یصنعت یدر واحدها رهیو غ ییمحصول نها د،یخط تول یهاو دستگاه آالتنیماش

 «.ستیها مشخص نخسارت قیدق
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قال شهرستان آق ژهیواز استان گلستان به یبزرگ یهابخش ۹۷اسفند  ۲۸از روز  لیاست که س یادآوری انیشا
  همچنان دامنگیر مردم محروم این منطقه است. آثار مخرب آنرا در خود فروبرده است که 

 ،لیس نیا جاری شدن یعلت اصل که کنندیگذاشته است. همگان اذعان م یبرجا یکشته و زخم صدها تا کنون رانگریو لیس نیا
بار در اعتراض به وضع موجود دست به تجمع ۲سپاه پاسداران است. مردم شهر آق قال تا کنون  یخط آهن و جاده از سو دنیکش

 یتجمع اعتراض یدر پ نیفرورد ۶بوده است. در روز  یدو تجمع اعتراض نیا ۹۸ نیفرورد ۹و روز  نیفرورد ۶اند. روز زده یاعتراض
 نیآور پرتاب کردند. اآق قال گاز اشک لزدهیاقدام سرکوبگرانه به سمت مردم محروم و س نیدر ا یانتظام یروین امورانقال م مردم آق

 ..شدند ریآور با ماموران درگدر پاسخ به پرتاب گاز آشک زیها نو آن ختیاقدام سرکوبگرانه خشم مردم را برانگ
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 مقدم -قلم پ به

استانها از  ریدر استان گلستان بود. سپس نوبت به سا لیشدن س یو جار دیشد یهایشروع بارندگ ۹۷سال  یانیپا یروزها
اند که شامل چنگ در چنگ بوده هاالبیاستان با س ۲۸ها، گزارش نی. بنا به آخردیجمله فارس، لرستان و خوزستان رس

فراگرفته  البیدرصد مساحت کشور را س ۷۰که  دهدی. برآوردها نشان مشودیهزار و صد روستا م ۵از  شیشهر و ب ۲۷۰
 .است

 دیکش ریرا به تصو یعیاز حوادث طب یبحران ناش تیریهم ضعف دولت در مد ر،یماه اخ کیدر  هاالبیاز س یناش یهایرانیو
 ۴۰در  یسپاه پاسداران و عوامل حکومت ییکه منفعت جو راستانداردیغ یاموال مردم در ساخت و سازها لیو م فیو هم ح

 .است دهیدر پس آن خواب ت،یسال حاکم
 یهالیها و مسرودخانه یروبیمستحکم و عدم ال یبندهالیآب سدها، فقدان س یفن ریغلط وکنترل غ تیریپِس مد در

 .است دهیدولت خواب یاقتیل یو ب یعملیب ،یکالم، غارتگر کیمناسب، در 
 تیمسئول یو فراموش تیریمد ضعف

! آنچه یاست! و نه فراموش کردن یآن نه کهنه شدن دگانیدبتیاما درد و رنج مص ست،ین یاخبرتازه گرید لیچه خبر س گر
 طیدر شرا رانیمردم ا ینشان از همت واال م،یدیبه چشم د یمردم یهایها و امدادرسانو از کمک یو همدل یاز همدرد

 یهادیو بازد یرساندر کمک یدرد یو ب یعملیجز ب یزیچ دندیسخت دارد و آنچه مردم از دولت و حاکمان دزد و غارتگر د
 .نبود اکارانهیر
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در روند  یتفاوت چیه یتعلق دارند و تکنولوژ شیهزار سال پ نیبه چند ییگو م،یکنیخوزستان نگاه م یبندهالیبه س یوقت
 .کند جادیا البیمقابله با س

کرده  اریمقابله با حوادث را دارند و مردم خود را هوش یآمادگ شیشاپیپ ها،یتکنولوژ نیآخر یریکشورها با بکارگ ریسا در
 .کنندیالزم م یهاییو خود اقدام به جابجا

 رانگریو لیس یهااز خسارت یبخش
 ماه کیپس از  رانیدر ا لیس یآمدهایبه پ ینگاه
بدنبال خواهد  یو بهداشت یاقتصاد ،یاجتماع یهادر پهنه یمیکه عواقب وخ رانیا رانگریو لیس یهااز خسارت یبخش

 :است ریداشت، به قرار ز
 کارگر در دو شهر لرستان، معموالن و پلدختر ۵۳۰۰به  کینزد یکاریب
 کالس ۱۴۰مدرسه با  ۵۵کامل حدود  بیتخر –
 یهزار واحد مسکون ۱۰استان گلستان و خسارت حدود  یهزار هکتار از اراض ۱۰۰آب رفتن  ریبه ز –
 در استان مازندران یتومان به کشاورز اردیلیم ۵۰۰از  شیوارد آمدن خسارت به ب –
 یدر مانه، سملقان، راز و جرگالن در خراسان شمال ییواحد مسکن روستا ۶۹۵و  هزارکی بیتخر –
 یرأس خسارات دام ۲۴۵۰خوزستان و  یکشاورز یهزار هکتار از اراض ۶٢از  شیخسارت به بـ
 در استان لرستان گودرزیدر ال یواحد مسکون ۴۰ ختنیفرو ر –
 زدگانلین به سپناه داد یبرا یهزار واحد مسکون ۵۵کمبود  –
 کشور یهااز راه لومتریهزار ک۱۳خسارت به -

این آمار را میتوان همچنان ادامه داد و خسارتها سر به هزاران میلیارد تومان می زند. البته خسارتهای جانی و آوارگی مردم 
 ست که به حساب و کتاب و عدد قابل ارائه و بیان نیست.چیزی ا

 لیس دگانیدبیاز آس یآمار
 ۷۸از کشته شدن  تیشود حکا یمنتشر م یدولت یکه از جانب رسانه ها میکه بدست آورد یآلماریآمار تلفات س نیآخر
 ینم انیصحنه را ب تیواقع چکدامیآمار و ارقام ه نیهزار و هفتصد و نود نفر آواره دارد. اما ا۲۹۵نفر مجروح و  ۱۱۳۷نفر، 

 .شود یاست که توسط دولت و عوامل آن به عمد کتمان م نیش از ایب اریآمار و فاجعه رخ داده بس تیکند. واقع
و با  میرا نابود ساخته، دست به دست هم بده یاریبس یکه زندگ ریفاجعه فراگ نیاست که در ا نیملت ما ا یراه برا تنها

به همت جوانان و  رانیدر ا یکنون اهی. روزگار و صفحه سمیبساز طیشرا نیعبور از ا یبرا یپل زدگان،لیبه س یکمک رسان
که کاخ آنها را  یالبیبهراسد؛ س رانیخشم و نفرت ملت ا البیاز س دیکتاتور بایخواهد ورق خواهد خورد. د رتشیمردم با غ

 به لرزه درخواهد آورد.
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   ماه فروردین یکارگراخبار 
 

 در سنندج یفعال کارگر کیبازداشت 
 یرا در شهر سنندج بازداشت کرده و به مکان نامعلوم یفعال کارگر کیاطالعات  ەادار یروهاین

از  یاطالعات شهر سنندج، رضا امجد ەادار یروهاین ۱۳۹۸ نیفرورد ۲. روز جمعه اندەمنتقل کرد
گفته  به .اندەمنتقل کرد یمکان نامعلوم ەشهر را بازداشت و ب نیآباد ااهل حسن یکارگر نیفعال

 نیاقدام به ضرب و شتم ا یفعال کارگر نیبازداشت ا نیدر ح یتیامن یروهایمنبع مطلع، ن کی
 . اندەنمود ەشهروند سالخورد

 

 کارگر در رامهرمز ۳ تیمصدوم
الزم در محل کار سه  یمنینبود امکانات ا لیسال نو، به دل یروزها نیاول در ۱۳۹۸ نیفرورد ۴

کاره در شهرستان رامهرمز دچار حادثه و  هیساختمان نم کیهنگام کار در  یکارگر ساختمان
کاره در فلکه  مهیساختمان ن کی وارید زشیر انیگزارش منتشره، در جر هیبرپا .مصدوم شدند

 یمارستانیآوار گرفتار و به شدت مصدوم شدند. به گفته مقامات ب ریادهم رامهرمز سه کارگر ز
 .باشدیم میشدت جراحات وارده وخ لیبه دل نیحال دو تن از مصدوم

 

دیاهواز در سال جد یکارگران پروژه قطار شهر یتجمع اعتراض نیاول  
اهواز دست به  ینفر از کارگران پروژه قطار شهر ۱۵۰به  کینزد ۱۳۹۸ نیفرورد ۱۷روز شنبه  صبح

 افتینفر از همکاران خود و در ۶اهواز در اعتراض به اخراج  یتجمع زدند. کارگران پروژه قطار شهر
 تجمع زدند. نیکارگاه دست به ا یسال گذشته خود مقابل ورود کی یدینکردن دستمزد و ع

اتمام قرارداد کار در سال سابقه کار به بهانه  ۷تا  ۶نفر از همکارانمان با  ۵کارگران معترض گفتند: 
در کارگاه  دیشده و از آنها خواسته شده که از سال جد کاریاسفند ماه سال گذشته، ب یانیپا  یروزها

 حاضر نشوند.
هفت تپه  شکریتحصن کارگران بازنشسته شرکت ن  

 نیهفت تپه اول شکریتن از کارگران بازنشسته شرکت ن۱۰۰حدود  ۱۳۹۸ نیفرورد ۱۹دوشنبه  روز
هفت تپه  شکریرا برپا کردند. کارگران بازنشسته شرکت ن دیخود در سال جد یتحصن اعتراض

تحصن را برگزار کردند. تحصن کارگران بازنشسته در اعتراض به پرداخت  نیدر داخل شرکت ا
صورت گرفته  یماه پس از بازنشستگ ۱۸ها صورت گرفت. تحصن آن یازنشستگنشدن سنوات ب

 است.
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 به عدم پرداخت دستمزد المیا یان کشتارگاه صنعتاعتراض کارگر
دام  یاز اعتراض کارگران شاغل در کشتارگاه صنعت یحاک یافتیدر گزارش ۱۳۹۸ فروردین ۲۱روز 

 یاریاز دستمزد بس ریکارگران گفتند که به غ نیماهه خود است. ا ۱۳ ینسبت به معوقات مزد المیا
گفته  به. پرداخت نشده است ر،یاخ میسال و ن کی یط یواحد صنف نیو مطالبات کارگران ا ایاز مزا

است که  ایو غرب آس رانیا یکشتارگاه ها نیاز بزرگتر یکی المیدام ا یکارگران، کشتارگاه صنعت
 شد. یادیدچار مشکالت ز یبه بخش خصوص یبعد از واگذار

 با امام جمعه همدان داریدر د نیزم یبزرگ و اهانت به کارگران با نشاندن آنها رو ییرسوا
سازمان  رکلیاستان همدان و مد یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلیمد دارید در ۱۳۹۸فروردین  ۲۲
منتشر  ریحضور داشتند؛ اما تصاو زیاز کارگران ن یاستان با امام جمعه همدان، جمع یاجتماع نیتام

کارگر  تیاند و جمعنشسته یصندل یبر رو رانیکه امام جمعه و مد دهدینشان م دارید نیشده از ا
شدن  ختهیباعث برانگ ر،یتصاو نیاند. انتشار انشانده نیزم یبر رو زیآمریتحق یانهرا به گو

 مردم شده است. یاز سو یادیاعتراضات ز
 شهرستان دماوند وندارانیکام یتجمع اعتراض

 یتجمع اعتراض کیشهرستان دماوند در  وندارانیاز کام یماه، شمار نیفرورد ۲۵ کشنبهیروز 
 ۶۰در بلوار  وندارانیکام یاعتراض تجمع .اعتراض کردند شانیهانسبت به محقق نشدن خواسته

اعتراض  لیسوخت گازوئ هیسهم زانیم دیبرگزار شد. آنها نسبت به کاهش شد الوندیبعثت گ یمتر
 کندیاشاره م وندارانیکام لیسوخت گازوئ هیکه روز شنبه به کاهش سهم یاهیکردند. آنها اطالع

که در اعتراضات گذشته به آنها داده  هاونیرا خلف وعده مقامات نسبت به عدم کاهش سوخت کام
 .کنندیم یبودند، تلق

 آهن لرستانراه یفن هیاعتصاب و تجمع کارگران خطوط ابن
 یروز متوال نیدوم یبرا نیفرورد ۲۵ کشنبهیآهن لرستان صبح روز راه یفن هیخطوط ابن کارگران

و مقابل  دهیخود دست از کارکش مهیمعوقه و حق ب یدر اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها
دستمزد ماه رگران معترض، آنها خواستار پرداختجمع کا در.آهن تجمع کردندساختمان اداره کل راه

 نید کارگران شرکت کننده در اخود شدند. تعدا مهیماه حق ب ۵و  ۱۳۹۷بهمن و اسفند سال  یها
 نفر برآورد شده است. ۴۰۰ یتجمع اعتراض

 

 در حراج دوباره آن یدیواحد تول نیا یلیکارگران هپکو از تعط ینگران
 یسازیحراج شرکت هپکو اراک از سازمان خصوص یها براکه تالش یطیشرا در ۱۳۹۸فروردین  ۲۶

سهام آن  یخواستار واگذار نند،یبیم بیادامه دارد، کارگران هپکو که شغل خود را در معرض آس
 ،یسازراه آالتنیماش دیکارخانه تول نیو بزرگتر نیهپکو اراک که اول شرکت. به کارگران هستند

 یتوسط سازمان خصوص ۱۳۸۶در سال  شودیمحسوب م انهیو خاورم رانیدر ا یو معدن یکشاورز
 .ردیبه خود بگ یتریشکل جد رانیدر ا یساز یکوثر واگذار شد تا خصوص یسازتحت عنوان واگن یبه شرکت دهیبه صورت مزا یساز
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 کارگران شرکت نکاچوب در مازندران  یتجمع اعتراض
 انینسبت به پا یتجمع اعتراض کیکارگران شرکت نکاچوب در  ۱۳۹۸ نیفرورد ۲۶روز دوشنبه 

تن از  ۴۰۰خبر آمده است که حدود  نیدوباره آن اعتراض کردند. در ا دیقراردادشان و عدم تمد
و  یماه جار انیادر اعتراض به اتمام قراردادشان در پ اندرودیکارگران شرکت نکا چوب شهرستان م

 ماه اعتراض کردند. بهشتیارد ینکردن دوباره آن از ابتدا دیتمد
 

 نیینفت نسبت به دستمزد پااعتراض کارگران صنعت 
 نییماه، اعتراضات خود نسبت به سطح پا نیفرورد ۲۷از کارگران صنعت نفت روز سه شنبه  یشمار

 شیصنعت نفت به هدف افزا یمانکاریکردند. اعتراض کارگران پ یادستمزدشان را رسانه نیپائ
 نیاعتراض کارگران همچن در. بوده است کسانیـ مزد  کسانیقانون کار  یسطح دستمزدها، اجرا

اشاره شده است.  یمانکاریپ یهابساط شرکت دنیمشاغل و برچ یبندطرح طبقه یبه لزوم اجرا
 هایو قرارداد هایهمسان با رسم یو رفاه یافتیمناسب در یایکه از مزا ندیگویکارگران م نیا

 به اخراج روبرو شده اند. دیاعتراض کرده اند با تهد زیو هر وقت ن ستندیبرخوردار ن
 کارگران کارخانه قند فسا یتجمع اعتراض

 

 نیفرورد ۲۸روز چهارشنبه  راز،یش یواقع در جنوب شرق« قند فسا»از کارگران کارخانه  یشمار
در اعتراض « قند فسا»کارگران کارخانه  ،یافتیخبر در هیکردند. بر پا یماه، اقدام به تجمع اعتراض

خود، دست  ۱۳۹۷و پاداش سال  یدیماه از حقوق خود )اسفندماه( به همراه ع کیبه عدم پرداخت 
 کارخانه تجمع کردند. نیو در محوطه ا دهیاز کار کش

 سبز یدستگاه اتوبوس به فضا کیدر اثر ورود  یکارگر شهردار کیجان باختن 
 یسبز شهردار یساله فضا ۵۵کارگر  کی  ۱۳۹۸ نیفرورد ۲۹ها، ظهر روز پنج شنبه گزارش رسانه به

 ینیاسیجنوب به شمال بزرگراه  ریاز مس یشهر نیب یاتوبوس مسافربر کیتهران براثر خارج شدن 
در حال حرکت بوده  که به علت  ریاتوبوس در مس نیا. جان خود را از دست داد ،یو برخوردش با و
سبز کنار اتوبان  یبزرگراه برخورد کرده و وارد فضا هیحاش لیبا گاردر ه،ینقل لهیعدم کنترل وس

 .شودیم
جو  جادیو ا یکارفوالد اهواز نسبت پنهان یصنعت یهشدار کارگران گروه مل

 در صفوف کارگران یاعتمادیب
روشنگرانه، کارگران  یاهیدر اطالع ۱۳۹۸ نیفرورد ۳۰فوالد اهواز روز  یصنعت یگروه مل کارگران

 یبرخ یاز سو شانندگانیکه به دور از اطالع آنها و نما ییرا نسبت به کارها یدیگروه تول نیا
از  یاند. در بخشآگاه ساخته رد،یگیبرخالف منافع کارگران و مصالح شرکت صورت م رانیمد

و برطرف  یدگیرسو پرداخت به موقع حقوق پرسنل و  دیامر مهم تول د،یدانیکه م همانطور». آمده است یکارگران گروه مل هیطالعا
 .باشدیشرکت م یتیریمد مینمودن مشکالت و امورات اهم شرکت بر عهده ت

 اقدام شجاعانه کشاورزان اصفهان و پرکردن کانال انتقال آب به ذوب آهن با لودر
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تجمع، اعتراض خود را نسبت به اقدام  کیکشاورزان اصفهان در  ۱۳۹۸فروردین  ۳۱ شنبه روز
کانال  یرود ابراز داشتند. کـشاورزان اصفهان ندهیشرکت ذوب آهن اصفهان جهت انتقال آب زا

تجمع  نیاصفهان که در ا کـشـاورزان.لودر پرکردند لهیحفرشده توسط شرکت ذوب آهن را بوس
و به  یقانون ریذوب آهن را غ انتقال آب توسط شرکت دیطرح جد نیشرکت کرده بودند، ا یاعتراض

 غارت حقابه کـشاورزان خواندند. ینحو
 

 اخبار کولبران
 

 نیبا انفجار م یوانینوسود و سردشت و نقص عضو شهروند مر یشدن دو کولبر در مرزها یزخم
نوسود  یدر مرزها یحکومت انینظام یراندازیت یکولبر در پ دو

. براساس افتندیانتقال  یو به مراکز درمان یو سردشت زخم
کولبر به نام  کی ماه،نیفرود ۱۱ کشنبهیروز  دهیگزارش رس

از توابع ” سرده“ یفرزند حسن اهل روستا ”یخوشنود میابراه“
در مرز  یحکومت انینظام میمستق کیشهرستان پاوه بر اثر شل

 یکولبر از سو نیا. شد یپا به شدت زخم هینوسود از ناح
قرار  یراندازیمستقر در مرز نوسود مورد ت یحکومت انینظام

 است. دهیپاوه منتقل گرد یگرفته و سپس به مراکز درمان
 وانیشهروند اهل شهرستان مر کی ۱۳۹۸فروردین  ۱۲دوشنبه 

شده  یخود را از دست داده و به شدت زخم یپا کی نیبر اثر م
 کی ماه،نیفرورد ۱۲روز دوشنبه  ده،یاست. براساس گزارش رس

از  یکی. خود را از دست داد یپا کی نیانفجار م یدر پ وانیاز توابع مر” سردوش“ یساله اهل روستا ۵٠ ”یراست میکر“شهروند به نام 
 نیدچار ا یبدوله” کوانان“به نام  یدر مکان ماهنیفرورد ۱۲صبح روز دوشنبه  ٨شهروند ساعت  نیشهروند گفته است: ا نیا کانینزد

 حادثه شده است.
 یمرز یروهاین میمستق کیدر اثر شل یکولبر اهل خو کیباختن جان

بر اثر  یطوره از توابع بخش الند خو یکولبر به نام بهروز چتوزاده اهل روستا کی ۱۳۹۸فروردین  ۱۹ روز یافتیگزارش در براساس
 نیا یبدون اخطار قبل یمرز یروهایگزارش، ن نیاطالعات مندرج در ا مطابق .جان سپرد یدر مرز خو یماموران نظام میمستق کیشل

 .اندکولبر را هدف قرار داده
 یسپاه پاسداران در مرز خو یروهایبه دست ندیگر کولبر  کیقتل 

 کشنبهیگزارش، روز  نیاست. براساس ا یسپاه پاسداران در مرز خو یروهایکولبر به ضرب گلوله ن کیاز قتل  یحاک یافتیگزارش در 
آتش  یاز توابع شهرستان خو هیاز کولبران در مرز صفائ یبه سمت گروه یخو یپاسداران مستقر در نوار مرز، ۱۳۹۸ ماهنیفرورد ۲۵

جوان  کیشد. نام برده  اتیفرزند ب یکولبر به نام بهمن روشن کیپاسداران به سمت کولبران منجر به قتل  نیا یراندازیت. گشودند
 .بود یدر بخش الند خو یبلسور سفل یساله و اهل روستا ۲۴
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 رانشهریبدنبال آتش گشودن مرزبان در  مرز پ ریاز گم کردن مس یناش یمرگ سه کولبر در اثر سرما
سه کولبر در اثر  نیبر اثر سرما جان خود را از دست دادند. ا رانشهریپ« خدا یکان»سه کولبر در ارتفاعات  ،یافتیبه گزارش در بنا

خود خارج شده بودند و در اثر برف و بوران جان  یشگیهم ریحفظ جان خود به ناچار از مس یمستقر در منطقه، برا یروهاین یراندازیت
 یراندازیگروه پنج نفره از کولبران که با ت کی ،۱۳۹۸فروردین  ۲۷شنبهگزارش، شامگاه روز سه نیا مطابق. ندخود را از دست داد

کولبران در  نیدر فرار از آتش آنها راه خود را گم کرده و سه تن از ا شوند،یمواجه م خدایکان یهایمستقر در بلند ینظام یروهاین
نجات  گریگزارش آمده است که دو کولبر د نی. در ادهندیو جان خود را از دست م شده یسرمازدگ اردچ رانشهریخدا پ یارتفاعات کان

 ..کردند دایپ
 

 دستفروشان اخبار
 

 شکن زوج دستفروش به استاندار خوزستان در قبال توهین وی به شخص معترضدندانفیلم دیدنی پاسخ 
در این فیلم زوج جوان دستفروش را مشاهده می کنید. این زوج 
دستفروش در جواب استاندار خوزستان که اقدام به توهین و تهدید 
شخص معترض که از عدم رسیدگی به سیل زدگان خوزستانی شکایت 

در این  ی شبکه های اجتماعی گذاشته اند.این کلیپ را روداشت کرد، 
 . . . کنندکلیپ آنها از استاندار سؤال می

نه استاندار خوزستان به شهروند معترض و فیلم توهین وقیحا: بیشتر
 چاپلوسی مشمئر کننده اطرافیان

 ۱۹یادآوری می شود؛ ویدیویی در فضای مجازی ایران، دوشنبه 
، به شکل گسترده منتشر شد که توهین استاندار ۱۳۹۸فرودین 

دهد. خوزستان ، غالمرضا شریعتی به یک شهروند اهوازی را نشان می
دهد و از او دار به مردی که وی را خطاب قرار میدر این ویدیو، استان

های حرف»گوید: زدگان اهواز نیز رسیدگی شود، با لحنی تند میشود، به وضعیت سیلمی خواهد همان طور که به مردم سوریه توجه می
 ».تربیت. برو بیرون. برو گفتمربط نزن. خفه شو آدم مخالف نظام بیبی

د از مناطق سیل زده، میان مردم آسیب دیده حاضر شده بود که این مرد، با معرفی خود به عنوان یک شهروند استاندار ، به منظور بازدی
زدگان کند که به دلیل دلسوزی در میان سیلکند. این شهروند اهوازی تاکید میوگو میشود و با او گفتاهوازی، به وی نزدیک می

 .سایر مناطق حاضر شده تا به آنها کمک کند
های بسیاری داشته و برخی هنرمندان نیز آن را در صفحه اینستاگرام خود بازنشر کردند و نتشار این فیلم، در فضای مجازی، بازتابا

 .خواهان عذرخواهی و دلجویی استاندار خوزستان از این شهروند اهوازی شدند
روستا به دلیل پیشروی  ۱۰۰ادی از شهرها و بیش از گفتنی است، در روزهای اخیر، مناطق جنوب غربی، دچار بحران سیل شده و تعد

زدگان استان، نشان از وجود بحران گسترده و کمبود های سیلسیل تخلیه شدند. ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، از اردوگاه
 .زدگان استشدید امکانات برای برآوردن نیازهای ابتدایی، دارویی و بهداشتی سیل

https://www.irankargar.com/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7/
https://www.irankargar.com/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF/
https://www.irankargar.com/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF/
https://www.irankargar.com/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF/


  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 

 ن کاراخبار کودکا
 

 خودروها در چالوس کیتراف نیشب و ب یکیکودک خردسال در تار کیکردن  ییدردناک گدا لمیف
 بایتقر ؤکودک خردسال که کیکردن  ییصحنه گدا لمیف نیا در

خودروها در  کیتراف نیشب ب یکیساله است را در تار ۵-۶
شدن  کیکه به محض نزد دیکن یشهرستان چالوس مشاهده م

کودکان و  نیگذارد. متاسفانه چن یاز ترس پا به فرار م لمبرداریف
است و کودکان  اریدر کشور ما بس یدردناک یصحنه ها نیچن

آغوش گرم خانواده و درس خواندن در مدرسه ها   یبجا هنمانیم
و انواع  ابانهایخ یو در ساعات مختلف راه یبصورت شبانه روز

 یکمک خرج یبرا یگر یو تکد ییمختلف و از جمله گدا یکارها
کودکان تنها نان آور خانواده  نیاوقات ا یاریشوند. بس یخانواده م

کودکان گرفتار باندها و دالالن  نیاز ا یاریهستند. متاسفانه بس
 .در انتظار آنان است یکیسود پرست شده و سرنوشت تار

 یها و ثروت مل ییدارا ممینیکه از م ستین ـرانیحق مردم ا ایآ
محروم خود  استفاده کنند و در  یهاکودکان و خانواده یخود برا

 الزم را داشته باشند؟ یغذا و پوشاک و مسکن حداقل ها نیتام
و به  تیدر رأس حاکم ینجوم یهایدزد هیاست در سا نیا تیواقع

 یملت در جنگها کی ستیها و هست و ن هیتاراج دادن تمام سرما
هم محروم  یعاد یزندگ کی یهااز داشتن حداقل نیزم رانیمردم ا ،یوحش یکتاتورهایسرپا نگاه داشتن د یبرا یامنطقه انیپا یب

 .شده است لیتبد جیامر را کیبه  گریو مترو د ابانیکه مشاهده کودکان کار در کوچه و خ دهیرس ییاند و کار به جاشده
به  ینجوم یاختالسها ایو  یو نظام یاتم یها ییماجراجو ایو  یااز مخارج مداخالت منطقه یبخش یاست که حت نیدردناک ا تیواقع

جامعه و از جمله حل مشکل  یاز مشکالت کنون یاریحل بس یبرا رانیبر باد داده شده مردم ا یها و پولهااصطالح آقاها و آقازاده
 .ستیکودکان کار کاف

 رانیاز جامعه و اقتصاد ا یمسئله ا تواندیو نه م خواهدینه م گریدوانده است د شهیکه فساد تا اعماق وجود آن ر یحکومتافسوس  اما
 حل کند . . .

 
 
 
 

https://www.irankargar.com/%DA%AF%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A8/
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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
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