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 به سرقت رفته یآزاد یچهل سال در پ
 

 ۴۰تحوالت در  نیمهمتر منتشر شد،در سایت ایران کارگر به سرقت رفته  یآزاد یکه با عنوان چهل سال در پ یدر گزارش
 .شد یبررس ۱۳۵۷در سال  رانیبدست مردم ا ینظام سلطنت یپس از سرنگون هیفق تیوال تیسال حاکم

اند. روش شکست خورده رانیمردم ا یاریبه نام مذهب، هر دو با هوش یکتاتوریبا تاج و تخت و چه د یکتاتورید چه
 ن،یسرزم کی یکشتار، تاراج ثروتها و نابود یبرا شانیممکن است متفاوت باشد، اما دست آخر در سرکوب ملتها کتاتورهاید

 «ریاعدام، زندان، تحق»ثابت دارند. یراه و روش
مستحکم  یهمچون سد نیسنگ یانهیو پرداخت هز یاریمعاصر، با هوش خیتار یها یسرکوب نیتر نیمردم ما برغم سنگ اما

 یدر پ ،یسال است که پس از سقوط استبداد سلطنت ۴۰و  ستادهیا هیفق تیوال نیشاه خائن و نظام ننگ یکتاتوریددر برابر 
 برای دانلود متن این گزارشها روی لینک های زیر کلیک کنید: روان است. ش،یخو یبه سرقت رفته یآزاد

 قسمت اول –ی به سرقت رفته چهل سال در پی آزاد
 قسمت دوم –چهل سال در پی آزادی به سرقت رفته 
 سوم قسمت –چهل سال در پی آزادی به سرقت رفته 

 چهارم قسمت-سال در پی آزادی به سرقت رفته۴۰
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 تیخوش ن-الف - خط فقر ریز یرانیا ونیلیم ۵۰ هیفق تینظام وال یسالگ۴۰در 
تورم، غارت،  ،یکاریجز فقر و خط فقر، ب یزیچ اشیسالگ۴۰است که در  یتیبهمن ماه، صحبت از حاکم۲۲در  یسالگرد انقالب ضدسلطنت در
 .در کارنامه خود ندارد رانیملت ا یو فحشا برا یرانتخوار ،یفساد دولت اد،یمردم، اعت یهابیکردن سفره و ج یخال

 

 یزندگ یاداره حداقلها یرسانند. مردم مجبور هستند برا یشب را به روز م ،یو تنگدست یکاریمردم ما در فقر و ب نکیشاهد هستند که ا همگان
 یهم که شاغل هستند، ماهها و حت یکسان یشود. حت ینم دایهم پ یشغل یاقتصاد یورشکستگ لیکه بدل می. بگذراورندیب یبه چند شغل رو شیخو

  .کنندینم افتیدر یحقوق لهاتا سا
 .اورندیب یوبدن ر یاشان به فروش اعضانجات خود و خانواده یمنظر هم هست که مردم برا نیهم از

  تومان ونیلیم۳=  در لبه خط فقر رانینفر در ا کی نهیهز
را در سال گذشته  دهندیم لیها را تشکدرصد کل خانوار ۷.۶نفره که  کی یهاساالنه خانواده نهیهز ران،یا یبانک مرکز یهاگزارش فرارو؛ گزارش به

 میشویم جهمتو م،یکن میسال تقس یهاامسال جمع و به تعداد ماه یدرصد ۳۴رقم را با تورم  نیهزار تومان محاسبه کرده و اگر ا ۲۰۰و  ونیلیم ۲۷
تومان  ونیلیحداقل سه م دیبا کندیم یکه تنها زندگ یکس یعنی. رسدیتومان م ونیلینفره در حال حاضر به سه م کی یهاماهانه خانواده نهیهز

 .دیایبرب هانهیدرآمد ماهانه داشته باشد تا بتواند از پس هز
 هزار تومان۳۰۰و  ونیلیم۴خانواده دو نفره =  نهیهز

هزار تومان است. هر چه اندازه خانوار  ۳۰۰و  ونیلیم ۴ شوند،یکشور را شامل م یهادرصد خانواده ۲۰دو نفره که حدود  یهاخانواده یرقم برا نیا
حداقل  دیبا نفرهدو  یهاخانواده دهدینرخ تورم امسال نشان م یبیپارسال و محاسبه تقر یرسم یها. گزارشرودیماهانه هم باال م نهیتر شود هزبزرگ

 .ندیایبرب هانهیهزار تومان درآمد ماهانه داشته باشند تا بتوانند از پس هز ۳۰۰و  ونیلیم ۴
 تومان هزار۹۰۰و  ونیلیم۴نفره =  ۳خانواده  نهیهز
 .هزار تومان است ۹۰۰و  ونیلیم ۴سه نفره در حال حاضر  یهاماهانه خانواده نهیبر اساس محاسبات، هز نیهم یبرا
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 هزارتومان۱۲۰و  ونیلیم۵نفره = ۴خانواده  نهیهز
 یرانیا یهادرصد خانواده ۲۹کشور دارند و حدود  یهاخانواده نیرا در ب عیتوز نیشتریب رانیچهار نفره در ا یهاخانواده

 ۳۴رقم را  نیهزار تومان بوده است که اگر ا ۹۰۰و  ونیلیم ۴۵ها در سال گذشته خانواده نیا نهیها سال گذشته هزخانواده نیهستند. ا چهار نفره
 .است دهیهزار تومان رس ۱۲۰و  ونیلیها در حال حاضر به پنج مخانواده نیماهانه ا نهیهز م،یبر تعداد ماه کن میداده و تقس شیدرصد افزا

 یکارگر یهاماهانه خانواده یهانهیسوم هز کیران بطور متوسط کارگ حقوق زانیم
وجود دارد که کارگران از کارخانجات گرفته تا  ییها تجمعات و اعتصابات گستردهاست که هر روز در همه شهرها و مراکز استان یدر حال نهایا همه

 رد یعنی. دهندیاست؛ صورت م نهیهز زانیم نیچهارم ا کیماه عقب افتاده خود که بعضا  نیدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق چند هایشهردار
کنند تا در  نهیهزار تومان هز۱۲۰و  ونیلیم ۵ دیبا رسد؛یتومان م ونیلیم ۲به  یشان بطور متوسط به سختحقوق رانیکارگران زحمتکش ا کهیحال

هستند.  کاریها که بآنآور خانواده و چه ها که نانهاست. چه آنمربوط همه خانواده هانهیهز نیگفت که ا دیرا هم با نی. ارندیلبه خط فقر قرار بگ
(. پس ۹۷خرداد۱ میتسن یاست. )خبرگزار شتریب اریآمار اکنون بس نیکه ا کردندیم کاریب ونیلیم ۶صحبت از  ۹۷تا خرداد ماه سال  یارقام دولت

 .گذرانندیرا م شیخو یو زندگ شتیمع یهولناک تیه مردم در چه وضعک افتیساده، در یابیارز کیدر  توانیم
 !!ونیلیم۴۰خط فقر هستند نه  ریز ونیلیم۵۰
خط فقر هستند را رد کرده  رینفر ز ونیلیم ۴۰حدود  دیگویامداد که م تهیکم سیرئ یهاگفته ،یکارشناس اقتصاد کی یرزاق ،ینودِ  اقتصاد تیسا

 «.خط فقر باشند ریز رانیا یونیلیم ۸۰ تینفر از جمع ونیلیم ۵۰حدود  دیشا شتریدقت باما با »:کندیو اضافه م
 یاتوان و اراده هیفق تیاست که نظام وال نیاست. پاسخ درست ا یگرید زیچ تیواقع کهی! در حالداندینادرست م یاقتصاد یهااستیعلت را س یرزاق
 .را ندارد یانهیزم چیدر ه رانیحل مشکالت مردم ا یبرا

 رانگریو جنگ و یبمب اتم دیو تول  یابتین یهادر جنگ ایو  ختهیگشاد خود ر بیبه ج یدر غارت و دزد ایمملکت را  نیا یهاثروت تیحاکم نیا
 .ساله با عراق برباد داده است۸

نظام فرتوت آنچه  نیا یسالگ۴۰در  حاال
قلم  کیمانده است  یباق ۹۷بهمن ۲۲در 
خط فقر  ریگرسنه در ز یرانیا ونیلیم۵۰

 نیکه ا میاست. بگذر کارانیاز ب یو لشگر
بسا  تیاست و واقع یباز هم ارقام حکومت

 .هم بدتر است نیاز ا
 م،یمطلب به آن پرداخت نیدر ا آنچه

ساله  ۴۰از کارنامه  یتنها بخش
وعده آن را  ینیاست که خم یتیحاکم

 تیحاکم نیبه مردم داد. البته از چن
 نیاز ا شیب یاماندهو عقب یضدمردم

 نیا دیانتظار داشت. بگذار دیهم نبا
 نیسال حکومت در ا۴۰نظام را پس از 

 :میبکش ریشجره نامه به تصو
مواجهند. در  ،یتهران با مخالفت مردم میشاه را سرنگون کردند، سران رژ انیرانیچهل سال بعد از آن که ا»: سدینویژورنال م تیروزنامه وال استر

 رانیا میسران رژ زند،یدامن م یتیبه نارضا کایآمر یهامیاز تحر یارز در حال سقوط ناش کیاز  یناش عاتیفساد و ضا ،یاعتراضات کارگر کهیالح
 ».خود هستند یداخل تیامروز نگران وضع

و  ریکه در تقد یرییصورت خواهد گرفت. تغ رییتغ نیدر حرکت است و ا رییتغ یبه سو رانیدر حال فوران است و ا رانیخشم مردم ا آتشفشان
 است. رانیملت ا ستهیشا
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 گذردیم هایو آنچه در شهردار یکارگران شهردار تیاز وضع یگزارش
 !یحکومت مانکارانیپ نیرنگ یهاو سفره یکارگران شهردار یخال سفره

 یاشده است؛ به گونه ریخورده و فراگ دیها است کلمدت یدر شهردار یسپارتحت عنوان برون ،یانسان یروین یها، داللگزارش رسانه به
 .طرف قرارداد هستند مانکارانیبا پ یبا شهردار میقرارداد مستق یجا مختلف، به یهایدر شهردار یاز کارگران شهردار یاریکه بس

  یسپاراقدام به برون ،یانسان یروین نیتأم ای یحجم یقراردادها یط توانندیم هایشهردار
 یعنی ،یانسان یرویگران نقطع کرده و به واسطه یاز کارگران شهردار یاخود را با بخش عمده یرابطه کار هایروش شهردار نیکنند. به ا

 .بسپارند یمانکاریپ یهاشرکت
 هیمواد خام اول نهیو هز دیو ابزارآالت تول هیاول هیاعم از سرما دیتول یهانهیهز نیکمتر ،یانسان یروین نیتام یهاو شرکت مانکارانیپ نیا

در  یحت کهییتا جا کنند؛یم دایپ یادیز یاسیکه نفوذ س ییدارند؛ تا جا هایشهردار یدر گردش مال یاما نقش پررنگ کنند؛یرا صرف م
 .نفوذ و قدرت دارند زیشهردار مناطق ن نییحد تع

 نیا یکارلیو تعط یکارگفته بود که کارگران با اضافه یستمزد کارگران شهرداراز شهرها درباره کاهش د یکیشهردار  شیپ یچند
حداقل  تیرا رعا یمانکاریبه پ یقرارداد از رسم لیکاهش دستمزد کارگران در تبد هایو شهردار مانکاریاختالف را جبران کنند. البته پ

 نجاستیحقوق گرفتن بازشده است. اما جالب ا شتریکارگران و ب یکاراضافه یکه راه برا روندیمنطق م نیسراغ ا بهو  دانندیدستمزد م
دهندگان اند. از قرار معلوم وعدهگفته هایکارلیو تعط هایکاراز عدم پرداخت چند ماهه اضافه گاهیگاه و ب یکارگران شهردار یکه برخ

 !اندهداد صیمعجزه را از دور تشخ
 اه گذشته معترض بودندم ۳ یشهر ط ۱۰ یکارگران شهردار

 وان،یشوشتر، شادگان، دزفول، آبادان، بندر امام، مر شابور،ین یشهرها یعنیشهر  ۱۰کم در دست یکارگران شهردار ریسه ماهه اخ در
حال  نیداشتند. در ع یتجمعات اعتراض یمعوقات مزد لیبودند که به دل یایمانکاریپ یروهای)خوزستان( ن یو الل هیدیحم کا،یآبژدان اند

نسبت به عدم پرداخت دو تا هفت ماه  رًایاخ زی( نراحمدیو بو هیلوی)کهگ سختی( و سستانیزرآباد )س م،یکورائ یکارگران شهردار
 اند.دستمزدشان اعتراض کرده

 نیپرداخت نشده داشتند. با ا یمعوقات مزد یکارگران شهردار نیتجمعات بود و همه ا نیا لیدل نیترمهم یشتیو مع یامهیمشکالت ب
. رندیبگ مانکارانیبا پ مانیبر لغو پ یمبن یمیکل کشور به عنوان کارفرما تصم یهایباعث نشد که شهردار یمشکالت حت نیوجود، ا

 فیتکلکه  نجاستیا یپرسش اصل
 مانکارانیدر برخورد با پ هایشهردار

آن گروه که در انجام تعهدات  ایمتخلف 
 ست؟یچ شوند،یم خود دچار مشکل

که  شابورین یاز کارگران شهردار یکی
ماه  ید مهیدر ن یشتیمشکالت مع

همسرانشان را هم به اعتراض کشانده بود، 
 ۲که کنار دغدغه عدم پرداخت  دیگویم

شدن  یمانکاریحاال با پ یماه معوقات مزد
 از دست  زیخود را ن یشغل تیکار، اندک امن
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 مییگوی. ممیشویدچار مشکل م یما کارگران خدمات ،یشهر مانکارانیپ یکار کردم که با باز شدن پا یشهردار یسال برا ۱۵. میدهیم
 « !دیریبگ شتریب د؛یکار کن شتریب» دهند؛یچرا حقوقمان کم شده؛ جواب م

 کردمیم افتیهزار تومان دستمزد در ۷۰۰ ونیلیم ۲من با دو حق فرزند حدود  نیاز ا شی: پکندیم حیتصر شابورین یکارگر شهردار نیا
 .است افتهیهزار تومان کاهش  ۵۰۰ ونیلیم کیبه  دیرقم در قرارداد جد نیکه ا

 !کنندیپهن م مانکاران،یپ یبرا هایکه در شهردار ینیرنگ سفره
عدم پرداخت  لیرا به دل مانکارانیپ یقراردادها یچند بار شهردار یاند؟ وقتاستفاده کرده« حق فسخ »اریاز اخت هایاز شهردار کی کدام

 .فهمندیممتازه بودن حقوق کار را م یمعنا مانکارانیپ گریفسخ کند د یحقوق کارگران شهردار
 توانیرا نم یو خدمات عموم میدهیو ضرر م خوابدیکار م نکهیمثل ا یهاتیاستفاده کنند؛ اما با توج« حق فسخ» نیاز ا دیبا هایشهردار

را  شودیپهن م مانکارانیپ یبرا هایکه در شهردار ییهاحقوق ممتازه است. سفره فهمدیکه نم یزیهم تنها چ مانکارینگ گذاشت، پل
 .از چه قرار است هایسپاربرون نیا هیقض دیکارگران تا بفهم یخال یهاسفره با دیکن سهیمقا
که  یزباله و رفتگران یآوربه کارگران جمع ایفصل سوم قانون کار است. آ ۱۵خالف ماده  ،یصورت ساعتبه یکارگران شهردار یریکارگبه

 !شود؟یپرداخت م یکارشب کنند،یشب کار م
 دیکنیچرا نه تنها فسخ نم د؟یکنیفسخ نم دهد،یکه حقوق کارگر را نم یمانکاریچرا قرارداد پ د؟یکنیحقوق کارگر را پرداخت نم چرا

 یستمیچه س شود؟یم عییحقوق کارگر را تض دیبگو کندیچرا مهندس ناظر و مهندس مشاور جرئت نم د؟یکنیم دیمدقراردادش را ت
 .شودیم تریشان خالدرآمده است و هر روز سفره هایداد کارگران شهردار سالها نیاند در اکرده هیتعب
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 ماهبهمن  یاخبار کارگر ریسا
 

 روز گذشته  ۴۰بروجرد در  یکارگران شهردار یتجمع اعتراض نیستمیب
 یبرا یروز متوال نیچهارم یبروجرد برا یصدها تن از کارگران شهردار ۱۳۹۷بهمن ۲شنبه سهروز 

ماه حقوق عقب افتاده خود، مقابل  ۹روز گذشته، در اعتراض به پرداخت نشدن  ۴۰بار در  نیستمیب
 یو شورا یمسئوالن شهردار یاز سو یاقدام چیه کنونشهر دست به تجمع زدند. تا  نیا یشهردار
 .صورت نگرفته استپرداخت حقوق معوقه  یشهر برا

 
 

میا: ما گرسنهیروز تجمع اعتراض نیدر چهارم وانیمر یکارگران شهردار  
اعتراض خود  یروز متوال نیچهارم یبرا وانیمر ی، کارگران شهردار۱۳۹۷بهمن ماه  ۴پنجشنبه روز 

به  یبا پهن کردن سفره خال یساختمان شهردار یماهه روبرو ۶ یرا به عدم پرداخت معوقات مزد
 یتراکت که رو کیآن  اتیخود را که متحو یسفره خال وانیمر یشهردار کارگران .گذاشتند شینما

 پهن کردند. ونیمر یشهردار یروبرو «میاما گرسنه» آن نوشته شده بود 
 

 

دورود  تیکارخانه فارس یکارگران اخراج یراضتجمع اعت  
و  ینگیمشکالت نقد لیدورود که به دل تیکارخانه فارس یکارگران اخراج ۱۳۹۷بهمن  ۵جمعه روز 

تجمع کرده و خواستار  یدیواحد تول نیشده است، مقابل ا لیاستفاده از ماده خطرناک آزبست تعط
در  یدیواحد تول نیا یلیتعط یکه در پ ستیدر حال نیشدند. ا شیصدور حکم بازگشت به کار خو

شرکت در کارخانه فوالد چدن به  نیا یکارگر رسم ۳۴کارگران، حدود  یریگیبا پ رًای، اخ۹۴ لسا
 اند.، بازگشت به کار گرفته«مأمور به خدمت»صورت 

 

  اهواز همراه با کودکان گرسنه یاعتصاب کارگران قطار شهر
 یو اعتصاب کردند. کارگـران قطار شهـر دهیاهواز )مترو( دست از کار کش یکارگران قطار شهر گریبار د ۱۳۹۷بهمن  ۷ کشنبهیروز 

ند. بود ماه حقوق عقب افتاده از سر گرفته۱۸اهواز اعتصاب خود را در اعتراض به پرداخت نشدن 
رکت دست به ش نیمقابل دفتر ا سالشانبار همراه با فرزندان خرد نیاهواز ا یکارگران قطار شهر

 یتجمع از سو نیهر هفته چند عموم بگذارند. دیفرزندانشان را برابر د یتجمع زدند تا گرسنگ
 میسال و ن۱جز پرداخت  یزیخود که چ تا به خواسته شودیاهواز برگزار م یکارگـران قطار شهـر

کودکان و فرزندان خردسال کارگران شرکت  ،یتجمع اعتراض نیشان است، برسند. در احقوق
 ۱۸گناه  نیبه کدام»ها نوشته شده بود: آن ینوشته در دست گرفته بودند که رودو دست سونیک

 «استعفا استعفا اقتیل یمسئول ب»، «ماه بدون حقوق
 

  لیاردب میکورائ یماه حقوق کارگران شهردار۴عدم پرداخت 
 یکارگفتند چهار ماه دستمزد پرداخت نشده، دارند. اضافه لیدر استان اردب میکورائ یهردارکارگران ش ۱۳۹۷بهمن  ۸دوشنبه روز 

 یکارگران شهردار مهیقرار معلوم حق ب ازماه پرداخت نشده است.  نیاز چند زیکارگران ن نیا
دچار مشکل هستند.  مهیب یهادفترچه ضیتعو یماه پرداخت نشده و کارگران برا وریاز شهر میکورائ
 کارگران از احتمال عدم پرداخت  نیحال ا نیدر ع

 ت،و عدم پرداخت مطالبا یشتیمشکالت مع»کردند و گفتند:  یسال ابراز نگران انیمعوقات قبل از پا
 «کارگران به وجود آورده است. یهاخانواده یبرا یاریمشکالت بس
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  رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد ریدب زادهمیجعفر عظ یقانون ریبازداشت غ
آزاد کارگران  هیاتحاد ریدب زادهمیبعد از ظهر جعفر عظ ۱۷۳۵ ساعت ۱۳۹۷بهمن  ۹شنبه سهروز

جعفر  نیکرج بازداشت شد. بنا به گفته مامور سیفرد ۱۱ یتوسط چهار نفر  از ماموران کالنتر رانیا
بازداشت،  گامخواهد بود. ماموران در هن یارگان انتظام نیدر  محل ا یتا ابالغ حکم قاض زادهمیعظ

پروین همزمان خانم  را ضبط کردند. زادهمیهمراه جعفر عظ یلپ تاب و دو گوش ،یشخص لیوسا
 ۱۱شنبه از سوی ماموران کالنتری روز سهنیز محمدی، نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، 

 .فردیس کرج بازاشت شد
 
 

  مشکیآهن اندهتجمع پرسنل را
ماه مطالبات ۴آهن در اعتراض به عدم پرداخت از پرسنل راه یجمع ۱۳۹۷بهمن  ۱۰چهارشنبه روز 
آن نوشته شده بود:  یدر دست خود گرفته بودند که رو یبنر آنهاخود دست به تجمع زدند.  یمزد

 یشیماهه آزما کی اردادسال کار هنوز با قر ۲۰آهن )شرکت تراورس( بعد از حدودما پرسنل راه»
حقوق  «دیبرس ادمانیبه فر می. نان ندارمیندار مهیب ۹۳ازسال  م،یاماه حقوق نگرفته۴م،یکنیکار م

 .آهن در چند سال گذشته هرگز کامل پرداخت نشده استپرسنل راه
 
 

  تن از کارگران شرکت اگزوز خودرو خراسان اخراج شدند ۲۰۰
کارگر شرکت اگزوز خودرو خراسان، خبر  ۲۰۰از اخراج  شابور،یمجلس از ن ندهینما یهاجر چناران

اگزوز خودرو خراسان است تا بتواند مجدد  یشرکت به دنبال ورشکستگ نیا ریمد»داد و گفت که 
 یتیکارخانه اهم نیا یآنها به ورشکستگ» کرده است:  دیاو تاک«  .کند افتیدر التیاز دولت تسه

 وزشرکت اگز ستند؛یمنطقه دلسوز ن یو حراست بوم رعاملیمد ره،یمد اتیچراکه ه دهندینم
 «.اندمانده یباق گرینفر د ۳۰۰کارگر، تنها  ۲۰۰کارگر داشت که با اخراج  ۵۰۰خودرو 

 

  بروجرد! یسال سنوات پرداخت نشده کارگران کارخانه سامان کاش۲۰و  یماه مطالبات مزد۴۴فاجعه 
اعالم کردند که کارگران  ۱۳۹۷بهمن  ۱۳بروجرد روز شنبه  یچند تن از کارگران کارخانه سامان کاش

به اداره کار بروجرد هنوز  تیو طرح شکا یکردن مراحل حقوق یط رغمیعل یدیواحد تول نیا
 یکه مطالبات مزد ستیدرحال نی. اابندیاند که به مطالبات پرداخت نشده خود دست نتوانسته

کارگران تا  یگذشته است و برخ زیماه ن ۴۴بروجرد از مرز  یاز کارگران کارخانه سامان کاش یبرخ
شده، هنوز  یکه اعالم ورشکستگ ۹۴سال  نیسال سنوات مطالبات دارند که از فرورد ۲۰سقف 

 مطالبات آنها محقق نشده است.
 
 

آن  روز نیمشهد در دوم یساز نگیکارگر کارخانه ر ۹۰۰اعتصاب   
روز  نیمشهد دوم یساز نگیکارگر شاغل در کارخانه ر ۹۰۰حدود  ۱۳۹۷بهمن  ۱۷چهارشنبه روز 

 مشاغل با  یبندطرح طبقه یاقهیسل یدر اعتراض به اجرا آنهااعتصاب خود را پشت سرگذاشتند. 
 کارگران .مشاغل خود شدند یبندطرح طبقه ینیو خواستار بازب کردهاز کار اعتصاب  دنیدست کش

کارگر  ۹۰۰حدود  یسازنگیرابطه گفتند: شرکت ر نیمشهد در ا یساز نگیشاغل در کارخانه ر
 شاغل دارد. یو رسم یقرارداد
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 ی شرقجانیآذربا انیصوف مانیتجمع و اعتصاب کارگران کارخانه س
در استان  انیصوف مانی، تجمع و اعتصاب کارگران کارخانه س۱۳۹۷بهمن  ۲۲روز دوشنبه 

 نیگزارش منتشره، کارگران ا هی. بر پاافتیادامه  یروز متوال نیششم یبرا یشرق جانیآذربا
عدم  نیکارخانه از شش روز قبل در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد معوقه خود و هم چن

اعتصاب کردند. آنها اعالم  یاجتماع نیکارفرما به سازمان تام یاز سو شانیها مهیپرداخت حق ب
 خود هر روز مقابل کارخانه تجمع خواهند کرد. یخواسته ها هیبه کل دنیکرده اند تا رس

 
 

  بار نیچهل و دوم یدر کرج برا ینیخم مارستانیکارکنان ب یتجمع اعتراض
خود کارد به  یشتیمع تیدر کرج که از وضع ینیخم مارستانیکارکنان ب ۹۷بهمن  ۲۸ کشنبهیروز 

سال حقوق عقب افتاده  کیگرفتن  یبرا یبار تجمع اعتراض ۴۱است  و تا کنون  دهیاستخوانشان رس
. ددست به تجمع زدن مارستانیبار در محوطه ب نیبار و ا نیچهل و دوم یاند؛ براخود برگزار کرده

 نیشهر که اقدام به دخالت در امور ا یو شورا یشهردار هیدر کرج عل ینیخم مارستانیکارکنان ب
کار به درمان  یچ یاریهم یشهردار»: نددادیاند، شعار سر دادند. آنها شعار مکرده مارستانیب

 «یدار
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 اخبار کولبران  
 

 میکولبر به نام رح کیماه، بهمن ۴روز پنجشنبه 
از توابع  شیدانک یساله اهل روستا ۲۷ یمردان

سقوط از ارتفاعات  یبخش کالترزان سنندج در پ
کولبر  نی. ادش یته در هورامان به شدت زخمته

انتقال  وانیمر یحادثه به مراکز درمان نیپس از ا
 ۲۳ یبه نام سوران محمددیگر کولبر  ک. یافتی

 کیساله فرزند رسول اهل سردشت بر اثر شل
 شد. یپا به شدت زخم هیاز ناح انینظام

بهمن ماه دو کولبر اهل شهر بانه  ۷شب  کشنبهی
ق هفتاش و خال یاهل روستا یاسعد زمان یهابا نام

شدند.  یژال بانه زخمو عراق در منطقه هنگه رانیبجا مانده از جنگ ا نیاز توابع شهر بانه بر اثر انفجار م نهینقش رگهیم یاهل روستا
هفتاش از توابع بانه  ینام اسعد اهل روستا هکاسبکار ب کیژال باعث شد که هنگه یهدر منطق رانیساخت ا نیخبر، انفجار م نیا هیبرپا

 خود را از دست بدهد. یپا کی
مستقر در مرز  یروهاین نیا یراندازیت یاند و در پافتاده ینظام یروهاین نیاز کولبران در مرز ماکو در کم یماه، گروه بهمن ۷ کشنبهی

رز ماکو بدون در م ینظام یروهایمنبع آگاه، ن کیبلخکانلو اقدم جان خود را از دست داد. به گفته  نیکولبر جوان به نام حس کیماکو ، 
 اند.به رگبار بسته یسدر دهستان قلعه دره هیقارمی یروستا یکیکولبر را در نزد نیا ،یاخطار قبل
اطراف  یهااز توابع بانه در کوه یشو یاهل روستا یمیوخ سقز و محمد کرساله اهل محله قه ٢۴ یماه، سامان صالحبهمن ۸دوشنبه 

 دایمنطقه پ نیدو کولبر توسط ساکن نیسرما جان خود را از دست دادند. جسد ا یاز توابع بخش ننور گرفتار، و در پ یشکانیبرو یروستا
دچار  یحکومت انینظام زیو گر بیتعق یدو کولبر در پ نیمنبع آگاه، ا کیبانه منتقل شده است. به گفته  مارستانیب هشده و به سردخان

 حادثه شدند. نیا
پا دچار نقص عضو شد.  هیاز ناح نیانفجار م یدر پ رانشهریساله اهل پ ۴٧ زیکولبر به نام غفور حمزه عز کیماه، بهمن ۱۴ کشنبهیروز 

 چومان منتقل شده بود. یسپس به مراکز درمان ،حادثه شد نیکولبر در مرز حاج عمران دچار ا نیا
. به گفته دیگرد یدر مرز ننور زخم ینظام یروهاین میمستق کیاهل بانه بر اثر شل یکولبر به نام آرمان فالح کیماه، بهمن ۱۵دوشنبه 

 شده است. یپا به شدت زخم هیبه ناح انیاصابت گلوله نظام لیکولبر به دل نیمنبع آگاه، ا کی
 یشدند. ط یزخم یرزبانماموران م میمستق کیشل یبانه و سردشت در پ یشهرستانها یدو کولبر در مناطق مرزماه، بهمن ۲۰روز شنبه 

 نیآنها کم یمنطقه که برا نیاز کولبران در ا یجمع یسردشت در دهستان آالن به سو توشیدر منطقه ب یماموران نظام ر،یاخ یروزها
ساله  ٣۵ یکولبر به نام سامان بخش کیشدن  یکولبران، منجر به زخم یبه سو یرزم یروهاین نیا کیگذاشته بودند، آتش گشودند. شل

 شده است. میفرزند سل
 کیشهرستان بانه با شل ریسن از توابع بخش نمشبله یروستا یکولبر به نام فرزند احمد از اهال کی، ۱۳۹۷ بهمن ماه ۲۷شامگاه شنبه 

 .دیژال به قتل رسمستقر در مرز هنگه ینظام یروهاین میمستق
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 اخبار کودکان کار

 
 آورندیتهران بر سر کودکان کار م یاز آنچه ماموران شهردار یدردناک و شرم آور ؛ گزارش

 
 

 فیلم دردناک و شرم آور از آنچه که ماموران شهرداری بر سر کودکان کار می آورند
 ایو  ریخانواده فق کیکردن در  یبجز زندگ یکه گناه یدردناک و شرم آور کودکان کار معصوم ییدئویگزارش و نیا در

 .ندیگو یتهران به سرشان آورده اند م ینداشتن سرپرست ندارند، از آنچه که ماموران شهردار
که دلشان  ییافتاده اند و هر بال یماموران وحش نیا ریگ اوریو  اریکه بدون  یوانیو ح انهیسخت از رفتار وحش یلحظات

سوء استفاده و  یو ارعاب و حت دیاست. تهد نیکتک زدن آنها کمتر ایگرفتن پول و آورند. البته  یبخواهد بر سر آنها م
 .شده است لیتبد جیامر را کیبه  گریندارند د یادرسیفر چیماموران ه نیکودکان که در چنگ ا نیتعرض به ا

که  ییدو پسر را مجبور به خوردن گلها یپخش شد که مامور شهردار یاجتماع یدر رسانه ها شیچند مدت پ ییدئویو
کرد،  ینیآن شهرستان را مجبور به عقب نش یکرد و شهردار یادیز یصدا دئویو نیا شیکند و نما یخواستند بفروشد میم

گرفت و نشان داد مطمئنا  لمیشد ف یدهند را م یکودکان شرح م نیکه ا یوانیو ح انهیار رفتار وحش ییاما اگر صحنه ها
 کرد . . . یوضوع فرق مم گرید
 
 

https://youtu.be/UGuNB72xQPc


  خبرها و مطالبات کارگران؛ کولبران؛دستفروشان

 

 
 رانیکارگران و زحمتکشان ا

مربوط به کارگران؛  یخبرها نیو از آخر دیدنبال کن ریز یاجتماع یها طیکارگر را در مح رانیا تیسا
 :دیمطلع شو رانیکولبران و دستفروشان در ا

 
 

   :جیپ
http://bit.ly/2EmIHq3 

 
 :ترییتو

@irankargar 
 

 پالس: گوگل
http://bit.ly/2rZPgFH 

 
  : وبالگ

http://irankargar96.blogspot.ca 
 

 تلگرام: کانال
@irankargar96 

 
 :وتوبی

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

 گرام: نستایا
https://www.instagram.com/irankargar2019 

 

http://bit.ly/2EmIHq3
http://bit.ly/2rZPgFH
http://irankargar96.blogspot.ca/
https://www.youtube.com/c/irankargarvideos
https://www.instagram.com/irankargar2019

