
 

 
 ۹۱۱۱ یونی ۲۱ جمعهبرابر  ۸۱۳۱ خرداد۴۲هجمع تا خرداد۷۱ جمعه

     ۹۱شماره

 امیرجواهری لنگرودی

haftegi_kargari@yahoo.com 

info@karegari.com 

                                                                                        !یک هفته با مبارزات کارگران ایران 
 !جمعه به جمعه ، نو به نو 

 امیر جواهری لنگرودی: یادداشت کارگری هفته  از     

احضار کاک عثمان اسماعیلی از تخت بیمارستان به زندان، فرقی با صدور 

 !حکم قتل این فعال کارگری شناخته شده ندارد

   

 

 سید علی صالحی: زما هم بسیاریم ا

 ما هم روزی

 دور هم جمع خواهیم شد

 تاریکی را از همه کوچه ها

 منها خواهیم کرد

 

 ما هم مثل زندگی 

 ضرب در ضرب

 روی نومیدی ضربدر می کشیم

 

 ما سرانجام

 آزادی را میان همه تقسیم خواهیم کرد

 

 حاال دستت را به من بده،

 از سکو باال بیا

 فشه بنویسروی تخته کالس باران و بن

 

 اینجا 

 هر کسی

 حق دارد رویایی داشته باشد

mailto:info@karegari.com


 

 سید علی صالحی

احضار کاک عثمان اسماعیلی از تخت بیمارستان به زندان، فرقی با صدور 

 !حکم قتل این فعال کارگری شناخته شده ندارد
 

 

 

 !بار دیگر  روزگار چون شکر آید/ بگذرد این روزگار تلخ تر از هر 

چندین باره گفتگوی رادیو ندا،با کاک عثمان اسماعیلی در لینک زیر برآنم داشت؛ که گوش فرادادن 

 !شما نیز این صدا را بشنوید و به خاطر بسپارید : نگاهم را طی یادداشتی بنویسم 

man980323.mp3http://www.radioneda.de/2019/06/10/Os 

تحریم ها دودش به چشم '' اسماعیلي، كارگر نقاش و فعال جنبش كارگري، با رادیو ندا با بیان اینكه در این گفتگو کاک عثمان 

 .، از آخرین وضعیت بیماري خودش، كمبود دارو و ماجراي احضار به زندان مي گوید''مردم رفته است

***** 

 ۰۲امروز دوشنبه   :در بیمارستان شفا کرمان در حال درمان ام و افزود : شت کاک عثمان در پست فیس بوکی اش نو

به سهم خویش برای  ....، بیمارستان شفا واقع در شهر کرمان طی کردن دومین روز بستری جهت معالجه ٨۹٣۱خرداد 

 !این عزیز کارگر ، ارزوی بهروزی و تندرستی داریم

اینجانب عثمان اسماعیلی به اتاق عمل بخش قلب  بعد از ظهر ٣ساعت ۰۰/۰۳/۹۸من دیروز: در پست روز بعد نوشت 

 . رفتم و به مدت چهار ساعت جراحی بیوکسی پریکارد با موفقیت انجام شد

http://www.radioneda.de/2019/06/10/Osman980323.mp3


حال جسمانی ام خوب است از خانم دکتر حسن آقایی،تیم پزشکی، کارکنان زحمت کش بیمارستان وتمام دوستانی که از 

  من شدند بینهایت سپاسگذارمراه دور و نزدیک جویای حال 

 (۴تخت ۱اتاق استان کرمان بیمارستان شفا بخش روماتولوژی طبقه ی اول )

 و بعد تر این اطالعیه را در پست فیس بوک خود منتشر نمود 

 :جهت اطالع دوستان و جنبش کارگری

 

 .حکوم شده امما حبس تعزیری م ۳امروز طی احضارنامه متوجه شدم که اینجانب عثمان اسماعیلی به 

 

کنید بنده با رسانه های مربوطه در مورد زندانیان  مردم آزادیخواه همینطور که در احضارنامه مشاهده می، کارگران 

بنده در دادگاه انقالب و اطالعات شهرستان سقز و اماکن بدون هیچ  .سیاسی و کارگران زندانی مصاحبه هایی داشتم

ه است بیشتر از آن دفاع کرده ام و به همه ی نهادهای نام برده اعالم کرده ام دفاع تردید آنچیزی که دراین احضاریه آمد

هایم از برابری،آزادی  کردن از زندانیهای سیاسی و کارگران زندانی وظیفه ی من است وتا آخرین نفس کشیدن

 .،حکومت کارگری حمایت میکنم و بر علیه نظام سرمایه داری مبارزه کرده ام و خواهم کرد

ای اقایانی که در باالترین مقامات جمهوری اسالمی قراردارید وگفته اید دموکراسی واقعی درکشور ما است از شما 

آیا ما کارگران معنی دموکراسی رانمیدانیم یا شماها جور دیگری معنی دموکراسی را خورد مردم میدهید؟ : سوال دارم

همه رانت خواری، این همه گرانی که سر به فلک کشیده آیا این  این همه فاصله طبقاتی ،این همه زندانیان سیاسی،این

 نشان از جامعه دموکراسی است؟

در شهرهای دور ....سال سن با داشتن مریضی هایی از جمله آسم ،ناراحتی قلبی، مشکالت ریه،روماتیسم و ۵۷  من با 

 .الاقل شماها اسم دموکراسی رانبریداز خانواده ام مشغول به کار ام و درجامعه هزاران مانند من وجود دارد 

 .ماه زندان بلکه هیچ زندانی بلند مدتی من را از این باور دورنخواهد کرد۳نه تنها 

 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه ی کارگر

 

 ! عثمان اسماعیلی را به حال خود بگذاریدکاک بس کنید وکارگر نقاش مان 

 



ه حوادث خاموش در جامعه ما المی به ما نشان داد که پیش زمینه همرخداد های چهار دهه حاکمیت جمهوری اس

والنه ای است که مقامات نظام از صدر تا ذیل از خود نشان ئهمین نوع برخورد های حقارت امیز و غیر مس محصول

 داده اند

می سازند و آنگاه او را رنجور  نو ت ندهای خویش تا سر حد مرگ می کشان کارگر را زیر فشار کار و حقارت برخورد

 ! کنندروی تخت بیمارستان به وی ابالغ می را احضار و بازداشت  برگهتازه  ،که خود کارگر به درمان خویش می افتد

همین هستی کشی و به  درهم شکنندهاگر کار وجدان و هستی کارگر است ، عمل تخریب گرانه حکام داغ و درفش ، 

 . ر تالش آستتعب وادارنده جان کارگر پ  

بر  مداران نظام ان داد که رویارویی دایمی قدرتنشرخداد های چهار دهه اخیر در ایران پیرامون امنیت شغلی کارگران 

 .سر تقسیم ثروت و دارایی جامعه همیشه کمترین طرح ، نقشه و برنامه و سهم را متوجه رنجبران جامعه می نماید 

بازداشت و . همانا زورگویی ، احضار ، داغ و درفش است  اسالمی،نظام  گفتار مسلط و نخستین سیاست در نزد حاکمان

 .قضات بلخ همواره اینگونه عمل می کنند. ی اعمال این سیاست است رازندان ، مج

بدلیل نداشتن امنیت شغلی در خور ،  انکارگر ،برادران قاچاقی در پهنه جامعه هر روز از روز پیش فربه تر می گردند 

 . ر پیش می گرددهمواره رنجور تر ا

وحشت و فالکت کمر شکن جامعه ما خود محصول همان نگرش حاکمان است ، که تو مشکالت نیروی رنج و کار 

نظیر همین تحریم های  ؛یدآتو حاصل  چرخانیو هر آنگاه که وضعیت ناگواری که از دل سیاست بی جامعه را در نیا

مان مردم منسی گردانی ، بگذاری تا حقایق را در برابر چش عهکمر شکن ، تو پایت را بر گرده انبوه زحمتکشان جام

. خوب و بد تان اشراف کامل دارند برغافل از اینکه مردمان جامعه کارکرد چهار دهه حرف و حدیث شما را دیده و 

هیچ نیروی مطالبه گر جامعه را از طرح برنیروی رنج و کار جامعه ، اعمال سیاست زور و هر سطح داغ و درفش 

یکی از قهرمانان رنج و کار جامعه خود کاک عثمان . خواست ها و نیازمندی هایش باز نداشته و تعطیل نمی نمایید

 " ماه زندان بلکه هیچ زندانی بلند مدتی من را از این باور دورنخواهد کرد3نه تنها : " اسماعلی ایست که اعالم می دارد 

  

 سال سن با داشتن مریضی هایی از جمله آسم ،۵۷من با : " ه ترسیم می نماید باورش را نیز در دو سطر باال تر اینگون

در شهرهای دور از خانواده ام مشغول به کار ام و درجامعه هزاران مانند ....روماتیسم و ناراحتی قلبی، مشکالت ریه،

ه که باز گشت و ازاد شد، تن دوره پیش که در زندان بار ، آنگا" .من وجود دارد الاقل شماها اسم دموکراسی رانبرید

پوشش لباس همیشه ی گی اش ، با دمپایی بر پا و پالستیکی لباس در دست با امید به استمرار مبارزه و جدل با نا آمدی 

 . های زندگی و به سازی آن ، راهی خانه شد

رابری،آزادی ،حکومت هایم از ب تا آخرین نفس کشیدن: " ... کاک عثمان اسماعیلی با صدای بلند اعالم می دارد

 «  .کارگری حمایت میکنم و بر علیه نظام سرمایه داری مبارزه کرده ام و خواهم کرد

صورت ی مصاحبه ها، و با رسانه های مربوطه در مورد زندانیان سیاسی و کارگران زندانی  گفتگوجرم کاک عثمان، 

 . گرفته کاک عثمان بوده است 

داود  حاج داود رحمانی ، محمدی گیالنی، خلخالی، الجوردی،: جالدانی همچونمی در طی چهار دهه حاکمیت سیاه اسال

سعید امامی ، سعید مرتضوی   ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی، ،۷۶حسینعلی نیری رئیس هیأت کشتار لشکری ، 

http://www.iranglobal.info/node/36623


احکام ضد انسانی فراوانی را در  ،قاضی صلواتی و یا قاضی پیرعباسی یسهقاضی مق: اخیر همچونهای و در دوره 

تعزیری ، تعلیقی ، شالق ، اعدام و محرومیت های اجتماعی برای فرزندان مردم جامعه ما به ناحق صادر  امینمض

آسم  : "  ملهبا داشتن مریضی هایی از ج زندگی اش سال امین  ۵۷ولی پاگشایی برای کارگر زحمتکشی که  .کرده است

احضار نامه صادر روبروست و هنوز در تحت بیمارستان بسر می برد ؛ " ....،ناراحتی قلبی، مشکالت ریه،روماتیسم و

شرم . نمودن ، فرقی با حکم شالق ، داغ و درفش و مرگ با خود داردما حبس تعزیری محکوم  3به کردن ؛ و او را 

 !کنید و به این قصاوت ها پایان دهید 

قه مندان به مباحث کارگری برای دست یابی به آرشیو روزشمار کارگری هفته ، می توانند به آرشیو های زیر عال

 : مراجعه نمایند

 سایت روز شمار جنبش کارگری ایران

http://karegari.com/amir.html 

  ۱٣۷۹آرشیو روزشمار کارگری هفته سال

drive-https://drive.google.com/drive/my 

  ۱٣۷۶آرشیو روزشمار کارگری هفته سال 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6juDF5UZKNMMFRvdEZVMFpOQUk 

******* 

می  برای ارسال اخبارتان با ایمیل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فیس بوکم : توجه 

 . بوط گردیدتوانید مر

haftegi_kargari@yahoo.com/info@karegari.com   / 4400::11837:63تلفن تماس 

 7روزشمار کارگری هفته 

دادگاه ۶۶احضار سیدرسول طالب مقدم ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ، توسط شعبه  -*

 7 انقالب

 

سول طالب مقدم ازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحد که درمراسم سیدر
اردیبهشت توسط عوامل امنیتی مقابل مجلس بهارستان ۱۱روزجهانی کارگر 

میلیون تومانی ۰۸۲دراعتراض به معیشت کارگران دستگیر شده بود، با قرار
 .اززندان اوین آزاد شد

دادسرای اوین صادرشد که  برای این کارگر سندیکایی دوقرار ازسوی بازپرسری
میلیون تومان قرارکفالت بوده ۰۲میلیون تومان قراروثیقه و قرار دوم  ۰۵۲قرار اول 

زندان اوین آزادشده است وامروز  ۰۲۲که پس اجرا کردن این دوقرار، ازبند
دادگاه انقالب احضارشده است که باید در دو روز آینده ۰۲خرداد توسط شعبه ۱۸

 .دادگاه انقالب معرفی کند ۲۰خودش را به شعبه 

http://karegari.com/amir.html
mailto:info@karegari.com


روز همچنان عاطفه رنگریز ونداناجی وکیوان ۰۲درهمین ارتباط با گذشت بیش از 
اردیبهشت مقابل ۱۱صمیمی و مرضیه امیری ازبازداشت شدگان روز جهانی کارگر

 .مجلس بهارستان، همچنان درزندان بسر میبرند
@vahedsyndica 

 

 : پیام دریافتی /  :سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه -*
 

 باسالم خدمت ادمین محترم
 بنده یکی از کارگران روزمزد بانک ملت هستم

نفر از همکارانم در سراسر کشور و مشغول در  ۸۲۲جانب به همراه بیش از  این
و بازاریابی خدمات غیرحضوری بانک  جی تروی شرکت بهسامان ملت که وظیفه

 ملت را داریم
 ی بیش از شش سال با وجود سابقه

 .مندیم و مزایا بهره همچنان از کمترین حقوق
 پست سازمانی ما در بانک ، بازاریابی هستش

و باوجود شلوغی شعب و استقبال مشتریان از خدمات غیرحضوری بانک از جمله 
 ... بانک و بانک ، اینترنت همراه

 .و مزایایی هستیم دارای حداقل دستمزد و بدون هیچ تسهیالت
 !ماه به دالیل نامعلوم هرساله فروردین

 .و خبری از بیمه و حقوق نیست نشین هستیم خانه
 بعد از گذشت بیش از شش سال

همچنان تاریخ مشخصی برای واریز حقوق وجود نداره و از سنواتمون خبری 
 !!نیست

 ی کار دوروزو نیم در ماه مطابق با قانون اداره  باوجود داشتن مرخصی
شود و همیشه  های مرخصی داده نمی هیچ ترتیب اثرو اهمیتی به درخواست

 .شویم تهدید به اخراج می
 و مشخص و انتظاِر معقول ی بازاریابی و نبود سقف بواسطه

 بانک و کارکنان شرکت بابت پایین  هر هفته با سیل تهدیدات از جانب مدیران
 بودن آمار مواجهیم

و زندگی مارا بهم ریخته و موجب سقط فرزند  و روان ها روح این تهدید و استرس
 !!.چند تن از همکاران شده

خونه و کاری از  از شما استدعا داریم پیام مارا به گوش هر آنکس این دردهارا می
 .دستش برمیاد برسانید

 با سپاس
 نام محفوظ

 _ماست_مسلم_حق_آزادی_کار_نان#
e@gmail.comsyndica.hafttap 

 7چاه های دیواره ریزش اثر بر تالش در چاه الیروبی کارگر یک مرگ -*
 علی :آمده است۲۸ خرداد ۷۱ جمعهایلنا، در تاریخ روز خبرگزاری به گزارش 

ک کارگر که مشغول ی: اظهار کرد (تالش احمر هالل جوانان جمعیت رئیس)احمدی

https://web.telegram.org/#/im?p=%40vahedsyndica
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%82_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA_
mailto:syndica.hafttape@gmail.com
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/770571-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87


وی با .های چاه زیرخاک مدفون شد الیروبی چاه کشاورزی بود، بر اثر ریزش دیواره
اشاره به اینکه نیروهای امدادی برای بیرون کشیدن این کارگر وارد عمل شدند، 

احمر و  نشانی تالش، هالل برداری توسط نیروهای آتش در این عملیات خاک: گفت
 .برداری بر حجم آوار اضافه شد خاک انتظامی انجام شد که طی
احمر تالش با بیان اینکه به دلیل امکانات محدود،  رئیس جمعیت جوانان هالل
روز بعد  ماند و ادامه کار به نتیجه می بی( خرداد ماه ۱۱)تالش همکاران در این روز 

نفره اعزامی از  در ادامه این عملیات با حضور تیم پنج: موکول شد، تصریح کرد
شت و با حضور دو دستگاه بیل مکانیکی و لودر آواربرداری انجام و پیکر این کارگر ر

 .اصالتاً اهل استان اردبیل بود، از زیرخاک بیرون کشیده شدساله که  ۰۵حدود 

 7تعیین تکلیف نرخ مرغ دوشنبه آینده :در گفتگو با مهر اعالم شد -*
https://www.mehrnews.com/news/4634157 

 
 :آمده است۲۸ خرداد ۷۱ جمعهدر تاریخ روز  خبرنگار مهرزهرا مهدوی  به گزارش

ن عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغ داران گوشتی با بیا ، چهارآئین برومند
اینکه دوشنبه آینده قرار است نرخ جدید مرغ در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی 

. با پیشنهادات وزارت جهاد دراین زمینه موافق نیستیم:و تصویب شود، گفت
قیمت مرغ طی روزهای اخیر که تعطیالت بوده نسبت به  :اظهارداشت وی

مرغ زنده را  مهرکیلوگر وی متوسط قیمت.روزهای گذشته تفاوتی نداشته است
هایی مانند گلستان و گیالن قیمت این  در استان: تومان اعالم و اضافه کرد ۸۰٢۲

ها بر تقاضا پیشی  تر است چون عرضه در این استان تومان پایین ۸۲۲۲کاال از 
هایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و  دارد همچنین در استان

ها  تومان است چون معموالً در این استان ۸٢۲۲ آذربایجان غربی قیمت باالتر از
 .کمبود عرضه داریم و قیمت مقداری بیشتر است

: اعالم و اضافه کرد هزارتومان ۱۰متوسط کشوری قیمت الشه مرغ را  چهارآئین
ای تشکیل دهد و در این  خردادماه ستاد تنظیم بازار جلسه ۰۲قرار است دوشنبه 

وی با بیان اینکه نمایندگان .صویب شودجلسه قیمت جدید مرغ بررسی و ت
ها نیز قرار است در این جلسه حضور داشته باشند و از حقوق  تشکل

قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای مرغ : تولیدکنندگان دفاع کنند، افزود
تومان برای الشه آن  ۲٦۲هزار و  ۱۰تومان درب واحدهای مرغداری و  ۸۸۲۲زنده 

ما معتقدیم : ادامه داد چهارآئین.ا مورد قبول ما نیسته است که این نرخ
تومان و  ۲٢۲۲مرغ زنده درب مرغداری در شرایط کنونی باید  هرکیلوگرم قیمت

باشد تا تولیدکنندگان زیان نکنند و مجبور به  هزارتومان ۱١الشه مرغ کیلویی 
 .واردات این کاال نشویم

https://www.mehrnews.com/news/4634157/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4634157/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4634157
https://www.mehrnews.com/


 7رهیخته بازنشستگان ارجمند و ففراخوان به تجمع ؛ -*

  
همانطور که خودشما با تمام وجود رنجهای دوران اشتغال را لمس کردید، وهر 
روز به امیدفردایی بهتر واقعیات وامیدهای زندگی شمابه تخیل پیوست، گمان 

میرود که خدایان ثروت و قدرت دست از فریب ما بر نمیدارند و برآنند که با 
ی امپراتوری خویش را به واقعیت برسانند ، مستمری بخور ونمیر ما، خوابها و رویا

 .وما همچنان دست نیازمان به سوی دامن بخشنده ی آنان دراز باشد
انچه ما درطول سالهای خدمت تجربه کرده ایم ، این است که ، انسانیت ،حق 

وقانون بازیچه ی دست ، مسئولین بی درد و مرفه است ، حال گریز ازاین 
و قدرت برای ما رقم زده اند به همت واالی شما سرنوشتی که خدایان ثروت 

 .بستگی قطعی پیدا کرده است
مقابل  ۱۲خرداد ماه ساعت  ۰۸به همین خاطر ازشما دعوت می شود ، در روز 

مجلس ، با گامهای استوار وحضور پرشور ،اعتراض خود را نسبت به بیعدالتی و 
 .اعالم کنیدتبعیض و عدم اجرای کامل قانون ومدیریت خدمات کشوری 

 بازنشستگان و پیشکسوتان کشوری
Ynq1xfYQLSfrj2Q-https://t.me/joinchat/BjFksT 

 پیشکسوتان فرهنگی ایران

روز  ۶قیمت نفت در /  ماهه ۵ترین سطح  بازگشت نفت از پایین -*

 7درصد جهش کرد ٣متوالی 

https://www.mehrnews.com/news/4634374 

 
آمده ۲۸ خرداد ۷۱ جمعهروز  در تاریخ به نقل از رویترز، خبرنگار مهر به گزارش

های  های نفت خام با خبرهایی از احتمال به تعویق انداختن تعرفه قیمت   :است
درصد  ۰روز بیش از  ۰مکزیک و تمدید توافق کاهش تولید اوپک پالس، ظرف 

که احتمال دارد واشنگتن  روز جمعه، پس از گزارشی در مورد این .جهش کرد
هایی از احتمال تمدید توافق  یق بیاندازد و با نشانههای مکزیک را به تعو تعرفه

قیمت  .کاهش تولید اوپک پالس، قیمت نفت برای دومین روز متوالی جهش کرد

tg://join/?invite=BjFksT-Ynq1xfYQLSfrj2Q
https://www.mehrnews.com/news/4634374/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4634374/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4634374/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4634374
https://www.mehrnews.com/


 ۱۰:۲۵المللی نفت، تا ساعت  مارک بین خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ پیش
برنت . دالر رسید ۲۰۵۲۱درصد جهش کرد و به  ۱۵۵۰سنت یا  ۲۱به وقت تهران، 

 .درصد رشد کند ۱۵۷دیروز هم توانست 
سنگین تگزاس غرب آمریکا،  خرید هر بشکه نفت خام نیمه قیمت پیش

این . دالر رسید ۵۰۵۰۲درصد جهش کرد و به  ۱۵۵۰سنت یا  ۸۲آی،  دابلیوتی
این در حالی صورت .درصد باال آمده بود ۱۵۸شاخص نفتی، در معامالت دیروز 

از اعالم رکورد زدن میزان تولیدات نفت آمریکا و گیرد که روز چهارشنبه، پس  می
، ۰۲۱۷رشد میزان ذخایر انبارهای نفت این کشور تا باالترین سطح خود از جوالی 

دالر، برای هر  ۵۲۵۲۲دالر و  ۵۲۵۵۱قیمت نفت برنت و نفت آمریکا، به ترتیب به 
به .ستترین سطح قیمت از اواسط ژانویه تا کنون ا بشکه، سقوط کرد، که پایین

درصدی نسبت به اوج اخیر خود در  ۰۲این ترتیب هر دو شاخص نفتی با سقوط 
 ... .ماه آوریل، وارد محدوده مقاومت فنی خود شدند

  7تحریم های تازه ی آمریکا علیه پتروشیمی ایران -*

rooz.com/article.jsp?essayId=93646-http://www.akhbar 

 
وزارت   :آمده است۲۸ خرداد ۷۱ جمعهدر تاریخ روز  به نوشته سایت اخبارروز ،

تروشیمی ایرانی، زیر شرکت پ ۰۲ای،  داری آمریکا با صدور اطالعیه خزانه
ها در خارج از ایران را  های فروش این شرکت های آنها و نیز نمایندگی مجموعه

 .های آمریکا علیه اقتصاد ایران کرد مشمول تحریم
های جدید  داری آمریکا روز جمعه اعالم کرد، تحریم استیو منوچین، وزیر خزانه

ترین هلدینگ این صنعت را  ایاالت متحده صنعت پتروشیمی ایران از جمله بزرگ
 .رود، نشانه گرفته است که حامی مالی سپاه پاسداران به شمار می

های اصلی تامین  مونچین گفت که انتظار داریم با تحریم این شبکه، شریان
 .های سپاه پاسداران جمهوری اسالمی قطع شود مالی فعالیت

لدینگ صنعت ترین ه بر اساس این اطالعیه، هلدینگ خلیج فارس که بزرگ
شرکت زیر مجموعه و  ۰۲رود به همراه  پتروشیمی ایران به شمار می

های جدید آمریکا قرار  نمایندگی فروش خارج از کشور آن مشمول تحریم
 .اند گرفته

درصد ظرفیت  ۱۲داری آمریکا هلدینگ خلیج فارس  مطابق اعالم وزارت خزانه
 .ران را در اختیار دارددرصد ارزش صادرات صنعت پتروشیمی ای ۵۲تولید و 

ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران در سال گذشته خورشیدی بیش از 
 .درصد صادرات غیرنفتی این کشور است ۰۰میلیارد دالر بوده که معادل  ۱۱

داری آمریکا با استناد به سخنان سال گذشته وزیر نفت دولت  وزارت خزانه
تم االنبیاء که بازوی اقتصادی و جمهوری اسالمی مدعی شده که قرارگاه خا

پروژه فعال به  ۱۲شود، در مجموع  مهندسی سپاه پاسداران محسوب می

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=93646


میلیارد دالر در صنعت پتروشیمی ایران دارد که رقم این قراردادها  ۰۰ارزش 
 .برابر بودجه رسمی و دولتی سپاه پاسداران است ۱معادل 

های اعالم شده از سوی  به تحریم مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز در واکنش
دارای این کشور علیه صنعت پتروشیمی ایران که به زعم آمریکا  وزارت خزانه

منبع تامین مالی سپاه پاسداران است، در توییتی نوشت که فشار حداکثری بر 
ایران همچنان ادامه دارد و آمریکا نظام مالی مورد نیاز سپاه پاسداران برای 

 .ورمیانه را از بین خواهد بردثبات کردن خا بی
آمریکا ماه آوریل گذشته سپاه پاسداران جمهوری اسالمی را در فهرست 

ای داشته  های تروریستی قرار داد و برای افرادی که با این نهاد مراوده سازمان
 .ساله تعیین کرد ۰۲باشند، مجازات زندان 

ادی علیه ایران را های اقتص داری آمریکا هدف از تشدید تحریم وزارت خزانه
های بالستیک و  اعمال فشار بر این کشور برای توقف برنامه تولید موشک

 .افزایش تنش در منطقه توسط سپاه پاسداران جمهوری اسالمی عنوان کرد

گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل عبدی و محمود بهشتی  -*
  7لنگرودی
20483/-news.org/2019/hranews/a-https://www.hra 

  

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، 
اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، دو فعال صنفی :  آمده است 

انتقال داخلی معلمان تهران که در زندان اوین به سر می برند امروز در پی یک 
این تصمیم مسئوالن زندان اوین در حالی . این زندان منتقل شدند ۷به اندرزگاه 

صورت می گیرد که پیشتر اعالم کرده بودند این دو معلم دربند به مناسبت عید 
اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی . فطر به مرخصی اعزام خواهند شد

یغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه معلمان و دبیر ریاضی است که به اتهام تبل
در زندان به سر  ۲۵سال حبس محکوم شده و از آبان سال  ۲امنیت ملی به 

محمود بهشتی لنگرودی نیز سخنگوی کانون صنفی معلمان است که . می برد
  .سال حبس محکوم شد ۵بازداشت و به  ۲۱آخرین بار در سال 

، اسماعیل ۱۰۲۸خردادماه  ۱۵ به گزارش خبرگزاری هرانا، دیروز چهارشنبه
 ۷عبدی و محمود بهشتی لنگرودی دوتن از فعاالن صنفی معلمان به اندرزگاه 

  .زندان اوین منتقل شدند
پیش از این “: یک منبع نزدیک به کانون صنفی معلمان به گزارشگر هرانا گفت

مسئولین زندان گفته بودند این دو به مناسبت عید فطر به مرخصی چند روزه 
اعزام خواهند شد، علیرغم انجام همه مقدمات الزم و ارائه درخواست کتبی، 

امروز محل . کماکان این دو فعال صنفی در انتظار نتیجه به سر می برند
اسماعیل عبدی و محمود بهشتی . نگهداری آنها را در زندان نیز تغیر دادند
  .”منتقل شدند زندان اوین ۰سالن  ۷لنگرودی، دیروز چهارشنبه به اندرزگاه 

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20483/


اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و دبیر ریاضی است که به اتهام 
سال حبس محکوم  ۲تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 

  .برد در زندان به سر می ۲۱شده و از تیرماه سال 
 محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان است که نخستین بار

  .به مدت یک ماه بازداشت بود ۸۰سال 
اسفند  ۰۰دستگیری بعدی وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در 

 ۵سال حبس او به مدت  ۱حکم  ۸۲اواسط فروردین سال . اتفاق افتاد ۸۵سال 
  .سال تعلیق شد

مجدد به مدت دو ماه دیگر به همان اتهام اجتماع و تبانی علیه  ۸۲وی سال 
سال حبس تعزیری  ۵دادگاه انقالب به  ۱۵یت ملی و به موجب حکم شعبه امن

دادگاه انقالب مجددا  ۰۸نیز بازداشت شد و شعبه  ۲۱او سال . محکوم شد
دادگاه  ۰۲سال حبس محکوم کرد که در نهایت شعبه  ۵بهشتی لنگرودی را به 

حبس  سال ۵تجدید نظر استان تهران مجموع این احکام را تجمیع کرد و به 
  .قابل اجرا تبدیل شد

با . برد ی خود به سر می ساله ۵آقای بهشتی در چهارمین سال از محکومیت 
گذشت نزدیک به نه ماه از ارسال درخواست آزادی مشروط به دادستانی، 

این در حالی است که . تاکنون پاسخی به درخواست وی داده نشده است
م از دوران حبس خود را گذرانده امتیاز آزادی مشروط به محکومانی که یک سو

 .گیرد باشد تعلق می
 
 7نفت کش باری در عسلویه  0آتش سوزی  -*

 
این اتش سوزی .کشتی باری ایران در بندر عسلویه ظهر جمعه  5اتش گرفتن 

سه ساعت به طول انجامید و به گفته مقامات استان تلفات جانی نداشته 
 است

تی به پرونده شریعتی استاندار دستگاه های حاکمیفوری و مهم ؛  -*
 7خوزستان ورود پیدا کنند

 
خبرهای رسیده از تنگ تکاب حکایت از آن دارد که با پیگیری محمد داسمه وکیل 

شبکه تشکل های محیط زیستی خوزستان و دادستان مقتدر و محیط زیستی 
بهبهان پروژه اهریمنی تنگ تکاب که با حمایت و لجستیک متخلفانه استاندار 

  .خوزستان و برخی عوامل دولت در حال اجرا بود متوقف شد
دیگر اخبار حکایت از آن دارد با دستور دادستان محیط زیستی بهبهان سازه های 
غیرقانونی در اراضی ملی در منطقه چهل کنار توسط یگان حفاظت منابع طبیعی 

 .تخریب شد
ش محیط زیستی جنبش مخالفت با انتقال اب ضمن تبریک این موفقیت به جنب



ایران؛ از شبکه تشکل های محیط زیستی کشور انتظار دارد با خروج از رویکرد 
 !نگاه کنند دلدادگی و وادادگی به شبکه متخلف سازمان

 7 ، غرق شدساله در رودخانه دز03چوپان  -*

آمده ۲۸ خرداد ۷۱ جمعهدر تاریخ روز برپایه خبر منتشره، خرداد،71عصر روز جمعه 
ساله  71روستای بهشتی از توابع بخش چغامیش دزفول نوجوان در   :است

برپایه گزارش فوق، .دزفولی هنگام مراقبت از احشام در رودخانه دز غرق شد
دیده توسط ماموران اورژانس به بیمارستان دزفول منتقل  چوپان نوجوان حادثه

این .شد، ولی احیای قلبی و اقدامات پزشکی ناموفق بود و وی جان باخت
ها وارد آب رودخانه شده که  نوجوان که یک چوپان بوده هنگام آبتنی گاومیش

 .توانایی خروج نداشته و دچار حادثه شد

شتغال ایرانیان تا نیمه راه اندازی سامانه ادر گفتگو با مهر اعالم شد؛ -*
 7تیرماه

https://www.mehrnews.com/news/4634230 

آمده ۲۸ خرداد ۷۱ جمعهدر تاریخ روز به گفتگوی محمد جندقی خبرنگار مهر ، 
رانیان معاون وزیر کار از راه اندازی سامانه اشتغال ای ،عیسی منصوری :است

با پیاده سازی این سامانه اطالعات تمام : حداکثر تا نیمه تیرماه خبر داد و گفت
با وی  .شوند افراد در سن کار، بیکار، شاغل و حتی جمعیت غیرفعال احصاء می

این سامانه در مراحل : اشاره به راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان، اظهار داشت
و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی راه پایانی پیاده سازی قرار دارد 

 .اندازی خواهد شد
وی با بیان اینکه سامانه اشتغال ایرانیان حداکثر تا پایان تیرماه آغاز به کار خواهد 

در این سامانه جزئیات اطالعات : کرد، درباره کارکرد و اهداف این سامانه افزود
ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر معاون وزی.شود مربوط به بازار کار ثبت می

اینکه سامانه اشتغال ایرانیان اطالعات همه افراِد در سن کار اعم از شاغالن، 
دهد، درباره وجه تمایز این سامانه  بیکاران و حتی جمعیت غیرفعال را پوشش می

نیروی گزارشات مرکز آمار از : با گزارشات نیروی کار مرکز آمار ایران، اظهار داشت
دارند اما آمار سامانه جامع اشتغال ایرانیان گزارشات « آماری»کار ماهیت 

گذاری دقیق در بازار کار  منصوری با بیان اینکه برای سیاست.است« ثبتی»
به همین دلیل با راه اندازی : نیازمند اطالعات دقیق از بازار کار هستیم، گفت

های مربوط  اطالعات دقیقی از دادهسامانه جامع اشتغال ایرانیان سعی داریم به 
 ....به بازار کار دسترسی داشته باشیم

https://www.mehrnews.com/news/4634230/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4634230/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.mehrnews.com/news/4634230/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
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 7بیمه ها خودشان را بیمه کردند، نه ما را  -*

 
افراد بازنشسته در :  به نوشته کانال تلگرامی شورای بازنشستگان آمده است 

 در اینگونه موارد. شرایطی هستند که در ماه چندین بار به پزشک مراجعه میکنند
 .با چندین مشکل مواجه میشوند

اوال اغلب پزشکان با بیمه قرارداد نداشته و ویزیت خودشان را نقدا گرفته و در 
مراکز رادیولوژی و آزمایشگاهها باید نقدا پرداخت کنیم ویک طومار از فاکتور ها 
برداشته وراهی مراکز بیمه بشویم با این وضعیت بدنی و ترافیک جان به لب 

  .قدر مزاحم فرزندان بشویمچ. میشویم 
 .ثانیا دندانپزشکی که اصال بیمه نیست

ثالثا میزان سقف مالی آزمایش آنقدر پایین است که وسط سال تمام شده و باید 
از جیب پرداخت کنیم در حالیکه از حقوق ما بیمه خدمات درمانی وآتیه سازان 

 .حافظ و اکمل برداشت میشود
رجی آن نایاب بوده و در صورت داشتن پارتی امان از داروی های خاص که خا

 .شاید بتوانیم بدست بیاوریم
 .من به این نتیجه رسیدم که بیمه ها خودشان را بیمه کردند، نه ما را

 یکی از اعضای کمپین حمایت از بازنشستگان
eshastehir@Shorabazn 

 7پیگیری برای آزادی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر -*

 ۱۸خانواده و دوستان بازداشتیان در چهلمین روز بازداشت عزیزانشان در روز 

 :کارگر شدند  شدگان روز جهانی ، در مقابل اوین پیگیر وضعیت بازداشت۲۸خرداد 

 رنگریز_عاطفه ، صمیمی_کیوان ، امیری_مرضیه ، ناجی_ندا

 .بازداشت و زندان هیچ نمی تواند مانع حق طلبی و عدالت خواهی باشد

 7كودكان كار و خیابان تهران تا پایان سال ساماندهی می شوند -*

https://www.irna.ir/news/83320556 
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موضوع كودكان كار و خیابان یك : ، آمده است  تهران/به گزارش خبرپزاری ایرنا 
معادله چندوجهی است و برای مدیریت آن همه دستگاه های مسئول باید با 

بر این اساس دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق . عزمی راسخ به صحنه بیایند
م كرد كه این كودكان در استان تهران تا پایان اسفند ماه سال جاری كودك اعال

محمود عباسی دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك  .ساماندهی می شوند
یكی از مصوبات نشست شورای : روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت

یش هماهنگی و سیاستگذاری مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك كه چندی پ
با حضور استاندار تهران و نمایندگان دستگاه های اجرایی و تشكل های مردم 

نهاد و با ریاست وزیر دادگستری برگزار شد، ساماندهی كودكان كار و خیابان در 
  .استان تهران تا پایان اسفند ماه سال جاری بود

ی در جلسه شورا بر این نكته تأكید شد كه یكی از چالش ها: وی اضافه كرد
جدی تهران، كودكان كار و خیابان است كه ضرورت دارد استانداری تهران آن را 

خوشبختانه دكتر محسنی بندپی استاندار تهران . مدیریت و ساماندهی كنند
هم، از دانش و تجربه ارزشمندی در این زمینه بهره مندند و هم اقتدار الزم برای 

به همین دلیل، موضوع : عباسی تاكید كرد .مدیریت این مساله را دارند
ساماندهی كودكان كار و خیابان كه در دستوركار شورای هماهنگی بود، پس از 

مذاكرات و دریافت نقطه نظرات نمایندگان دستگاه ها و برنامه های استاندار 
در این جلسه استاندار تهران بر این نكته تأكید كرد كه . تهران به تصویب رسید

بان یك معادله چندوجهی است و برای مدیریت آن همه موضوع كودكان كار و خیا
  .دستگاه های مسئول باید با عزمی راسخ به صحنه بیایند

این موضوع از نظر انسانی فوق : معاون حقوق بشر وزیر دادگستری تصریح كرد
كودكی كه حق دارد در خانواده باشد و از مزایای . العاده برای ما مهم است
كودكی كه حق دارد از گرسنگی، فقر و آوارگی به دور  آموزشی بهره مند شود،

باشد، كودكی كه حق دارد كار نكند و در خیابان نباشد، همه این حق ها تكلیف 
سنگینی بر دوش همه مسئوالن می گذارد كه كودكان كار و خیابان به حمایت 

 به گونه ای كه در خانه،. اجتماعی نیازمندند و آنان را باید ساماندهی كرد
  .مدرسه و مكانی امن نگهداری شوند و دیگر به خیابان بازنگردند

درصد  15وی با اشاره به صحبت های استاندار تهران مبنی بر اینكه بیش از 
در جلسه : كودكان كار و خیابان تهران را اتباع بیگانه تشكیل می دهند، افزود

ه ای تهران امروز شورا گزارشی از سكونتگاه های غیررسمی در مناطق حاشی
ارائه كردیم كه نشان می دهد روز به روز بر تعداد كودكان اتباع افزوده می شود و 

ادامه این روند ضمن اینكه بر دامنه فعالیت گروه های مافیایی كه از این كودكان 
سوءاستفاده می كنند می افزاید، چالش های این حوزه را نیز دوچندان می كند 

  .ودو مدیریت آن دشوارتر می ش
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك، به سخنان علیرضا آوایی وزیر 

وزیر دادگستری با اشاره به : دادگستری در شورای هماهنگی اشاره كرد و گفت
تأكیدات چندباره دكتر روحانی رئیس جمهوری در هیأت وزیران مبنی بر ضرورت 

م است، به تجربیات و ساماندهی كودكان كار و خیابان در تهران كه پیشانی نظا
توانمندی های استاندار تهران اشاره كرد كه سال ها تجربه مدیریت سازمان 

بهزیستی كشور و اشراف وی بر موضوع، ایجاب می كند كه بتوانند این موضوع را 
در این جلسه شورا همچنین : وی اضافه كرد .در چند ماه آینده مدیریت كنند



سیب دیده از سیل اخیر توسط صابونچی گزارش جامعی از وضعیت كودكان آ
معاون جمعیت هالل احمر ارائه و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد و در پایان 

  .نشست وزیر دادگستری به ایراد سخنرانی پرداختند

افزایش بی سابقه اجاره بها در رشت؛ مستاجران گیالنی در آستانه  -*
 !نشین شدن حاشیه
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از سال   : آمده است ، ۲۸خردادماه  ۱۸در تاریخ روز شنبه  ،خزرآنالین به گزارش
قیمت مسکن هم بسیار باال رفته است،   گذشته در رشت همزمان با گرانی، 

توانایی خرید خانه ندارند و مستاجران هم  که بسیاری از اقشار جامعه دیگر چنان
در مدت اخیر نگاهی به آمار  بها باالبودن اجاره . اند به سمت حاشیه شهر رفته

برای نمونه اجاره یک خانه . ها موجب ناامیدی مستاجران شده است قیمت
به جز اجاره  . میلیون تومان ودیعه دارد ۵۲مسکونی متوسط در مرکز شهر نیاز به 

از چند منطقه رشت . تا یک میلیون تومان و باالتر است ۵۲۲ه که بین ماهان
 ۰۲متری در معلم با ودیعه  ۱۰۲آمارهایی گرفتیم که به این شرح است؛ خانه 

متری در  ۸۵هزار تومان، خانه  ۵۲۲میلیون تومان و اجاره ماهانه یک میلیون و 
لیون تومان، نبش اصلی میلیون تومان و اجاره ماهانه یک می ۱۱۲گلسار با ودیعه 

هزار  ۵۲۲میلیون تومان و اجاره ماهانه یک میلیون و  ۷۵خیابان معلم با ودیعه 
هزار  ۷۲۲میلیون تومان و اجاره  ۱۲متری در فلکه گاز با ودیعه  ۷۲تومان، خانه 

میلیون تومان،  ۱۱۲متری در خیابان پورنقاشیان سعدی  ۲۷تومان، رهن خانه 
متری  ۱۲۵میلیون تومان، اجاره خانه  ۲۵خیابان عطاآفرین متری در  ۸۲رهن خانه 

هزار تومان، اجاره  ۲۲۲میلیون تومان و اجاره ماهانه  ۱۲۲در خیابان نامجو با ودیعه 
هزار تومان، رهن آپارتمان  ۱۵۲میلیون تومان و اجاره  ۱۵متری با ودیعه  ۱۱۵خانه 
شرایط در شهر موجب این . میلیون تومان ۱۲۲متری در خیابان فلسطین  ۱۲۲

شهر   شده بسیاری از شهروندان برای اجاره خانه به سمت مناطق حاشیه
 ۰۲های حدود  همچون الکانشهر، جاده الکان و مسکن مهر بروند که ودیعه

                                                                                         .میلیون تومانی و اجاره ماهانه کمتری دارند
 ۱۵: گوید بها می یکی از شهروندان با اشاره به باالبودن اجاره« ماهان سلیمانی»

سال  ۰هیچ وقت مثل . ام و هنوز مستاجرم سال است که تشکیل خانواده داده
دار شدن  با توجه به شرایط موجود نه تنها امید به خانه. اخیر خانه گران نشده بود

گویند  برخی می: افزاید وی می. ایم ه خانه را هم از دست دادهبلکه امید به اجار
هم از نظر . شهر برویم اما آنجا هم دردسرهای خودش را دارد  به مناطق حاشیه
های اجتماعی، هم تردد و دسترسی به مراکز آموزشی و  سکونت و آسیب

شهروند دیگری که در « سعیده پورمقدری» . شویم بهداشتی دچار مشکل می
های امالک  طی یک ماه اخیر به بنگاه: گوید ابان معلم رشت ساکن است، میخی

بها در این  میزان اجاره. ام ولی واقعا ناامید شده ام مختلف برای اجاره خانه سپرده
: دهد وی ادامه می . توانم بگیرم منطقه به شدت باال رفته است و وام هم نمی

 ....از شهر مثل مسکن مهر برویمهایی دورتر  در حال حاضر ناچاریم به مکان

http://www.khazaronline.com/News-220591.html


 7عضو اهدای تا برق چراغ تیر از سقوط از «منقوش مرتضی» -*

 

در    : آمده است ، ۲۸خردادماه  ۱۸در تاریخ روز شنبه  ر ایلنا،به گزارش خبرنگا
ساله اداره برق استان  03بان  یکی از روزهای هفته قبل، یک کارگر سیم

انداز زیباشهر گرگان از تیر چراغ برق سقوط  گلستان، حین کار در منطقه چشم
روزها در « مرتضی منقوش»این کارگر جوان .کرد و دچار مرگ مغزی شد

بیمارستان بستری بود اما متاسفانه در حال او بهبودی حاصل نشد؛ در نهایت، 
آوری اعضای پیوندی دانشگاه  اعضای بدن این کارگر قربانی حادثه، به واحد فراهم

از قرار معلوم، پیوند اعضای بدن منقوش .علوم پزشکی استان گلستان اهدا شد
همکاران او .ببخشد« زندگی»ران با موفقیت انجام شده و مرگ او توانسته به دیگ

بان که برای عمل پیوند قلب موافقت کردند، کار  خانواده این کارگر سیم: گویند می
ای کردن آن، از این عمل  خواهیم با رسانه بزرگی انجام دادند و ما می
 .خداپسندانه قدردانی کنیم

 7اسماعیل عبدی به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد -*

 
خردادماه  ۱۸در تاریخ روز شنبه  اسماعیل عبدی، –خبرگزاری هرانا به گزارش 

فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین دقایقی پیش به  : آمده است ، ۲۸
اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی . عزام شدمرخصی کوتاه مدت ا

دادگاه انقالب به اتهام  ۱۵توسط شعبه  ۱۰۲۱معلمان بعد از بازداشت در تیرماه 
 ۲به « اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»و « تبلیغ علیه نظام»

ه فعاالن به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموع.سال زندان محکوم شد
، اسماعیل عبدی، دبیر کانون ۲۸خردادماه  ۱۸حقوق بشر در ایران، امروز شنبه 

روزه اعزام  ۰صنفی معلمان و زندان محبوس در زندان اوین به مرخصی 
مرخصی آقای عبدی در حالی صورت گرفته است ایشان روز پنجشنبه به .شد

ن در پی یک انتقال همراه محمود بهشتی لنگرودی دیگر عضو کانون صنفی معلما
پیشتر یک منبع نزدیک به .شده بودند منتقل زندان اوین ۷داخلی به اندرزگاه 

مسئولین زندان گفته بودند “: کانون صنفی معلمان به گزارشگر هرانا گفته بود
به مناسبت عید فطر به مرخصی  اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/770752-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20483/
https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20483/


علیرغم اعزام به مرخصی اسماعیل عبدی، از .”چند روزه اعزام خواهند شد
اسماعیل .مرخصی محمود بهشتی لنگرودی اطالعی به دست نیامده است

عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و دبیر ریاضی است که به اتهام تبلیغ علیه 
سال حبس محکوم شده و از تیرماه  ۲به  نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی

 .در حال گذراندن دوران محکومیت خود است ۲۱سال 

 7اسماعیل عبدی به مرخصی آمده است  -*

 
 

، عضو کانون  اسماعیل عبدی، ۲۸خردادماه  ۱۸روز شنبه عصر ،دقایقی پیش
در قاب تصویر .صنفی معلمان تهران از زندان اوین به مرخصی سه روزه آمد

 . را در کنار هم می بینیم  و دختر خردسالش عبدی_اسماعیل
این فعال صنفی و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران که در زندان اوین 

 به مرخصی آمده است به سر می برد برای سه روز 
در یک سال گذشته علی رغم تالش های بسیار خانواده فعالین صنفی زندانی و 

 رایزنی های بسیار دادسرای اوین از دادن مرخصی به آنان خودداری کرده است
 
 ! ابتدا غارت بعد شفاف سازی -*
 

راه اندازی سامانه شفافیت سازی صندوق : به نوشته روز نامه شرق آمده است 
 بازنشستگی 

از کارشناس ادبیات فارسي در رأس هلدينگ غذايي و کشاورزي و کارشناس 
لدينگ انرژي تا دکتري که در حقیقت کارشناس است، اين امور دفاعي در رأس ه

هاي  هايي ابتدايي از فهرست منتشرشده مدارک تحصیلي مديران هلدينگ يافته
خرداد توسط اين صندوق  75زيرمجموعه صندوق بازنشستگي کشوري است که 

 .منتشر شد
هاي اين صندوق است و به نظر  فهرستي که فقط محدود به مديران هلدينگ

هاي زيرمجموعه اين  رسد در صورت انتشار مدارک تحصیلي مديران شرکت يم
 .صندوق نیز حقايق جالب ديگري عیان شود

سیدمیعاد صالحي، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در حساب توئیتری 
  .خود خبر از راه اندازی این سامانه داد

وی صندوق ترين مدارک تحصیلي در، فهرست منتشرشده از س یکي از جالب
حاضر  بازنشستگي کشوري متعلق به فخراله مواليي است که درحال

مديرعاملي هلدينگ صنايع غذايي و کشاورزي اين صندوق بازنشستگي را بر 
شود،  مديره اين هلدينگ نیز معرفي مي رئیس هیئت مواليي که نايب. عهده دارد

دکتر فخراله »ان هاي زيرمجموعه اين هلدينگ با عنو در موارد متعدد در سايت

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C


معرفي شده و حتي در پیام تسلیتي که به مناسبت درگذشت مرحوم « مواليي
سیدتقي نوربخش، مديرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعي، منتشر کرده، از 

 .عنوان دکتر استفاده شده است
 7منتظران نوبت بیمارستان  -*

  
ي جای خواب در اينها كارتن خواب نیستند همراهان شهرستانی بیمار و ب

بیمارستان شهید رجايي هستند که شب مانده اند و جایی در محوطه خوابیده 
 .اند

 
روزه محمد بطحایی در آموزش و  ۶۵۶تاریک و روشن کارنامه  -*

  7پرورش
 

سید محمد بطحایی، چهاردهمین وزیر آموزش و پرورش پس از پیروزی انقالب 
ماد نمایندگان مجلس بر کرسی با رای اعت 7031است که سی ام مرداد ماه 

وزارت تکیه زد و دو روز قبل به دلیلی که شرکت در انتخابات مجلس شورای 
 ۲۵۱اسالمی گفته شد، استعفا داد و به این ترتیب پرونده عملکرد وی پس از 

روز کاری بسته شد؛ آن هم در شرایطی که هنوز سال تحصیلی به پایان نرسیده 
جمهور با استعفای بطحایی موافقت کرد و او  اما به هر حال رئیس .است

 .شود ششمین وزیری است که از کابینه دوازدهم جدا می
 
 
 :جهت اطالع دوستان و جنبش کارگری -*

  
امروز طی احضارنامه متوجه : درپست فیس بوکی عثمان اسماعیلی آمده است 

 .مما حبس تعزیری محکوم شده ا 0شدم که اینجانب عثمان اسماعیلی به 
کارگران مردم آزادیخواه همینطور که در احضارنامه مشاهده میکنید بنده با رسانه 

های مربوطه در مورد زندانیان سیاسی و کارگران زندانی مصاحبه هایی 
بنده در دادگاه انقالب و اطالعات شهرستان سقز و اماکن بدون هیچ .داشتم



آن دفاع کرده ام و به همه تردید آنچیزی که دراین احضاریه آمده است بیشتر از 
ی نهادهای نام برده اعالم کرده ام دفاع کردن از زندانیهای سیاسی و کارگران 

زندانی وظیفه ی من است وتا آخرین نفس کشیدنهایم از برابری،آزادی ،حکومت 
 .کارگری حمایت میکنم و بر علیه نظام سرمایه داری مبارزه کرده ام و خواهم کرد

باالترین مقامات جمهوری اسالمی قراردارید وگفته اید  ای اقایانی که در
آیا ما کارگران معنی : دموکراسی واقعی درکشور ما است از شما سوال دارم

دموکراسی رانمیدانیم یا شماها جور دیگری معنی دموکراسی را خورد مردم 
میدهید؟ این همه فاصله طبقاتی ،این همه زندانیان سیاسی،این همه رانت 

این همه گرانی که سر به فلک کشیده آیا این نشان از جامعه  خواری،
 دموکراسی است؟

سال سن با داشتن مریضیهایی از جمله آسم ،ناراحتی قلبی، 51من با 
در شهرهای دور از خانواده ام مشغول به کار ام و ....مشکالت ریه،روماتیسم و

 .راسی رانبریددرجامعه هزاران مانند من وجود دارد الاقل شماها اسم دموک
 ماه زندان بلکه هیچ زندانی بلند مدتی من را از این باور دورنخواهد کرد0نه تنها 

 زنده باد اتحاد و همبستگی طبقه ی کارگر
 
 7معلم  /جعفر ابراهیمی 7 از زندان ها مدرسه شده اند   -* 

g/?p=18596nou.or-http://andisheh 

 
 

 ۷با فرزاد کمانگر در بند  ۱۰۸۸مهر : به نوشته سایت اندیشه نو آمده است 
شناخت  می هازندان بود فضای بند را خوب زندان اوین همبند بودم فرزاد که سال

من عالقمند بودم که از کار تدریس و معلمی را در بند ادامه دهم همان موقع 
سواد را شناخته بودم و کارم شروع شده بود فرزاد یک روز  تعدادی از زندانیان بی

حیدریان ریاضی کار کنم برنامه تدریسم در زندان شکل _علی#از من خواست با 
م و ماه چهارم بازداشت موقتم بود وکیلم هنوز دادگاه نرفته بود. گرفته بود

درخواست داده بود تا تشکیل دادگاه با قرار وثیقه آزاد شوم قاضی پرونده مرا 
وکیلم فکر می کرد البد برای ابالغ حکم وثیقه است اما نظر . احضار کرده بود

قاضی چیز دیگری بود وقتی با دستبند وارد اتاق قاضی شدم بدون اینکه سرش 
کند گفت توی بند چکار می کنی؟ گفتم کار خاصی نمی کنم گفت پس  را باال

ها را دور خودت جمع کردی؟ گفتم معلمم آموزش سواد می دهم  چرا زندانی
سرش را باال آورد و گفت بیا امضا کن رفتم برگه را خواندم ابالغ تمدید حکم 

از آن . افتادم ”کنیم ها را دانشگاه می زندان” بازداشت بود امضا کردم یاد جمله 
 .موقع به بعد هر وقت اسم معلم زندانی که می شنوم یاد همین جمله می افتم

http://andisheh-nou.org/?p=18596


مدارس ما به لحاظ فیزیکی و کالبدی که تفاوتی ندارد با زندان ندارد بیهوده 
. گردد نیست مدرسه در ناخودآگاه جمعی بسیاری با زندان و پادگان تداعی می

در مراکز اصالح و تربیت هم که کم نشده  ها آمار کودکان زندانی در این سال
ها موجود است کافی  است یعنی از سه رکن اصلی آموزش دو رکن در زندان 

ها مدرسه  زندان“است رکن سوم یعنی معلم هم اضافه شود تا بتوان گفت 
 .”اند شده

 بیهوده نیست که معلمان شعار می دادند

 معلمان در زندان /  از کردستان تا تهران

سازی و اتهامات واهی بر فعاالن صنفی فرهنگیان، فرادستان اگر  دد پروندهبه م
نتوانستند در طول این چهل سال با اصالح در شکل تنبیهی زندان خروجی مثبت 

محقق سازند اما حاال ” کنیم ها را دانشگاه می زندان“داشته باشند و شعار 
ها  زندان“آسیب دیده عمال  توانند ادعا کنند با زندانی کردن معلمان و کودکان می

زحمتکش، معلم زندانی، در _محمدعلی#امروز وقتی با آقای ” اند را مدرسه کرده
آباد شیراز صحبت می کردم مدام هی این جمله توی ذهنم می آمد  زندان وکیل

 .”اند ها مدرسه شده زندان“که واقعا 

سیاسی  وقتی از او خواستم کمی از شرایطش بگوید گفت همبند زندانیان
است و کمی از شرایط عمومی بند گفت و اصال اشاره به سختی زندان و 

ها و شورای  مشکالتش نکرد و وقتی از او خواستم تا اجازه دهد تشکل
های زندان کمک مالی کنند محترمانه و بزرگوارانه  هماهنگی به وی بخاطر هزینه

هایی هستند که گمنام  ها و انسان تشکر کرد و گفت که نیاز ندارد اما حتما معلم
من از این همه صفا و صداقت لذت بردم و فکر کردم زندان . و نیازمند هستند

آباد هم دارد مثل اوین و گوهردشت و زندان مرکزی سنندج و زندان بجنورد و  عادل
                                                                                                                           .دارد مدرسه می شود… مشهد و 

به همان اندازه که آقایان در ساختن مدرسه و آباد کردن آن ناتوان هستند و 
مدارس کپری و فرسوده یک لکه ننگ بر پیشانی دولتمردان است در ساختن 

ند ما اند و با خود فکر کرد البد نشسته.زندان توانمند و پر از ایده هستند

اگرنتوانستیم از زندان خروجی خوب داشته باشیم حاال آدم های خوب را وارد 
در ثانی مگر غیر از این است که االن مدارس هم دست …زندان می کنیم و 

 .کمی از زندان ندارند چه اشکالی دارد معلم مدرسه باشد یا زندان

 ۱۰۲۸خرداد  ۱۵

و « تامین اجتماعی»ق رواج طالهر دم از این باغ بری می رسد ؛  -*
 7اجتماعی غرب تهران  درخواست آدم فروشی از سوی تامین

 
اجتماعی  مدیرکل تامین: به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است 

ها  نوعی از طالق توافقی در میان برخی خانواده: غرب تهران بزرگ به ایسنا گفته
رایج شده که هدف آن " وریطالق ص"یا " طالق تأمین اجتماعی"تحت عنوان 

 دریافت حقوق بازنشستگی پدران فوت شده از سوی فرزندان اناث است
تواند از  در صورتی که دختری ازدواج نکرده باشد می»به گفته ناهید حیدری 

مستمری پدر متوفی خود استفاده کند، اما وقتی ازدواج کرد از شمول پدر و مادر 
کنند تا بتوانند  ای مبادرت به طالق صوری می به همین علت، عده. شود خارج می



 «.از این مستمری استفاده کنند
وی خواستار لو دادن انجام دهندگان طالق صوری از سوی مردم به بازرسان 

به محض آنکه گزارشی بر این اساس به دستمان » :تأمین اجتماعی شد و گفت
مستمری را قطع برسد و به این جمع بندی برسیم که طالق صوری انجام شده، 

کنیم و از تاریخی که بدانیم من غیرحق مستمری پرداخت شده، فرد باید آن  می
 «.را برگرداند

 !وارد کرد« کاغذ»کاغذی که   کارخانه -*
 

یکی از : به نوشته کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران آمده است 
ان دریافتی به جای های کاغذ داخلی که ارز دولتی دریافت کرده، با میز کارخانه

 .واردات خمیر و مواد اولیه، کاغذ وارد کشور کرده است
حدود یک  ۲۷شود که رقم ارز دولتی دریافتی این کارخانه در سال  گفته می

 .هزار یورو است ۲۲۲میلیون 
تولید جدی نداشت و به گفته برخی آگاهان، تقریباً هیچ  ۲۷این کارخانه در سال 
 فارس./ ای در کشور تولید نشده است کاغذ تحریر و روزنامه

پیداست در ایران بویژه در حالت تحریم سودی که از داللی و واردات به . ن. پ
که پیامدش برای . جیب زده میشود خیلی خیلی بیشتر از سود در تولید است

کارگران افزایش تعدیل نیرو، اخراج، بیکاری ونهایتا تعطیلی واحدهای تولیدی 
 .است

@Shorabazneshastehir 

ای است  ای هزینه خوراک خانواده ماهی یک میلیون و صد و خورده -*
 !خورد پز می زمینی آب که فقط سیب

 
عضو کارگری شورای »علی خدایی  :برپایه گزارش خبرگزاری ایلنا آمده است

به نسرین هزاره مقدم خبرنگار ایلنا در باره تاثیرات افزایش قیمت  «عالی کار
زمینی به کیلویی ده هزار  سیب: سیب زمینی در غذای روزمره کارگران گفته

تومان رسیده؛ چند وقت پیش، پیاز چنین وضعیتی داشت؛ حاال پیاز به قیمت 
لند؛ واقعیت زمینی باال رفته؛ آن هم جهش بسیار ب قبلی بازگشته اما باز سیب

زمینی قوت غالب کارگران است؛ من یک حساب سرانگشتی  این است که سیب
زمینی و دو وعده  انجام دادم که یک خانواده چهار نفره اگر بخواهد یک وعده سیب

رسد؛  تخم مرغ در روز بخورد، فقط هزینه خوراکش به ماهی یک میلیون تومان می
دهنده این  آورد و نشان ارگران را درمیهای مقطعی دمار از معیشت ک این افزایش

است که نظارت درست بر بازار وجود ندارد یا حداقل از کنترل خارج شده است؛ 
بینیم یک یا چند قلم کاالی خوراکی که جزو قوت غالب  هرچند وقت یک بار می

شود و این مساله ضربه شدید به  کارگران است، دچار جهش قیمت مقطعی می
را به خصوص « کنترل بازار»انتظار ما از دولت این است که . کند کارگران وارد می

در مورد اقالمی که قوت غالب است، جدی بگیرد؛ تجربه ما نشان داده که یک 
ای یا ساختمانی که دور از منزل و  وعده غذایی کارگران مخصوصاً کارگران پروژه

ب کنید چهار پز است؛ حال شما حسا زمینی آب کنند، سیب خانواده زندگی می
زمینی  یک کیلو سیب. آورد زمینی چه به روز کارگران می برابر شدن قیمت سیب

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shorabazneshastehir


هزار تومان با هزینه پخت  ۱۰شود  هزار تومان است که با دو تا نان بربری می ۱۲
هزار تومان هزینه یک وعده  ۱۰هزار تومان؛ یعنی  ۱۰شود  جات می و ادویه
محتوا برای یک  ه از همین غذای بیپِز خالی است؛ سه وعد زمینی آب سیب

ای  ماهی یک میلیون و صد و خورده! دارد هزار تومان هزینه برمی ۰۲خانواده روزی 
اینها نشان ! خورد پز می زمینی آب ای است که فقط سیب هزینه خوراک خانواده

شود؛ ممکن است گرانی  دهد که کنترل و نظارت بازار اصالً درست انجام نمی می
زمینی در زندگی افراد متعلق به طبقات باال یا متوسِط رو  اال مثل سیبیک قلم ک

بگیران خیلی موثر است؛ این را  به باال تاثیر نگذارد اما در زندگی کارگران و حداقل
باید به دولت بگوییم و نظارت دقیق بازار را مطالبه کنیم؛ باید بخواهیم که روی ده 

ندگی روزمره کارگران هستند، نظارت قلم جنس که اقالم اساسی در ز ۱۵یا 
دقیق اعمال شود و این کاالها، جزو کاالهای اساسی در محاسبه تورم در نظر 

گرفته شود؛ در زندگی کارگران، اینها اقالم اساسی هستند و بخش عظیمی از 
بلعد و متاسفانه اینجور  های مقطعی می درآمد کارگران را همین افزایش

همین نرخ تورم . شود رخ تورم کلی در نظر گرفته نمیها در محاسبه ن افزایش
ها را در  دانیم، بازهم این افزایش رسمی که البته ما آن را دقیق و درست نمی

بینی ما این است که قبل از پایان سال  با این روند فعلی، پیش .گیرد نظر نمی
 از بین خواهد رفت ۲۸همه اثرات افزایش دستمزد 

 
  !و نه به تحریم ی نه به تشنج آفرین -*

 
تحریمها تا کنون : به نوشته کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران آمده است 

در صدی جامعه ضرر زده و این در حالیست که  ۲۲یک هزار میلیارد دالر به اکثریت 
مافیای در قدرت از این فرصت سوء استفاده نموده و ثروت هنگفت به جیب 

 .تنامبارکش سرازیر کرده اس
زنگنه همین امروز هم تاکید کرد که تحریمها سخت تر از قبل است و مردم باید 

 !!!!!کنند بیشتر مقاومت
کسانی هستند و اصال  مردم به درستی میپرسند که طرفین این دعوا چه

 منافعشان همسو با ما هست و یا درست برعکس است؟
ثمره کار و زحمت و  تی ساختار سود و سرمایه و بازار آزاد و رانت خواری به راح

 .منابع کالن جامعه را میبلعد و با تنش آفرینی ، پرده دود بر واقعیات جامعه میبندد
ما خواهان فضایی هستیم که زمینه  .ما خواهان برچیده شدن این شرایط هستیم

 .تامین یک زندگی توام با رفاه و آرامش را پیگیری کنیم
می از هر سویی که باشد به ضرر ما و تحریم و تشنج و مداخالت سیاسی و نظا

 .به نفع کاسبان تحریم است
اگر قرار است که ما مقاومتی کنیم که میکنیم ، همانا در جهت برچیده شدن 

 .بساط رانتخواران و سود اندوزان است



 مردم_علیه_جنگ_تحریم
@Shbazneshasteganir 

 

 مشکل /رانت توزیع تا «دولت بودن بزرگ» واهی   ی افسانه از -*

 کجاست؟ ایران اقتصاد

770281-/tiny/newshttps://www.ilna.ir/fa 
 

 
آمده ، ۲۸خرداد  ۱۸ شنبه روز تاریخ در ایلنا خبرنگار مقدم هزاره نسرین گزارش به

کوچک سازی دولت بهانه تراشی برای غارت دارایی های ملی : است 
براساس گزارش شاخص آزادی اقتصادی از نظر مخارج دولت، ایران دارای /است

 کشور مهم جهان است ۰۲ترین اندازه دولت در بین  کوچک
شرکت های بزرگی مثل هپکو، « بزرگ بودن دولت»برپایه فرض بکلی نادرست 

اذرآب و نیشکر هفت تپه را به بخش خصوصی دادند و منابع ملی را در شکل 
این در . توزیع کردند« کوچک کردن دولت»رانت میان اعوان و انصار خود به بهانه 

ی اقتصادی می گوید ایران دارای حالی است که آخرین گزارش شاخص آزاد
پر مضمون را  گزارشاین  .کشور مهم جهان است 03کوچک ترین اندازه دولت بین 

 . لینک باال بخوانید  در
 
 7شود تر می درصد گران ۱۱شنبه  لبنیات از روز سه  شیر و -*
 
، سبد خانوار اکثریت ۲۷های فزاینده در اواخر خردادماه  آغاز گرانی : سرخط#

تثبیت افزایش . جامعه را خالی از گوشت قرمز، ماهی، شیر، لبنیات و میوه کرد
های آتی  درصدی در ماه« چند ده»های  های اولیه جای خود را به گرانی قیمت

به مثابه ...ماست وی شیر، پنیر، دوغ،  های هر روزه سپرد، به طوری که قیمت
تر  ی خالی نرخ ارز و بازار طال، مصرف کننده را با نوساناتی هر روزه در برابر سفره

 .تر از قبل سپرد« ندار»و 
 .است« بخش خصوصی»درصد از بازار شیر خام در دست  ۲۷در حال حاضر، 

مشکل اصلی ما وجود برخی »: رییس هیات مدیره اتحادیه لبنی ایران گفته است
 ۰۲۲ها در پتروشیمی های حاضر در بورس است که با ارز چهار هزار و  تران

کنند، اما این محصول را با سه تا چهار برابر  ی خود را تامین می تومانی، مواد اولیه
 .«قیمت به صنایع می فروشند

دبیر انجمن صنایع لبنی، با شانه خالی کردن از پاسخ صریح به چرایی 
ی دقیق افزایش نرخ لبنیات بر  الم کرده است که محاسبهتر اع های فزاینده گرانی
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. کنندگان و تولید کنندگان است ی کارشناسان سازمان حمایت مصرف عهده
 ۱۲سربار، حمل و نقل، انرژی، گرانی )های تولید  سازمانی که تنها هزینه

ها تعیین و  را از طریق حسابرس( های تولید درصدی ملزومات ضد عفونی دستگاه
 .کند ا به کارشناسان سازمان اعالم میآن ر

. شود های لبنی ابالغ می درصدی نرخ جدید لبنیات به کارخانه ۱۱حاال افزایش 
 .ی خانوار از مصرف آن محروم مانده بود حرکتی که حتی پیش از آن، سبد تغذیه

      edalatxah@زحمتکشان_معیشت_سرکوب#
 
 7های بازداشت شدگان روز کارگر در مقابل زندان اوین  تجمع خانواده -*

 
 

روز بازداشت موقت كیوان صمیمى، ندا ناجى، مرضیه امیرى و در چهلمین 
ها و شماری از دوستان آنان در مقابل زندان اوین تجمع  عاطفه رنگریز، خانواده

 .کرده و خواهان آزادی آنها شدند
  39خرداد18

 
کارگران سهامدارکارخانه ایران پوپلین دراعتراض به عدم تعیین  -*

 7 با نامه سرگشاده اعتراض کردند، تکلیف سود معوقه سهامشان

 

کارگران  : آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۱۸ شنبهبرپایه خبرمنتشره در تاریح روز 
های تابعه گروه توسعه ملی طی نامه ای  از شرکت سهامدارکارخانه ایران پوپلین

سرگشاده خطاب به مدیرعامل تازه اعتراضشان را نسبت عدم تعیین تکلیف سود 
                                                                            .سانه ای کردندمعوقه سهامشان ر

                                                                      :خرداد رسانه ای شده است79بخش هایی از این نامه که
نفر  ۱۲۱به هزار و  ما سهامداران بخش کارگری ایران پوپلین که تعدادمان

دار وعدم پرداخت سود  سال یدک کشیدن فقط نام سهام ۰۷رسد پس از از  می
سهام ما از مدیرعامل تازه منصوب شده ضمن درخواست رسیدگی به وضعیت 

کنونی وضعیت کارخانه، تعیین تکلیف عاجل سود معوقه سهام خود را 
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در بین سهامداران کسانی                                                  .خواستاریم
العالج هستند، سهامدارانی که دختر و  های صعب هستند که مبتال به بیماری

بخت، دانشجو، جوان بیکار دارند و حتی مستاجر هستند و با کمترین  پسر دم
هزار تومان امرار معاش  ۱۲۲مستمری بازنشستگی حدود یک میلیون و  

                                                                                                 .کنند می
ما کارگران دیروز، بازنشستگان سهامداران امروز ایران پوپلین هستیم که در زمان 

اشتغالمان با دریافت اندک حقوق کارگری و توقعات ناچیز با همت، پشتکار و با 
های  نستیم نام ایران پوپلین را در دفتر سفارشتولید و صادرات بیش از پیش توا

تاجران ایرانی و خارجی به عنوان بهترین و تنهاترین کارخانه نساجی در خاورمیانه 
این درحالی است که وضعیت فعلی تولید در این کارخانه نامناسب . ثبت نماییم

ه و است و سهام کارگران بازنشسته این کارخانه نیز تا به امروز نامشخص بود
اعضای هیئت مدیره ایران پوپلین پاسخ منطقی در پیگیری سهامداران جزء 

                                                                                                                                 .ندارند( کارگران )
ین واحد سالهاست صرفه اقتصادی مدیریت سابق  کارخانه مدعی بود تولید در ا

نداشته و حتی میلیاردها تومان زیان انباشته نیز داشته است بنابراین سودی 
                    .حاصل نشده است که بخواهند به سهامداران جزء پرداخت کنند

ما کارگران به عنوان سهامداران جزء ادعای مطروحه مدیران سابق را باتوجه 
مال رد نموده و مدعی هستیم آنچه موجب زیان فعلی این واحد مدارک موجود کا

تولیدی است سوءمدیریت افرادی بوده است که از سالها پیش با نفوذ در بدنه 
لذا از . اند داخلی شرکت موجب رقم زدن وضعیت نابسامان فعلی شرکت شده

طلبی کسانی که با دریافت  خواهیم از ادامه منفعت شما مدیریت جدید می
لیاردها تومان تسهیالت  بانکی به نام ارتقای تولید از نبود سیستم نظارتی می

  .اند، جلوگیری کنید کافی در این شرکت برای خود و دیگران استفاده کرده

 7افزایش حقوق برای تمامی حقوق بگیران  -* 
چرا افزایش  : است آمده بازنشستگان اتحاد گروه تلگرامی کانال نوشته برپایه

های آینده باید  ترمیم مزد طی ماه/ مدیران باید از کارگران بیشتر باشد؟ دستمزد
 در دستور کار قرار بگیرد

حاال که دولت مایل است تا مدیران دولتی دستمزدهای : حسین حبیبی گفت
خوبی داشته باشند، جا دارد که ترمیم دستمزد کارگران طبق قانون در یکی دو 

 .ماه آینده نیز صورت بگیرد
گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان بر اساس جدول منتشر شده از به 

های مجلس، با مصوبه هیئت دولت عمالً برخی مدیران  سوی مرکز پژوهش
 .مند شوند بهره ۲۸میلیون تومانی حقوق در سال  ۰اند از افزایش  دولتی توانسته

بر  بگیران بر اساس این جدول که جزییات افزایش حقوق برای تمامی حقوق
دهد، حداکثر حقوق از  را نشان می( درصدی ۱۸رشد )مبنای مصوبه هیئت دولت 

افزایش  ۲۸هزار تومان در سال  ۲۲۲میلیون و  ۰۰به  ۲۷میلیون تومان در سال  ۰۲
هزار  ۰۲۲میلیون و ۵البته این میزان پرداختی بعد از کسر مالیات . خواهد یافت

 .بدیل شده استهزار تومان ت ۰۲۲میلیون و  ۱۸تومانی به 
bazneshasteganirani    



 7فعال کارگری مسجدسلیمان به دادگاه ۱احضار   -*
 
دادگاه کیفری مسجدسلیمان احضار  ۱۲۰کارگر شرکت سیمان کارون به شعبه  ۱

 .اند شده
رای دادگاه   کارخانه به  دلیل احضار، اعتراض مدیران این« عصر جنوب»به گزارش 

عنوان شده  ۲۵در پرونده اعتصابات این کارخانه در سال مبنی بر برائت کارگران 
 .است

پیمان  -خرم آقابیگی  -نام فعالین کارگری احضار شده، فرشاد خدادادیان 
             .سلیمانی و امین حاتمی اعالم شده است

 
 7 آمد فراهم امضایی هزار چند طومار حبیبی محمد زا دفاع در -*

  
رم نگار اعتراض به صدور حکم انفصال از خدمت معلم بیش از چهار هزار نفر ف

 .و کوتاهی وزارت آموزش و پروش را تایید کرده اند حبیبی_محمد#دربند 
 شما هم همراه شوید 

کم انفصال محمد حبیبی شوید و بیانیه حمایتی را امضا نگار اعتراض به ح وارد فرم
 کنید 

_shttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1wUE4TwhD2vtRNGPEY
w4hQjBe9Erdp435KemXws4Rt4Ow/viewform?usp=sf_link 

ی گروههایی که عضو هستید منتشر کنید و دوستان خود را به  لطفا در همه
 .نگار دعوت کنید کمپین و ثبت مشخصات خود در فرم

@kahabibi 
 

، احضار  ارخانه سیمان مسجدسلیمان به دادگاهکارگرمعترض ک8 -*
 7 شدند

کارگرمعترض بنام های فرشاد 4تعداد : آمده است برپایه گزارش کانال تلگرام 
خدادادیان،خرم آقابیگی،پیمان سلیمانی و امین حاتمی کارخانه سیمان 

دادگاه کیفری مسجدسلیمان احضار دلیل  730مسجدسلیمان به شعبه 
رای دادگاه مبنی بر برائت   کارخانه به  ، اعتراض مدیران ایناحضاراین کارگران

 .عنوان شده است 7035کارگران در پرونده اعتصابات کارگران این کارخانه در سال

کارگران پروژه کارخانه پتروشیمی لردگان نسبت به از دست دادن  -*
، تجمع اعتراضی برپا کار وبرای اشتغال مقابل فرمانداری لردگان

 7 دداشتن

https://www.irankargar.com 
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جمعی از  : آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۱۸ روز شنبه تاریخ در برپایه گزارش دریافتی
کارگران کارخانه در دست ساخت پتروشیمی لردگان واقع دربخش فالرد 

عتراض به از دست دادن درا  -استان چهارمحال و بختیاری -شهرستان لردگان
به گزارش فوق، .کارشان وبرای اشتغال مقابل فرمانداری تجمع کردند

بیشتر آنان کارگران : فرماندارشهرستان با تایید تجمع کارگران این پروژه،افزود
ساختمانی و نیروهایی هستند که برای عملیات احداث پتروشیمی به کار گرفته 

راد خواستار جذب در پتروشیمی و جلوگیری این اف: وی همچنین گفت.شده بودند
به گفته وی، از سال گذشته با توجه به اتمام برخی .از تعدیل نیرو هستند

های ساخت و ساز این کارخانه تعدادی از نیروها در مراحل مختلف تعدیل  فعالیت
با تعدیل این نیروها و فعال : وی افزود.شدند و این تعدیل همچنان ادامه دارد

وشیمی، نیروهای متخصص جذب خواهند شد که فرآیند استخدامی شدن پتر
نیرویی که  ۱۲۲هزار و  ۰از مجموع : وی اظهار داشت.آنان نیز سپری شده است

نفر تعدیل  ۲۲۲از مراحل اولیه ساخت این واحد فعال بودند تاکنون یکهزار و 
 .شدند

 !امنیت هم خصوصی شد -*

 
تمامی کانکس  : است آمده بازنشستگان تحادا گروه تلگرامی کانال نوشته برپایه

های پلیس در مناطق مرفه نشین تهران چنین بنری را بر سر در خود نصب کرده 
 !اند

و اگر " امنیت تان راهم باید بخرید"معنا و مفهومش هم ساده و کوتاه است، 
که از سر و ... نمی توانید امنیت تان را بخرید محلتان می شود شوش، مولوی و 

 !یش جرم می ریزد و ناامنی در آن بیداد می کندرو
اما یادمان نرود ! حقیر که سرخورده از سیاسی نویسی، سرگرم تاریخ معاصرم

اولین و بدیهی ترین وظیفه حاکمیت که مبنی شکل گیری اش نیز هست، 
برقراری امنیت برای تمامی شهروندان است و حاال می بینیم که بی عدالتی در 

 شکارا از سوی پلیس کشورمان تبلیغ نیز می شودتوزیع امنیت ا
 ر.محمد



  نئولیبرالیزم#کارشناس 

https://t.me/GEtehadbazneshastegan 

 7آمریکا فاز تحریم پتروشیمی ایران را اعالم کرد -*
 

در حالی که اعالم شده : به نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است 
شیزو آبه بزودی برای فراهم کردن مقدمات مذاکره میان آمریکا و جمهوری 

ا هدف افزایش هر چه بیشتر فشار برای اسالمی به ایران می آید، آمریکا ب
واداشتن جمهوری اسالمی به عقب نشینی، با انتشار بیانیه ای از سوی وزارت 

نهاد  ۰۲فهرستی مشتمل بر . خزانه داری فاز تحریم پتروشیمی ایران را کلید زد
 .های آمریکا قرار گرفته اند مرتبط با صنایع پتروشیمی در فهرست تحریم

شرکت وابسته به آن که تحریم شده  ۰۸وشیمی خلیج فارس و شرکت صنایع پتر
  :اند به شرح زیراعالم شده اند

شرکت  -نیروی بندر امام شرکت پتروشیمی آب -شرکت صنایع پتروشیمی اروند
شرکت   - شرکت پتروشیمی فرورش بندر امام -پتروشیمی بسپاران بندر امام

شرکت  -کیمیا بندر امامشرکت پتروشیمی  -پتروشیمی خوارزمی بندر امام
 -شرکت پتروشیمی فجر -شرکت پتروشیمی بوعلی سینا -پتروشیمی بندر امام

گذاری  گروه صنعتی سرمایه -شرکت کود اوره هرمز - شرکت پتروشیمی هنگام
  -شرکت مدیریت توسعه سرمایه گذاری پتروشیمی ایران -پتروشیمی ایران

شرکت کود اوره  -ستانشرکت پتروشیمی خوز  -شرکت پتروشیمی کارون
 لردگان

 -شرکت پتروشیمی نوری  -شرکت مدبران اقتصاد -شرکت پتروشیمی مبین
شرکت  -شرکت اجرایی غیرصنعتی پاسارگاد -شرکت پتروشیمی پارس

شرکت  -شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس -پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
یش گاز فجر یادآوران خلیج شرکت پاال -بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آوران  شرکت پتروشیمی راه -شرکت مدیریت گسترش صنایع پتروشیمی -فارس
شرکت  -شرکت پتروشیمی ارومیه -شرکت پتروشیمی شهید تندگویان -فنون

شرکت  -شرکت اجرایی غیرصنعتی پتروشیمی و خدمات -پتروشیمی همت
 -ع پتروشیمی ده دشتشرکت صنای -صنایع پلیمر گچساران -پتروشیمی ایالم

 شرکت پتروشیمی بروجن
 -سی االینس در فیلیپین پی شرکت ان -سی اینترنشنال در بریتانیا پی شرکت ان -

 شرکت نغمه -پتروشیمی اقیانوس اطلس
داری آمریکا هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن  براساس بیانیه وزارت خزانه

ها و نهادها ممنوع شده  تقال به این شرکتخدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل و ان
 .های آمریکا روبرو خواهد بود و هر گونه نقض آن، با مجازات

 
آزار و اذیت بازداشت شدگان هفت تپه و خانواده هایشان توسط  -*

 7مقامات قضایی تهران 
 

بنابر اخبار منتشره ، ناصری سرپرست دادسرای مقدس اوین در تهران، با وجود 
ط شعبه هفتم بازپرسی برای بازداشت شدگان هفت تپه قرار وثیقه اینکه توس

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%85
tg://resolve/?domain=GEtehadbazneshastegan


های نجومی و سنگین تعیین شده است از امضا تبدیل قرار بازداشت به وثیقه 
ناصری عمال اعالم کرده که شخصا با آزادی موقت بازداشت . امتناع میکند

العات شدگان مخالف است و بدین ترتیب دقیقا از اوامر و فرمان های وزارت اط
 .اطاعت میکند

در حالیکه برای برخی از بازداشت شدگان وثیقه های نجومی یک میلیاردی 
تعیین کرده اند، اما ناصری از مالقات با خانواده های بازداشت شدگان امتناع می 

خانواده های بخشی، قلیان، امیرقلی، الهیاری و محمدی فر بارها به صورت . ورزد
مقامات مختلف قضایی مراجعه کرده اند اما مقامات دسته جمعی یا جداگانه به 

دادیاری اعالم میکنند بازداشت شدگان ممکن است تا زمان تشکیل -دادستانی
برخی از این خانواده ها چندین بار مسیر . دادگاه در زندان محبوس باشند

خطرناک و پر دردسر خوزستان تا تهران را پیموده اند تا دیداری با ناصری یا 
ان داشته باشند اما هیچ مقام قضایی به درخواست آنها توجه نکرده و دادست

فقط به آنها گفته شده که خواسته ی خود را مکتوب اعالم کنند، که با این حال 
 .به درخواست کتبی آنها نیز توجهی نکرده اند

در حالی اسماعیل بخشی، خانم ها قلیان و الهیاری و نیز آقایان محمدی فر و 
با وجود تعیین وثیقه های سنگین محبوس هستند که دزدان و امیر قلی 

اختالسگران با حمایت نیروی انتظامی و فرماندار هفت تپه قدم میزنند و زورگویی 
وثیقه های تعیین شده در ازای آزادی . خودشان را به رخ ما کارگران میکشند

ده برابر موقت این فعالین با مبلغی که اسدبیگی برای خرید هفت تپه خرج کر
دولت و دستگاه قضایی و امنیتی حامی این دزدان و کالهبرداران است و ! است

کارگران و حامیان آنها و خانواده هایشان را به شدیدترین شیوه اذیت و مجازات 
 .میکند

  39خرداد18
 تپه_هفت_شدگان_بازداشت_آزادی_سراسری_خواست#

@anjomanbfk 
 

 7عبدالرضا سلطانی 7از  !آقای بطحایی کجا؟ -*
 

فاجعه فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک : برپایه خبر منتشره آمده است 
هزار میلیارد تومانی و تضییع حقوق  ۱۰سرمایه که به اتالف و تخلف حدود 

دارد؛ فقط محض اطالع به هایی  بسیاری از معلمان انجامید همچنان ناگفته
. فعلی باید رجوع کرد  ق در دوره قبلی و فهرست اعضای هیات امنای این صندو

باالخره جناب وزیر سابق بد نیست توضیح بدهند در زمان عضویت ایشان در هیات 
امنای صندوق چه اتفاقی رخ داد و ایشان در آن زمان، پیش از وزارت، برای 

 !قا چه کردند؟جلوگیری از این فاجعه دقی
 (عضو هیات امنا)محمدعلی نجفی - ۰( رئیس هیات امنا)سید محمد بطحایی -۱
عضو هیات )رضا حیدری کرد زنگه  غالم- ۱ (عضو هیات امنا)مرتضی حاجی - ۰

عضو هیات )سید حسین شبیری - ۲ (عضو هیات امنا)حسین مظفر - ۵ (امنا
 (عضو هیات امنا)علی الهیار ترکمن - ۷ (امنا

از ریاست بطحایی به ریاست هیات امنای صندوق، وی نائب رئیس هیات  پیش
رئیس هیات امنا بود؛ بدون ایراد هر نوع اتهامی به ( وزیر قبلی)امنا و فانی 
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جناب نائب رئیس هیات امنا در دوران تخلف فوق : پرسیم اعضای هیات امنا، می
برای حل آن چپاول الذکر که بعدا به ریاست هیات امنا و وزارت رسید دقیقا 

 !سیستماتیک چه کردند؟
https://t.me/edalatxah 

 7 حرفه عکاسی زنان در میادین ورزشی ممنوع شد -*

 

گر  حضور عکاسان زن در تمرین تیم ملی ممنوع شدپرتو جغتایی عکاس و گزارش
اين اولین بارى بود كه اجازه داده بودن برم : گفته« خبر ورزشی»ورزشی به 

 تمرين تیم ملى فوتبال عكاسى كنم
کم داره  كردم اتفاقاى خوبى در راهه و کم با تمام وجودم ذوق داشتم و فكر مي

  !ها تموم میشه این ممنوعیت
ی اول و باز حضور عکاسان خانم در  اما هنوز يك سال نشده باز رفتیم سر خونه 

 .فوتبال مردان ممنوع شدتمرین 

 06به  :7میلیون تومان در سال  01افزایش حداکثرحقوق مدیران از  -*
افزایش حداقل حقوق کارگران /  74هزار تومان در سال  311میلیون و 

هزار  :00به یک میلیون و :7هزار تومان درسال  000از یک میلیون و 
 7  74تومان در سال 

بررسی مصوبه دولت درباره افزایش حقوقها در :  برپایه آمار منتشره آمده است
میلیون تومانی حقوق رو به  ۰دهد، برخی مدیران با افزایش  نشان می ۲۸سال 

میلون تومان افزایش  ۰۰به  ۰۲اند، سقف جدید حداکثر پرداختی از  شده  رو
حداقل حقوق (بخوان دولت)درعوض براساس مصوبه شورایعالی کار .خواهد یافت

به 31هزار تومان درسال  770هزارتومانی از یک میلیون و 435با افزایشکارگران 
 .،رسید39هزار تومان در سال  571یک میلیون و 
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زده نسبت به تعیین سهمیه  آموزان کنکوری مناطق سیل دانش -*
وبرای عقب انداختن زمان کنکور مقابل سازمان سنجش آموزش 

 7 ، تجمع اعتراضی داشتندنفر0کشوروبازداشت 

  :آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۱۸ روز شنبهدرتاریح روز،  برپایه گزارش منتشره،
زده در اعتراض به تعیین سهمیه  آموزان کنکوری مناطق سیل جمعی ازدانش

وبرای عقب انداختن زمان کنکوردست به تجمع مقابل سازمان سنجش آموزش 
دو .تهران،زدند(ویال)کشورواقع در خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی 

در این تجمع بنیامین .آموزان توسط ماموران بازداشت شدند نفر از نمایندگان دانش
بنابهمین .اند بلوچی مستندساز و امین عماری مشاور تحصیلی دستگیر شده

های سراسری مناطق  گزارش، پس از وقوع سیل، دولت تصمیم گرفت بە کنکوری
گویند بجای تعیین سهمیه  زان معترض میآمو زدە سهمیە بدهد ولی دانش سیل

ها هم فرصت کافی برای  زده جدید، زمان برگزاری کنکور را عقب بیندازید تا سیل
 .آماده کردن خود برای کنکور داشته باشند

7ماه حقوق معوقه دارند 6كارگران شهرداري محمديه  -*  

 adii.com/2019/06/09https://aza 

https://azaadii.com/2019/06/09


  

امید  :آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۱۸ روز شنبهبرپایه گزارش آزادی درتاریح روز، 
منفرد، عضو شوراي شهر محمديه در استان قزوين، اعالم كرد كه كارگران 

به گفته .شهرداري اين شهر سه ماه حقوق و عیدي پايان سال را دريافت نكردند
از كارگران شهرداري محمديه به دلیل عدم پرداخت تن  733امید منفرد، بیش از 

وي افزود كه علیرغم .صورت وضعیت پیمانكاران سه ماه حقوق معوقه دارند
گذشت بیش از يك ماه از قول شهردار محمديه مبني بر پرداخت معوقات مزدي 

وي گفت .پرسنل خدمات شهري و پیمانكار، اما هنوز اين قول عملي نشده است
ارديبهشت  03مديه به كارگران شهرداري اين شهر قول داد كه تا كه شهردار مح

آقاي منفرد ادامه .ماه تمام معوقات مزدي كارگران و پیمانكار پرداخت خواهد شد
داد كه با توجه به اينكه كارگران درآمد بسیار كمي دارند و سفره هاي آنها خالي 

به گفته اين عضو .هستند، بايد هرچه زودتر معوقات مزدي آنها پرداخت شود
شوراي شهر محمديه، شهرداد اين شهر يك ماه بدون دريافت حقوق خود شرايط 

در حالیكه اگر اين كارگران يك . فعلي اقتصادي را مانند كارگران تحمل نمي كند
آقاي منفرد در پايان گفت كه در .روز كار نكنند، شهر با مشكل جدي روبرو شود

عذري براي تعويق پرداخت حقوق اين شرايط سخت معیشتي امروزه هیچ 
 .كارگران پذيرفته نیست

کارگر معترض کارخانه سیمان کارون  وعدم پرداخت ماه 8اذیت وآزار  -*
 7 ها مطالبات کارگران شاغل وبازنشسته این واحد تولیدی

کارگران  :آمده است  در کانال تلگرامی اتحاد کارگران آزاد برپایه خبرمنتشره
نفر از همکارانشان به اتهام رهبری 4کارون ضمن تایید اذیت وآزار کارخانه سیمان 

تجمعات دو سال گذشته،از عدم پرداخت ماه حقوق وحق بیمه کارگران رسمی و 
کارگران کارخانه .قراردادی ونیز مطالبات همکاران بازنشسته شان خبر دادند

وزمزد دارد کارگر رسمی قراردادی و ر ۰۸۲این واحد صنعتی حدود :سیمان کارون
ماه مزد معوقه و کارگران  ۱که در این میان؛ کارگران رسمی و قراردادی معادل 

در میان کارگران .ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، طلبکارند ۷روزمزدی حدود 
در عین حال . رسد ماه می ۱۷روزمزد، کارگرانی هستند که معوقات مزدی آنها به 

اند هنوز  ز دی ماه سال گذشته بازنشسته شدهمان که ا نفر از همکاران ۱۲حدود 
غیر از بحث تاخیری .اند مطالبات سنواتی خود را از کارفرما دریافت کنند نتوانسته

که در پرداخت معوقات مزدی کارگران وجود دارد چندین ماه حق بیمه کارگران که 
به . شود به تامین اجتماعی پرداخت نشده است مربوط به سالهای گذشته می

ای کارگران این کارخانه مشکالتی ایجاد شده  مین دلیل در سوابق بیمهه
نفر از کارگران  ۱ای کارگران،  عالوه بر تاخیر در پرداخت مطالبه مزدی و بیمه.است

رسمی و قراردادی کارخانه به اتهام رهبری تجمعات دو سال گذشته کارگران 



ن موضوع باعث ایجاد تنش شوند که ای کارخانه مرتبا به مراجع قضایی احضار می
 .در میان کارگران این واحد صنعتی شده است

@ettehad 
  
 باالترین دستمزد ساعتی متعلق به چه شغلی است؟ -*

 
استاد "شغل : به نوشته کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران آمده است 

تومان بیشترین میزان  100هزار و  01با ساعتی " کار کابل کش فشار قوی
تومان کمترین متوسط دستمزد ساعتی  511هزار و  73دستمزد و کارگر ساده با 

 .اند را به خود اختصاص داده
کارگران در شورای  39درصدی حداقل دستمزد سال  01.5با تصویب افزایش 

تومان تعیین شده و  513هزار و  53عالی کار، حداقل دستمزد روزانه به میزان 
تومان  1.939کار به ازای هر یک ساعت کار حداقل دستمزد ساعتی اداره 

 .شود محاسبه می
  !!!دستمزد در ایران، ساعتی فقط نیم دالر./ ن.پ

 !!سرمایه داران جهان بشتابید
@shorabazneshastehir 

، اعتراض  ماه حقوق0دم پرداخت کارکنان حفاری شمال نسبت به ع -*
 7 کردند

  : آمده است ، ۲۸خرداد  ۱۲ یکشنبه انس خبری در تاریخ روز،به گزارش اژ
ماه حقوق،رسانه 0کارکنان حفاری شمال اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 

ماهه حقوق خود  ۰جمعی از کارکنان حفاری شمال از پرداخت نشدن .ای کردند
ماه گذشته آن ها  ۰گویند هنوز تکلیف مطالبات  نان میاین کارک.خبر دادند

کارکنان این شرکت همچنین گفته اند ادامه این روند باعث .مشخص نیست
خواهد شد تا برند شرکت حفاری شمال دچار مشکل شود و این شرکت به مرز 

 .نابودی برود

 7گیالن -آبی در شالیزاران رستم آباد  آتش بی -*

  
 کار شالی کشاورزان: انال تلگرامی کارگر گیالن آمده تست بر پایه نوشته ک
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، پر آب ترین و عظیم ترین سپیدرودرار گرفتن در کنار با ق گیالن رودبار آباد رستم
سکوت و بی خبری با خشکی مزارع مواجهند  گیالن، بیش از دو هفته در رودخانه

و منتظر دستور مقامات از همه جا بی خبر هستند تا کانالهای آب مورد نیاز جهت 
 !کشاورزی باز شود

 7 ، جان باخت یک کارگر دردماوند براثرریزش آوار ساختمانی -*

زش بر اثر ری : آمده است ۱۰۲۸خرداد ۱۲ برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز یکشنبه
 .آوارحین گودبرداری در دماوند یک کارگر ساختمانی جان خود را از دست داد

ساله یکی از کارکنان شورای شهر همدان در محل کار 3کودک   -*
 7، جان باختپدرش

فرزند یکی  : آمده است ، ۲۸خرداد  ۱۲ یکشنبه روز تاریخ در برپایه خبر منتشره؛
رخورد وزنه آسانسور حین تعمیرات از کارکنان شورای شهر همدان، درحادثه ب

رئیس شورای اسالمی .بسرش درداخل دریچه آسانسور جانش را از دست داد
شهر همدان  با بیان اینکه روز گذشته با توجه به تعطیل بودن ساعات اداری، 

هنگام : تعمیرات موتورخانه ساختمان شورای شهر در دست انجام بود،افزود
ز کارکنان شورا، سر خود را داخل دریچه آسانسور انجام تعمیرات، فرزند یکی ا

برده بود که متأسفانه به دلیل برخورد وزنه آسانسور به سرش، این کودک جان 
 .خود را از دست داد

 7کامیاران دانش آموزان مدرسه زینبیه در  اعتصاب  -*

 
آموزان مدرسه  دانش: به نوشته کانال تلگرامی معلمان عدالتخواه آمده است 
برگه امتحانی از  هزینهدخترانه زینبیه شهر کامیاران در پی درخواست پرداخت 

 .سوی معاون مدرسه دست به اعتصاب زدند
دقیقه که قرار بود یکی از امتحانات پایانی این دانش  73:03صبح یکشنبه ساعت 

قبل از شروع امتحان معاون مدرسه دانش آموزان را به صف . آموزان برگزار شود
هزار تومان بابت هزینه برگهای امتحانی را خود  53خواست که باید کرد و از آنها 

دانش آموزان روبه رو  مقاومتآموزان پرداخت کنند، اما این درخواست با  دانش
ه بعد از مراجعه فرماندار و شد و به همین دلیل آنها دست به اعتصاب زدن، ک

رئیس آموزش و پرورش به مدرسه و قبول اینکه پولی از دانش آموزان گرفته 
اعتصاب است با یک ساعت تاخیر  قانونی_غیرنخواهد شد و پول گرفتن از آنها 

 .پایان یافت و دانش اموزان سر جلسه امتحان حاضر شدند
:small_red_triangle: الزم به ذکر است که عالرغم غیر قانونی بودن این اقدام
ای چه در شهر و چه در روستا اگر مقاومت و اعتصابی  چنانچه در هر مدرسه

های دانش  ههای از این قبیل را از خانواد صورت نگرفته باشد بدون شک هزینه

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C


 .اند آموزان گرفته
 زنده باد

 گر_مطالبه_آموزان_دانش
@edalatxah 

 7خبردر گذشت  - *

  
که  زحمتکشدرگذشت زنی : بر پایه خبر کانال تلگرامی کارگر گیالن آمده تست 

معروف  اشرفیه_آستانهسبزیهای معطر محلی اش در دوشنبه و پنجشنبه بازار 
 .گفته شده ایشان بر اثر ایست قلبی فوت شدند. بود

سند ملی کار شایسته 7 فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار -*
 "کند حقوق روی کاغذ دردی از کارگران دوا نمی/ دضمانت اجرایی ندار

770815-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 
آمده  ۱۰۲۸خرداد  ۱۲  روز يکشنبه تاریخ در ایلنا - ایران کار اریزخبرگ گزارش به

یلی پژوهشگر حقوق و کارشناس روابط کار به به اعتقاد فرشاد اسماع: است
؛ الزم است مولفه های کار «سند ملی کار شایسته»جای کارهای ویترنی نظیر 

 :وی مولفه های زیر را برای کار شایسته یادآور می شود. شایسته فراهم آید
 ایجاد فرصت های شغلی، 

 فرصت و شانس برابر همه جویندگان کار برای دستیابی به شغل 
 رابری جنسیتی دراشتغالب

 آزادی تشکل ها و انجمن ها و شکسته شدن تابوی تشکیل سندیکاها
  .باال میتوان خواندمشروح این گفتگو را در لینک 

 7بازداشت دو باره معلمان  -*
 

معلم  محمدی امیدشاه: به نوشته کانال تلگرامی معلمان عداتخواه آمده است 
خرداد بازداشت وبه زندان  ۱۲روز یکشنبه  دیواندرهوفعال صنفی معلمان 

 معلمان_سراسری_اعتصاب وی پاییز گذشته و بخاطر . ل شد سنندج منتق
معلمان به اعتصاب به روز بازداشت به اتهام تشویق  ۱۲بازداشت شد و پس از 

  .میلیون تومانی آزاد شده بود ۱۲۲یکسال زندان محکوم وبا قرار وثیقه 
@edalatxah 

 7 فعال صنفی معلمان کردستانبازداشت امید شاه محمدی  -*
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معلم وفعال  محمدی شاه امید :ه استبرپایه خبر کانال تلگرامی اردوی کار آمد
خرداد بازداشت وبه زندان سنندج منتقل  ۱۲روز یکشنبه  دیواندرهصنفی معلمان 

بازداشت شد و پس از  لمانمع_سراسری_اعتصابوی پاییز گذشته بخاطر . شد 
روز بازداشت به اتهام تشویق معلمان به اعتصاب به یکسال زندان محکوم وبا  ۱۲

 میلیون تومانی آزاد شده بود ۱۲۲قرار وثیقه 

ordoyekar@ 

 7 آزادی بیان در تنگنای محاکمه7 گزارش کانون نویسندگان ایران -*

rooz.com/article.jsp?essayId=93667-http://www.akhbar 

 
: آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۱۲  يکشنبهبه گزارش سایت اخبار روز در تاریخ روز 

شماها نفس کشیدنتان حرام »: دادگاه انقالب ۰۸یسه؛ قاضی شعبه محمد مق
. باروت باید ریخت در دهانتان و منفجرتان کرد. هاتون بشکنه الهی دست. است

 .«هایتان را باید شکست قلم
 (،دادگاه یک خبرنگار۲۸خرداد ۱۰)

روز از تجمع شماری ازاعضای کانون نویسندگان ایران روبروی  ۰۰پس از گذشت 
سال حکم حبس برای سه  ۱۸دگاه انقالب، در اعتراض به صدور مجموعاً دا

، (مهابادی)رضاخندان : نویسنده و عضو هیئت دبیران سابق و فعلی کانون
بکتاش آبتین و کیوان باژن امواج بازداشت، محاکمه و فشار بر نویسندگان و 

ب، ارعاب و عوامل تهدید و سرکو.نگاران ابعاد گسترده تری یافته است روزنامه
های گوناگون  حمله به آزادی بیان، حیات و هستی ِ نویسندگان و فعاالن ِ عرصه

پی با  ر د های پی را هدف گرفته اند و از گوشه و کنار مملکت اخبار بازداشت
 .رسد آشنا و گاه ابداعی می ی نامها اتهام

 ای که گذشت تشدید فشار در هفته
دادگاه  ۱۵خرداد ماه در شعبه  ۱۱ر تاریخ امیرساالر داودی، وکیل دادگستری د
ضربه شالق، شش  ۱۱۱سال زندان،  ۰۲انقالب به ریاست قاضی صلواتی به 

میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی 
بدون »سال از این حکم به دلیل تشکیل کانال تلگرامی با نام  ۱۵. محکوم شد
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های او  "جرم"های برون مرزی از دیگر مصادیق  سانهمصاحبه با ر. است« روتوش
سال زندان درباره  ۱۵قانون مجازات اسالمی حکم  ۱۰۱بر اساس ماده . است

  .ی او اجرا خواهد شد
این وکیل دادگستری که وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله 

ین دادگستری به دفتر با مراجعه ضابط ۲۷آبان  ۰۲بهاییان را بر عهده داشته، از 
 .و به زندان اوین منتقل شده است کارش بازداشت

خرداد به اطالعات سپاه ورامین احضار و پس ۱۱حسین جنتی، شاعر روز شنبه
بازپرس شعبه سیزده . از مراجعه، تحت نظر به دادسرای اصفهان فرستاده شد

و داده و وی شهر اصفهان به اتّهام تبلیغ علیه نظام، حکم به بازداشت موقت ا
شاکی این پرونده اطالعات . اکنون در زندان مرکزی اصفهان دربند است هم

ها شعرهای  رسانهی برخی  سپاِه اصفهان و دلیل بازداشت او به نوشته
 .اش است انتقادی

 ۱۰نگار و سردبیر سابق ماهنامه صدای پارسی نیز روز  مسعود کاظمی روزنامه
به اتهام توهین به رهبری دو سال، توهین به  دادگاه انقالب ۰۸خرداد در شعبه 

مقامات دیگر شش ماه و برای نشر اکاذیب حکم دو سال حبس را دریافت کرده 
های  لیتو درمجموع به چهار سال و شش ماه زندان و دو سال محرومیت از فعا

 .شده است مطبوعاتی محکوم
قیسه بدون قاضی دادگاه، محمد م: ی علی مجتهدزاده وکیل کاظمی به گفته

اینکه به وکیل و موکل اجازه ی دفاع دهد، در طول جلسه دادگاه به مسعود 
شماها نفس کشیدنتان »: هایی از این قبیل کرده است کاظمی توهین و نفرین

باروت باید ریخت در دهانتان و منفجرتان . هاتون بشکنه الهی دست. حرام است
میلیون تومانی او  ۱۲۲رار کفالت ازآن ق و پس. «هایتان را باید شکست قلم. کرد

مسعود کاظمی . قرار وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی افزایش داده است را به
و  به علت ناتوانی از تهیه وثیقه از همان دادگاه انقالب به زندان اوین منتقل

 .برد تاکنون در آنجا به سر می
خرداد جهت  ۱۰ه رحیم غالمی، شاعر، نویسنده و فعال اهل اردبیل روز دوشنب

ارائه دفاعیات خود در شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب اردبیل حاضر و توسط 
 قاضی خدادادی تفهیم اتهام شد

عضویت در »ها ریاست دادگاه اتهامات آقای غالمی را  به گزارش برخی رسانه
تشکیالت گاماج، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب 

عنوان کرده که اتهام عضویت در « اقع در جلسات و فضای مجازیغیر و
سناریوی "تشکیالت گاماج به تازگی به پرونده وی اضافه شده و غالمی آن را 

 .خوانده است" اره اطالعات اردبیلجدید اد
توسط نیروهای امنیتی در شهر  ۲۷ی اسفند  تر در نیمه رحیم غالمی پیش

هایش ازجمله  امپیوتر شخصی او به همراه نوشتهها و ک اردبیل بازداشت و کتاب
وی سپس با . که در حال نگارش آن بوده توقیف شد« فرهنگ لغات زبان ترکی»

 .وثیقه پنجاه میلیون تومانی موقتا آزاد شد
غالمی چند کتاب به زبان ترکی در زمینه شعر و ادبیات محلی منطقه آذربایجان 

زبان اشتغال  ریات ترکاری و همکاری با نشنگ نوشته و منتشر کرده و به روزنامه
 .داشته است

خرداد قرار بازداشت کیوان صمیمی، سردبیر مجله ایران فردا و از  ۱۱روز 



 ۱۱وی در تاریخ . شدگان تجمع روز جهانی کارگر نیز تمدیدشد بازداشت
ی روز جهانی کارگر در  کننده نفر از صدها تجمع ۰۲اردیبهشت به همراه حدود 

زندان اوین  ۰۲۲اکنون دربند  ساختمان مجلس اسالمی، بازداشت و هممقابل 
 .برد به سر می

شدگان ازجمله مرضیه امیری، کیوان صمیمی،  تعدادی دیگری از این بازداشت
عاطفه رنگریز و ندا ناجی کماکان تحت بازداشت هستند و عاطفه رنگریز، ندا 

 .وزه مواجه شده اندر ۱۰ناجی و مرضیه اکبری با تمدید قرار بازداشت 
 
 7پروین محمدی برای آخرین دفاعیات به دادسرا احضار شد -*
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: است  به نوشته کانال تلگرامی پیک نت به نقل زا اتحادیه ازاد کارگران  آمده
پروین محمدی نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که برای اخذ 

کرج احضار شده بود،  ۱بازپرسی دادسرای ناحیه  ۰آخرین دفاعیات به شعبه 
در جلسه .امروز با مراجعه به شعبه مذکور آخرین دفاعیات خویش را ارائه نمود

، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده دادگاه امروز که همزمان برای پروین محمدی
                                                                                                                                 .تشکیل شد اتهام تبلیغ علیه نظام برای این سه فعال کارگری صادر شده بود

ه صفرزاده که به همراه تعداد دیگری از پروین محمدی، علیرضا ثقفی و هال
کارگران روز ششم اردیبهشت در پارک جهان نمای کرج دستگیر شده بودند پس 

در جلسه دادگاه، .روز بازداشت به قید کفالت موقتاً از زندان آزاد شدند ۱۵از 
پروین محمدی به ارائه دفاعیات از خود پرداخت و با اعالم اینکه در طی بازداشت 

بازپرسی دادسرای  ۷خویش به همین اتهام دادگاهی شده بود و شعبه قبلی 
فردیس با توجه به مستندات پرونده و دفاعیات پروین محمدی ایشان را از این 
اتهام تبرئه نموده و قرار منع تعقیب برای وی صادر شده است، اتهام وارده به 

کنون چه اتفاق خویش را رد کرده و به بازپرس پرونده اعالم کرده است که ا
جدیدی روی داده که تنها با گذشت یکماه قصد دارند با پرونده ی جدیدی دوباره با 

زم به ذکر است که با وجود اینکه برای ال.همین مصداق ایشان را متهم نمایند
پروین محمدی در پرونده قبلی قرار منع تعقیب صادر شده است و بازپرس پرونده 

ت اعالم کرده که وسایل ضبط شده پروین محمدی طی نامه ای به وزارت اطالعا
شامل گوشی موبایل و لبتاپ ایشان را پس دهند اما وزارت اطالعات همچنان از 

                                                              .تحویل وسایل پروین محمدی امتناع می کنند
و تنها بخاطر دفاع از پروین محمدی هیچ جرمی مرتکب نشده است و تنها 

مطالبات صنفی خویش و هم طبقه ای هایش دستگیر شده و پرونده قضایی 
نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا نباید و نمیتوانند . برایش مفتوح شده است

نهادهای قضایی و . کارگران را برای دفاع از حقوق و مطالبات خویش زندانی کنند
اتحادیه آزاد .ن فعالیت های صنفی پایان دهنداطالعاتی باید به امنیتی کرد
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کارگران ایران ضمن محکوم نمودن برخورد امنیتی به فعالیتهای صنفی خواهان 
پایان دادن به پرونده سازی علیه کارگران و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط 

                                                                                                    .تمامی کارگران زندانی و زندانیان اجتماعی است
 ۲۸خرداد  ۱۲ -اتحادیه آزاد کارگران ایران

اعتراضات کارگران سد چمشیرنسبت به عدم پرداخت یک سال  -*
، حقوق و وعده های توخالی با تجمع مقابل فرمانداری گچساران

 7 اعتراض خود را از سرگرفتند

برای باری  : آمده است ۱۰۲۸خرداد ۱۲ بر منتشره در تاریخ روز یکشنبهبرپایه خ
دیگر با تجمع مقابل فرمانداری گچساران اعتراضشان را نسبت به عدم پرداخت 

کارگران سدچمشیر .یک سال حقوق و وعده های توخالی بنمایش گذاشتند
ار ماه حقوق معوقه خود را از دو شرکت سابیر و ژئوپولتیک بدهک70حدود 

ماه از 0این کارگران با تجمعات خود توانستند حدود  31اسفندماه سال .هستند
این .ماه حقوق معوقه دارند 70حقوق خود را از این شرکت بگیرند و در حال حاضر 

در حالی است که معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم شیر گچساران پیش از 
ت مجدد سد بزرگ چم شیر آغاز این گفته بود اوایل اردیبهشت سال آینده عملیا

شرایط زندگی به ما فشار آورده : یکی از کارگران حاضر درتجمع گفت.خواهد شد
و دستمان خالی است، نمی دانیم به کجا باید شکایت کنیم، چطور حقوق یک 
مدیر همیشه به موقع پرداخت می شود ولی هیچ کس به فکر کارگران نیست، 

نشست بررسی 31اواخر بهمن ماه .ان هستیمما شرمنده خانواده و بچه هایم
مطالبات کارگران سد و نیروگاه چم شیر با حضور جمعی از مسئوالن استانی و 
شهرستانی در محل فرمانداری گچساران برگزار شد که در این نشست هم نیک 
مرام،مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان در بخشی از سخنانش از مدیران 

مسئوالنی که از دفتر مرکزی این »خ شفاف خواسته و گفت سد چم شیر پاس
ماه حقوق و مزایای کارگران سد چه  70شرکت و از تهران آمده اند در خصوص 

ماه حقوق نگیرید ،چکار  0اقداماتی انجام داده اند و پاسخ دهند که اگر خود شما 
دو شرکت حدود یک سال است که این کارگران پیگیر مطالبات خود از .«می کنید؟

سابیر و ژئوپولتیک هستند و بارها جلوی فرمانداری، اداره کار، دفتر سدچمشیر، 
ماه خود  0دفتر نماینده مجلس گچساران و باشت تجمع کرده اند اما فقط حقوق 

 .را دریافت کرده اند

     7 گرانی بیشتر در سفره فقرا -*
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: آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۱۲  يکشنبهبه گزارش سایت اخبار روز در تاریخ روز 
بضاعت ایرانی،  غذایی پرمصرف خانوارهای کم توجه قیمت اقالم قابلافزایش 

ای است که از جدیدترین آمارهای اعالمی مرکز آمار ایران قابل  ترین نکته مهم
توان  های منتشرشده توسط مرکز آمار می با مقایسه داده. استنباط است

ها به  ه سالفرنگی ک زمینی، گوجه و رب گوجه دریافت اقالمی مانند پیاز، سیب
قیمت خانوارهای کمتر برخوردار  بودن در پخت غذاهای ارزان قیمت دلیل ارزان

شدند، در یک سال گذشته افزایش قیمت بیشتری نسبت به دیگر  استفاده می
ای که به معنی افزایش  اند؛ نکته اقالم مصرفی خانوارهای ایرانی پیدا کرده

  .ها و دخانیات است میدنیها، آشا فشار بر این اقشار در بخش خوراکی
. آخرین آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، حکایت از تورم باال دارد

ها در کل کشور در  ها و آشامیدنی نقطه خوراکی به طبق این آمارها، تورم نقطه
ها و  ماهه خوراکی70درصد رسیده و نرخ تورم  90.1ماه اردیبهشت به 

در میان . درصد بوده است 57.0ز در این ماه ها برای کل کشور نی آشامیدنی
ها مانند بوشهر و  های مختلف کشور نیز برخی استان استان

ای اقالم خوراکی و  درصدی نقطه 33و  730ترتیب با تورم  وبختیاری به چهارمحال
از نظر . های پرتورم کشور قرار دارند آشامیدنی در ماه اردیبهشت در صدر استان

درصد در  17.5م خوراکی و آشامیدنی نیز استان بوشهر با ماهه اقال70تورم 
درصد کمترین  40.9های پرتورم کشور است و استان زنجان نیز با  صدر استان

  .دنی در کشور را تجربه کرده استماهه اقالم خوراکی و آشامی70تورم 
های شهری  ها در خانواده ها و آشامیدنی ای به تورم خوراکی با نگاهی مقایسه

ها در یک سال  توان دریافت که کمترین فشار در مقایسه با دیگر استان یز مین
های شهری استان  ها به خانواده ها و آشامیدنی گذشته از نظر تورم خوراکی

های شهری استان بوشهر نیز با  وارد شده و خانواده( درصد 40.4با نرخ )زنجان 
ه در این بخش دریافت درصدی بیشترین فشار را در یک سال گذشت 14.1تورم 
های  توان گفت خانوارهای استان ها نیز می در مقایسه با دیگر استان. اند کرده

ها فشار کمتری را در  مازندران، کرمان، سمنان و قزوین نسبت به دیگر استان
 .اند ها تحمل کرده ها و آشامیدنی زمینه افزایش قیمت خوراکی

 افزایش فشار به فقرا
ایی مورد بررسی مرکز آمار، افزایش قیمت اقالم غذایی در میان اقالم غذ

با نگاه به این آمارها . برخوردار ایرانی مورد توجه است پرمصرف خانوارهای کمتر
توان دریافت بیشترین افزایش قیمت میان اقالم غذایی در ماه اردیبهشت  می

ته درصدی نسبت به اردیبهشت سال گذش 031مربوط به قیمت پیاز با افزایش 
زمینی بیشترین افزایش قیمت را  فرنگی و سیب پس از پیاز نیز رب گوجه. است

درصد نسبت به  047و  041ترتیب  اند و به در میان اقالم غذایی داشته
 .اند اردیبهشت سال گذشته گران شده

درصدی قیمت در رتبه بعدی قرار دارد تا این چند  791فرنگی نیز با افزایش  گوجه
ها بیشترین افزایش قیمت را  قیمت سفره ایرانی غذاهای ارزان قلم پرمصرف در

سیب، شکر، گوشت گاو و گوسفند و . در میان اقالم غذایی تجربه کرده باشند
خیار نیز دیگر اقالم مورد بررسی هستند که افزایش قیمت بیشتر از صددرصد را 

  .اند نسبت به سال گذشته تجربه کرده
 



و داشکسن نسبت به عدم پاسخگویی به  اهالی روستاهای بهارلو -*
خواسته هایشان و وعده های توخالی مسئوالن طراز اول 
شهرستان،استان وکشور همزمان با بازدید معاون رئیس جمهوری از 

 7 ، تجمع اعتراضی داشتند معدن طالی ساریگونی قروه

 : آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۱۲  روز يکشنبهبرپایه گزارش دریافتی در تاریخ 
همزمان با بازدید معاون رئیس جمهوری از معدن طالی ساریگونی قروه، اهالی 
روستاهای بهارلو و داشکسن   دراعتراض به عدم پاسخگویی به خواسته 
هایشان و وعده های توخالی مسئوالن با تجمع اعتراضشان را بنمایش 

کمک اهالی این روستاها بارها برای تحقق خواسته هایشان مبنی بر .گذاشتند
درصدی تعیین شده، رفع آلودگی منطقه و  4به مردم روستا از محل عام المنفعه 

درصد  75تعیین وضعیت ساکنین روستا، تأمین آب آشامیدنی سالم، هزینه کرد 
مطروحه در قانون برای پروژه های عمرانی، رفاهی و بهداشتی ،استفاده کامل 

گذاری پیمانکاری سبک به از نیروی بومی روستا و جذب نیرو توسط شورا، وا
بومیان و کمک درصدی از درآمد پیمانکاران غیربومی، پایش سالمت محیط آب و 
مردم و اعالم نتایج به روستا به صورت ادواری،دست به تجمع واعتراض زده اند 
وچیزی جز وعده های تخالی مسئوالن طراز اول شهرستان،استان وکشور 

همین که استاندار کردستان قصد داشت  در ادامه بازدید.عایدشان نشده است
نشست را خاتمه دهد صدای اعتراض اعضای شورای بهارلو بلند شد و هنوز 

گفت مشکالت شما داخل استانی « بهمن مرادنیا»اصل مطلب را بیان نکردند که 
بوده و اینجا جای عنوان کردن آن ها نیست و در وقت مناسب به استانداری 

این در حالی است که این مشکالت !ه بررسی ها انجام شودبیایید تا در این زمین
حتی با اعتصاب و تحصن و حضور عوامل استانی و کشوری و تکرار وعده های 

همچنین هنگام .همیشگی نه تنها حل نشد بلکه در حال افزایش هم است
بیرون آمدن هم یکی از اعضای شورای داشکسن که اجازه نداده بودند در 

ی استاندار را گرفت و گفت که برای چه آمدید؟ وقتی اجازه نشست باشد، جلو
فقط آمده اید ! نمی دهید نمایندگان مردم حضور داشته باشند چه فایده دارد؟

وقتی حاضر نیستید حرف مردم را بشنوید ! عکس بگیرید و بازدید کنید و بروید؟
فقط  کدام حق و حقوق، تا بوده! چرا سخن از دفاع از حق مردم می گویید؟

همین طور این عضو شورا در برابر                 .آسیب به مردم وارد شده است
رئیس صنعت، معدن و تجارت کردستان هم گفت که شما چه کرده اید برای مردم 
روستاهای اطراف این معدن؟ غیر از این است که تمام فامیل و دوست و آشنای 

دم کاری نکرده اید مدام می گویید کار خود را سر کار آورده اید؟ چرا وقتی برای مر
حقیقت را بگویید که چه تعداد از آشنایان خود را در این شرکت ! انجام شده؟

هم در واکنش به این اعتراض اعالم کرد « محمد دره وزمی»! استخدام کرده اید؟
چرا انصاف ! شما فکر کنید صد نفر از آشنایانم اینجا مشغول به کار شده اند

درست است مشکالت وجود دارد اما باید جانب انصاف را ! جا کار نشدهندارید؟ ک
این رفتار و برخورد نشان می دهد که همه مسئوالن دولتی و ....هم داشت

خصوصی در وهله نخست منافع خودشان اهمیت دارد و بعد از آن به جای اینکه 
ستن کمی فقط کمی حس مسئولیت پذیری را در خود ایجاد کنند با مقصر دان

 .دیگران، خود را جدا و به نوعی از ماجرا کناره گیری می کنند



اهالی روستاهای روستای مورنان، بهاران و جلمرزازتوابع اصفهان   -*
، تجمع  نسبت به بوی نامطبوع یک واحد دامداری مقابل فرمانداری

 7 اعتراضی برپا داشتند

 

اهالی  : آمده است ۱۰۲۸خرداد ۱۲ برپایه خبرمنتشره در تاریخ روز یکشنبه
روستاهای روستای مورنان، بهاران و جلمرزاز توابع بخش مرکزی اصفهان 
دراعتراض به بوی نامطبوع یک واحد دامداری ومشکالت بهداشتی ناشی از آن 

تجمع کنندگان روز یکشنبه با در دست .مقابل فرمانداری اصفهان تجمع کردند
را انتشار بوی نامطبوع و ازدیاد  داشتن پالکاردهایی، دلیل اصلی اعتراضشان

بوی بد و حشرات ناشی از این :آنان گفتند.حشرات ناشی از آن اعالم داشتند
واحد گاروداری مشکالت بهداشتی برای اهالی منطقه ایجاد کرده است که ادامه 

یکی از .این روند با توجه به آمدن فصل تابستان خیلی سخت تر خواهد شد
استقرار واحدهای دامداری باید اصولی و فنی : ان کرداجتماع کنندگان خاطرنش

شود برای ایجاد یک  باشد و مسووالن بدانند در هر مکانی در شهر و روستا نمی
روستاهای مورنان، بهاران و .واحد تولیدی صنعتی و دامپروری مجوز صادر کرد

جلمرز واقع در دهستان قهاب شمالی از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان 
 .هزار نفر جمعیت دارند ۰دود ح

تاکسی داران بی سیم رشت نسبت به قطع  شدن سامانه بی  -*
 7 ، تجمع اعتراض برپا داشتندسیم مقابل سازمان تاکسیرانی

http://www.iribnews.ir/fa/news/2446399 

  

خرداد  ۱۲  روز يکشنبه تاریخ درسیما مرکز گیالن به نوشته خبرگزاری صد و 
جمعی از تاکسی داران بی سیم رشت دراعتراض به قطع  : آمده است ۱۰۲۸

شدن سامانه بی سیم مقابل سازمان تاکسیرانی واقع در خیابان چمران مرکز  
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در .گیالن زدند

مساله قطع : با تاکسی داران به خبرنگار رسانه ای گفت  بعدا از نشست
سامانه تاکسی های بی سیم امروز برطرف و ارتباط تاکسی داران با شهروندان 

پیمان پارسای محمودی با اشاره به اینکه .برای خدمات رسانی مطلوب شد

http://www.iribnews.ir/fa/news/2446399


رقمی موجود در ماه های آینده برای واحد بازرسی اختصاص می یابد  0شماره 
رقمی و  4تاکسی داران بی سیم در آینده نه چندان دور با شماره : ود افز

مدیریت بخش خصوصی که از اعضای تاکسی رانان تشکیل می شود اداره 
تجمع صنفی جمعی از تاکسی داران بی سیم رشت عصر امروز  .خواهد شد

 .پس از برطرف شدن مشکل ارتباطی پیش آمده به پایان رسید

 7ستگان کشوریمع صنفی بازنشتج -*

  
بازنشستگان با در دست داشتن بنر ها و شعار های مطالباتی خویش در تاریخ 

  در ۱۰۲۸ بیستم خرداددوشنبه 
فریاد از این : تجمع کردند و شعار می دادند  مقابل صندوق بازنشستگی کشوری

 !همه بیداد

کارگران کارگاه ایرکست شاونبرگ ماهشهرمقابل فرمانداری  -*
؛ تجمع اعتصابی برپا ماه حقوق وحق بیمه:به عدم پرداخت  دراعتراض
 7 داشتند

کارگران :آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۰۲در تاریخ روز دوشنبه برپایه گرارش منتشره، 
کارگاه ایرکست شاونبرگ ماهشهرواقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر 

ز کار کشیده ماه حقوق وحق بیمه دست ا1امام، دراعتراض به عدم پرداخت 
طراحی، ساخت و  کارگران این شرکت.ومقابل فرمانداری ماهشهر تجمع کردند

نصب سازه های سنگین فوالدی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به خبرنگار 
هفت ماه است این شرکت حقوق، حق بیمه و مزایای کارگران : رسانه ای گفتند

رکت بارها قول پرداخت حقوق مدیران ش: آنها افزودند.را پرداخت نکرده است
این کارگران معترض .اند ولی تا کنون این وعده عملی نشده است کارگران را داده

به تعویق افتادن حقوق کارگر به مدت هفت ماه در این شرایط دشوار : افزودند
کارگران کارگاه ایرکست شاونبرگ ماهشهردرپایان .اقتصادی، غیرقابل تحمل است

بار در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 1گذشته تاکنون  افزودند که از سال
 .اند مطالباتشان دست به اعتصاب و تجمع زده

 7هزار بازنشسته بالتکلیفند ۵/ ”ساز آینده“بحران در صندوق  -*
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 ۰۲به نوشته سایت اندیشه نو به نقل از خبرگزاری ایلنا در تاریخ روز دوشنبه 
ساز از  دبیر اجرایی کانون بازنشستگان آیندهشنبه : آمده است ۱۰۲۸خرداد 

گوید و از عدم صدور دفترچه  مصائب و مشکالت بازنشستگان این صندوق می
ساز و پایین بودن ضریب پشتیبانی که به معنای  درمانی برای بازنشستگاِن آینده

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروزه معضالتِ                              .بحران است
های جهان مدرن است؛  ترین چالشیکی از بزرگ« های بازنشستگی صندوق»

اند و به  دانسته« بحران آب»ها را همپایه  برخی کارشناسان، بحران صندوق
های  در ایران با بحران صندوق.اند ها در این رابطه هشدار جدی داده دولت

عباس اورنگ  شود؛ وقتی به اعتقاد بازنشستگی با درایت کافی برخورد نمی
ترین و  در حق تامین اجتماعی که بزرگ (ماعیکارشناس رفاه و تامین اجت)

شده « لطفی چشمگیر کم»ترین صندوق بازنشستگی کشور است  اساسی
های بازنشستگی ُخرد که طول و  توان انتظار داشت صندوق است، دیگر نمی

                                              .عرض چندانی ندارند، در وضعیت مساعدی به سر ببرند
شود برای زدودن تمایزات شغلی و  رسد تالش می عالوه بر همه اینها به نظر می

امتیاززدایی از نیروی کار، بخش اعظم کارگران کشور به کارگر پیمانکاری ساده و 
تواند زمینه  تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تبدیل شوند و همین امر می

این اتفاق را . آوردهای بازنشستگی را فراهم  ضعف مستمر دیگر صندوق
توان در سرنوشت صندوق بازنشستگی شهرداری، صندوق  مشخصاً می

در این میانه یکی از . ها و صندوق نفت، ردیابی کرد بازنشستگی بانک
صندوق حمایت و » هایی که این روزها حال و روز خوبی ندارد، صندوق

 ادامه دارد ... .است«ساز بازنشستگی آینده

های خشک  مبلغ ناچیزی از سود فروش ماهی7 یک کارگر هرمزی -*
 7فیلم+شود نصیبمان می
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 : آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۰۲در تاریخ روز دوشنبه  ی ایسنا ،به گزارش خبرگزار
های  بینی زیرساخت عدم تدوین یک برنامه توسعه گردشگری منسجم و پیش

طرف و افزایش سفرهای غیرمسئوالنه از طرف دیگر  الزم توسط مسئولین ازیک
ای ای پر از گردشگر بدون سودرسانی و ایجاد اشتغال پایدار بر هرمز را به جزیره

عظیم  خیل جامعه محلی هرمز باید پذیرای.جامعه محلی تبدیل کرده است
آورند بلکه با به خطر  تنها توسعه را با خود به ارمغان نمی گردشگرانی باشد که نه

اند که درآمد حاصل از  انداختن اکوسیستم جزیره شرایطی را فراهم کرده
به .دهد روزی را نمیشان هم کفاف زندگی ام و اجدادی آبا های سنتی و شغل

صورت سنتی  هایی که هنوز به فارس، یکی از شغل گزارش ایسنا، منطقه خلیج
کردن ماهی بوده و این در حالی است که این  در جزیره هرمز وجود دارد خشک

های ماهی خشک در  کارگاه.فعالیت در عصر کنونی نیاز به صنعتی شدن دارد
شود، این  مز مشاهده مینقاط مختلف و با پراکندگی در جزیره هر

هایی که ارزش غذایی ندارند فعالیت  کردن ماهی خشک درزمینه   ها کارگاه
های بزرگ و کوچک به روشی کامالً سنتی  ها انواع ماهی کنند؛ در این کارگاه می

ها خوراک طیور در سراسر کشور ارسال  ازآن به کارخانه شود و پس خشک می
وگو  سنتی ماهی خشک در جزیره هرمز در گفتیکی از کارگران کارگاه .شود می

کردن ماهی است، بستگی به صید روز بین  کار ما خشک: با ایسنا، اظهار کرد
های  آوریم و به روش سنتی خشک کرده، سپس ماهی تن ماهی می سه تا پنج

: وی عنوان کرد.فروشیم شده را برای تولید پودر ماهی به کارخانه می خشک
آوریم ماهی،  هزار تومان می ۱۵با قیمت حدود هر گونی ها را سحرگاه  ماهی

کنیم و  کردن را جدا می میگو خرچنگ و سایر صیدهایی که قابل خشک
ریزیم و بعد از پنج الی شش روز خشک  فروشیم و باقی را روی زمین می می
هزار تومان به  ۷الی  ۲کنیم و به قیمت منی  ها را جمع می شوند و آن می

سال است در این عرصه فعالیت  ۸زینب ذاکری با بیان اینکه .وشیمفر کارخانه می
کردن ماهی  ماه سال به کار خشک ۱۰کار ما فصلی نیست و هر : کند، افزود می

ای نداریم، با مشکالت  متأسفانه ما هیچ بیمه: وی تصریح کرد.مشغول هستیم
از  کنیم، پنج پسر و سه دختر دارم، یکی وپنجه نم می مالی زیادی دست

ذاکری بیان .فرزندانم در زندان و است و توانایی مالی برای آزاد کردنش را ندارم
گوئیم،  سرمایه اصلی متعلق به صاحب کارگاه است که به وی ارباب می: کرد

دهد و درنهایت در  درواقع ارباب برای خرید ماهی مبلغی را در اختیار ما قرار می
های خشک به ما تعلق  د فروش ماهیهزار تومان از سو ۵۲۲تا  ۰۲۲ماه بین 

نفر مشغول به کار هستیم، ابراز  ۰۲وی با اشاره به اینکه در این کارگاه .گیرد می
نسبت به گذشته صید ماهی رونق کمتری دارد و تأثیرش را بر روی کار ما : کرد

 ....نیز گذاشته است

 7سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد -*
 

سخنگوی دولت از تعیین سید جواد حسینی به عنوان سرپرست علی ربیعی 
  .وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهوری خبر داد

سیدجواد حسینی پیشتر مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بوده و 
معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و قائم مقام استانداری خراسان رضوی را 

مدرسه جعبه سیاه جامعه است، هر :او اعالم داشت .ردنیز در کارنامه خود دا



گذرد از مسیر مدرسه عبور کرده است بنابراین هر اقدامی  آنچه در جامعه می
  فارس./برای اصالح جامعه باید از مدرسه آغاز شود

بازنشستگان کشور نسبت به عدم همسان سوزی حقوق وسطح  -*
جمع اعتراض برپا ، تصندوق بازنشستگی پایین مستمریشان مقابل

 7 داشتند

جمعی : آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۰۲در تاریخ روز دوشنبه  برپایه گزارش منتشره،
از بازنشستگان کشوربدنبال فراخوان منتشره درشبکه های اجتماعی در اعتراض 
به عدم همسان سوزی حقوق وسطح پایین مستمریشان دست به تجمع مقابل 

یکی از بازنشستگان .فاطمی تهران زدندمیدان  صندوق بازنشستگی واقع در
 03طبق قانون خدمات کشوری بین شاغالن و بازنشستگان نباید بیشتر از : گفت

اما امروز حقوق بازنشستگان نسبت به .درصد اختالف حقوق وجود داشته باشد
این قانون .رسد درصد نیز می 53شاغالن بسیار پایین تر است و این اختالف به 

سال مسکوت مانده و از جمله دالیل  73ی حقوق بیشتر از برای همسان ساز
این بازنشسته .تجمع بازنشستگان درخواست برای اجرای این قانون است

درخواست این تجمع را در قالب یک نامه به سازمان بازنشستگان : معترض افزود
کشوری ارایه دادیم اما پاسخی نگرفتیم  لذا امروز به صورت خودجوش تجمع 

بازنشستگانی که امروز در این مکان جمع شده اند از نقاط : وی ادامه داد.کردیم
 .مختلف ایران جمع شده اند

 
و بافت فرسوده در  نشین حاشیه میلیون نفر در مناطق  ۱۷زندگی  -*
 7رانای
 

 
 
میلیون نفر در کشور حاشیه نشین ۱۱ : رئیس سازمان امور اجتماعی کشور 

میلیون نفر که در بافت های فرسوده و تاریخی  ۸هستند که با در نظرگرفتن 
میلیون نفر جمعیت شهری در  ۲۲میلیون نفر از  ۱۲کنند، در مجموع  زندگی می

 ایران./رندهای فرسوده به سر می ب مناطق حاشیه نشین و بافت

 7 درمزمت تحریم از زبان وزیر نیرو ؛ خواندنی است  -*

بیشتر از / ما را تحریم کردند چون جامعه مصرف گرایی هستیم : وزیر نیرو
 پوشیم متوسط کشورهای توسعه یافته غذا می خوریم و لباس می

علت اینکه تحریم شدیم بد عادتی در مصرف است، تحریم : رضا اردکانیان
ای مصرفی هستیم؛  ما جامعه. اند نقطه ضعف ما؛ مصرف است فهمیدهکنندگان 
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شود؟ چون با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی  چرا چین اینگونه تحریم نمی
 .کنند می

ایم خودمان را از شیر نفت جدا کنیم و نکردیم، آنها نقطه  سال فرصت داشته
چون بیشتر از . کنند اند و دائم از همان ناحیه فشار وارد می ضعف ما را فهمیده

پوشیم و  خوریم، بیشتر می متوسط کشورهای صنعتی و توسعه یافته غذا می
مان  سرانه مسکونی باالتری داریم، در مقابل احساس رضایتمندی و خوشبختی

 .های ذهنی را اصالح کنیم هم یک صدم است، باید چارچوب
 نود اقتصادی

 واقعا احسنت به آقای وزیر نیرو
ایران یادتون باشه که چرا ایران تحریم شده ؟ زیرا همگی عادت مردم زحمتکش 

وهمین نقطه ضعف ماست که .بد مصرف در غذا خوردن ویا لباس پوشیدن داریم 
 .موجبات تحریم کردن کشور ایران را فراهم کرده است
 از جمعیت این کشور  ۱%جناب وزیر نیرو حتما خودتان بخوبی میدانید که فقط 

اد های قدرت وژن های باصطالح خوب هستند تمام هست که همگی از نه
 ونیست 

 از مردم یا از آنها کم بهره ویا مطلقا بی ۲۲%این سرزمین را ازآن خود دانسته و 
 .بهره اند

https://t.me/GEtehadbazneshastegan 

بمناسبت یکصدمین سال ؛ ورای بازنشستگان ایران بیانیه ش -*
 ILO 7المللی کار سازمان بین

 
تحت " بعد از جنگ جهانی اول و عمدتا ۱۲۱۲المللی کار در سال  سازمان بین

تاثیر انقالب کارگری در شوروی که معادالت جهانی را بنفع طبقه مزدبگیر تغییر 
 .داد ، ایجاد شد

آید هر ساله  های سازمان ملل متحد به حساب می این سازمان که از زیرمجموعه
  .کند کنفرانسی در ماه ژوئن برگزار می

از دهم تا بیست   (ILO)المللی کار امسال ، صد و هشتمین اجالس سازمان بین
 .شود در ژنو برگزار می( خرداد ۰۱تا  ۰۲) و یکم ژوئن 

دنبال و برای احقاق  بنا به تعریف قرار است در این سازمان حقوق بنیادین کارگران
سال ، این  733بعد از گذشت " اما عمال. آن قوانین و مقرراتی تدوین شود

سازمان علیرغم تدوین قوانین و مقررات برای به سامان آوردن روابط کار ، 
تاثیرچندانی در وضعیت طبقه مزدبگیرجهانی نداشته و دولت ها در راستای منافع 

آنچه که بهبود . مصوبات آن تالشی نمیکنندسرمایه ، برای اجرای قوانین و 
ناشی " شرایط مزدبگیران جهان را نسبت به صد سال پیش نشان میدهد عمدتا

از مبارزات مستقیم و نتیجه کشمکشهای پیروزمند آنان با کارفرمایان و دولت 
  .هایشان بوده است

و  های عضو های جهانی بدون ضمانت اجرائی از طرف کشور تدوین استاندارد
نتایجی برای بهبود معیشت " بدون تشکالت مستقل و قدرتمند مزدبگیران ،عمال

  .نیروی کار نخواهد داشت
امسال نیز طبق معمول، در غیاب تشکلهای مستقل و بدون نمایندگان واقعی 

کارگری ، نمایندگان حکومتی از سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت از ایران به 
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 .روند المللی کار می بیناجالس ساالنه سازمان 
در ایران ، درحالیکه طبقه مزد بگیر بدترین شرایط و فشارهای معیشتی را طی 

سال اخیر تجربه میکند و با وجود لشکر میلیونی بیکاران شرایط سختی را  43
میگذراند ، رویکرد سیاستهای سرمایه داری بازارآزاد و شتاب گرفتن اجرای آن 

دستاوردهای مبارزات پیشین طبقه کارگر را بطور مستمر توسط دولت ، باقیمانده 
 .مورد تعرض قرارمیدهد

طبقه کارگر در ایران با همه فشارها و سرکوب ها ، برای بهبود شرایط زندگی 
خود همواره مقاومت و مبارزه کرده و در حالی یکصدمین سالگرد سازمان جهانی 

این سازمان جهانی ، در سخت  کار برگزار میشود که نیروی کارایران بدون حمایت
ترین وضعیت معیشتی خود ، در اوج کشمکش با سرمایه داری حاکم برایران 

مطالبات خود را دنبال کرده و در این راه با احضار و بازداشت و حبس فعالین خود، 
  .هزینه سنگینی را تحمل میکند

رل حکومتها و مزد بگیران ایران گرچه امید چندانی به این سازمان های تحت کنت
نهادهای سرمایه داری جهانی ندارند و میبینیم که در چنین شرایطی نمایندگان 

، اما با ! المللی کار قرار میگیرند دولتی ایران در ترکیب هیات رئیسه سازمان بین
اتکاء و پشتگرمی به مبارزات خود، در اعتناء به تریبون های بین المللی برای 

  .رگ اجتماعی ، رویگردان نیستانعکاس صدای این طبقه بز
 شورای بازنشستگان ایران 

 (0373ژوئن  10 ) 20/3/98
@Shorabazneshastehir 

 7 تحصن کارگران راه آهن نورآباد و شازند در اراک -*

 
 

کارگران نورآباد و : رامی همراه کارگران آمده است برپایه خبر مندرج در کانال تلگ
این کارگران . شازند اراک امروز هم برای گرفتن حقوق شان دست به تجمع زدند

حقوق فروردین ماه آنان . در سال جاری چندین بار اقدام به تجمع کرده اند
ه کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنی»پرداخت نشده و به گزارش 

شرکت قراردادی جوش گستر هیچ پاسخی در این رابطه نمی « فنی راه آهن
  .دهد

های وابسته  مدیر چند شغله در ترکیب هیات مدیره شرکت ۱۱حضور  -*
 !به صندوق ذخیره فرهنگیان

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shorabazneshastehir


 
ها نشان  بررسیبرپایه : برپایه نوشته کانال تلگرامی همراه کارگران آمده است 

عضو هیات مدیره دو شغله و بیشتر در ترکیب هیات  77دهد که در حال حاضر  می
 .های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارند مدیره شرکت

برای نمونه، مصطفی طاهری نجف آبادی مدیرعامل شرکت پترو فرهنگ در هیات 
 .مدیره سه شرکت دیگر وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارد

رت همزمان در ترکیب هیات مدیره سه و یا چهار نفر به صو ۲در این بررسی 
مابقی افراد مذکور هم در ترکیب . شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارند

 .هیات مدیره دستکم دو شرکت وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان حضور دارند

  روزه آب ٣طولیان در یاسوج به قطعی  اعتراض اهالی روستای -*

 7 شرب، اعتراض کردند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/20/2029277 

 

 ۱۰۲۸خرداد  ۰۲در تاریخ روز دوشنبه به گزارش خبرگزاری تسنیم از دهدشت 
هدشت کیلومتری شهر د 1طولیان که در   جمعی از اهالی روستای:  آمده است

شرب و  مکرر آب  سو نسبت به قطعی  از یک کهگیلویه قرار دارد مرکز شهرستان
دیگر نسبت به اعمال   روز اخیر در این روستا و از سویی  نیز قطعی آب سه

آبرسانی به  روستایی کهگیلویه در نحوه مدیریت فاضالب  و  های آب سیاست
دهدشت تجمع   داریمرکزی اعتراض کرده و در جلوی فرمان روستاهای بخش

سال اخیر چندین بار توسط   طولیان در یک  روستائیان و اهالی روستای.کردند
شرب در این روستا به   روستا نسبت به جریان فشار آب  دهیار و اعضای شورای

فاضالب روستایی کهگیلویه مراجعه کرده و هر بار بدون دریافت پاسخ   و  اداره آب
سال   رو شده و در یک کهگیلویه روبه  روستایی  آبفای قبولی از سوی پرسنل  قابل

اما هیچ گونه تجمع غیرقانونی نداشته و  رغم همه مشکالت اخیر تا به امروز علی
طولیان دامداری و   با توجه به اینکه شغل اهالی روستای.همچنان سکوت کردند

رم قرار گ تابستان و هوای  کشاورزی بوده و در حال حاضر نیز در آستانه فصل
آبی  کننده از جمله کولرهای  ایم و از طرفی دیگر استفاده از وسایل خنک گرفته

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/20/2029277


طبیعی است، پس   توسط همه مردم و روستانشینان در این موقع از سال امری
طبیعی   مستمر خواسته  جریان  شرب پایدار و استفاده روستائیان از یک  وجود آب

 .حقی است  و به

، تجمع مقابل استانداری+ 01به اقدام پلیس عکاسان یزد نسبت  -*
 7اعتراضی برپا کردند

عکاسان یزد : آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۰۲در تاریخ روز دوشنبه  برپایه خبرمنتشره،
 73مبنی برایجاد امکان تهیه عکس در دفاتر پلیس +73دراعتراض به اقدام پلیس 

لی یکی از های پرسن تهیه عکس.دست به تجمع مقابل استانداری زدند+ 
مهمترین منابع مالی صنف عکاسی است که برای خدمات مختلف از جمله 

اما اکنون تهیه عکس . مورد نیاز شهروندان است... گذرنامه، سوء پیشینه و 
انجام می شود و این مسئله خسارت زیادی به + 73پرسنلی در مراکز پلیس 

منوعیت تهیه عکس تجمع کنندگان خواستار م.کند فعاالن صنف عکاسی وارد می
 .شدند+ 73در مراکز پلیس 

، دست به تاکسی داران پیرانشهر دراعتراض به تغییر مرکزیت شهر -*
 7 اعتصاب زدند

http://kurdpress.com/details.aspx?id=67469 

 

تاکسی  :  آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۰۲روز دوشنبه به گزارش کرد پرس در تاریخ 
                                                                                                 .داران پیرانشهر دراعتراض به تغییر مرکزیت شهردست به اعتصاب زدند

برای تاکسی های گردشی درون شهری " مرکزیت شهر"تغییر فوق ، به گزارش 
باعث نارضایتی عموم مردم و " پنج راه استقالل"به  " چهار راه آزادی"پیرانشهر از 

همچنین بروز مشکالتی برای تاکسی داران گردشی در شهر پیرانشهر شده بود 
که در پی اعتصاب چند ساعته تاکسی های گردشی پیرانشهر و ورود مجموعه 

شهر از پنج راه استقالل به شورای شهر به این موضوع سرانجام با تغییر مرکزیت 

 .چهار راه آزادی موافقت و اعتصاب تاکسی داران به پایان رسید

پرداخت یک ماه حقوق کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن  -*
 7 نورآباد،شازند واراک پس از اعتصاب وتجمع

http://kurdpress.com/details.aspx?id=67469


 

ران کارگ  :  آمده است ۱۰۲۸خرداد  ۰۲روز دوشنبه برپایه خبرمنتشره در تاریخ 
شرکت پیمانکاری جوشن )نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نورآباد،شازند واراک

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماه های فروردین واردیبهشت دست از ( گستر
بنابه گزارش بنقل از کارگران .کار کشیدند ودر محل کارشان اجتماع کردند

اراک،بدنبال اعتصاب وتجمع نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نورآباد،شازند و
امروزشان ،واحد مالی شرکت پیمانکاری جوشن گستراز واریز حقوق فروردین ماه 

 .آنها خبرداده است

 حداقل معیشت ، حداکثر فشار؛  فراخوان شورای بازنشستگان ایران -*
! 
 

افزایش دستمزد و حقوق قطره چکانی بامسیری پرپیچ وخم در مقابل سیلی 
ها به آسانی و بی سروصدا، به رابطه ای مستمر بین ما و همه ازافزایش قیمت 

زندگی شاغلین، بازنشستگان و بیکاران . نهادهای در قدرت تبدیل گشته است
  .اینگونه به تاراج میرود

توان دستمزد و حقوق ها از نفس  .هر روز در سایه ی تعرضی جدید قرار میگیریم
های انرژی و مواد غذایی،  ها، حاملافتاده ولی افزایش بهای تمام شده ی کاال

دارو، بهداشت و مسکن و هرآنچه نیازهای مردم است هر روز با افزایش سرسام 
آور، نفسی تازه میگیرند تا بدینوسیله رمق زندگی مردم به شریانهای پیکر یک 

 .درصدیها ، خون تازه ای جاری سازد
ی خالصی از این تار تنیده  صدایی و نالیدن در خلوت ره به جایی نبرده و چاره تک

و مهارنشدنی که روزبروز بر ضخامتش افزوده و عرصه را بر ما تنگتر می نماید، 
 .تنها اعتراضی همصدا و منسجم است

گرچه همسان سازی حقوقها و اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری همچنان 
رانی یکی از خواسته های بازنشستگان است ولی فشار علیه فعالین و بحران گ

  :و فقر تا بدان حد طاقت فرسا شده که
تا پایان دادن به هر گونه فشار و تهدید علیه فعالین ومعترضین معیشتی ونیز "

توقف گرانی و تورم و افزایش فوری دستمزد ها در حد تامین یک زندگی توام با 
آسایش و آرامش، به اعتراض جمعی خود بطور منسجم ادامه داده واز پای 

 ".نشست  نخواهیم
 .در کنار هم ایستاده ایم

 ...بازنشستگان کشوری، لشکری، فوالدی و تامین اجتماعی و
 صبح ۱۲ساعت  ۲۸خرداد ۰۸



 بهارستان مقابل مجلس شورای اسالمی

@Shorabazneshastehir 

 7 یل در بیمارستان شفا کرمان در حال درمان استکاک عثمان اسماع -*

 

 ۰۲ دوشنبه امروز: در پست فیس بوکی کاک عثمان اسماعلی آمده است 
بیمارستان شفا واقع در شهر کرمان طی کردن دومین روز بستری ،  ۸۲۰۱خرداد 

به سهم خویش برای این عزیز کارگر ، ارزوی بهروزی و  ....جهت معالجه
 !تندرستی داریم

 جهانی روز های بازداشتی از نفر سه تکلیف:سخنگوی قوه قضائیه -*
 7شود می مشخص هفته آخر تا کارگر

 

 :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۱در تاریخ روز سه شنیه ایلنا، خبرگزاری  به گزارش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاران   در نشست خبری امروز

امسال که مقابل مجلس شورای   جهانی کارگر  های روز یدرباره بازداشت
کارگر بودن کارگران بازداشتی برایش اهمیت : اسالمی بازداشت شدند، گفت

ای داشته مالک  فرد دستگیر شده در زمان دستگیری چه حرفه»ندارد و اینکه 
عنوان اتهامی »وی با اشاره به اینکه «مالک، اتهام انتسابی به فرد است. نیست

عدد . اند اکثر دستگیر شدگان تا االن آزاد شده: گفته« برای ما موضوعیت دارد
. برای دو نفر کیفرخواست صادر شده است. نفر است 5های باقیمانده   بازداشت

نفر دیگر تا پایان این هفته دادسرا تصمیم  0پیگیری ما نشان داد در ارتباط با 
در جریان تجمع .جز اجرای قانون نداریمای  ما برای اعمال مجرمانه، چاره. گیرد می

روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسالمی، تعدادی بازداشت شدند که 
 .اند نفر تا امروز آزاد شده 5همه آنها به جز 

 !تا رسیدن به مطالبات بر حقمان ،اعتراضات همچنان ادامه دارد -*
خرداد در مقابل  ۰۸بدنبال فراخوان گروه های مختلف بازنشستگان برای تجمع 

مجلس،گروه اتحاد بازنشستگان نیز، همگام و متحد، آمادگی خود را برای شرکت 
 .در این تجمع اعالم می دارد
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 !تجمع،تحصن،تشکل مستقل ،حق مسلم ماست
 .صبح مقابل مجلس 73خرداد ساعت  28

 گروه اتحاد بازنشستگان
۱۰۲۸/۰/۰۱ 

https://t.me/GEtehadbazneshastegan. 

کارگرمعترض شهرداری کوت عبدهللا بدلیل فشارهای عصبی ناشی  -*
  7، ناگهانی فوت نمود از عدم پرداخت حقوق

https://www.irna.ir/news/83348284 

 

یک :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۲۰ شنبهدو روز تاریخ در خبر منتشره ایرنا برپایه
کارگر معترض شهرداری کوت عبدهللا بدلیل فشارهای عصبی ناشی از عدم 
پرداخت حقوق بی حال وبه بیمارستان منتق شدیکی ازکارگران فضای سبز 

: تشهرداری کوت عبدهللا روز سه شنبه در این خصوص به خبرنگاررسانه ای گف
این کارگرفرد همانند سایر کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدهللا از 

وی .اسفندماه تاکنون حقوقی دریافت نکرده و حق بیمه آن نیز واریز نشده است
کارگر : گونه سابقه بیماری نداشت افزود با اشاره به اینکه این کارگرهیچ

از مشکالت مالی شهرداری چند روزی بود که به دلیل فشارهای عصبی ناشی 
شد اما به دلیل نداشتن بیمه قادر به درمان  حال و روانه بیمارستان می بی

روز گذشته وی بار دیگر دچار مشکل شد که به : این کارگر یادآور شد.نبود
بیمارستان منتقل شد اما پس از آن به منزل رفت که با بدتر شدن حالش به 

 .د و فوت کردبیمارستان رجوع کرد اما درمان نتیجه ندا

درباره ادامه اعتصاب و تجمعات سریالی کارگران شهرداری ها خبر  -*
کوت عبدهللا مقابل استانداری خوزستان دراعتراض به عدم پرداخت 

 7حقوق وحق 

 

tg://resolve/?domain=GEtehadbazneshastegan
https://www.irna.ir/news/83348284


کارگران :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۲۰ شنبهدو روز تاریخ دربرپایه خبرمنتشره 
انداری خوزستان ادامه دادند شهرداری کوت عبدهللا به تجمعشان مقابل است

واعتراضشان را برای روزی دیگر نسبت به عدم پرداخت حقوق وحق بیمه 
از هفتم خردادماه سال جاری تابه : کارگران تجمع کننده گفتند.بنمایش گذاشتند

یکی از کارگران .امروز دراعتراض به عدم پرداخت حقوق دست از کار کشیده اند
کارگران فضای سبز : خبرنگار رسانه ای بیان کرد تجمع کننده در گفت و گو با

شهرداری کوت عبدهللا با مشکالت مالی بسیاری مواجه هستند حقوق پرداختی 
وی .شود دهد اما همان حقوق نیز به موقع پرداخت نمی کفاف زندگی ما را نمی

پیمانکار حقوق بهمن ماه سال گذشته را پرداخت کرده و از حقوق : ادامه داد
میلیون ریال علی الحساب برای ما واریز شده اما ما خواستار  ۱۲اه تنها اسفندم

هیچ فیش حقوقی : این کارمعترض یادآور شد.معوق هستیم  پرداخت تمام حقوق
به ما داده نشده است که بدانیم مبلغ حقوق ما چه میزان است از سویی دیگر 

ت نشده از اسفندماه سال گذشته تاکنون حق بیمه کارگران هم پرداخ
یکی دیگر از کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدهللا در این خصوص .است
فرزند یکی از کارگران تازه متولد شده است اما به دلیل عدم توانایی : گفت

پرداخت هزینه بیمارستان، شناسنامه وی و همسرش نزد بیمارستان باقی 
داخت حقوق هستیم اما از عید نوروز تاکنون منتظر پر: وی ادامه داد.مانده است

هیچ مبلغی تاکنون پرداخت نشده است، شرایط اقتصادی سخت است و این 
 .دهد ها بیشتر ما را تحت فشار قرار می تأخیر در پرداخت حقوق

لیست جامع شماره یک از سرکوب شدگان در اعتراضات برحق  -*
 7هکارگران هفت تپ

 
" کمیته آزادی انجمن " متعاقب انتشار شکوائیه جمعی از کارگران هفت تپه به 

ض در سازمان جهانی کار درباره سرکوب کارگران هفت تپه توسط دولت ایران و نق
حقوق بدیهی کارگران اعم از حق اعتراض، اعتصاب و تشکل، و طبق درخواست 

شماره  از ما برای ارائه اسناد تکمیلی، بدینوسیله برای نخستین بار لیست جامع
یک از اسامی کارگران هفت تپه و حامیان آنها که طی چند ماه اخیر مورد یکی از 

ازجویی و یا حتا تمام موارد قرار گرفته موارد ِ آزار، بازداشت، شکنجه، احضار و یا ب
اند را جهت اطالع عموم کارگران، تشکالت کارگری و رسانه ها در ایران و جهان 

 . انتشار میدهیم
بخش عمده این اسامی از کارگران هفت تپه هستند و برخی از این عزیزان از 
اعضای خانواده های کارگران، حامیان کارگران هفت تپه و حتا برخی مهمانان 

 .حاضر در منزل کارگران بوده اند که بازداشت و یا بازجویی و تهدید شده اند
ت و به همین دلیل از عموم میدانیم که نام بسیاری از عزیزان در این لیست نیس

همکاران در خواست داریم در تکمیل این لیست ما را یاری کنند و اسامی عزیزان 
ارسال kargare7tape@  دیگر را به کانال مستقل کارگران هفت تپه و از طریق

 : ن در رابطه با اعتراضات برحق کارگران هفت تپهلیست سرکوب شدگا. کنند
اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر، امید آزادی، عماد کثیر، 
محمود سعدی، مهدی داوودی ، مسلم آرمند، عظیم سرخه، سالمت 
نیا، پویا بشمه ، سعید منصوری، خالد تمیمی، جلیل احمدی ، سعید 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40kargare7tape
https://web.telegram.org/#/im?p=%40kargare7tape


مدی، علیزاده، صاحب فاضلی، صمیر اح( محسن ) الکثیر، حسن
ظهیری، ناصر نعامی، کیانی نژاد، عارف جمیلی، فیصل ثالبی ، حسن 

کهنکی، قاسم بلدی، عادل سماعی، رستم کثیر، حسین انصاری، 
حامیان و ... رستم عبداله زاده، سید اسماعیل جعالوه، محمد امیدوار و 

7 ه اند یا اعضای خانواده کارگران هفت تپه که بازداشت یا بازجویی شد
سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل محمدی، ساناز الهیاری، امیر حسین 

محمدی فرد، مهدی قلیان، پیمان نجاتی، مجید رعایایی، شهین 
 .پیشآهنگ

قابل ذکر است که بسیاری از اعضای خانواده های بخشی، قلیان، امیرقلی، 
آزار قرار گرفته و  الهیاری، محمدی فر و محمدی، بارها مورد بازجویی، تهدید و

همینطور اضافه میکنیم که لیست . عمال تحت شکنجه ی روانی قرار گرفته اند
کارگرانی که به صورت تلفنی از سوی نهادهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته 

 .نفر میشود ۲۲اند، به صورت جداگانه بیش از 
امی کارگران در ما از تمام کارگران، تشکالت کارگری و رسانه ها و نهادهای ح

ایران و جهان درخواست داریم در حمایت از کارگران بازداشتی و عزیزانی که 
در طی ماه های اخیر، . اکنون محبوس هستند از هیچ کوششی دریغ نکنند

بازداشتی های هفت تپه و خانواده هایشان تحت فشار و اذیت و شکنجه 
این لیست و سایر اخبار  لذا درخواست ما این است که. مضاعف قرار گرفته اند

مربوط به کارگران هفت تپه و بازداشتی ها را ضمن انتشار، به نهادهای ذیربط 
همینطور از مخاطبان خود، درخواست داریم که در صورت امکان در . ارسال کنید

 .ترجمه و انتشار این متن و متون مشابه ما را یاری کنید
 ۸۱۰۲خرداد  ۰۲دوشنبه  -کانال مستقل کارگران هفت تپه

 7باالست دانشگاهی التحصیالن فارغ میان در بیکاری نرخ:جهانگیری -*
 

آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۱در تاریخ روز سه شنیه ایلنا، خبرگزاری  به گزارش
معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در اولین جلسه شورای عالی :

به ریاست وی ( سه شنبه)ای و مهارتی که امروز  و تربیت فنی، حرفهآموزش 
نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیالن دانشگاهی کشور : برگزار شد، تاکید کرد

ها تبدیل شده  ای برای خانواده نسبت به سایرین باالتر و این موضوع به دغدغه
ن دانشگاهی به او بر لزوم آسیب شناسی درباره عدم جذب فارغ التحصیال.است

ای منسجم و دقیق برای حل این مشکل و  باید برنامه: بازار کار تاکید کرد و افزود
با وجود : اظهار داشتوی  .امکان جذب فارغ التحصیالن به بازار کار تدوین شود

تعداد فراوان مراکز آموزشی و دانشگاهی و تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده 
های الزم در فارغ التحصیالن، امکان جذب این افراد در  اما به دلیل فقدان مهارت

های  ضمن آنکه بنگاه: جهانگیری ادامه داد.های اقتصادی فراهم نیست بنگاه
دهند به جای پرداخت حقوق باال به افراد تحصیل کرده، از  اقتصادی نیز ترجیح می

تفاده تری دارند اما دارای مهارت هستند، اس افرادی که مدرک تحصیلی پایین
ای  های کشور باید به گونه آموزش در مراکز آموزشی و دانشگاه: او بیان کرد.کنند

های اقتصادی به این باور برسند که استفاده از فارغ  انجام شود که بنگاه
تواند به ثروت و ارزش افزوده آنها اضافه کند و بازدهی  التحصیالن دانشگاهی می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772265-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772265-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA


ای الزم است  های شغلی و حرفه ر کنار مهارتد: وی افزود....برد کار را باال می
های اخالقی نیز آموزش داده شود تا افرادی که در بازار کار مشغول به کار  مهارت

ای، احترام و جلب رضایت مشتری را  شوند در کنار خدمات تخصصی و حرفه می
 ....نیز سرلوحه کار خود قرار دهند

 
 7کلید خورد ۷۹سازی سال  بزرگترین خصوصی -*
 
با وجود این همه اعتراض : آمده است  همراه کارگران تلگرامی کانال گزارش به

کارگران و سایر هم سرنوشتان به خصوصی سازی ها، معترضان را دستگیر، 
شکنجه و زندانی کرده اند، سروصداها را خوابانده اند، و در حالی که اسماعیل 

اران در بندند و خانواده و سپیده قلیان همراه سایر فعاالن و ی( بخشی)عبدی
های کارگران هفت تپه تحت تعقیب و آزار قرار دارند، کسر بودجه دولت قرار است 

از طریق حراج بزرگ بخش دیگری از دارایی های عمومی یعنی از طریق 
بزرگ ترین خصوصی »تامین شود که خودشان می گویند « خصوصی سازی»

 .است« 39سازی سال 
واگذاری باقیمانده سهام دولت در : سازی گفتهرئیس کل سازمان خصوصی 

های بزرگ که در جلسه اخیر هیات واگذاری تصویب شده است، بزرگترین  شرکت
ارزش کل این میزان سهام بالغ بر . سازی سال نود و هشت خواهد بود خصوصی

پنجاه و دو هزار میلیارد تومان است که بر این اساس، واگذاری تعدادی از 
قرار . آماده این فرآیند هستند طی روزهای آینده آغاز خواهد شد هایی که شرکت

  .جا و کامال نقد واگذار شود صورت بلوکی و یک ها به  است سهام این شرکت
های پاالیشگاه نفت الوان، شیراز،  های موضوع مصوبه عبارتند از شرکت شرکت

رات ایران و دو های تجارت، ملت و صاد اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز؛ بانک
همچنین هلدینگ صنایع . ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین شرکت بیمه

های ملی صنایع مس ایران و فوالد مبارکه  پتروشیمی خلیج فارس، شرکت
های کشت و صنعت و دامپروری پارس  اصفهان، ایران خودرو و سایپا و نیز شرکت

  .ایران را نیز باید بر این فهرست افزود گذاری ملی و سرمایه
های کلی اصل چهل و چهار قانون  مطابق ماده چهل قانون اجرای سیاست

گیری نسبت به  اساسی، هیات واگذاری دارای اختیارات الزم برای تصمیم
گذاری و سایر شرایط واگذاری سهام دولت بوده و ترکیب هیات واگذاری  قیمت

، وزیر دادگستری، رئیس (رئیس هیات)قتصادی و داراییعبارتست از وزیر امور ا
اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین 

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی که وظیفه نظارت بر این هیات را بر 
  .عهده دارند

مت پایه، تعیین سازی با اعالم اینکه تصویب قی رئیس کل سازمان خصوصی
اهلیت و شرایط واگذاری از وظایفی است که هیات واگذاری بر عهده دارد، گفت 

هایی که در هیجده سال گذشته توسط این سازمان برگزار  از صد درصد مزایده
 .اند شده است، فقط حدود دوازده درصد با موفقیت همراه بوده

 همراه کارگران

  7یجهت اطالع دوستان و جنبش کارگر -* 



 

 03/30/39دیروز: در پست فیس بوکی کاک عثمان اسماعیلی آمده است 
بعد از ظهر اینجانب عثمان اسماعیلی به اتاق عمل بخش قلب رفتم و  0ساعت

  .به مدت چهار ساعت جراحی بیوکسی پریکارد با موفقیت انجام شد
حال جسمانی ام خوب است از خانم دکتر حسن آقایی،تیم پزشکی، کارکنان 
زحمت کش بیمارستان وتمام دوستانی که از راه دور و نزدیک جویای حال من 

  شدند بینهایت سپاسگذارم
 (0تخت 7استان کرمان بیمارستان شفا بخش روماتولوژی طبقه ی اول اتاق )

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از مطالبات بازنشستگان حمایت  -*
 7می کند

 

تگان وظیفه تمام کسانی است که برای داشتن دفاع از مطالبات به حق بازنشس
  .زندگی شایسته تالش می کنند

به باور ما داشتن یک زندگی متعارف بر اساس استاندار های جهانی در راستای 
  .افراد در ایران امکان پذیر است  یک زندگی شایسته برای تمام

پس متحدانه از مطالبات بازنشستگان با شعار 
 _ ماست_مسلم_حق_آزادی_کار_نان

 .به دفاع برخیزیم
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

 
 7اتحاد بازنشستگانفراخوان گروه  -*

 !تا رسیدن به مطالبات بر حقمان ،اعتراضات همچنان ادامه دارد
خرداد در  ۰۸ تجمع#به دنبال فراخوان گروه های مختلف بازنشستگان برای 

و متحد، آمادگی خود را برای مقابل مجلس، گروه اتحاد بازنشستگان نیز، همگام 
 .شرکت در این تجمع اعالم می دارد

 !تجمع، تحصن، تشکل مستقل، حق مسلم ماست
 صبح مقابل مجلس ۱۲خرداد؛ ساعت  ۰۸
 بازنشستگان_اتحاد_گروه#

https://t.me/GEtehadbazneshastegan 
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کودکان نباید در  ؛ روز جهانی مبارزه با کار کودکان رابه یاد آریم  -*
  دنا بابااحمدی -! رویاهایشانهیچ زمینه ای کار کنند، جز 
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آمده  ۸۲۰۱خرداد  ۱۰شنبه سه در تاریخ روز اندیشه نو برپایه نوشته سایت 
را روز جهانی  ۰۲۲۰دوازدهم جون سال    (ILO)سازمان بین المللی کار: است 

مبارزه با کار کودکان اعالم کرد،دولتها، برخی از کارفرمایان،سازمانهای کارگری و 
فعاالن مدنی همچنین میلیونها إنسان از سراسر جهان از آن استقبال کرده تا 

کان را برجسته کرده و آنچه را که می توانند برای کمک و وضعیت کار کود
هفده سال پس از آن . رهایی این کودکان انجام دهند و به عرصه عمل در آورند

أهداف توسعه پایدار که تعهدی جهانی و إلزام آور برای پایان دادن به کار 
ون و هر عضو این کنوانسی( SDGs)کودکان را شامل می شد به آن أضافه کرد 

موظف به إقدامات فوری و موثر برای ریشه کن کردن و پایان دادن به از بین    را
طبق اسناد سازمان بین . بردن بدترین شکل کار کودکان را همراه داشت

المللی کار، بدترین شکل کار کودکان تمامی أشکال برده داری و شیوه های 
ای کار مشابه آن،مانند فروش و قاچاق کودکان،سرقت کودکان بر

اجباری،استفاده از کودکان در جنگها،استفاده از کودکان برای فحشا و 
پورنوگرافی،استفاده کودکان برای فعالیتها غیر قانونی بویژه تولید و قاچاق مواد 

مخدر و کارهایی که به سالمت و امنیت کودک آسیب برساندشامل می 
 .شوند

ک در جهان قربانی بدترین میلیون کود۱٢۰با همه این اقدامات در حال حاضر 
 شکل کار کودکان هستند،

امسال مصادف است با صدمین سال تاسیس سازمان بین المللی کار این 
ارگان تصمیم دارد پیشرفتهایش را در طول این یک صد ساله جشن بگیرد،بی 

شک یکی از مهمترین پیشرفت های آن،تصویب روز جهانی مبارزه با کار کودکان 
واستار پایان دادن به کار کودکان در تمام أشکال تا سال است و همچنین خ

از بین بردن کار کودکان به عنوان أولویت ملی و بین المللی و .می باشد ۰۲۰٢
با شناخت اینکه کار کودکان بوضوح ناشی از فقر است ،نیاز به راه حل دراز 

 .مدت در رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر،وآموزش جهانیست
نسیون مبارزه با کار کودکان موظفند اقدامات فوری و موثر برای امنیت أعضاء کنوا

و از بین بردن بدترین أشکال کار کودکان که در باال ذکر شد فوریت قائل شوند 
واصطالح کودک باید به همه أفراد زیر هجده سال اطالق شود ،هر عضو باید با 

دامات مهمی انجام توجه به اهمییت تحصیل در از بین بردن کار کودکان اق
دهد،اطمینان از دسترسی به آموزش ابتدائی رایگان،امکان مناسب آموزش 

حرفه ای،شناسایی و دسترسی به کودکان در معرض خطر،توجه ویژه به 
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 .رای ریشه کنی فقر و آموزش جهانیوضعیت دختران،إلزام همکاری أعضاء ب
 نگاهی به آمار و ارقام

 ۱٢۰سال مشغول به کارند ۱۷تا ٢سن های میلیون کودک بین  ۰۱٢در جهان 
میلیون آنها پسر  ۸۸ساله اند و  ۱۱تا  ٢میلیون قربانی کارند که سن آنها بین 

 ۱٢میلیون مشغول به کارهای خطر ناک هستند که  ۷۰میلیون آنها دخترند ،٦١،
 سالند۱۰میلیون زیر  ۱۲میلیون، ۷۰ساله اند از همین  ۱۷تا 

 ه های مختلفتعداد کودکان کار در قار
 میلیون ۷۰۵۱افریقا 
 میلیون٦۰۵۱آسیا 

 میلیون ۱۲۵۷امریکا 
 ونمیلی ۱۵۰کشورهای عرب 

 میلیون٢۵٢اروپا و آسیای مرکزی
 در صد کودکان در کارهای گوناگون

 ریکشاورزی،دامداری،جنگلداری و ماهیگی ۷۱٪
 خدمات ۱۷٪
 صنعت و معادن ۱۰٪

 کشور ایران
ی کار و از امضا کنندگان آن وکنوانسیون مبارزه با ازمان بین المللایران عضو س

 .کار کودکان ،حذف کار اجباری کودکان و تبعیض را نیز تصویب کرده
هزار نفر  ۰۲در ایران آمار دقیقی از کودکان کاروجود ندارد اما وجود بیش از 

 کودک کار در تهران تائید شده است
سال ممنوع است و  ۱٢ودکان زیر کار برای ک:قانون کار ایران آمده  ۷۲در ماده 

قانون کار پیش بینی کرده که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای  ۸١ماده
 ۱۸سالمتی یا أخالق کار آموزان و نو جوانان زیان آور است حداقل سن کار 

 .ا وزارت کار و أمور اجتماعی استسال تمام خواهد بود که تشخیص این امر ب
نده از کودکان کار در حال حاضر شامل ده کمپانی می کمپانیهای استفاده کن

 شوند
 Nestleنستله 
 H&Mاچ و ام 
  Marlboro (Philip Morris)   مالبورو

  Microsoft    مایکروسافت
  Sport Directاسپورت دایرکت 

  British American Tobaccoبریتیش امریکن تنباکو 
  Appleاپل 

  New Lookنیو لوک 
 Japan Tobacco International (JTI)ال تنباکو ژاپن اینترنشن

    Hershey’sهرشیز
  هستند( ILO)آمار و ارقام بر گرفته شده از سایت سازمان بین المللی کار* 
 
کارگران اخراجی پتروشیمی خوارزمی  برای بازگشت بکار وبی  -*

 7 ، به تجمع خود ادامه دادندخیالی مسئوالن
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از ادامه  : آمده است ، ۲۸خرداد  ۰۱شنبه  سهدر تاریخ گزارش دریافتی برپایه 
مطابق این گزارش شماری از . اخراج کارگران در پتروشیمی بندر امام حکایت دارد

اند که از  کارگران داربست بند پتروشیمی خوارزمی در پتروشیمی بندر امام گفته
این کارگران با شرکت سنگین کاران اراک، .اند ابتدای ماه جاری اخراج شده

پیمانکار پتروشیمی خوارزمی که خدمات فنی به پتروشیمی بندر امام و 
یک منبع کارگری گفته .دهد، قرارداد دارند ی آن ارائه می های زیرمجموعه شرکت

کارگر داربست بند در  ۰۱قرارداد است که در شرح کار جدید پیمانکار، عدم تمدید 
حالی گنجانده شده که نه از حجم کار کاسته گردیده و نه توجیه فنی و اقتصادی 

ی کار در این شرکت را دارند و اکثرا  این کارگران همگی حدود دو سال سابقه.دارد
آنها روزهاست به امید .از اهالی شهرک طالقانی شهرستان ماهشهر هستند

زنند؛ اما هنوز  در مقابل پتروشیمی بندر امام دست به تجمع میبازگشت به کار 
کارگر  ۵۲حدود .هیچ مرجعی مسئولیت اخراج آنان را بر عهده نگرفته است

جاری از کار  شرکت مهندسی موجان در پتروشیمی بندر امام هم ابتدای سال
« گایرکست شاونبر»روز چهارشنبه نیز شماری از کارگران شرکت .اند اخراج شده

بندر ماهشهر با تجمع صنفی مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار پرداخت 
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه ... .هفت ماه حقوق معوقه خود شده بودند

اقتصادی پتروشیمی و همچنین اداره کل این منطقه، اختیار هرگونه برخورد 
آزاد و ویژه، از خود  حاکمیتی را به واسطه برخورداری منطقه از قانون کار مناطق

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، چندی پیش، خواهان ورود .سلب کرده است
استاندار خوزستان به مسئله اخراج کارگران در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

شده بود و اعتقاد داشت که شورای اشتغال شهرستان توان یا تمایلی به 
سوز را ندارد؛ درخواستی که تا کنون توسط  ی خانمان برخورد جدی با این مقوله

 .استاندار خوزستان بدون پاسخ مانده است

ناصر  –پیشنهاد اتحاد سراسری بازنشستگان ایران برای اتحاد  -*
 7آقاجری
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خرداد  ۰۱ه برپایه یادداشت مندرج در سایت اندیشه نو در تاریخ روز سه شنب
دوستی گرامی ولی ناشناس من را وارد سایتی کرد که  :آمده است  ۸۲۰۱

ایران آشنا شوم و  توانستم بایک تشکل به نام اتحاد سراسری بازنشستگان
از این روتوانستم با منشور این تشکل آشنا .برخی مطالبم را در آنجا منتشر کنم

 .شوم که پیشنهادی را در ذهنم متحول کرد
همه تشکل ها در ایران باور دارند که در شرایط به شدت بحرانی کنونی، می 

ه به عوارض از سوی دیگر حاکمیت، بدون توج. خواهند به سوی اتحاد پیش بروند
ساله تعدیل ساختاری و خصوصی سازی ناشی از این مناسبات ضد مردمی  03

دالل پرور، با همه امکانات نظامی و اقتصادی که در اختیار دارد بر طبل سرمایه 
در صد  33که درست بر خالف اصول قانون اساسی که . داری داللی می کوبد

و در عمل، (  44و  40، 03،07اصول ) مردم ایران با رای خود آن را تایید کرده اند
 –کودتای برخی از دولت مردان نولیبرالی را، برای انداختن مناسبات اقتصادی 

اجتماعی پیشنهادی قانون اساسی روز های اول انقالب، به دامان سرمایه داری 
حاکمیتی که بر اساس . جهانی امپریالیستی با همه امکانات کاربردی می کنند

اختاری، جامعه بدون نظارت را در اختیار دالل های غارت گری قرار اصول تعدیل س
این . داده اند تاهر روز با یک شک جدید، روند گرانی و بیکاری را توسعه دهند

جماعت انگل صفت به آن اندازه کند ذهن هستند که درک نمی کنند درعمل گور 
ی نجومی، به هر را می کنند، زیرا برغم اختالس ها”آقازاده های شان” خود و 

گوشه ی جهان که فرار کنند، مردم ایران آنها و یا آقازاده های با ژن برترشان را، 
خواهند یافت و مانند فاشیست های پس از جنگ جهانی دوم به ایران برای 

از سوی دیگر مبارزان آزادی خواه وعدالت جو که در . محاکمه بر خواهند گرداند
قانونی از حقوق شان دفاع نمی کند وحتی کار این کشور دالل زده هیچ نهاد 

اختالس ها به جایی رسیده که صندوق های باز نشستگی کارگران 
وبازنشستگان را در حال بلعیدن هستند، در حیرت چه باید کرد؟ بر دور باطلی 

این رنجبران تنها راه باقی مانده پیش رویشان را هم نمی تواند . می چرخند
 .ن بر دور باطل پراکندگی می چرخد،کاربردی کنند وهم چنا

این تنها راه، اتحاد را، که همیشه ورد زبان همه فعاالن کارگری، بازنشستگی، و 
سیاسی است تکرار می کنند ولی هرگز نتوانسته اند یک جبهه مردمی را بدون 

این . نگرش ضد ایدیولوژی ایجاد کنند، ولی همیشه بر خالف اتحاد راه پیموده اند
ه را وادار به جمع شدن دور هم می کند ولی نیرویی نا مریی همه را شعار هم

به . پراکنده می نماید و از اتحاد تنها تفرقه و جدایی است که به جا می ماند
پس چه شد؟ : استثنای خود فعاالن سیاسی، دیگر رنجبران با حیرت می پرسند

را هر روزه می  چرا با توجه به این که همه ی این مدعیان، همین شعار اتحاد
اتحاد ! و تکرار می کنند ولی در عمل، هرگزکاربردی نمی گردد؟” جوند“

بازنشستگان ایران با توجه به این واقعیت های اجتماعی در تالش برای حل این 



بحران مردمی به کنکاش پرداخته و راهی را پیش روی مردم مبارز ایران قرار می 
زه ای هم نیست ولی پس از شکست که راه تا( در منشور داخلی خود)دهد 

اتحاد سراسری بازنشستگان . جبهه کار جهانی به فراموشی سپرده شده بود
ایران پس از باز نگری روند اتحاد در طی این سال ها، باور دارد، تنها امکان باقی 
مانده در این قانون زدایی حاکمیت بر علیه کارگران، بازنشستگان و همه حقوق 

همه نیروهای دگر اندیش برای ایجاد آزادی و عدالت اجتماعی در بگیران، اتحاد 
از این رو ابتدا می باید به علت ناتوانی این فعاالن در . یک جبهه مشترک است

علت عمده این ناتوانی نیروهای فعالین کارگری و سیاسی . ایجاد اتحاد بپردازیم
ران وحقوق بگیران و بازنشستگان دراین واقعیت دردناک است که مردم ما، کارگ

کارگری هستند که  –خود برای اتحاد پا پیش نگذاشته اند واین فعالین سیاسی 
از سویی از این اندیشمندان و پیشگامان باید سپاس . این روند را پی می گیرند

گذار بود ولی از سوی دیگر پیش داوری های آنها برای هژمونی گروه خاص 
به زعم )کورانه از ایدیولوژی آنها معنا می کند، خودشان، اتحاد را تنها پیروی کور 

سوی دیگر این واقعیت، فعالیت احزاب آمریکایی ساخته ی . وال غیر( واپس گرایان
به ظاهر هم کمونیست وهم کارگری همراه با نهادهای صنفی است مدعی آن 

ولی بدین گونه در میان جوانان دانشجو و . هستند و تنها دروغی بیشرمانه است
رگری فعالیت شدیدی دارند و از نا آگاهی آنها سوء استفاده می کنند و به نام کا

کمونیست کارگری زیر بنای این اندیشه مردمی را، به لجن های سرمایه داری 
آلوده می کنند و با وارد شدن به این سندیکا ها و اتحادیه ها به نام اتحاد، به 

فراد صادق ولی بی اطالع از از سوی دیگربرخی ا. تالشی آن اقدام می کنند
این حزب و گروه . درون مایه این به ظاهر حزب و نهاد هایش، مبلغ آن شده اند

های امپریالیسم ساخته دیگر که کم نیستند، در واقع با تالش های حاکمیت 
نولیبرال برای سرکوب هر اتحاد مردمی برای مقابله با مناسبات تعدیل ساختاری 

ما نمی توانیم با عوامل . و هم سو عمل می کنندو خصوصی سازی همآهنگ 
از این رو ابتدا باید به . امپریالیسم جهانی در شرایط پراکندگی خودمان، بجنگیم

پیشگامان . خود و همه آنهایی که به آزادی و عدالت اجتماعی باور دارند،بپردازیم
ص روشن اندیش جامعه می باید از توسن مبارزات سیاسی در این شرایط خا
زیرا . پیاده بشوند و به سازمان های صنفی برای ایجاد یک تشکل بزرگ بپیوندند

در مبارزات صنفی هم این امکان وجود دارد که از طریق به چالش گرفتن 
مناسبات اقتصادی که زندگی مردم را به نیستی کشانده بزرگترین مبارزه 

دان چندان توجهی این آن واقعیتی است که ب. سیاسی را دنبال کنند -اقتصادی
تنها ابزار مورد لزوم این تشکل بزرگ ومبارزه برای آزادی و عدالت . نمی شود

که اتحاد سراسری بازنشستگان ایران آن را پیشنهاد می . اجتماعی، اتحاد است
همه تشکل های موجود برای اتحاد عمل در مقاطع تاریخی خاص ویا برای . دهد

درست و ضد مردمی حاکمیِت تعدیل  مقابله و اعتراض به سیاست های نا
ساختاری و خصوصی سازی یک یا دو نماینده برای مشاوره و تصمیم گیری به 
شورای متحد ای که باید ایجاد گردد و یا، شورای متحده کارگران ایران که می 

البته با حفظ استقالل گروه و سازمان . باید کارگران احداث گردد، می فرستند
شورای مرکزی که هم می تواند برای مقاطع خاص وهم صنفی شان، در این 

برای تظاهرات و اعتراضات، نوع شعار ها و قطعنامه هارا به تصویب اکثریت جمع 
این . برساند و حرکت بعدی را سازمان دهد به مشورت و برنامه ریزی می پردازند



 در دهه بیست تشکیل. در واقع تکرار یک تجربه موفق تاریخی در ایران است
شورای مرکزی اتحادیه های کارگران ایران که می توانست با یک فرمان در 

سراسر ایران اعتصاب عمومی به راه بیندازد و دولت سرسپرده شاه را فلج و 
این شورای مرکزی در . وادار به تسلیم در قبال خواست کارگران، بکند، ایجاد شد

ران و حقوق بگیران تامین اجتماعی را برای بخش بزرگی از کارگ 7005سال 
دولت را وادار کرد آن را به  7001و در سال . ایران، به مجلس آن زمان تحمیل کرد

واقعیت این است که در بدترین دیکتاتوری هم . صورت قانونی کاربردی بنماید
همیشه راهی وجود دارد ولی بی خبری از مبارزات مادران و پدرانمان ما را دچار 

جبهه مشترک برای حق خواهی از نظامی که  ایجاد یک. لغزش می کند
قوانینش تنها دالل ها از آن برخوردار می شوند وتولید کنندگان وحقوق بگیران آن، 

در زیر ستمی مضاعف از پای در می آیند، یک ضرورت است، که عدم پرداختن 
بدان، پشت کردن به واقعیت هایی است که در دستور روز جامعه ایران و جهان 

این جبهه را یک شورای مرکزی از نمایندگان همه تشکل های صنفی . ردقرار دا
تشکیل می دهد، که همه با حقوق برابر و و یک حق رای در کنار هم برای آینده 

که طبق منشور اتحاد سراسری باز نشستگان . جبهه اتحاد، تصمیم می گیرند
در این . ندایران همه با استقالل گروهی خود در این تشکل جدید جمع می شو

تشکل وابستگی گروهی وسیاسی افراد و گروه ها نمی تواند برای تایید یا رد 
آنچه در این ساختار جبهه نفی می شود، . کس یا گروهی معیار قرار بگیرد

وابستگی به نظام اندیشه ای سرمایه داری جهانی و همگامی با سیاست های 
است دالالن را  تعدیل ساختاری و خصوصی سازی است که مدت سی سال

فربه می کند و سفره زحمت کشان را تهی می نماید ودستورعمل امپریالیسم 
اقدام عملی را باید همه . جهانی برای اداره جهان با اراده و خواست اوست

فعاالن بازنشستگان، کارگران و حقوق بگیران در دستور کار تشکل صنفی خود 
اد سراسری را شورای مرکزی این جبهه دیگر موارد مورد لزوم این اتح. قرار دهند

 .بررسی خواهد کرد
 .بدون اتحاد قطره ها، دریایی در کار نخواهد بود

 اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
 ناصر آقاجری

 7039خرداد  21
Naser Aghajari 

کارگران کارخانه کاشی نیلوفر بیرجند دراعتراض به عدم پرداخت  -*
 7 ، تجمع کردندماه حقوق7

http://www.khavarestan.ir/news/90441 

  

http://www.khavarestan.ir/news/90441


 : آمده است ، ۲۸خرداد  ۰۱شنبه  سهدر تاریخ  به گزارش خبرنگار خاورستان
کارخانه کاشی نیلوفرواقع در بیرجند استان  0و  0کارگران خطوط تولید فازهای 

ماه حقوق دست از کار کشیدند 3به عدم پرداخت  خراسان جنوبی در اعتراض
گو  و یکی از کارگران این کارخانه در گفت .ودرمقابل این واحد تولیدی اجتماع کردند

ماه حقوق  3شدن  ترین مشکل کارگران را معوق با خبرنگار یک رسانه محلی،مهم
گران پرداخت کاری کار تاکنون، یک لاير اضافه 7035از نیمه سال : بیان کرد و افزود

جاری تا امروز حقوق  و همچنین از ابتدای سال 7031ماه  نشده و از تیرماه تا دی
این مبلغ بدهی برای حداقل میزان کار : وی افزود.کارگران پرداخت نشده است

بعد از : وی اظهار کرد.میلیون تومان خواهد بود 70ترین کارگر بیش از  ساده
را پرداخت  7031های بهمن و اسفند  حقوق ماههای فراوان، کارخانه فقط  اعتراض

بنابر .گونه وانمود کند که حقوق معوق کارگران را پرداخت کرده است کرد تا این
آخرین خبر رسانه ای شده،تعدادی از کارگران به همراه مدیرعامل و مدیراجرایی 

ای که در محل استانداری خراسان  این کارخانه، پیش از ظهر امروز در جلسه
 .وبی جهت بررسی این موضوع تشکیل شده بود، شرکت کردندجن

 ناز کرپ جدید مالکنماینده مردم کرمانشاه در مجلس مطرح کرد؛ -*
 7است کرده کارگران اخراج به شروع نرسیده راه از هنوز کرمانشاه

 
آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۱در تاریخ روز سه شنیه ایلنا، اری خبرگز به گزارش

در خصوص مشکالت ناشی از  ها رسانه سیدقاسم جاسمی در گفتگو با:
به بخش خصوصی اظهار " ناز کرمانشاهکرپ "واگذاری کارخانه تولیدی پارچه 

اعضای مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی به : داشت
نماینده مردم .سه دلیل با واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی مخالف هستند

عدم توجه به اهلیت خریداران، عدم واگذاری کارخانجات : کرمانشاه بیان کرد
 ۱۲شده و عدم توجه به ممنوعیت اخراج کارگران تا براساس قیمت کارشناسی 

سال توسط بخش خصوصی از دالیل مخالفت نمایندگان مردم استان کرمانشاه 
 .در مجلس با واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی است

اند که نه اهلیت دارند و نه  افرادی کرپ ناز کرمانشاه را خریداری کرده: وی افزود
اند، همچنین هنوز  شده کارخانه را خریداری کردهبراساس قیمت کارشناسی 
اند که شروع به اخراج تعدادی از کارگران  سند کارخانه را تحویل نگرفته

که اخیرا « کرپ ناز»گویا یکی از مسئوالن جدید : جاسمی ادامه داد.اند کرده
توسط بخش خصوصی خریداری شده است، خود را منتسب به یکی از اعضای 

: بیان کردوی  .تواند هر کاری را انجام دهد داند و گمان کرده می ارشد حزبی می
های این فرد که مدعی داشتن ارتباطات خاصی است، او به  با توجه به صحبت

کند تا واگذاری کرپ ناز  نوعی نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس را تهدید می
 .به بخش خصوصی را پیگیری نکنند

تعیین ساختار و / در صنایع مادر چیست؟  یابی کارگران موانع تشکل -*
 7ست ای های کارگری حق کارگران هر مجموعه اساسنامه تشکل
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در تاریخ روز سه به گزارش سایت اندیشه نو به نقل از خبرگزاری ایلنا در تاریخ 
: گفت( فعال کارگری)حسین اکبری :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۱شنیه 
دار برای کارگران  یابی در بدو امر به معنای داشتن ساختار منظم و ادامه تشکل

در گفتگو با خبرنگار  (فعال مستقل کارگری)ن اکبری حسی.یک بنگاه تولیدی است
یابی  ترین راه ابراز مطالبات کارگری از مسیر تشکل ایلنا، با اشاره به اینکه مهم

ترین راهکار برای  یابی کارگران امروزه مهم تشکل: گذرد، اظهار داشت آنان می
خی در بر: وی افزود.شان است بهبود وضعیت معیشت و دستیابی به حقوق

هایی  ها، فوالد و نفت به ویژه در سال سازی صنایع مادر مثل ایران خودرو، ماشین
که وضعیت مالی خوبی داشتند، به انواع و طرق مختلف موانعی بر سر راه 

 .کردند یابی کارگران ایجاد می تشکل

به خاطر دارم که هنگام برگزاری مجمع عمومی : این فعال کارگری تصریح کرد
های غیرنقدی  ها، کارفرما بسته می کار در یکی از خودروسازیشوراهای اسال

کرد  کرد و درست در هنگام برگزاری مجمع آن را توزیع می برای کارگران تهیه می
شد که مجمع عمومی به  همین امر باعث می. تا کسی در مجمع مشارکت نکند

فرمایان با دهد که خیلی اوقات؛ مخالفت کار این نمونه خود نشان می. هم بخورد
اکبری با اشاره به .یابی کارگران خیلی هم واضح و مشخص نیست تشکل

ها  در برخی کارخانه: تشکیل شوراهای اسالمی کار در واحدهای بزرگ بیان کرد
نماینده شورای اسالمی کار وجود دارد که آشکارا  ۷هزار کارگر تنها  ۰با وجود 

عدم تناسب کمیت  :او ادامه داد.دنشان از ناکارآمد بودن این تشکل کارگری دار
کارگران یک بنگاه اقتصادی با تعداد نمایندگانشان؛ یکی از مشکالت شوراهای 

خیلی اوقات حتی دولت و کارفرما نیز : اکبری تصریح کرد.اسالمی کار است
خیلی تمایلی ندارند که کارگران نماینده داشته و متشکل باشند و ترجیح 

« دردسر». کار در یک واحد تولیدی شکل نگیرد دهند که شورای اسالمی می
این فعال .هایی ملموس است های کارگری در پس چنین نگاه انگاشتن تشکل

یابی آنان  ترین مانع تشکل کارگری با تاکید بر اینکه ناامنی شغلی کارگران مهم
بسیار شاهد تحت فشار قرار دادن نمایندگان شوراهای اسالمی : است، گفت

م، حتی با اینکه این مساله خالف قانون در خصوص مصونیت نمایندگی ای کار بوده
هایی برای طرح  کارگران باید بتوانند تشکل: او ادامه داد.کارگران است

تر آن و  تر و درونی مطالباتشان داشته باشند و خودشان اساسنامه، قوانین جزئی
سند اما شوراهای مناسبات نماینده کارگر با توده کارگران یک کارخانه را بنوی

وی با بیان اینکه .های از پیش نوشته شده؛ دارند اسالمی کار اساسنامه
دار برای کارگران  یابی در بدو امر به معنای داشتن ساختار منظم و ادامه تشکل

توانند تشکل  ای می قانوناً کارگران هر کارخانه: یک بنگاه تولیدی است، تصریح کرد



خودشان برای تحقق این امر تالش کنند و تا جای  کارگری داشته باشند و باید
: وی افزود.ریزی کنند های خودشان برنامه ممکن برای کارآمدی و استقالل تشکل

هایشان  ای که کارگران صنایع مادر دارند، ناکارآمدی تشکل البته یک مشکل عمده
های کارگری به وجود  خیلی اوقات کارفرما موانعی بر سر راه تشکل .است

کارگران اما باید در راستای  .ها عمالً صوری و ناکارآمد باشند آورد تا این تشکل می
استفاده از تجربیات متشکل شدن کارگران در مناطق دیگر گام بردارند و سعی 

های  ساختار انجمن: وی در پایان خاطرنشان کرد.کنند که این موانع را خنثی کنند
 .لیت بیشتری برای کارآمدی داردصنفی به نسبت شوراهای اسالمی کار، قاب

 رسید« مش قربانعلی ها»به چه کسانی ارز دولتی گرفتند ؟   -*
 !7است 

771578-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

 
خرداد  ۰۱ شنبه سه روز ختاری در ایلنا خبرنگار مقدم هزاره نسرین کزارش برپایه

کنندگان  براساس گزارش اردیبهشت ماه بانک مرکزی از دریافت:آمده است  ۸۲۰۱
هزار مورد پرداخت ارز دولتی به افراد حقیقی  ۱۲۷بیش از  ۲۷ارز دولتی در سال 

میلیارد  ۰۵دهد که تاکنون بیش از  آمارها نشان می. و حقوقی صورت گرفته
ها و افراد پرداخت شده که تقریبا نیمی از آن یورو  شرکت معادل دالر ارز دولتی به

اما به گفته وحید شقاقی اقتصاد دان . درصد آن هم یوان چین بوده ۰۰و بیش از 
 :و استاد دانشگاه

اند کاالهای اساسی را به قیمت ارزان تهیه کنند و نه ارز  نه مردم توانسته» 
ذینفعان واقعی این ». «یدهدولتی به دست اکثریت تولیدکنندگان واقعی رس

 »؛ «اند هزار نفری هستند که موفق به دریافت ارز دولتی شده ۱۲سیاست، 
اند به سادگی بسیار، از رانت کالِن  که توانسته «مش قربانعلی»کسانی مانند 
 «مند شوند ارز دولتی بهره

 .خواندنی را در لینک باال بخوانید گزارش این مشروح 

ی، زندانی سیاسی جوان را در زندان فشافویه علیرضا شیرمحمدعل -*
 !کشتند

 
علیرضا  : است آمده مجازی های شبکه سطح در خبرمندرج برپایه

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-771578


شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی محبوس در زندان فشافویه را به دست دو 
ساله به  ۰۱این زندانی سیاسی . زندانی دیگر در این زندان به قتل رساندند

داری  ، متهم به حمل و نگه«خلیل زاده»های  خدر به نامدست دو زندانی مواد م
، متهم به قتل عمد و محکوم به اعدام، با چاقو از «شجاع زاده»مواد مخدر و 

شدت زخمی شد و درراه انتقال به بیمارستان جان خود  ناحیه شکم و شاهرگ به
 .را از دست داد

نیتی بازداشت و ، از سوی نیروهای ام۱۰۲۷تیرماه  ۰۱شیرمحمدی در تاریخ 
توهین به “دادگاه انقالب بابت اتهامات  ۱۵توسط قاضی صلواتی رییس شعبه 

و ” توهین به رهبر انقالب“، ”گذار جمهوری اسالمی توهین به بنیان“، ”مقدسات
 ..سال زندان محکوم شده بود ۸به ” تبلیغ علیه نظام“

ن دست به های علیرضا شیرمحمدعلی که پیشتر به خاطر آ یکی از خواسته
 .اعتصاب غذا زده بود انتقال از زندان فشافویه به زندان اوین بود

باز هم پای پیمانکار در میان / ٣تجمع اعتراضی کارکنان سد کارون  -*
 !است

https://www.khabaronline.ir/news/1268680 

 

کارگران ترابری  : آمده است ، ۲۸خرداد  ۰۱شنبه  سهدر تاریخ برپایه خبرآنالین 
در بخش دهدز شهرستان ایذه درادامه اعتراضات دامنه  0دریاچه سد کارون 

دست از   خرداد ماه،73ات از روز یکشنبه دارشان نسبت به عدم پرداخت مطالب
خرداد اعتصابشان ادامه پیدا کرد و ترابری 03کارکشیدند وتا عصر روز دوشنبه

دریایی از اسکله رکعت به روستاهای شیوند، باجول، سادات موسوی و 
عصرروز دوشنبه با حضور پیمانکار در محل .ها در این مدت انجام نشد خدابخشی

و قول مساعد وی  0وی با کارگران ترابری دریایی کارون و جلسه چند ساعته 
به اعتصابشان خاتمه 0برای حل مشکالتشان، کارگران ترابری دریاچه سد کارون 

خردابه خبرنگار 03روز دوشنبه 0یکی از کارگران ترابری دریاچه سد کارون .دادند
ین بار بخاطر برای چندم 0نفر از نیروهای ترابری دریایی کارون 13: رسانه ای گفت

 30از سال : وی افزود.عدم پایبندی پیمانکار به تعهدات خود دست از کار کشیدند
ایم و نه از حقوق  تا کنون با روی کار آمدن پیمانکار جدید نه افزایش حقوق داشته

های ما  ایم ضمن اینکه درخواست مند بوده قانونی مانند حق اوالد و سنوات بهره
پس از شکایت کارکنان ترابری سد کارون : وی گفت.ستنیز بدون پاسخ مانده ا

از پیمانکار، بخشی از مطالبات ما پرداخت شد اما در عوض پیمانکار برای چند 0
بیان  0این کارگرترابری دریاچه سدکارون ....ماه حقوق ماهیانه ما را قطع کرد

ار، چندین بار برای احقاق حقوق خود اعتراض کردیم و با حضور فرماند: داشت

https://www.khabaronline.ir/news/1268680/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%DB%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1268680/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%DB%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.khabaronline.ir/news/1268680


بخشدار و سایر مسئوالن مقرر شد با همکاری پیمانکار، مشکالت ما مرتفع شود 

 .اما تا کنون هیچ اقدامی از سوی پیمانکار مذکور صورت نگرفته است

 خاطی راننده /تصادف اثر بر آبادان شهری خدمات کارگر مرگ -*

 7شد متواری

است  آمده ۸۲۰۱خرداد  ۰۱در تاریخ روز سه شنیه ایلنا، خبرگزاری  به گزارش
صبح یکی از کارگران خدماتی  ۱۲حوالی ساعت ( خردادماه ۰۱)صبح امروز :

منطقه سه ناحیه دو شهرداری آبادان حین انجام کار در برخورد با یک خودرو بر اثر 
« باقر شناور»این کارگر به نام .شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد

ود که بر اثر برخورد با یک خودرو مشغول کار در منطقه ذوالفقاری شهر آبادان ب
وی دقایقی قبل . شود سواری به شدت مصدوم شده و به بیمارستان منتقل می

از قرار معلوم راننده خودروسواری خاطی متواری شده .در بیمارستان فوت کرد
 .است

 7 تجمع دیگر بار مالباختگان سایت طالی ثامن 

جمعی  : آمده است  ،7039خرداد  07روز سه شنبه، برپایه خبر مندرج در تاریخ 
نشدن مطالبات خود در  از مالباختگان سایت طالی ثامن، در اعتراض به برآورده 
 تجمع کردند مقابل ساختمان دادستانی در تهران، اقدام به برگزاری

آخرین خبر از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگراز زبان  -*
 7سخنگوی قوه قضائیه

آمده ، ۲۸خرداد  ۰۱شنبه  سهتاریخ  در نشست خبریبرگزاری ها برپایه گزارش خ
اردیبهشت 77آخرین بازداشت شدگان زندانی تجمع :سخنگوی قوه قضائیه:است 

نفر  0برای دو نفرشان کیفرخواست صادر شد ودرباره  نفرند که5مقابل مجلس 
پاسخ به سخنگوی قوه قضاییه در . گیرد دیگر تا پایان این هفته دادسرا تصمیم می

های روز  جهانی کارگر  امسال مقابل مجلس  سوال خبرنگاران درباره بازداشتی
فرد دستگیر »کارگر بودن کارگران بازداشتی برایش اهمیت ندارد و اینکه : گفت

مالک، اتهام انتسابی . ای داشته مالک نیست شده در زمان دستگیری چه حرفه
« اتهامی برای ما موضوعیت داردعنوان »وی با اشاره به اینکه «به فرد است

 5های باقیمانده   عدد بازداشت. اند اکثر دستگیر شدگان تا االن آزاد شده: گفته
پیگیری ما نشان داد در . برای دو نفر کیفرخواست صادر شده است. نفر است
 . گیرد نفر دیگر تا پایان این هفته دادسرا تصمیم می 0ارتباط با 

 7 ؛ جان باختگرفتگی اثر برق یک کارگر در کاشمر بر -*

یک کارگر : آمده است ، ۲۸خرداد  ۰۱شنبه  سهدر تاریخ  برپایه خبر منتشره،
ساله حین کار با دستگاه پیکور برقی درپارک بانوان شهرستان کاشمردچار 45

 .برق گرفتگی شد ودر دم جان سپرد

بودن نرخ کرایه مقابل   تاکسی داران دهدشت نسبت به پایین -*
 7 ، تجمع کردندانداریفرم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/21/2029265 
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https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/03/21/2029265


 

: آمده است ، ۲۸خرداد  ۰۱شنبه  سهدر تاریخ به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
بودن نرخ کرایه مقابل   جمعی از تاکسی داران دهدشت دراعتراض به پایین

تاکسی شهردهدشت نسبت به  جمعی از رانندگان .فرمانداری تجمع کردند
کرده و  تاکسی این شهر نسبت به شهرهای همجوار اعتراض کرایه بودن نرخ پایین

براساس آخرین مصوبه .دهدشت تجمع کردند درجلوی فرمانداری
 133رس برای هرنفر تاکسی هرکو تاکسیرانی شهر دهدشت نرخ کرایه سازمان

 .تومان است 533هزار و  0تومان و نرخ کرایه دربستی نیز 

 7 ، جان باختیک کارگر شهرداری آبادان براثرتصادف -*

یک کارگر : آمده است ، ۲۸خرداد  ۰۱شنبه  سهدر تاریخ  برپایه خبر منتشره،
لفقاری آبادان بنام باقر شناور حین کار در منطقه ذوا 0ساله شهرداری منطقه 53

 .براثرتصادف و شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد

  7 ، دوباره تجمع کردند آموختگان حقوق  مقابل مجلس دانش -*

https://www.tabnak.ir/fa/news/904912 

 
 ۰۱شنبه  سه، در تاریخ  برپایه خبر سایت تابناک به نقل از خبرگزاری تسنیم

آموختگان حقوق در اعتراض به اعمال  تعدادی از دانش: آمده است ، ۲۸خرداد 
طرح جامع "ظرفیت در آزمون وکالت و تأخیر مجلس شورای اسالمی در بررسی 

 .مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند" پذیرش و آموزش وکالت
ل مجلس شورای اسالمی تعدادی از دانش آموختگان رشته حقوق با تجمع مقاب

طرح جامع "از کمیسیون قضایی مجلس درخواست کردند هر چه سریعتر تکلیف 
 .ری به صحن علنی مجلس ارسال کندگی را روشن کرده و برای رأی" وکالت

افراد حاضر مقابل مجلس شورای اسالمی همچنین از بهادری جهرمی؛ رئیس 
برنامه سوم توسعه آزمون  ۱۸۷ جدید مرکز وکالی قوه قضائیه خواستند طبق ماده

 .الت را در سال جاری برگزار کندوک
هایی از قضات دیوان عدالت  کنندگان همچنین با در دست گرفتن پالکارد تجمع

https://www.tabnak.ir/fa/news/904912


اداری به خاطر قرار دادن کانون وکالی دادگستری در زمره مراجع صدور مجوز 
 .کسب و کار، تقدیر و تشکر کردند

 
عضو کانون صنفی معلمان استان ی ؛ یادداشت علی اکبر باغان -*

 7 ایران. تهران

نشت تشکل های صنفی : برپایه خبر مندرج در شبکه های مجازی آمده است
سیاسی آموزش و پرورش با سرپرست جدید آموزش و پرورش آقای دکتر .

حسینی و اقای دکتر ربیعی مشاور رئیس جمهور درساختمان وزارت آموزش و 
وزش ومشکالت مختلف بوسیله ونمایندگان تشکل پرورش تشکیل ومسائل ام

های صنفی از جمله کانون صنفی معلمان استان تهران بوسیله آقایان محمود 
ایمان زاده و اقای رضا خواه و اقای رمضانی مطرح گردید همچنین اقایان مصلحی 

نماینده انجمن اسالمی معلمان و داوری نماینده سازمان معلمان وکمیجانی 
فرهنگیان وجناب عباسپور به نمایندگی از کانون مدرسان به طرح همه دبیرمجمع 

مشکالت وازجمله معلمان زندانی وبازداشتی پرداخته شد درجمع بندی نظرات 
تشکل های صنفی معلمان ایران چه صنفی و سیاسی نگاه مثبت و حمایتی از 

ن سرپرست وزارت آموزش و پرورش آقای دکتر حسینی دیده نمی شود و ایشا
فردی همراه با سیستم و مجموعه نظام جمهوری اسالمی ایران به حساب می 

آید که به دالئل زیادی منافع حاکمیت ودولت را برمنافع معلمان وفرهنگیان و حتی 
دانش آموزان واولیای آنان ترجیح خواهد داد و مورد اعتماد معلمان وکانون های 

صنفی معلمان ایران قرار  صنفی معلمان ایران وشورای هماهنگی تشکل های
در نگاه اول و شیوه انتخاب ایشان و همراهی دکتر علی ربیعی و .نخواهد گرفت 

امنیتی بودن ایشان و اقای دکتر روحانی امیدی به تحوالت اساسی وبخصوص 
فضاهای امنیتی واطالعاتی دراموزش و پرورش نمی توان داشت وبه نظر 

وشورای هماهنگی تشکل های  رسد تشکل های صنفی معلمان ایران می
سیاسی ایشان رابرای وزارت تایید . صنفی معلمان ایران وتشکل های صنفی

 وتاکید نخواند کرد 

 7، روزجهانی کودکان کا ر ژوئن ۱۶برابر  خرداد ۶۶ -*

 

طبق آمار یونیسف هنوز هم ؛ ار در جهانمیلیون کودک ک ۱۵۰؛ وجه مشترک فقر
در ایران، فقر . گیرند میلیون دختر و پسر در جهان در گروه کودکان کار قرار می ۱۵۰

داری، بر  نشینی و بسیاری دیگر از مصیبت های جامعه سرمایه و بیکاری، حاشیه
 .شمار کودکان کار افزوده است

به همین . اند زه با کار کودکان نامیدهخرداد را روز جهانی مبار ۰۰ژوئن برابر با  ۱۰

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D9%82%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D9%82%D8%B1


( ژوئن ۱۱)مناسبت، یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد، روز سه شنبه 
 ۱۵۰دهد هنوز هم در سراسر جهان  گزارشی در این باره ارائه کرد که نشان می

مجبورند برای چرخیدن ( تقریبا از هر ده کودک، یک کودک)میلیون دختر و پسر 
بر پایه این گزارش، تقریبا نیمی از این کودکان . ه کار کنندچرخ اقتصادی خانواد

 .شوند کنند و استثمار می در شرایط خطرناک کار می( میلیون نفر ۷۰)
https://t.me/khamahangy 

دوشنبه، ؛ در تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار در ژنو شرکت کنیم -*
میدان ناسیون، ژنو، ؛  بعدازظهر ۶صبح تا  ۷7٣۶، ساعت ۶۶۱۷ژوئن  ۱۹

 7 سوئیس

 : آمده است در حمایت از کارگران در ایران برپایه اطالعیه خبری اتحاد بین المللی 
ژوئن در مرکز اروپایی  ۱۲یکصد و هشتمین اجالس سازمان جهانی کار که از روز 

این اجالس . ژوئن ادامه خواهد داشت ۰۱است تا  این سازمان در ژنو آغاز شده
                                 .۱۲۱۲مصادف است با صدمین سالگرد تاسیس این سازمان در سال 

همزمان با برگزاری  اجالس سازمان جهانی کار دو تظاهرات و گردهمایی توسط 
ن ژنو در نزدیکی در میدان ناسیو ۰۲۱۲ژوئن  ۱۷چندین اتحادیه کارگری در روز 

                                           .محل اجالس تدارک دیده شده است
برگزارکنندگان تظاهرات اول از جمله عبارتند از اتحادیه معلمان آمریکا و فدراسیون 

است که در ” صدای فرزندان خود باشیم “بین المللی معلمان، و عنوان تظاهرات 
فرزندان پناهندگان از والدین آنها توسط دولت آمریکا هنگام اعتراض به جدا کردن 

این تظاهرات از . ورود این پناهندگان از مرز مکزیک به آمریکا انتخاب شده است
                                                                                              .صبح  ادامه خواهد داشت ۱۱صبح تا ساعت  ۲:۰۲ساعت 

س ژ ای ) از فرانسه و سندیکای  (  س ژ ت) تظاهرات دوم توسط سندیکای 
از سوئیس سازمان داده شده است که هدف آن بر جسته کردن و ( سی 

حمایت از حقوق بنیادی کارگران در جهان از جمله حق ایحاد تشکل، حق آزادی 
پرداخت به موقع دستمزدها بیان ، تجمع و اعتصاب، برابری حقوقی زنان و مردان، 

                                                                                                                                       .و دیگر حقوق بنیادی کارگران است
فعال اتحاد بین المللی امسال نیز طبق روال هر سال در این تظاهرات ها بطور 
شرکت خواهد کرد تا ضمن اعالم همبستگی با مبارزات کارگران در دیگر 

کشورهای جهان، به سهم  خود صدای کارگران ایران را به گوش تشکل ها و 
                                                                                                     .فعالین کارگری بین المللی برسانیم

از عموم فعالین کارگری و مدافعان جنبش کارگری ایران دعوت می کنیم که در 
صورت امکان به این تظاهرات بپیوندند و به حضور نمایندگان رژیم جمهوری 

شدیدا اعتراض ” هیئت کارگری ایران“اسالمی ایران در این اجالس تحت عنوان 
شات سازمان جهانی کار با رژیم همچنین در این تظاهرات به تداوم مما. کنند

جمهوری اسالمی و نا دیده گرفتن سرکوب و نقض مستمر حقوق کارگرن ایران از 
جمله نقض و پایمال کردن مقاوله نامه های این سازمان توسط جمهوری 

با استفاده از این فرصت،  تالش خواهیم کرد با تاکید بر .  اسالمی اعتراض کنیم
ی کارگران، تشکل ها و فعالین کارگری دیگر کشورها لزوم همبستگی بین الملل

را هر چه  بیشتر با مسایل جاری و مصاف های کنونی جنبش کارگری ایران و 

tg://resolve/?domain=khamahangy


                                       .ماهیت ضد کارگری رژیم حاکم بر ایران آشنا سازیم

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 7 کوشک سرب معدن کارگران کار به بازگشت -*

 

 :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ چهارشنبهدر تاریخ روز  ایلنا،خبرگزاری به گزارش 
با وساطت : گفت( مدیر روابط عمومی معدن سرب کوشک بافق)محمد جعفری »

بافق، شورای کارگری و همکاری کارگران مشکل کارگران این واحد  فرماندار
وی .اند معدنی مرتفع شده و در حال حاضر کارگران معدن مشغول به کار شده

شورای کارگری شهرستان با حضور فرماندار و کارگران نشستی برگزار کرد : افزود
کارگر  ۱۲در نتیجه هر . که در آن همه قضایای معدن سرب کوشک برطرف شد

در عین .قسمت روباز معدن که اکثراً راننده هستند به محل کار خود برگشتند
: حال نماینده تام االختیار معدن سرب بافق درخصوص مشکالت کارگران گفت
طبق قانون آنها باید هشت ساعت کار کنند تا حقوق کامل بگیرند اما بنا به 

 ۰ی است که وقتی کردند و این طبیع ساعت کار می ۲پیشنهاد خودشان 
در ادامه یکی از کارگران .شود ساعت مدت کارکرد کم شود دستمزد هم کم می

 ۱۲ما : معدن سرب نیز در تشریح مشکالت خود و سایر همکارانش گفته است
نفر از کارگران معدن روباز سرب و روی کوشک به دلیل بکارگیری نیروی 

اردیبهشت به سر کار  ۰۲و کسری حقوق خود از  ۲۷بازنشسته در آبان ماه 
فرماندار بافق قول وساطت داد و گفت که به زودی : وی تصریح کرد.نرفتیم

شود که به وعده خود عمل کرد و امروز  مشکل کارگران این قسمت برطرف می
محمدزاده رحمانی .کارگران بعد از گفتگو با شورای کارگری به کار بازگشتند

کارگران معدن سرب کوشک به : ته استهم در این زمینه گف( فرماندار بافق)
ای مشکالت صنفی  ساعت کار کمتر و پاره ۰خاطر کسری حقوق به نسبت 

 .دست از کار کشیده بودند

، جان باختند یک کارگر شهرداری اردبیل بر اثر سقوط در چاه فاضالب -*
 7 

خرداد،یک کارگر  شهرداری اردبیل حین کار در اطراف چاه 07ظهرروز سه شنبه 
اضالب در شهرک سینای اردبیل   بر اثر سقوط در چاه فاضالب  وگاز گرفتگی ف

 .جانش را ازدست داد

 7 برداشت محصول گل گاو زبان در استان شمالی  -*

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772500-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D9%88%D8%B4%DA%A9


 

 گاوزبان گل ت برداش عکس: برپایه خبر کانال تلگرامی کارگر گیالن آمده است  
بهره بردار گل  ۷۲۲ آمار#مطابق در این رابطه . رامسر  رودبار جنت در روستای 
 .هکتار مزارع جنت رودبار رامسر فعالیت می کنند ۱۱۲گاوزبان در 

@gilankargar 

  7نرگس خرمی به دادسرای مقدسی احضار گردید -*

 
 خرمی_نرگس ماموران اطالعات به منزل ۲۸خردادماه  ۰۰صبح روز چهارشنبه 
تفتیش منزل، گوشی  هجوم برده و بعد از" دای زنان ایرانن"همیار سیل زدگان 

موبایل و تبلت وی را ضبط کرده و او را برای حضور در دادسرای مقدسی در روز 
 . سه شنبه هفته آینده احضار کردند

یکی از دالیل تحت فشار گذاشتن نرگس خرمی به گفته ماموران، انتشار 
 !در صفحات شخصی خود و دفاع او است شقاقی_ناهید عکسهای

 دستفروشان اختیار در رایگان به شهرداری های غرفه:اسدی کرم -*
 7گیرند قرار

 
 :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ چهارشنبهدر تاریخ روز  ایلنا،خبرگزاری به گزارش 

با  زمانی که شرایط اقتصادی کشور مناسب نیست نباید: علی اسدی کرم گفت
  شد؛ زیرا افراد ستفروشان مانع فعالیتبه د گیری بیش از حد سخت

های خود به خانه  وی در ادامه صحبت.ها هستند دستفروشان نان آور خانواده
دهنده  نشان ها و معابر، چهارراه دستفروشی برخی افراد در کنار : ملت، گفت
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https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772504-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF


داد و ستد  این مسئله است که این افراد فاقد هویت مکانی مناسب برای
تواند بدون ایجاد شغل جایگزین پایدار مانع  لت نمیهستند بنابراین دو

برای جلوگیری از افزایش : اسدی کرم، افزود.افراد شود  دستفروشی برخی از
پدیده دستفروشی باید سرمایه گذاری برای توسعه مشاغل پایدار انجام شود و 

  امنیت  افراد احساس  کشور نیز باید به نوعی رشد کند که آمار شغلی در
های  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه غرفه.کنند شغلی

حذف اشتغال : شهرداری رایگان در اختیار دستفروشان قرار بگیرد، یادآورشد
 .ناپایدار بدون ایجاد شغل جایگزین امکان پذیر نیست

 7 جان باختند  راننده اتوبوس و شاگردش در تصادف با تریلی -*

برخورد   :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ چهارشنبهاریخ روز در ت برپایه خبرمنتشره
قم، راننده اتوبوس و شاگردش -شدیِد اتوبوس مسافری با تریلی در اتوبان کاشان

اتوبوس از یاسوج به سمت »: را به کام مرگ بردرئیس پلیس راِه راهور ناجا گفت
و خواب دلیل خستگی  کیلومتری قم، راننده به 43تهران در حرکت بود که در 

ای در حاشیه بزرگراه  آلودگی از مسیر منحرف شده و به پشت تریلی پارک شده
 05ساله و شاگرد  45در این تصادف راننده . کاشان برخورد کرده است -قم 

 «.مسافر اتوبوس نیز مصدوم شدند 01اش در دم کشته و  ساله

 7برای فعالین نشریه گام  بازهم صدور کیفر خواست -*

 

تبلیغ علیه نظام، » صدور کیفر خواست با اتهامات:است آمده منتشره خبر برپایه
علیه امیر امیر قلی، « تشویش اذهان عمومی و عضویت در گروهای مخالف

دادگاه انقالب به ریاست  09ساناز اللهیاری و امیر حسین محمدی فر در شعبه 
  .، صادر شده است قاضی مقیسه

 پیگیری قول مسئوالن /یافت خاتمه نیلوفر کاشی کارگران اعتراض -*
 7دادند

 

آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ چهارشنبهدر تاریخ روز  به گزارش خبرنگار ایلنا،
اعتراض کارگران کاشی نیلوفر در حالی خاتمه یافت که همزمان با این اعتراض، :

ای را در محل  کمیسیون کارگری استان با حضور کارگران و کارفرما جلسه

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772594-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772594-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772594-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF


ه کارفرما وعده پرداخت مطالبات در این جلس. ساختمان استانداری برگزار کرد
طبق اظهارات کارگران به خبرنگار .کارگران و سایر مشکالت کارخانه را داده است

. ما، کارفرمای کارخانه کاشی نیلوفر وعده رسیدگی به مشکالتمان را داده است
کاری  تاکنون نیز اضافه ۲۵ماه مزد معوقه طلبکارند و از نیمه سال  ۲کارگران حدود 

های داده شد تمامی کارگران  به گفته آنها، طبق وعده.پرداخت نشده استآنها 
 ۱۲شان تا حداکثر  با اعتماد به وعده مسئوالن و به امید پیگیری مطالبات صنفی

نیز ( مدیر داخلی کارخانه کاشی نیلوفر)ورقانی .روز آینده، به کار خود بازگشتند
مع کرده بودند و ما از قبل قول ماندن حقوقشان تج  کارگران به دلیل معوق: گفت

در . پرداخت حقوق را داده بودیم اما کارگران مطمئن نبودند و اعتراض کردند
ای که در استانداری برگزار شد ما اعالم کردیم که حقوق آنها را هفته  جلسه

قرار است در هر ماه بخشی از معوقات : وی افزود.آینده پرداخت خواهیم کرد
شان به پایان  گیرند تا معوقات ماه حقوق می ۰و آنها هر ماه کارگران جبران شود 

 .برسد

 7 تجمع برای آزادی باقی بازداشت شدگان اول ماه مه -*

در چهلمین روز بازداشت موقت كیوان صمیمى،ندا ناجى،مرضیه امیرى و عاطفه 
رنگريز ،عده يى از دوستان اين بازداشت شدگان جلوى زندان اوين تجمع كرده ،و 

 .اعتراض به روند بازداشت آنها ،خواستار رهايى شان از بند شدندبا
كه تمديد قرار صورت گرفته اما براى عاطفه رنگريز وثیقه  :خانواده ها میگويند

متاسفانه داديارى از پذيرش وثیقه سر باز زده و همچنان در . مشخص شده است
 .بسر میبرند( زندان امنیتى وزارت اطالعات)۰۲۲

نفر  ١نفر دستگیر شدند كه  ٢۲ز كارگر ،روبروى مجلس حدود در تجمع رو
 .همچنان در بازداشت بسر میبرند

 طریق از کودکان کار محو به مناسب دوزادهم ژوئن مطرح شد؛ -*
 سرنوشت همزاد کار کودکان سرنوشت "/اجتماعی عدالت" استقرار
 7آنهاست ی کشیده رنج مادران و پدران

https://www.ilna.ir/fa/tags/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8
%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%AE%DB

6%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8 

 

  :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ چهارشنبهدر تاریخ روز  به گزارش خبرنگار ایلنا،
امروز دوازدهم ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است؛ شبکه یاری کودکان 

های  ای صادر کرده و در آن به برشماری زیرساخت کار به همین مناسبت بیانیه
                                                                       .استالزم برای محو کار کودکان اشاره کرده 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772508-%D9%85%D8%AD%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772508-%D9%85%D8%AD%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772508-%D9%85%D8%AD%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/fa/tags/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/fa/tags/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.ilna.ir/fa/tags/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86


ژوئن، روز جهانی مبارزه علیه کار   بار دیگر به دوازدهم»: خوانیم در این بیانیه می
به مناسبت یکصدمین سال  (ilo) سازمان جهانی کار  ایم و همزمان کودک رسیده

ده کودک کار در   توجه به اینکه امروزه از هر خود برای لغو کار کودک و با  تالش
کودکان نباید در مزارع " جهان، هفت نفر از آنان در بخش کشاورزی فعالند، شعار

 in work shouldn't (children کار کنند، آنها باید به رویاهایشان بپردازند
 ) dreams on but , fields را به عنوان شعار محوری خود برای این مناسبت

                                                                                                     .برگزیده است
، هنگامیکه اعضای سازمان جهانی ۱۲۱۲اکتبر سال  ۰۲یکصد سال پیش، در روز 

ی حساسیت  کار در اولین نشست خود، بر اساس اهمیت موضوع و به واسطه
ی کسانی نظیر  یی که در آن دوره به علت مبارزات انسان دوستانهاجتماعی باال

خانم مری جونز و دیگر همراهان معدنچیاش شکل گرفته بود، بررسی 
سال بدون  ۱۱خود، با موضوع ممنوعیت کار کودکان زیر  ۵ی شماره  نامه مقاوله

د، برای قرار داده و آن را به تصویب رسان  حضور اعضای خانواده را در دستور کار
ی  کار کودکان در عرصه گام را برای مهار گام به  اولین بار مسیر پر افت و خیزی

                                                                             .جهانی آغاز کردند که تا امروز همچنان ادامه دارد
صد سال بعد، جهان همچنان کردند که یک آغازکنندگان این مسیر، هرگز باور نمی 

و امروز هم بعد از  کشی از کودکان باشد ی خشن و غیرانسانی بهره شاهد پدیده
" کودکان نباید کار کنند، باید به رویاهایشان بپردازند"گذشت یکصد سال، شعار 

های  ست که متاسفانه به دلیل نابسامانی به حق و امید بخشی  ی نیز مطالبه
. شود ای از ابهام و ناامیدی مطرح می همچنان در هاله حاکم بر جهان امروز،

نفر از  ۰۲دانند وقتی که ثروت  چراکه طراحان این سوال، خود بهتر از همه می
ثروتمندان جهان، به تنهایی برابر با کل ثروت نیمی از فقیرترین مردمان جهان 

ولوژیک بین ها و مخاصمات ایدئ از جنگ... .تواند داشته باشد است چه نتایجی می
 -کشورها و تاثیر ویرانگر آن بر زندگی کودکان که بگذریم نوع نگرش اقتصادی 

ست که در صورت  ی امور داخلی خود، وجه دیگری اجتماعی کشورها در اداره
عدم برخورداری از ساز و کارهای عدالت محور، نه تنها قادر به پایان بخشیدن به 

شکاف طبقاتی   تر شدن باید در انتظار عمیق کار کودکان نیستند، بلکه روز به روز
کشی و استثمار در آنها  ی بهره های بیشتری از کودکان، در چرخه و غلتیدن گروه

ی خود، یعنی جایگزینی فرصت  اگر بخواهیم به شعار آرمانگرایانه .باشیم
بینیم علیرغم  جای کار برای کودکان در کشور خودمان بازگردیم، می رویاپردازی به

های غیردولتی برای کاستن  های اجتماعی صورت گرفته توسط تشکل مام تالشت
اجتماعی  –های کالن اقتصادی  گیری های و سمت از رنج کودکان کار، سیاست

                                                                               .اند کشور، مسیری معکوس را در پیش گرفته
گیرندگان و متولیان امر نسبت به ابزارهای تعادل بخش  یبندی تصمیمعدم پا

و دیگر بندهای  ۱۲۱بند   بینی شده در یابی پیش اجتماعی نظیر حق تشکل
ی قدرت در قانون اساسی کشورمان و نیز عدم پایبندی به  کننده تعدیل

منجر  سازمان جهانی کار در خصوص حقوق بنیادین کار، ۲۸و  ۸۷های  نامه مقاوله
گردیده مسیر دسترسی به ثروت و سرمایه، روندی یک سویه و از باال به پایین 

ی ثروت و سرمایه در  ترین نیروی خلق کننده پیدا کرده و در این فرایند، اصلی
کننده خود در تعادل بخشی به نظام  کشور یعنی کارگران، از نقش واقعی و تعیین

های اثرگذار، ناگزیر  نداشتن تریبون و تشکل ها، محروم مانده و به دلیل توزیع ثروت



چشم به دست تصمیم گیرندگان در مورد حقوق و دستمزدی اندک که در 
اند و   دهد باقی مانده بسیاری موارد حتی کفاف اجاره بهای منزل آنان را هم نمی

گیری از ابزارهای  جوالنگاه یکسویه، صاحبان قدرت و ثروت هر روز با بهره در این
ای نظیر قراردادهای موقت کار، سهم  عی و به ظاهر قانونی خود ساختهابدا

ی  های اجتماعی بیشتری را به ورطه بیشتری از ثروت را نصیب خود کرده و گروه
توان صحبت از پایان  در چنین شرایطی چگونه می.اند فقر و ناداری کشانده

برای آنان " ه جای کاررویاپردازی، ب"بخشیدن به کار کودکان کرد و یا آرزوی فرصت 
در ادامه بیانیه امده                                                         «را داشت؟

از سرنوشت پدران و   واقعیت امر این است که سرنوشت کودکان کار»: است
گونه که سر نوشت پدر و مادرانشان  همان. شان جدا نیست  مادران رنج کشیده
در چنین . شان جدا نبوده و نیست امعه و دیگر همنوعاننیز از سرنوشت ج

ی فقر و نابرابری در  شرایطی، بدون اندیشیدن به عوامل به وجود آورنده
ای وسیع و نیز بدون تالش برای تغییر مسیر گردش ثروت و سرمایه و  گستره

توان سخن از  توازن بخشی بر روابط نامتوازن نیروی کار و سرمایه، چگونه می
 .... ای پایان کار کودکان به میان آورد؟روی

 7کودکان کار با همبارز جهانی روز -*
#WorldDayAgainstChildLabour 

 
کودکان باید رویاپردازی کنند نه » ۰۲۱۲کودکان  کار شعار روز جهانی مبارزه با 

 میلیون  ۱۵۰در حال حاضر هنوز  آمار ترین  براساس تازه. انتخاب شده است« کار
کار  کشاورزی کودک در حوزه  ۷کار  کودک  ۱۲وجود دارد و از هر  رکودککا

 .کنند می
از جمله مناطقی است که کار کودکان در بخش کشاورزی در آن زیاد  گیالن 

 .است

 7کتحصن کارگران راه آهن نورآباد و شازند در ارا -*

 
کارگران نورآباد و شازند اراک امروز هم برای گرفتن حقوق شان دست به تجمع 

حقوق . این کارگران در سال جاری چندین بار اقدام به تجمع کرده اند. زدند
سمی کارگران و کارکنان کانال ر»فروردین ماه آنان پرداخت نشده و به گزارش 
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شرکت قراردادی جوش گستر هیچ پاسخی « نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن
  .در این رابطه نمی دهد

چند نفر از بازداشت شده گان مرتبط با اعتصاب کارگران هفت تپه   -*
 7تفهیم اتهام شدند

، چند تن از عزیزانی که در ۲۸خرداد ۰۰بر اساس خبر رسیده، امروز چهارشنبه 
تپه در بازداشت می باشند به دادگاه احضار و قرار  اعتصاب کارگران هفت ارتباط با

 .نهایی و کیفرخواست به آن ها ابالغ شد
دادگاه انقالب اسالمی تهران به ریاست  ۰۸گزارش پرونده به شعبه  بر پایه این

 .قاضی مقیسه ارجاع شد
رگران هفت تپه الزم به ذکر است که برخالف قانون این قرار تا کنون به وکیل کا

  .ابالغ نشده است
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ادامه بازداشت اسماعیل بخشی و دیگر 

کارگران در بند را محکوم کرده و خواستار آن هستیم که اسماعیل بخشی و دیگر 
کارگران و همراهان مدافع جنبش کارگری بدون هیچ قید و شرطی سریعا آزاد 

 !شوند
انال تلگرامی که مرجع رسمی کارگران هفت تپه می باشد، ما از طریق همین ک

اخبار تکمیلی در ارتباط با بازداشت شده گان را بعدا به اطالع عموم خواهیم 
 .رساند

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 ۲۸خرداد  ۰۰
 _ گردد_باید_آزاد_زندانی_کارگر#
 ماست_مسلم_حق_آزادی_کار_نان#

@syndica_7tape 

 7ندگان پتروشیمی بجنوردادامه اعتصاب ران -*

 

دومین  :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ چهارشنبهدر تاریخ روز برپایه خبر منتشره،
روز متوالی اعتصاب رانندگان پتروشیمی بجنورد در اعتراض به پایین آمدن کرایه 

 .همچنان ادامه دارد.ها

  
 7 هزار تومان ٣۶ساعت کار  سخت در قبال  ۱۹ -*
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ساعت بعد ادامه دارد و  ۱۷شود و تا  صبح شروع می ۰ساعت کاری آجرپزی از 

 .کشند کودکان بخش مهمی از فعالیت در این ساعات را به دوش می

 7 ساناز الهیاری وضعیت جسمی مناسبی ندارد -*

 
وضعیت جسمی نا مناسب ساناز اللهیاری  :است آمده منتشره خبرهای برپایه

ماه از زندانی شدن او همچنان در بالتکلیفی و  5با گذشت .در زندان اوین 
بازداشت بسر میبرد ودر آخرین گزارش و ضعیت جسمی او نا مناسب گزارش 

 تشده اس

 7عکس خبری از بندر انزلی -*

 .ان زندگی می کننددو انس انزلی بندر زیر این قایق وارونه در ساحل 

 7گرفتگی برق اثر بر کاشمری کارگر یک مرگ -*
 :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ چهارشنبهدر تاریخ روز  ایلنا، خبرگزاری به گزارش

صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار ( اشمرفرمانده انتظامی ک)ابوالقاسم باقری 
ساله حین کار با دستگاه پیکو برقی در پارک بانوان این  ۱۵یک کارگر : داشت

به همراه  ۱۱شهرستان دچار برق گرفتگی شد که بالفاصله مأموران کالنتری 
های اولیه مأموران  بررسی: وی افزود.نیروهای امدادی به محل اعزام شدند

گرفتگی  د که این کارگر هنگام کار با دستگاه پیکور برقی دچار برقحاکی از آن بو
شده است و اقدامات درمانی نیروهای امدادی نیز مثمرنتیجه نبوده و این کارگر 

فرمانده انتظامی کاشمر ضمن .متأسفانه در محل جان خود را از دست داده است
ساله برای انجام  ۱۵جسد مرد : ابراز تأسف از وقوع این حادثه خاطرنشان کرد

 .تشریفات الزم به سردخانه انتقال یافته است

 7 ، جان باخت مرگ یک کارگر در سردشت براثر سقوط از ارتفاع -*

یک  :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ چهارشنبهدر تاریخ روز برپایه خبر منتشره ؛ 
کارگر ساختمانی حین کار در طبقه سوم یک ساختمان واقع دریکی ار محالت 

دشت براثر سقوط و به علت شدت جراحت های وارد شده به جمجمه جانش سر
 .را ازدست داد
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 7دهند برخی کارگران در گرما جان می -*

771806-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

 
 ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ روزچهارشنبه تاریخ در ایلنا خبرنگار وحیدیان مریم گزارش برپایه

هر ساله وزارت نیرو و استانداری خوزستان، روزهایی از سال را به  :آمده است 
کنند، همچنین طی بخشنامه  دلیل گرمای هوا در جنوب کشور تعطیل می

شوند ولی این بخشنامه  ظهر تعطیل می ۱۰استانداری کارمندان دولت از ساعت 
آنها . شود پیمانکاری شهرداری و کارگران نفت و گاز اجرایی نمی برای کارگران

مند  آنکه از مزایای تعطیل کاری بهره حتی مجبورند روزهای تعطیل کار کنند، بی
 شوند

 :بخوانید باالمشروح گزارش مریم وحیدیان را در لینک 

چند نفر از بازداشت شده گان مرتبط با اعتصاب کارگران هفت تپه  -*
 7اتهام شدندتفهیم 

خرداد  ۰۰ چهارشنبهدر تاریخ روز کانال تلگرامی هفت تپه به پایه خبر منتشره 
تپه  چند تن از عزیزانی که در ارتباط با اعتصاب کارگران هفت :آمده است  ۸۲۰۱

در بازداشت می باشند به دادگاه احضار و قرار نهایی و کیفرخواست به  آن ها 
دادگاه انقالب اسالمی تهران به  ۰۸پرونده به شعبه گزارش   بر پایه این.ابالغ شد

الزم به ذکر است که برخالف قانون  این قرار تا .ریاست قاضی مقیسه ارجاع شد
سندیکای کارگران نیشکر  .کنون به وکیل کارگران هفت تپه ابالغ نشده است

 هفت تپه ادامه بازداشت اسماعیل بخشی و دیگر کارگران در بند را محکوم کرده
و خواستار آن هستیم که اسماعیل بخشی و دیگر کارگران و همراهان مدافع 

ما از طریق همین .!جنبش کارگری  بدون هیچ قید و شرطی سریعا آزاد شوند
مرجع رسمی کارگران هفت تپه می باشد، اخبار تکمیلی در . کانال تلگرامی که 

                                .یم رساندارتباط با بازداشت شده گان را بعدا به اطالع عموم  خواه
 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-771806


ها  چگونه مقابل تحریم/ لزوم برخورد قهرآمیز و انقالبی با رانتخواران -*
 !نباید از نئولیبرالیسم وارداتی الگوبرداری کنیم/ بایستیم؟
766214-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news 

 

  
خرداد  ۰۰ چهارشنبهدر تاریخ روز خبرنگار ایلنا، نسرین هزاره مقدم به گزارش 

های گذشته چقدر تغییر کرده است  سبد معاش خانوار در ماه  :آمده است  ۸۲۰۱
توان اقتصاد را  و مسیر دگرگونی الگوی مصرف چگونه است و درنهایت چگونه می

  ها بایستیم و به شکوفایی اقتصادی برسیم مدیریت کرد که بتوانیم مقابل تحریم
ئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار در فرامرز توفیقی ر

های گذشته و مسیر دگرگونی  رابطه با میزان تغییر سبد معاش خانوار در ماه
 :به نسرین هزاره مقدم گفته الگوی مصرف

اگر تا پیش از این اقشار مختلف درآمدی به سه دسته اقشار باال، متوسط و 
شدند، امروز دیگر این سه دسته در قالب دو دسته اقشار باال  می ضعیف تقسیم

و پایین درآمدی جا خوش کرده است و سیل به زیر کشاندن اقشار متوسط به 
مسیر افزایش قیمت . سمت اقشار ضعیف درآمدی در حال فراگیر شدن است

ها در  است و شتاب افزایش قیمت  کاالهای مصرفی چندی است شروع شده
ها  های پائین درآمدی است و این دهک شی گرفتن از سطح درآمدِی دهکحال پی

 .اند های سنگین قیمتی را از کف داده تاب مقاومت در برابر هجمه
ست که در این برهه زمانی باید از آن  این الگوی زیستی، میراث نئولیبرالیسمی

های ظالمانه  الیسم مقابل تحریمتوانیم بر مدار نئولیبر پرهیز کنیم؛ ما نمی
 .بایستیم

های  های اقتصادی دولت با برنامه با وجود گذشت این دوسال و تالقی سیاست
رسد  طور که به نظر می های دولت اجرایی نشد و آن ارزی و تحریم، عمال برنامه

راکه غول گرانی، های دولت باقی نمانده است؛ چ دیگر زمانی برای اجرای برنامه
رود که ارکان  کاهش قدرت خرید دستمزدبگیران و افزایش بهای تولیدکننده می

 .صنعت را از آن خود کند
های گسترده  دار شدن ناهنجاری های ارزی در بازار و ادامه ریشه دواندن تالطم

ت موجود به خواص ای و روابط پنهانی در واگذاری تسهیال ارزی و برخورد سلیقه
های اساسی و بنیادین را برای در  های گذشته لزوم سیاستگذاری در طول ماه

 دطلب دست گرفتن روند بازار می
 :بخوانید باالمشروح این گفتگو را در لینک 

 
 7پخش موسیقی در مدارس ممنوع شد -*

وزیر سابق آموزش و پرورش در آخرین روزهایی که : روزنامه همشهری نوشت
ای را به  ی محرمانه سکان هدایت این وزارت خانه را برعهده داشته، بخشنامه
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https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-766214


  .هرگونه موسیقی را در مدارس ممنوع کرده است مدارس ارسال و پخش
 چالش صنفی معلمان ایران : کانال   لینک

@kchaleshFI 

در برابر ساختن سد، در برابر حسین آباد سمنان، تجمع مردم  -*
 7 مجلس

 

تجمع مردم خسارت دیده حسین آباد : برپایه همراه همراه کارگران آمده است
است ،  هکالپوش جلوی درب مجلس بخاطر احداث سد غیر کارشناسی شد

خانه روستای  ۱۰۲مردم عقیده دارند که سد باعث خسارت رانش زمین به 
 تحسین آباد کالپوش شهرستان میامی در استان سمنان شده اس

 7 کشاورزی چاه یک مالکان خانواده اعضای زنجیروار شدن غرق -*

  :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ چهارشنبهدر تاریخ روز  ایلنا،خبرگزاری به گزارش 
وار پنج نفر از اهالی خاتم به دنبال زنجیره با اشاره به مرگ  «محمدرضا رحیمی»

متأسفانه این حادثه امروز در : غرق شدن در استخر آب کشاورزی، اظهار کرد
محل چاه کشاورزی داف در منطقه چاهک شهرستان خاتم برای مالکان این چاه 

در شروع حادثه، دو کودک : وی افزود.در هنگام برداشت زردآلو اتفاق افتاده است
تخر در حال غرق شدن بودند که یک مرد از این خانواده به جای تماس با در اس

نیروهای امدادی برای کمک به آنها وارد استخر شده و به دلیل عدم آشنایی با 
ی رحیمی، در ادامه نیز دو زن دیگر هم  به گفته.شود فن شنا، او نیز غرق می

آگاهی نداشتن با  متری استخر و ۵برای نجات آنها بدون درنظر گرفتن عمق 
: گفت وی.شوند شوند که آن دو نیز غرق می مهارت شنا وارد استخر می

استخرهای پلیمری بدون داشتن حصار و ایمنی کافی و همچنین عدم  متأسفانه
برخورداری از محلی برای گرفتن دست و به صورت شیب به وفور در حال ایجاد 

 .شوند یشدن است و بعضاً منجر به بروز چنین حوادثی م

https://web.telegram.org/#/im?p=%40kchaleshFI
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772717-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C


  7نژادپرستی آشکار -*

 
 .متقاضی لُر نباشد :یکی از شرایط استخدام در شرکت فوالد یزد

اهالی روستای آشنستان نسبت به وضعیت نامناسب جاده و وعده  -*
، تجمع اعتراضی برپا های توخالی مسئوالن مقابل استانداری قزوین

 7 داشتند 

 :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ چهارشنبهبه پایه خبر منتشره در تاریخ روز 
؛ جمعی از کیلومتری شهر قزوین قرار گرفته است ۱۰روستای آشنستان در 

اهالی روستای آشنستان از توابع شهرستان قزوین برای بمنایش گذاشتن 
اعتراضشان  نسبت به وضعیت نامناسب جاده و وعده های توخالی مسئوالن 

یکی از اهالی روستای .دست به تجمع مقابل استانداری قزوین،زدند
بدیل شده متاسفانه روستای ما به صندوق جمع آوری رای انتخاباتی ت:آشنستان

کند و بعد از اینکه به  به طوری که هر نماینده برای اخذ رای به روستا مراجعه می
یکی از اهالی .سپارد هایش را به فراموشی می رود، همه وعده مجلس می

باوجود : روستای آشنستان حاضر درتجمع به خبرنکار یک رسانه محلی گفت
یم اما هیچ امکاناتی در روستا اینکه ما در چند کیلومتری شهر قزوین سکونت دار

وجود ندارد و برای رفت و آمد به شهر هم باید این وضعیت را تحمل کنیم؛ وضعیت 
نامناسب روستا موجب مهاجرت بسیاری از روستاییان شده به طوری که تاکنون 

 ۱۵۲۲روستای آشنستان : وی عنوان کرد.اند خانوار به شهر مهاجرت کرده ۱۲
نفر جمعیت دارد؛  ۱۱۲۲نفر و روستای دستجرد  ۸۲۲ه آباذر نفر، روستای امامزاد

باوجود این میزان جمعیت چرا باید نسبت به وضعیت راه بی توجهی 
روستای آشنستان با وجود این میزان : ساکن روستای آشنستان ادامه داد.شود؟

جمعیت مدرسه راهنمایی ندارد و مردم مجبور هستند برای تحصیل فرزنداشان 
دچار سختی زیادی   و آمد کنند که متاسفانه با این وضعیت راه فتبه شهر ر

شوند و همین موضوع موجب مهاجرت روستاییان و ترک تحصیل بسیاری از  می
های گذشته  سال: ساکن روستای آشنستان گفت....دانش آموزان شده است

ها نیز  این روستا مدرسه راهنمایی داشت اما به علت وضعیت نامناسب راه
ها راضی نشدند که در روستا حاضر شوند و همین امر موجب شد که  ممعل

محمدی نماینده مجلس تاکنون : وی تصریح کرد.مدرسه راهنمایی تعطیل شود
تن قیر جهت آسفالت راه  ۷۲سه بار از جاده بازدید کردند و اعالم کردند که 

صندوق بودجه گرفتند اما تاکنون محقق نشده است؛ متاسفانه روستای ما به 
جمع آوری رای انتخاباتی تبدیل شده به طوری که هر نماینده برای اخذ رای به 

هایش را به  رود، همه وعده کند و بعد از اینکه به مجلس می روستا مراجعه می



یکی از رانندگان تاکسی مسیر روستای آشنستان با ....سپارد فراموشی می
ما از نظر اقتصادی سودی ندارد  این وضعیت راه برای: اعالم نارضایتی خود، گفت

و به دنبال کاری هستیم که تغییر شغل دهیم؛ بخشدار منطقه تاکنون چندین بار 
 .قول مساعدت جهت آسفالت روستا را داده اما تاکنون محقق نشده است

 7 حکم زندان آقای محمد علی زحمتکش معلم شیرابزی کاهش یافت -*

 

سال زندان  ۰تقلیل حکم  : است آمده دالتخواهع معلمان تلگرامی خبرکانال برپایه
ماه حبس در  ۸به  زحمتکش_علی_محمد#سال تبعید و جریمه ی نقدی  ۱و 

 ۰ی محمدعلی زحمتکش که در حکم دادگاه بدوی به آقا/  شیراززندان عادل آباد 
سال تبعید به شهرستان ارسنجان  ۱سال زندان به خاطر فعالیت های صنفی، و 

ماه  ۸حکم او در دادگاه تجدید نظر به . میلیون تومان جریمه بوده است ۱۵و 
 حبس کاهش یافت،

.                                                      تبرئه شدمیلیون تومان جریمه ی نقدی نیز  ۱۵سال حکم تبعید و ۱ایشان از 
@edalatxah 

 
 7هتسلط منفعت گرایی در کمک به دانشجویان سیل زد -*
 

توسط وزارت علوم به دانشجویان سیل ' اعطای وام'به ' کمک های بالعوض'تغییر 
 هزد

کشور ایران یکی از مناطق آسیب پذیر جهان از نظر بالیای طبیعی به شمار 
بروز حوادث طبیعی مخرب در مناطق مختلف  متاسفانه هر ساله شاهد. آید می

پس از . های زیادی را نیز در بر دارد کشورمان هستیم که این مسئله خسارت
بروز این بالیا زندگی تعداد زیادی از دانشجویان ساکن مناطق آسیب دیده به 

ناشی از آن تحت الشعاع قرار میگیرد و ممکن است تعداد زیادی  دلیل مشکالت
و دانشگاه را رها کرده و به منظور کمک به خانواده خود به محل  از آنها درس

 .سکونت خود بازگردند
توان به زلزله  از جمله این حوادث تلخ که در سالهای اخیر اتفاق افتاده می

کرمانشاه و سیل مخرب اخیر در مناطقی از شمال، غرب و جنوب غرب کشور 
تعداد زیادی از دانشجویان این مناطق دچار مشکل  اشاره کرد که باعث شده

وزارت علوم پس از زلزله کرمانشاه و به منظور کمک مالی به . مالی شوند
دانشجویان این مناطق، معادل هزینه یکسال خوابگاه دولتی را به حساب آنان 

واریز نمود و برای سیل اخیر نیز قرار شد تسهیالت بالعوض به دانشجویان ساکن 
طق سیل زده اختصاص داده شود که پس از گذشت مدتی این تسهیالت به منا

پرداخت وام تنزل یافت و بر اساس جدیدترین بخش نامه صندوق رفاه، دانشجویان 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%AA%DA%A9%D8%B4
https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah


برای دریافت همین مبلغ اندک وام نیز باید هفت خان رستم را طی کرده و عالوه 
وت یکی از بستگان بر پیدا کردن ضامن، گواهی میزان تخریب منزل یا گواهی ف

خود را به دانشگاه ارائه نمایند در غیر اینصورت هیچ گونه وامی به آنها  ۱درجه 
رسد دانشجویان مناطق آسیب دیده باید  تعلق نخواهد گرفت و به نظر می

مبلغی بیش از میزان وام اعالم شده از سوی صندوق رفاه را صرف محضر و رفت 
 .ل مدارک درخواستی صندوق رفاه نمایندو آمد به محل سکونت خود جهت تکمی

حال با توجه به زیان مالی و بار روانی این حادثه تلخ برای دانشجویان ساکن 
مناطق سیل زده، سوال اینجاست که چرا صندوق رفاه وزارت علوم به جای 

خت وام تر کردن مراحل پردا تالش برای رفاه حال دانشجویان، صرفا به فکر سخت
 ؟به دانشجویان است

 رکانال شوراهای صنفی دانشجویان کشو: منبع
@senfi_uni_iran  

کردوانی پدر علم کویر شناسی /  کاشت تریاک در جنگل های فارس -*
 :ایران

 
همین برخی از افراد برای در مناطق زاگرس قطع درختان حکم قتل را دارد، برای 

های جنگل پای درختان گازوئیل یا پودر اوره  خشک کردن درختان بلوط در میانه
شود و بعد به اداره منابع طبیعی  ریزند و پس از چند ماه درخت خشک می می

دانند،  دانند یا نمی اند، یا آنها می دهند که این درختان خشک شده اطالع می
ز میانشان وجود داشته باشد اما این افراد با اخذ مجوز امکان دارد ارتباطی نی

اند که این مورد نیز کشف  کنند و حتی جای آنها تریاک کاشته درختان را قطع می
 .شود شد و هر روز هم گزارش آنها به بنده مخابره می

@iranfnews 

 /است زده سیاست گیالن کار اداره :یس کانون بازنشستگان گیالنرئ -*
 ساز مسئله برایمان شاید گویند می قانونی امور به اسخگوییپ جای به

 7 شود
  :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ در تاریخ روز پنجشنبهبه گزارش خبرنگار ایلنا، 

مسائل : رییس کانون بازنشستگان گیالن در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت
اسیاست بازی صورت اجرای قانون کار در امور مربوطه به بازنشستگان گاها ب

جای  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان متاسفانه به: وی گفت.پذیرد می
که گاهی امور کامال  طوری اند، به مند باشند بیشتر سیاست زده اینکه قانون

گویند شاید  قانونی را که الزم است با یک نامه جوابگو باشند در پاسخ می
متاسفانه : ون بازنشستگان استان افزودرییس کان!ساز شود برایمان مسئله

 ۰۱شود و تاریخ پرداخت آن از  مستمری بازنشستگان به موقع پرداخت نمی
ها حاکیست دلیل انتقاد از علیزاده را  شنیده....تغییر یافته است ۰۱هرماه به 

دانند  حمایت وی از مخالفان دولت در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته می
عکس وی در لیست و پوستر مخالفان دولت برای کاندیداتوری  که حتی نام و

شورای اسالمی شهر رشت درج گردیده بود که در فضای مجازی نیز موجود 
حال باید منتظر ماند و دید عالوه بر مخالفت حامیان دولت در انتصاب .است

علیزاده به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن آیا با انتقاد 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40senfi_uni_iran
https://web.telegram.org/#/im?p=%40iranfnews
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772823-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772823-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772823-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772823-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF


های کارگری از عملکرد وی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمی  شکلت
 !برای گیالن خواهد گرفت یا خیر

 
وگو با مراد  بحران، نولیبرالیسم و انباشت سرمایه در ایران ــ گفت -*

  7فرهادپور و پرویز صداقت
https://www.radiozamaneh.com/449261 

 
و سیاست،  مراد فرهادپور و پرویز صداقت در گفتگوی زیر به رابطه اقتصاد

های داخلی و خارجی و نسبت آنها با تغییر  نولیبرالیسم در ایران، بحران
های اجتماعی  مدت و درازمدت و تحلیل جنبش اندازهای کوتاه سیاسی، چشم

های ساختاری فعلی  رفت از بحران هر دو معتقدند برون. پردازند امروز ایران می
 .بدون تغییر سیاسی ممکن نیست

@edalatxah 

 7راز کودکان مهاج« مافیای زباله»کشی  بهره -*

 
آوری شده در سال  های جمع ارزش مالی زباله: برپایه خبرمنتشره آمده است 

صاحب »یا « ارباب»میلیارد تومان بوده که بیشترین سهم را  ۰۲۱۲حدود  ۱۰۲۷
درصد از درآمد حاصل از  ۵۱،۵. رسد گردها می برد و کمترین آن به زباله می« کار

. اختصاص دارد« صاحب کار»یا « ارباب»له در بخش غیررسمی به آوری زبا جمع
درصد سهم  ۸،۲درصد است و شهرداری هم تنها  ۰۱سهم پیمانکاران حدود 

گرد به افغانستان  کودکان مهاجر زباله: یک پژوهشگر پیشنهاد کرده است. دارد
 .بازگردانده شوند

 :چوکا  کارخانه خونین و ناکام از  سرقت -*

شنیده ها حاکیست نیمه : برپایه خبر کانال تلگرامی کارگر گیالن آمده است 
و « چاقو»شب گذشته حوالی ساعت یک بامداد سارقان مجهز به سالح سرد 

ی شوند که جهت سرقت وارد م" شش دستگاه کارخانه"اسپری به سایت 
 .باهوشیاری عوامل حراست ناکام ماندند

 درگیرکارخانه  حراستبا عوامل « چاقو»سارقان هنگام فرار با استفاده از 
میشوند و ضرباتی را به یکی از نگهبانان وارد میسازند اما در نهایت توسط عوامل 

شهرک »واقع در رضوانشهرانتظامی  پاسگاهحراست دستگیر و به مامورین 
منتقل شده  بیمارستانمجروح نیز به  نگهبانو . تحویل داده می شوند« چوکا

https://www.radiozamaneh.com/449261
https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah
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 .است
دامنگیر توده های مردم، افرادی برای جمع آوری  فقرو  اقتصادی_بحرانبا توجه به 

ها و شهرکهای صنعتی می روند  کارخانهبه محوطه  آالت_آهنضایعات صنعتی و 
می  فرودستانو  محرومانبا  زحمتکشانکه موجب چنین حوادثی و درگیری 

ید نه به عنوان سرقتهایی دارد و با بیکاریاین اتفاقات ریشه در فقر و . شود
 .متداول، بلکه به مثابه بخشی از بحران اقتصادی موجود در آن تامل کرد

@gilankargar 

در ایران سرمایه داری 7 ابراهیم رزاقی عضو هیت علمی دانشگاه  -*
 7شکیالتی برای مقابله با آن بوجود بیایدپیاده شده اما نگذاشتند ت

 
کارگران برای زنده کردن ! مردم نان ندارند بخورند: ابراهیم رزاقی اقتصاد دان

 تعاونی ها دست به کار شوند
های حمایتی  توزیع سبد کاال و بسته: ابراهیم رزاقی اقتصاد دان به ایلنا گفته

مردم نان ندارند . مل تاثیری نداردها در ع هزار تومانی با این میزان از قیمت ۰۲۲
ها  بخورند و الزم است که تمهیداتی فراهم شود تا الاقل نیازهای تغذیه خانواده

 .برطرف شود
می داند در این « زنده شدن روح تعاون در کشور»وی که یکی از این تهمیدات را 

ه کار برای زنده شدن روح تعاون در کشور خود کارگران باید دست ب :رابطه گفته
باید . ها داشته باشند شوند؛ باید متشکل شوند و نظارت دقیق بر تعاونی

هایی به وجود بیاید با مشارکت کارگران، بازنشستگان، معلمان، بیکاران و  تشکل
هیئت مدیره از بین . ای که به این نیازها پاسخ بدهد بیماران ؛ با هیئت مدیره

های فساد  اعی باید انتخاب شود و راههای اجتم اعضا یعنی کارگران و دیگر گروه
در واقع برای زنده شدن روح تعاون در کشور باید . در هیئت مدیره نیز بسته شود

 .خود کارگران دست به کار شوند
https://t.me/GEtehadbaznesh 

 7 شور زندگی استخواه و سراسر  سپیده قلیان، آزادی -*

 
 
 (۲۸آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، اوین، خرداد  )

اش از زندان  در اولین تجربه. در حسرت آزادی و برابری! بیست و دو ساله است
دخترک را کتک زدند و در برابر دوربین نشاندند و او . با نهایت سرکوب مواجه شد

کردند و تا ابد زخمی عمیق بر روانش وارد کردند،  را مجبور به اعتراف علیه خود
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 ! تر از قبل خواهد شد اما نه زخمی که او را از پای اندازد، بلکه قطعا مصمم
پراکنی خود پخش  و تحت شکنجه او را از دستگاه دروغ اجباری_اعترافات# فیلم

متهم  کسی معترض نشد که نقض حقوق. اش را بپوشانند آنکه چهره کردند، بی
شده است، چون او که رقاص یا قاتِل خودی نبود که بخواهند با بلوا بر سر او 

و  نایاک# های ها یا البی افکار عمومی را از مسائل اصلی چون اختالس
 ! کنندآلترناتیوسازی و تعامالت پشت پرده، منحرف 

داری کردند و بعد او  های فیزیکی او را در سلول مردانه نگه در طول مدت شکنجه
ساعت در راه بودن با غل و  ۱۵سپس او را بعد از . را به بند عمومی فرستادند

بند به تهران و زندان اوین منتقل و پس از چند هفته به قرچک  زنجیر و چشم
به نمایشگاه مرور آثار چهل ساله ! ه دانشگاه علوم سیاسیب. تبعیدش کردند

کنند برای کسی که در اوج جوانی خود پا در راه  گمان می! جمهوری اسالمی
 ! مبارزه گذاشته و از همه چیز گذشته، تفاوتی دارد که در کدام زندان باشد

ها در او و امثال او  ل سرکوباطمینان دارم که عزمش بیشتر خواهد شد و این قبی
اش  او را به جایی فرستادند که حتی زندانیان مواد مخدری. اثر نخواهد کرد

شود حبس مواد را بکشیم خود مواد را  نمی»: که شعاری دارند مبنی بر این
 «نکشیم

 7کودکان حقوق وفعال صنفی فعال عمرانی محسنگزارش  -*

 
 کودکان_کار_لغودر حاشیه مراسم دو ساالنه ادبی بوشهر اقدام به حمایت از 

ران و نویسندگان کردیم، اما انچه قابل پیش بینی بود قشر روشنفکر و شاع
 .، در قبال دعوت ما به همراهی لبخندی زده و عبور می کردند آتشین_قلم

با همه ی قابل پیش بینی بودن اما داشت دلم می گرفت که دوست نازنینم 
  .رسید برازجانی_سیامک

  .هی کردندهمرا ایرانیو در پی آن چند نفر از جمله استاد 
 پس مطمئن شدم جمله اخر پالکارد را اشتباه ننوشته ام

 اگر نتواند دنیا را برای کودکان امن تر کند، ادبیات
 .شده است قطعمدیون درختی است که بخاطر تهیه کاغذ 

میلیون کودک کار در ایران داریم، گرچه امار  1/5میلیون کودک کار در جهان و  250
 .در ایران بیشتر از این تعداد تخمین زده میشود

@edalatxah 

ی و کارگر دیگر، جان باختند عدن طزره براثر ریزش سنگکارگر م0 -*
 7 مصدوم شد
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دو کارگر  :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ در تاریخ روز پنجشنبهبرپایه خبر منتشره ، 
های علی اکبر عجم اکرامی و محمود مومن حین کار در معدن برناکی از  به نام

ازدست دادند ویک  معادن چهارگانه منطقه طزره،براثر ریزش سنگ جانشان را
کارگرگر دیگر بنام حسینعلی الالئی بدلیل مصدومیت در بیمارستان والیت دامغان 

در جبهه کار پیشروی اکلن نوار با :،مدیرعامل البرز شرقی گفت.بستری است
متری از دهانه اکلن متأسفانه ریزش ناگهانی  ۰١۲درجه و در متراژ  ۱٦شیب 

 .سنگ، رخ داده است

 های دست خورده، آفتاب های چهرهبه پدیده کودک کار؛ نگاهی دیگر -*
 7کار کوچک

  

 

 ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ در تاریخ روز پنجشنبهخبرنگار ایلنا،  مریم وحیدیانبه گزارش 
ها تا  کار کودکان عبارت است از دستفروشی در متروها و خیابان  :آمده است 

کنند یا  های بزرگی مملو از زباله را بر دوش حمل می گردها که کیسه زباله
. ندده ها به اینسو و آنسو حرکت می ها و کوچه های بزرگ را در خیابان گاری

کنند و گاه بسیار بیشتر از  های کوچک کار می کودکانی نیز هستند که در کارگاه
دیگر همنوعان خود در معرض رفتارهای مخرب کارفرما یا خشونت فیزیکی و 

بدبختانه این پدیده چرکین در . گیرند های ارتوپدی قرار می جنسی یا بیماری
                                                                                                           .جوامع مدرن امروزی رو به افزایش نیز هست

خرداد  ۰۰آخرین آمار جهانی از پدیده کار کودکان توسط سازمان جهانی کار در 
ساله  ۱۱تا  ۵میلیون کودک ۰۵۲بیش از  ILO براساس آمار. منتشر شد ۲۷سال 

  میلیون ۱۰۲براساس همین آمار، . کنند زیر سن قانونی کار می  در سراسر جهان
وقت  میلیون کودک کار، وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام ۰۵۲نفر از 

کنند که بیشترشان  وقت کار می میلیون کودک دیگر به صورت پاره ۱۰۲هستند و 
 ۱۰۰۵۰عداد های جدید این سازمان، از این ت همینطور طبق تخمین. پسر هستند

میلیون نفر در  ۱۲۵۰. کنند میلیون کودک در منطقه آسیا و پاسیفیک زندگی می
                                                                             .میلیون کودک در امریکای التین و کارائیب هستند ۵۵۷افریقا و 

یر، هنوز آمار درستی از تعداد این های اخ به رغم تمرکز بر کار کودکان در سال
با اعالم این  (کودکان حقوق فعال) یزدانی فرشید .کودکان در ایران وجود ندارد

 توسط اعالمی آمار طبق کار کودکان تعداد ۸۵ سال در گوید؛ موضوع به ایلنا می
 کودکان این تعداد ۲۵ سال در .بود نفر میلیون نیم و یک به نزدیک ایران آمار مرکز

 نشان را عجیبی افتِ  البته که شد نفر ۸۲۲ حدود ایران آمار مرکز گزارش بقط
های فعال در NGO های مردم نهاد و به گفته فرشید یزدانی؛ سازمان«دهد می

اند اما به این دلیل که  هایی برای آمارگیری داشته حوزه کودکان کار البته تالش
از طریق جامعه مدنی نیز  اند، امکانات آمارگیری در حجم کشوری را نداشته
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حال از سوی برخی  با این. ایم به آماری در این حوزه دست پیدا کنیم نتوانسته
 ۱۲ ....است میلیون کودک کار مطرح شده ۷تا  ۰ها رقم  فعاالن مدنی در این سال

پدیده .  است خورده گره کودک کار با که ای پدیده کشور؛ در نشین حاشیه میلیون
فاصله فاحش حداقل دستمزد با . ه و همزاد پدیده فقر استکار کودک وابست

های این کودکان به دلیل  شود تا خانواده سبد معیشت خانوار و بیکاری سبب می
شان را به دل خطر  عجز و ناتوانی در تامین معیشت مجبور باشند تا کودکان

 ....ها بسپارند خیابان
 
، بشدت سول پیک نیک کارگر حین کار درمهاباد بر اثر انفجارکپ8 -*

 7 سوختگی پیدا کردند

کارگر 4  :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ در تاریخ روز پنجشنبه برپایه خبر منتشره
حین کاردر یک آپارتمان در حال ساخت واقع در منطقه موکریان مهاباد براثر 
انفجارکپسول پیک نیک دچار سوختگی در ناحیه سر و بدن شدند وبه بیمارستان 

 .دندمنتقل ش

توسط دادگاه انقالب ( کاک سوران)صدور قرار کفالت اسکندر لطفی -*
 7سنندج

 

  
کاک اسکندر لطفی به اتهام اجتماع و  : آمده است خرداد ۰۰روز چهارشنبه 

تبانی علیه نظام ، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و با شکایت اطالعات 
د که بعد از تفهیم اتهامات سپاه در در شعبه دوم بازپرسی سنندج برگزار ش

  .قاضی دستور قرار کفالت صادر نمود که با تامین آن کاک سوران آزاد شدند
 .الزم به توضیح است جمعی از فعالین صنفی مریوان ایشان را همراهی نمودند

و ( مریوان )آقای لطفی از اعضای ارشد انجمن صنفی معلمان استان کردستان 
  .های صنفی فرهنگیان ایران است بازرس شورای هماهنگی تشکل

@edalatxah 

 7 چرا اینگونه است  -*

https://web.telegram.org/#/im?p=%40edalatxah


 

هزار تومان  ۷۲۲میلیون تومان برای یک زندانی و دو میلیون و  ۵۱دولت ساالنه 
  .کند برای یک دانش آموز صرف می

 دانش آموز 03دانی یعنی ما به ازای هر زن
حاال اگر این زندانی یک معلم باشد این معادله ضریب تصاعدی میخورد و عالوه بر 

 خسارتهای مادی آسیبهای روانی و اجتماعی هم به بار میاورد
معلم و فعال صنفی منتقدی است که به جرم دلسوز بودن و  حبیبی_محمد

  !نوشتن از دردهای آموزش و پرورش زندانی است
زندانی کردن معلم، زندانی کردن اندیشه و فرهنگ یک کشور و آزردِن خاطر 

 جامعه است
 کنید_آزاد_را_حبیبی_محمد

 نیست_زندان_عدالتخواه_معلم_جای
@kahabibi 

 7حداقل سن اشتغال به کار 064مقاوله نامه   -*

 
جراست ، متعهد هر یک از اعضایی که این مقاوله نامه در مورد وی در حال ا✍

می شوند تا از سیاستی در سطح ملی پیروی نماید که هدف آن لغو کار کودکان 
به نحو موثر و افزایش تدریجی حداقل سن اشتغال در سطحی باشد که با رشد 

حداقل سنی نباید کمتر از . کامل جسمی و فکری جوانان تناسب داشته باشد
 .سال باشد 75متر از پایان دوره تحصیل اجباری و یا درهر صورت ک

هزار  ۹۶۶های مردم برای ماهی  ساعت توانبخشی در خانه ۹ -*
                                                                   7ناهار های سفره کنار "بیماران به خدمات ارایه!تومان

772168-https://www.ilna.ir/fa/tiny/news    

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C
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خرداد  ۰۰ در تاریخ روز پنجشنبهبه گزارش نسرین هزاره مقدم ، خبرنگار ایلنا ، 

 ۷۲۲برای ماهی « طرح توانبخشی مراقبین در منزل»زنان :آمده است  ۸۲۰۱
. روند روند؛ حتی گاه از شهر به روستا می هزار تومان از این خانه به آن خانه می

گوشه شهر و حتی در روستاهای دور و نزدیک به  در گوشهها که  بین این زن
کنند، هیچ تمایزی از نظر  روند و معلوالن آنها را تیمار می های مردم می خانه

اند فقط مدرک دیپلم  شوند؛ به آنها گفته مدرک تحصیلی و سطح سواد قائل نمی
ترین مولفه شغلی برای هر  و اما دستمزد؛ مهم ....شما برای ما مهم است

کارگر؛ مریم دستمزد ماهانه خود را بسیار کمتر از بخور و نمیر توصیف 
 ساعت ۸ روزی شود می که مریض تا ۲ برای کنم، می کار من که مرکزی»کند می
 از مقداری البته که دهد می ما به تومان هزار ۲۵۲ ماهانه روز، پنج ای هفته و کار
 ماه هر آخر تومان هزار ۲۲۲ از بیشتر چیزی واقع در شود؛ می کسر بیمه بابت آن

 پرداخت کامل مان بیمه و هستیم اجتماعی تامین بیمه البته !آید نمی گیرمان
 ...«.شود می

 :بخوانید باالک مشروح گزارش را در لین

، جان متری 30یک کارگر جوان درفراهان بدنبال سقوط در چاه   -*
آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ در تاریخ روز پنجشنبهبرپایه خبر منتشره ، 7 باختند 

آباد و روستای ضیاآباد از توابع  یک کارگر جوان در حد فاصل روستای شیرین:
سقوط .متری جانش را ازدست داد 15 شهرستان فراهان بدنبال سقوط در چاه

متر در اطراف یک روستا از توابع  15یک کارگر جوان به داخل چاهی به عمق 
براساس گزارش محل حادثه موتورخانه آب .شهرستان فراهان، مرگ وی را رقم زد

کشاورزی بود که به گفته افراد حاضر در محل حادثه، باالبر برقی که کارگر جوان 
متری عمق چاه به  75وسیله آن به درون چاه رفته بود در فاصله  ر بهبرای انجام کا

 .یکباره دچار نقص فنی شد و این کارگر به درون چاه سقوط کرد

آخرین نامه علیرضا شیرمحمدعلی زندانی سیاسی مقتول درزندان  -*
  7تهران بزرگ ،فشا فویه

   
 

ر صورتی كه اگر باب میل چگونه صدای اعتراضمان را از اين حصار خارج كنیم د



كنند،  از انتشار آن امتناع می( ها نباشد همان به ظاهر ناجی)ها  برخی رسانه
اند كه حامی مردم به ويژه طبقه كارگر  هایی كه در بوق و كرنا كرده همان جريان

ها به خاطر منافع خودشان كارگران را ناديده  هستند اما در خیلی از موقعیت
 .اند گرفته
اما چرا ما . ايم نه غارتگر ايم نه قاتل بوده طلبی راهی زندان شده خاطر حقما به 

که افكار و  شايد به خاطر این! اند؟ ارزش كنار گذاشته را همچون موجودی بی
اند  مطالباتمان همسو با منافع فالن حزب و رسانه نبوده و یا از ما حمايت نکرده

طلبی بیش  نیم و شايد اصالحچون در آينده ممكن بوده از ايشان تبعیت نك
 .اند نیستند كه نقاب ناجیان را بر چهره زده

برد ولی ناجیان  قريب به دوماه است برزان محمدی در اعتصاب غذا به سر می
برزان . اند دروغین كوچكترين تالشی برای پوشش دادن اقدام اعتراضی او نكرده

اين . عتصاب کرده استبه خاطر اعتراض به اوضاع افتضاح زندان تهران بزرگ ا
زندان برای نگهداری مجرمین يا متهمین عقیدتی سیاسی نیست و نگهداری ما 

 .در اين زندان غیرقانونی صورت گرفته است
حال فالن خانم يا آقای دور از خطر پشت تریبون حرف از برابری و نافرمانی مدنی 

اند؟ فقط  چه كرده زنند خود در اين راه زند، اين اشخاص كه دم از مبارزه می می
هايشان اعتبار و بیننده جذب  های من وشما برای شبكه توانم بگويم با فعالیت می
 .كنند می

كه به خاطر شنیده شدن  بینم گمنام و ساكت باقی بمانم تا اين من بهتر می
ام و  ام زندانی شده من برای عقیده. فرياد اعتراضم به هر خفت و خاری تن دهم

ها به هیچ عنوان به نفع اينان تغییرش  تر شدن در اين رسانهحاال به خاطر تی
 .نخواهم داد

تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدهللا  نسبت به عدم  -*
 7 ، همچنان ادامه دارد پرداخت حقوق وحق بیمه

 

کارگران :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ در تاریخ روز پنجشنبهبرپایه خبر منتشره ، 
عبدهللا  در ادامه اعتراضاتشان نسبت به عدم پرداخت حقوق  شهرداری کوت

وحق بیمه،دست به تجمع مقابل استانداری خوزستان ودفتر یک بهارستان 
کارگران معترض با درب بسته استانداری بدلیل تعطیالت آخر .نشین از اهواز زدند

ی و هفته  و عدم حضور علی ساری نماینده مجلس از حوزه اهواز، حمیدیه، باو
از هفتم کارون روبروشدندقابل یاد آوری است که کارگران شهرداری کوت عبدهللا  

خردادماه سال جاری دراعتراض به عدم پرداخت حقوق دست از کار کشیده 
وطی دهفته گذشته بارها دست به تجمع مقابل استانداری این مرکز قدرت .اند

ن تجمع کننده در گفت و گو پیش ازاین یکی از کارگرا.دولتی در خوزستان زده اند
کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدهللا با : با خبرنگار رسانه ای بیان کرد



مشکالت مالی بسیاری مواجه هستند حقوق پرداختی کفاف زندگی ما را 
پیمانکار : وی ادامه داد.شود دهد اما همان حقوق نیز به موقع پرداخت نمی نمی

 ۱۲رداخت کرده و از حقوق اسفندماه تنها حقوق بهمن ماه سال گذشته را پ
  میلیون ریال علی الحساب برای ما واریز شده اما ما خواستار پرداخت تمام حقوق

 .....معوق هستیم

جمعی از پرستاران کشوردراعتراض به عدم اجرای قانون  -*
توجهی عجیب مسئوالن و تعیین  گذاری خدمات پرستاری و بی تعرفه

، نامه شرگاده زیر را گویی به خواسته هایشان ضرب العجل برایپاسخ
 7انتشار دادند

http://kargarnews.ir/fa/pages/?cid=39078 

  

خرداد  ۰۰پنجشنبه  پنجشنبه روز تاریخبرپایه گزارش منتشره در سایت کارگر نیوز 
ای سرگشاده خطاب به معاون  پرستاران در نامه جمعی از :آمده است  ۸۲۰۱

پرستاری وزارت بهداشت، از شرایط خود انتقاد کرده و به بیان مطالبات خود 
 . پرداختند

متن این نامه که رونوشت آن برای مقامات مسئول ارسال شده، به شرح زیر  
 : است

ن صنفی با رساند، پیرو جلسه حضوری نمایندگان فعاال احتراما به استحضار می 
سرکار عالی در سال گذشته، متاسفانه تاکنون آثار مشهودی مبنی بر برطرف 

لذا خواهشمند است . شدن موانع خدمتی جامعه شریف پرستاری دیده نشده
جهت تنویر افکار عمومی پرستاری، نتایج اقدامات انجام گرفته در موارد ذیل 

که خواسته جمعیت  های ذیل تشریح و هرچه فوری در جهت اجرای خواسته
باشد به عنوان باالترین مقام اجرایی در  دویست هزار نفری پرستاری کشور می

 . حوزه پرستاری اقدام گردد
 : مهمترین خواسته

المطالب خواسته این صنف باید  گذاری خدمات پرستاری به عنوان ام قانون تعرفه
مان نظام پرستاری و نامه اجرایی آن توسط ساز در اولین زمان ممکن اجرا و آئین

 . وزارت بهداشت نوشته و در برنامه بودجه سال بعد این وزارتخانه آورده شود
  : سایرموارد

روز شدن پرداخت  کاری و کارانه و به حذف قاصدک و جدا شدن اضافه  -۱
کاری و محاسبه کارانه به روش نظام نوین با افزایش سهم غیرپزشکان و  اضافه

http://kargarnews.ir/fa/pages/?cid=39078


رستاران مانند پزشکان به عنوان زیرساخت اجرای جدا شدن سهم صندوق پ

 .تعرفه گذاری

تعیین تکلیف تبدیل وضعیت همکاران قراردادی، پیمانی، شرکتی و با وجود نیاز  -۰
 بسیار به خدمات ایشان

ای به سازمان نظام پرستاری بر اساس مصوبه  واگذاری سریع صالحیت حرفه -۰
نامه آن به طوری که ابزاری  ح آیینگذاری و شخص وزیر و اصال ی شورای سیاست

 .کارگیری نیروهای پرستاری باشد برای کنترل و رعایت شرح وظایف و نحوه به

 جهت کم کردن بارکاری پرستاران... کارگیری نیروهای اداری مانند منشی و به -۱

ها از  ها و برای تمام گروه وری در تمام دانشگاه اجرای صحیح قانون ارتقای بهره -۵
ها و پیگیری اجرای آن برای همکاران در مراکز خصوصی و  له همکاران فوریتجم

 ...نیمه خصوصی و

آور برای تمام  اجرای صحیح قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان -۲
های پرستاری و اطاق عمل و بیهوشی و حذف آیین نامه وزارت بهداشت  گروه

سابقه کار برای  ۰۵سال برای مردان و محدودیت  ۵۵مبنی بر  شرط سنی 
  .بانوان

ایجاد تسهیالت مناسب جهت ارتقای همکاران بهیاری به پرستاری، مامایی،  -۷
 ...اتاق عمل و

ها واصالح نحوه انتخاب مدیران پرستاری  ایجاد معاونت پرستاری در دانشگاه -۸

 .براساس شایسته ساالری

امه تحصیل در ها برای اد حذف محدودیت همکاران بیهوشی و سایر رشته -۲
 .های پرستاری ارشد تمام رشته

های  های دولتی و کنترل و نظارت بر بخش حذف اضافه کار اجباری در بخش -۱۲
 .خصوصی جهت کنترل سقف اضافه کار

های مردم به  خواسته پرستاران با توجه به گرانی دالر و کاهش سرمایه -۱۱
 .است« لیون تومانیک شیفت موظف پنج می»نصف کف حقوق یک پرستار برای 

های دولتی  العاده ویژه برای پرستاران شاغل در بیمارستان برقراری فوق -۱۰
  .کنند مانند کارکنان ستاد که هم اکنون دریافت می

استخدام پرستاران با توجه به اهمیت این حرفه و لزوم حفظ امنیت شغلی  -۱۰
 .به صورت استخدام پیمانی باشد

های مشروح این  یان حرفه پرستاری و تامین خواستهلزوم توجه به دانشجو -۱۱
 .صنف در نشست با شورای مرکزی دانشجویی سازمان نظام پرستاری

پرستاران بخش خصوصی از امنیت شغلی مناسب برخوردار شده و توسط  -۱۵
دارد  در پایان اعالم می.سازمان نظام پرستاری مورد کنترل کیفیت قرار بگیرد



به هیچ عنوان اهل تهدید نبوده، لیکن کاسه صبر پرستاری جامعه صبور پرستاری 
توجهی عجیب مسئوالن لبریز  عدالتی و نیز بی سازی و بی از این همه حاشیه

هایی از اراده  معاونت پرستاری  شده است و در صورتی که تا پایان خرداد نشانه
س گیرندگان در حوزه سالمت در تالش برای حل مشکالت احسا و دیگر تصمیم

گر در پیگیری مطالبات خواهد نکند علیرغم ذات صبورش ناچار از اخذ تصمیماتی دی
 .بود

کارگر بشده  6کشته و  0،  در حادثه ریزش ساختمان در زنجان -*
  7زخمی شدند

کارگر 0 :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰بر پایه خبر منتشره در تاریخ روز پنجشنبه 
درمنطقه وحیدیه شهر زنجان براثر ریزش حین کارگودبرداری در ساختمانی واقع 

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای در این رابطه  .آوار کشته و زخمی شدند
عصر امروز بر اثر ریزش ساختمانی در یکی از : پزشکی استان زنجان گفت

: وی افزود.نفر دیگر مصدوم شدند ۰مناطق شهر زنجان یک نفر جان باخت و 
حادثه به علت احتمالی گودبرداری و ریزش آوار باعث  بررسی ها نشان می دهد

ساله به علت شدت  ۱۰مصدومیت سه نفر کارگر شده است که یک نفر آنان مرد 
آسیب تحت احیا قلبی ریوی به بیمارستان ولیعصرمنتقل شد اما تالش ها جواب 

ساله به  ۵۵و  ۰۲مصدوم  ۰: این مسئول خاطر نشان کرد.نداد و وی جان باخت
ز تخصصی و فوق تخصصی آیت هللا موسوی زنجان منتقل شدند و بنا بر مرک

گزارش های واصله وضعیت آنان تا حدودی مناسب گزارش شده و تحت درمان 
 .های الزم قرار دارند

 !چهل و یک روز از سرکوب روز جهانی کارگر میگذرد -*

 
تمام اقشار روزی که : به نوشته کانال تلگرامی معلمان عدالتخواه آمده است 

جامعه، متحد با کارگراِن تحت استثمار، مقابل مجلس تجمع کردند تا نارضایتی 
اما مانند همیشه با برخود . خود را از وضعیت اقتصادی و معیشتی ابراز کنند

 .امنیتی ماموران حکومتی مواجه شدند
در میان تجمع گسترده که تمام شرکت کنندگان با شجاعت صدای اعتراض خودرا 

در این . گوش حکومت مستبد و خودکامه رساندند، تعدادی بازداشت شدند به
 تن از این افراد  4بین تعدادی به قید کفالت ازاد شدند اما تا این لحظه 

 امیری_مرضیه#
 رنگریز_عاطفه#
 صمیمی_کیوان#

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87_%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C


 ناجی_ندا#
 53روز برای عاطفه رنگیزی دو قرار کفالت  43بعد . چنان بازداشت هستند هم

میلیونی صادر کردند که به علت تامین ننمودن فیش کسر حقوق،  13میلیونی و 
ها حاکی از آن است که قرار بازداشت  همچنان در بازداشت بسر میبرد و شنیده

  .ماه دیگر تمدید کردند سه نفر دیگر را یک
@daneshgah_ma 

7در برابر مجلس اسالمی   راخوان ه ف جمع ب -* ت  

 

تا پایان دادن به : ت به نوشته کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران آمده اس
هر گونه فشار و تهدید علیه فعالین ومعترضین معیشتی ونیز توقف گرانی و تورم 
، افزایش فوری دستمزد ها در حد تامین یک زندگی توام با آسایش و آرامش، به 

 ".نشست  اعتراض جمعی خود بطور منسجم ادامه داده واز پای نخواهیم
 "شورای بازنشستگان ایران "

@Shbazneshasteganir 

 /کنند؟  المللی از کار کودکان استفاده می های بین کدام کمپانی -*

برندگان از کودکان  مایکروسافت، اپل، نستله و مالبورو در فهرست بهره

 7کار

 
  :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ در تاریخ روز پنجشنبهایلنا،  خبرگزاری به گزارش

برای دوازدهم ژوئن امسال این  ( ILO)المللی کار  شعار سازمان بین
 .ویاهایشانر جز کنند، کار ای زمینه هیچ در نباید کودکان :است

رسد تا تحقق جهانی این شعار راه درازی در پیش است؛ سازمان  اما به نظر می
را روز جهانى مبارزه با کار کودکان اعالم  ۰۲۲۰المللى کار دوازدهم جون سال  بین
هاى کارگرى و فعاالن مدنى و  ها، برخى از کارفرمایان، سازمان دولت. کرد
اند، تا وضعیت کار  ر جهان از آن استقبال کردهها إنسان از سراس چنین میلیون هم

کودکان را برجسته کرده و هر آنچه که در توان دارند را براى کمک و رهایى این 
این سازمان، هفده سال پس از آن، . کودکان انجام داده، و به عرصه عمل درآورند

ار کودکان اهداف توسعه پایدار که تعهدى جهانى و الزام آور براى پایان دادن به ک

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://web.telegram.org/#/im?p=%40daneshgah_ma
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shbazneshasteganir
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772885-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772885-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772885-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772885-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1


و هر عضو این کنوانسیون را موظف به ( SDGs)شد را به آن اضافه کرد  شامل مى
کردن و پایان دادن به بدترین شکل کار کودکان  کن اقدامات فورى و مؤثر براى ریشه

رسد همچنان کار کودک ادامه دارد؛ نه تنها در  اما به نظر می.را همراه داشت
 73المللی کار، نام  ی و زیرزمینی بلکه سازمان بینهای خانگ ها یا کارگاه خیابان

                                                         .کنند المللی را منتشر کرده که از کار کودکان استفاده می کمپانی برجسته بین
 :ها به شرح زیر است نام این کمپانی

 Nestle نستله
 H&M  ام و اچ

 Morris hilip(P Marlboro) مالبورو
 Microsoft  مایکروسافت

 Direct Sport  دایرکت اسپورت
 Tobacco American British تنباکو امریکن بریتیش

 Apple اپل
 Look New  لوک نیو
 International Tobacco Japan  تنباکو اینترنشنال ژاپن

 

فرستادن  زندانیان امنیتی به فشافویه  ؛ یکی از وکالی دادگستری -*

  7بیه آنان استتن
پایان زندگی : به نوشته کانال تلگرامی شورای بازنشستگان ایران آمده است 

  !برای علیرضا شیر محمدعلی خیلی زود رقم زده شد
 قتل، مرگ تدریجی و محرومیت سهم انسانهای عدالتخواه در زندان 

  .مرخصی و خدمات ویژه هم سهم اختالسگران
سایه ای که تحمل . و بیداد سایه افکنده استبه هر جا نظر بیندازی تبعیض 

 .ناپذیر است
 است_محکوم_قتل_زندان#

@Shbazneshasteganir 

 7است افتاده تاخیر به سپاهان مانسی کارگران مزد ماه دو -*

 

  :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ در تاریخ روز پنجشنبهایلنا،  خبرگزاری به گزارش
کارگر در  ۵۲۲صورت مشخص حدود  به: منابع کارگری در سیمان سپاهان گفتند

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%84_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Shbazneshasteganir
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772925-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


کارخانه سیمان سپاهان مشغول کارند که در دو ماه گذشته مطالبات مزدی آنها 
آوری کارشان و  این کارگران در خصوص سخت و زیان. استپرداخت نشده 

نامه مشاغل سخت و  شمولیت در بازنشستگی پیش از موعد مطابق با آیین
ها و  نتیجه ماندن پیگیری این کارگران از بی.برند آور در بالتکلیفی به سر می زیان

روز یک  مدیران شرکت هرچند: ادامه بالتکلیفی خود خبر دادند و در ادامه گفتند
دهند اما تاکنون این وعده عملی  ای را می بار قول پرداخت مطالبات مزدی و بیمه

تنها خواسته کارگران این کارخانه این : این کارگران اظهار داشتند.نشده است
شان  شان هرچه زودتر پرداخت شود و بحث سختی کار شغل است که مطالبات

دلیل از نماینده و فرماندار خواهش به همین . بندی برسد تر به جمع هرچه سریع
نماینده مردم مبارکه در )زهرا سعیدی .کنیم به این موضوعات رسیدگی کنند می

  :گفت ها رسانه سایر با اشاره به مشکالت کارگران این کارخانه به( مجلس
مدیرعامل فعلی سیمان سپاهان با وجود بحران یا مشکالت در روند کارخانه هنوز 

به گفته .نتوانسته با مسؤوالن شهرستان ازجمله نماینده ارتباط الزم را برقرار کند
وی، مدیرعامل فعلی کارخانه سیمان سپاهان باتوجه به پذیرش این مسؤولیت 

گیری صحیحی در خصوص امورات کارخانه داشته  تصمیم ریزی کند و  باید برنامه
 .باشد که مشکالت کارگران حل شود

 فروردین ۶۱ از شیری فرحناز / شود؟ نمی ابالغ کار اداره رای چرا -*

 !است منتظر

  

  :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ در تاریخ روز پنجشنبهایلنا،  خبرگزاری به گزارش
رحناز شیری، اولین زن راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مدتهاست که در ف

فروردین ماه سال جاری، رای  ۰۱او از . حال دوندگی برای بازگشت به کار است
دیوان عدالت برای بازگشت به کار را در دست دارد اما همچنان در انتظار ابالغ 

گوید؛  های مدام خود می ز دوندگیاو ا.این رای توسط اداره کار استان تهران است
از اینکه به هر دری زده تا او را به سر کار بازگردانند؛ از اینکه اداره کار، در اجرای 

هاست که تعلل  رای باالترین جایگاه دادرسی مملکت یعنی دیوان عدالت، ماه
آقای شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه : گوید شیری می.کند می

دستور پیگیری پرونده من و ابالغ   تماعی، نگاه مثبتی به موضوع من دارد واج
تر این کار را  رای را داده است؛ امیدوارم مسئوالن اداره کار تهران هرچه سریع

 بازگشت برای عدالت دیوان مثبت رای آیا :او یک دغدغه اصلی دارد.انجام دهند
اننده اتوبوس شرکت واحد بوده، حاال این خانم که اولین ر!نیست؟ کافی کار به

فقط یک آرزو دارد؛ بازگشت به کار؛ البته نه الزاماً به عنوان راننده بلکه حاضر 
 رضایی پروانه.است یک کار دفتری انجام دهد؛ اما به سر کار خود بازگردد

واخر اردیبهشت ماه؛ در رابطه ا (تهران استان اجتماعی رفاه کارو تعاون، مدیرکل)

https://www.farsnews.com/isfahan/news/13980322001251/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.com/isfahan/news/13980322001251/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772982-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772982-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


حتما به موضوع ایشان رسیدگی خواهد شد؛ : فرحناز شیری گفت با پرونده
ام تیمی از کارشناسان تشکیل شود و پرونده ایشان را رسیدگی  دستور داده

وی در پاسخ به این سوال که .کنند و هرچه زودتر تکلیف ایشان مشخص شود
االجراست،  ایشان رای دیوان عدالت را در دست دارند و این رای البد الزم

حاال شیری همین را .مطمئن باشید حقی از ایشان ضایع نخواهد شد: گوید یم
 ضایع نشود؛ فقط همین« زن کارگر»خواهد؛ اینکه حقی از او به عنوان یک  می

، یک کارگرمرکز پرورش ماهی سفیدبرگ جوانرود براثر برق گرفتگی -*
 7 جان باخت  

یک  :آمده است  ۸۲۰۱د خردا ۰۰ به پایه خبر منتشره در تاریخ روز پنجشنبه
کارگرمرکز پرورش ماهی سفیدبرگ جوانرود براثر برق گرفتگی جانش را ازدست 

منابع خبری محلی هویت این کارگراهل ریجاب کرمانشاه را امیر پاالنی .داد
 .گزارش کردند

 تونل ریزش حادثه درباره شرقی البرز معدن عمومی روابط توضیحات -*
 7برناکی

 

 :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ در تاریخ روز پنجشنبهایلنا،  خبرگزاری به گزارش
: سنگ البرز شرقی به شرح زیر است متن توضیحات روابط عمومی شرکت زغال

در ( خردادماه ۰۰مورخه )صبح روز پنجشنبه  ۱۱رساند ساعت  با آگاهی می
کار پیشروی گانه معدن زغال سنگ طزره در جبهه  ۱معدن برناکی از معادن 

ریزش ناگهانی ( متری از دهانه اکلون ۰۱۲متراژ )درجه  ۱۲اکلون نوار با شیب 
سنگ البرز شرقی  سنگ تعداد سه نفر از کارگران پیمانکاری شرکت معادن زغال

اکبر عجم  علی»، «محمود مومن»  های نام به« شیخ»تحت مدیریت آقای 
که بالفاصله با اعزام تیم دچار حادثه شدند « علی الالیی حسن»و « اکرامی

رسانی به مصدومان و انتقال آنها به بهداری منطقه  امداد و نجات، نسبت به کمک
و متعاقبا همراه با تیم پزشکیاری به بیمارستان والیت دامغان اقدام 

های  رغم تالش متاسفانه طبق گزارش بیمارستان والیت دامغان و علی.شد
اکبر عجم اکرامی فوت کرده و نفر سوم  و علیصورت گرفته، آقایان محمود مومن 

از طریق   گزارش تکمیلی. تحت درمان و از شرایط بحرانی خارج شده است
 .مراجع دیربط اطالع رسانی خواهد شد

سازی پارس نسبت به افزایش  کارگران نگهبان کارخانه ماشین -*
 7  ، اعتراض کردندساعت کاری بدون پرداخت حق اضافه کاری

http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=43011 

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/773016-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/773016-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/773016-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9%DB%8C
http://www.kargarnews.ir/fa/pages/?cid=43011


 

 :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ تاریخ روز پنجشنبهدر برپایه گزارش کارگر نیوز؛
سازی پارس اعتراضشان را نسبت به افزایش  کارگران نگهبان کارخانه ماشین

کارگران نگهبان .اخت حق اضافه کاری،رسانه ای کردندساعت کاری بدون پرد
در گفتگو ( تهران پارسراه  سه)کارخانه ماشین سازی پارس واقع  در شرق تهران 

این در . ساعت در روز خبر دادند ۱۵از افزایش ساعت کاری خود تا همواره 
 قانون کار در شرایط عادی ارجاع کار ۵۲ست که به گفته آنها طبق ماده  حالی

درصد اضافه بر مزد هر ساعت  ۱۲اضافی به کارگر باید با موافقت کارگر و پرداخت 
رسد، در ادامه  نفر می ۲این کارگران که تعدادشان به .کار عادی صورت بگیرد

 ۱۰های  قبل از اردیبهشت ماه سال جاری به صورت چرخشی در شیفت: گفتند
از آن تاریخ به بعد ما هر  ساعت استراحت مشغول کار بودیم اما ۰۱ساعت کار و 

شب یکسره باید در محل کار حاضر شویم اما برای این کار  ۲صبح تا  ۲روز از 
ما طبق قانون کار با افزایش . کنند اضافی به ما مزد روز عادی را هم پرداخت نمی

این یعنی کارفرما برای . مزد سال جاری حدود دو میلیون دریافتی حقوق داریم
هر : یکی از کارگران گفت.کند دهیم، مزدی پرداخت نمی نجام میکاری که ا اضافه

سال سابقه کار وقتی برای پیگیری این موضوع با مسئوالن  ۰۲یک از ما با 
توانید با شرایط  شنویم که اگر نمی کنیم، در پاسخ می کارخانه صحبت می

می در هیچ حک: این کارگر گفت....کارخانه کنار بیایید، از کارخانه خارج شوید
گوییم چرا  وقتی می. مان به ما ابالغ نشده است ارتباط با تغییر ساعت کاری

گویند  کنید تا کارگران نگهبان تکلیف خودشان را بدانند، می قرارداد را امضا نمی
 ۲تا  ۲مان  ساعت کاری: یک کارگر دیگر نیز اظهار داشت.این کار غیرقانونی است

. ماند کنیم رمقی برایمان نمی میساعت کار مداوم  ۱۵وقتی . شب است
ساعت  ۰۲رسید االن به  ساعت می ۱۰۲مان که پیش از این به حدود  کاری اضافه

به خانه ۱۰شود؛ ساعت  شب کار تعطیل می ۲وقتی . کاهش یافته است
صبح راهی ۱شویم و مجبوریم ساعت  روز بعد هم ما شیفت صبح می. رسیم می

 .....خوابیم ساعت می۱یعنی کال . کارخانه شویم

 و کشته طزره معدنچی سهسنگ؛ بر اثر ریزش تونل معدن زغال -*
 7شدند مجروح

 
 :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ درتاریخ روز پنجشنبه به گزارش خبرنگار ایلنا،

ین کار در تونل حوالی ساعت یازده، سه کارگر واحد زغال سنگ البرز شرقی ح
برپایه این .اکلون نوار برناکی معدن طزره بر اثر ریزش تونل دچار حادثه شدند

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772995-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B2%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/772995-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B2%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


 ۱۲حدودا « علی عجم»و « محمود مومن»اطالعات هویت کارگران کشته شده 
از قرار معلوم تنها کارگر جان بدر برده این حادثه که هویت .ساله اعالم شده است

د و نجات سریع به بیمارستان والیت او مشخص نیست از سوی عوامل امدا
در خصوص این حادثه یکی از کارگران شاغل در معدن .دامغان اعزام شده است

کارگران حادثه دیده با سوابق دو تا سه ساله : زغال سنگ طزره به ایلنا گفت
تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری مشغول کار بودند که صبح امروز حین کار در 

تونل برناکی در اثر سقوط سنگ از سقف تونل دچار  واحد تعمیرات پیشروی
اند و نفر سوم نیز وضیت وخیم  حادثه شده که دو نفرشان تا این لحظه جان باخته

 .دارد

 7 جان باخت  براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامیی دیگر  کولبر -*

یک :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۰ به پایه خبر منتشره در تاریخ روز پنجشنبه
زاده مورد شلیک مستقیم  راهل روستای زلی بانه، بنام محمد حسینکولب

 .نیروهای نظامی قرار گرفت وجانش را ازدست داد

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در اعتراض به تداوم بازداشت  -*
 7دستگیرشدگان روز جهانی کارگر

 ۸۲۰۱خرداد  ۰۱ معهدر تاریخ روز ج برپایه خبر کانال تلگرامی اتحادیه آداد کارگران
عاطفه رنگریز، ندا ناجی، مرضیه امیری و کیوان صمیمی که همراه  :آمده است 

با کارگران و بازنشستگان در تجمع مقابل مجلس در روز یازدهم اردیبهشت 
قرار بازداشت کیوان صمیمی و . دستگیر شدند هنوز در بازداشت به سر میبرند

ند و بازپرس پرونده به بهانه های واهی قرار مرضیه امیری را یکماه تمدید کرده ا
جرم .کفالت عاطفه رنگریز را نمی پذیرد و وضعیت ندا ناجی هم در ابهام قرار دارد
این افراد تنها و تنها شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و اعتراض به فقر و 

مگر کارگران و بازنشستگان و . فالکت تحمیل شده به اکثریت جامعه است
ویان شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر چه جرمی مرتکب شده اند دانشج

که این چنین باید مورد برخورد قهرآمیز قرار گیرند؟فرزندان ما کارگران که اکنون در 
دانشگاه ها و مدارس مشغول به تحصیل اند بخشی از یک طبقه عظیم 

تحمیل شده اجتماعی هستند که مستقیماً تحت تأثیر تمامی بی حقوقی های 
به ما قرار دارند و تنها افق و دورنمایی که برایشان متصور است گرفتار شدن در 

مافیای ثروت و قدرت تمامی ثروتهای جامعه که .گرداب فقر و بیکاری است
دسترنج مستقیم ما کارگران است را از طریق اختالس های کالن و رانتخواری 

گر با تحمیل تورم و گرانی و سازمانیافته در اختیار گرفته و از سوی دی
دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر عمالً کشور را به سوی فروپاشی اقتصادی 

جامعه پیش می برد و تمامی زیرساختهای تولیدی و صنعتی را با واگذاری به 
                                                                                                      …کارگران و همسرنوشتان......مافیای خصوصی به ورطه نابودی کشانده است

عاطفه رنگریز، کیوان صمیمی، ندا ناجی و مرضیه امیری با قرار گرفتن در کنار ما 
کارگران و دفاع از خواست و مطالبات اکثریت جامعه، شرافت جامعه را نمایندگی 

اعی همواره با اتحاد و حمایت از کارگران دانشجویان و فعالین اجتم. کرده اند
بخشی از تالش و مبارزه علیه سرمایه داران و چپاولگران دسترنج ما کارگران 

ده ها سال . بوده اند و به همین جهت مورد دستگیری و زندان قرار گرفته اند



است که کارگران در سراسر جهان روز جهانی کارگر را گرامی میدارند و با برپایی 
راضات و تظاهرات به طرح مطالبات خویش اقدام میکنند اما در ایران همواره اعت

کارگران بخاطر گرامیداشت این روز مورد وحشیانه ترین سرکوب ها قرار میگیرند و 
دستگیر و زندانی میشوند و در روز جهانی کارگر امسال نیز قریب به پنجاه نفر از 

ر شده و هم اکنون برای همگی آنها کارگران و دانشجویان و بازنشستگان دستگی
 ....پرونده قضائی در جریان است و در معرض صدور احکام زندان قرار دارند

 گیالندر  گورستاناز  سرقت/ تکمیلی خبر -*

 
که تا چند  خشکبیجار شهر : ده است برپایه خبر کانال تلگرامی کارگر گیالن آم

سال پیش تقریبا عاری از سرقت بود، در سالیان اخیر باتوجه به وضعیت وخیم 
هایی در ساختمان های در حال ساخت و همچنین ویال  دزدی اقتصادی شاهد 

  .های مسکونی است
 شهروندان شهر رسیده و گویا عالوه بر  آرامستان ها به  سرقت اینبار دامنه 

 !ب اموال باالی سر مزار خود باشندشده نیز می بایستی مراق فوت افراد 

 !سرکوب و ارعاب علیه فعالین زنان را پایان دهید -*
 

با  ۲۸اردیبهشت  ۲از : برپایه خبرمنتشره در شبکه های مجازی آمده است 
در خیابان، موج تازه ای از سرکوب و اقدامات پلیسی  نصیریان_اکرم دستگیری

 آغاز شد و با یورش به منزل" ندای زنان ایران"امنیتی علیه فعالین 
با برگزاری  اردیبهشت و دستگیری وی ادامه یافت و ۰۵در  شقاقی_ناهید

 . آنان را تحت فشار قراردادند بازجویی های مکرر و تهدید و ارعاب
به شعبه گرمسار و احضار  ادی ویبعد از آز" اکرم نصیریان"و با ارسال پرونده 

 و تفتیش منزل وی نشان میدهد که به دادسرای اوین خرمی_نرگس خانم
ندای زنان "علیه فعالین  اقدامات پلیسی امنیتی و تالش برای پرونده سازی

 .و دوستان و خانواده های آنان همچنان ادامه دارد" رانای
سرکوب و زندان و بازداشت تنها پاسخ سیستم حاکم به مطالبات و فعالیت های 

صدای اعتراض  است که همواره تالش کرده" ندای زنان ایران"شفاف و اجتماعی 
 .جنبش زنان ایران علیه قوانین و مناسبات ضد زن حاکم باشد

قانون ازدواج با "تا طومار مخالفت با   "حق طالق و حقوق بیکاری زنان"از طومار 
به مناسبت روز  مارس_هشت# برگزاری مراسم های باشکوه و" فرزند خوانده

و برپایی سمینارهای متعدد به منظور " حجاب اجباری"جهانی زن و مخالفت با 
روشن شدن ابعاد خشونت نظام یافته و تجاوزهای قانونی علیه زنان و برپایی 

زهرا "و براه انداختن کمپین صدای " ازدواج کودکان"نمایشگاه عکس با موضوع
سولین به جنایت هولناکی که روح جامعه برای پاسخ گرفتن از م"نوید پور هستیم
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را خراش داد ، همه و همه نه تنها جرم نیست بلکه حق مسلم همه شهروندان 
 .است

و قطعا هیچ صدای حق خواهی با اقدامات سرکوب گرانه و زندان و تهدید فروکش 
 دنخواهد کر

و  مبارزات جنبش زنان ایران مرعوب اقدامات پلیسی سرکوبگرانه نخواهد شد
هیچ زندان و تهدیدی نمیتواند اراده آهنین زنان را برای لغو همه قوانین ضد زن و 

از پای  تبعیض و نابرابری در هم بشکند و تا برپایی یک دنیای شاد و انسانی
 .نخواهد نشست

 "ندای زنان ایران"
 ۸۲خرداد  ۰۱

 7شد مهاباد در کارگر چهار مصدومیت باعث گاز انفجار -*
 

 رحمان :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۱ در تاریخ روز جمعه ایلنا، خبرگزاری به گزارش
از مصدومیت چهار کارگر در اثر  ،مهاباد نشانی آتش سازمان مدیرعامل) احمدی

پس از دریافت : وی گفت.کاره خبر داد انفجار کپسول گاز در یک ساختمان نیمه
نشانی این  گزارش این حادثه در منطقه مکریان مهاباد بالفاصله مأموران آتش

این حادثه در یکی از طبقات ساختمان . شهرستان به محل حادثه اعزام شدند
کاره که کارگران در آن مشغول به کار بودند، اتفاق افتاده و موجب  مسکونی نیمه

 .مصدومیت و سوختگی کارگران شده بود
نشانی ضمن خاموش کردن آتش با کمک مرکز  مأموران آتش: احمدی اضافه کرد

های پزشکی چهار کارگر مصدوم را به بیمارستان امام خمینی منتقل  تفوری
های وارده به مرکز استان اعزام  کردند اما این افراد به علت شدت جراحت

بر اساس ادعای افراد : مدیرعامل سازمان آتش نشانی مهاباد بیان کرد.شدند
کارگران  حاضر در محل حادثه، انفجار کپسول گاز پیک نیک موجب سوختگی بدن

 .شده است

 7 ، جان خود را از دست داد کارگر مخابرات استان لرستان حین کار -*

پیکر بیجان :آمده است  ۸۲۰۱خرداد  ۰۱ به پایه خبر منتشره در تاریخ روز جمعه
نگهبان شرکت مخابرات استان لرستان بنام مصطفی دهنادی در ساختمان محل 

بی جان دهنادی پس از آن کشف شد پیکر .پیداشد«مرکز مخابرات بعثت»کارش 
که دو تن از کارکنان مخابرات برای رفع مشکل خطوط تلفن همراه به محل کار 

خرداد ماه، خبری از  04خود رفتند اما، با توجه به تعطیلی مرکز در روز جمعه 
تالش ها نتیجه نداد تا اینکه با .نگهبان مجموعه نبود و امکان ورود میسر نشد

                    .ساله کشف شد 01دک و باز کردن درب ورودی، جسد نگهبان مدد از کلید ی
جمعی از اهالی !عامل این اتفاق است ؟ B.T.S آیا نصب دکلپرسش این است ؛ 

در محوطه کوچک ساختمان  B.T.S نصب دکل: محله شیرخوارگاه خرم آباد گفتند
در  B.T.S صب پایه دکلپیگیری ها،حکایت از ن.مرکز بعثت عامل این اتفاق است

متری دارد حال آنکه نصب این پایه، عبور و مرور را برای  9محوطه ای حدودا 
                                                                                                                  .نگهبانان مرکز سخت و دشوار کرده است

از سوی دیگر، نبود !چرا محل نگهبانی استاندارد نیست ؟ه ؛ پرسش دیگر اینستک
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امکاناتی نظیر آشپزخانه و محل استراحت استاندارد جهت نگهبانان، از جمله 
عواملی است که می توان برای وقوع این حادثه دردناک متصور بود، که الزم 

ت است تا هومان محمودی مدیر مخابرات منطقه لرستان در این خصوص توضیحا
 .خود را ارائه کند

 !ریال مشت یک خاطر به فقطبا کمتر از حداقل دستمزد چه باید کرد؟ -*

 
 ۸۲۰۱خرداد  ۰۱ در تاریخ روز جمعه یلنا،خبرنگار انسرین هزاره مقدم به گزارش 

گیرد اما آخر هر ماه، یک رسید  می« حداقل دستمزد»بسیار کمتر از  :آمده است 
را ..... همه حق و حقوقِ ماهِ .... کارگر شرکتِ .... من  " کند که صوری را امضا می

 اگر ارمند ای چاره»  :گوید می"!ام و هیچ ادعایی ندارم براساس قانون دریافت کرده
 کفم از هم تومانی میلیون یک حقوق همین شود، باز شکایت و دادگاه به پایم
این حال و روِز احمد، «!کرد؟ باید چه ساختن و سوختن جز ندارم؛ ای چاره رود؛ می

شاغِل یک شرکت بیمه در یک شهرستان جنوبی کشور است؛ اما مسلماً احمِد 
ید صورِی دریافت حقوق پرکند و هر نیست که مجبور است آخر هر ماه رس« تنها»

های یک قرارداد صورِی کار، انگشت  سه ماه یکبار هم پای همه ورقه
احمد را هر ماه مرتب به حساب تامین اجتماعی « حق بیمه»کارفرما، .بگذارد

کند اما دستمزدش را بسیار کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای  واریز می
 خالف قانون که با امضایی که احمد پای رسید کاری کامالً . پردازد عالی کار می

گیرد و به زعم  را به خود می« توافق»گذارد، ظاهراً شکل یک  صورِی دریافت می
کارفرمای احمد مشابه بسیاری دیگر .شود کارفرما، دیگر غیرقانونی محسوب نمی

بر این عقیده است که این کار، یک توافق دوجانبه است و هیچ عملی خالف 
 خودشان :گویند ن صورت نگرفته است؛ آنها به صراحت درباره امثال احمد میقانو

استیصال را « احمد»!.....بروند بگذارند ناراحتند ُخب دارند؛ رضایت که اند داده امضا
تواند برود اداره کار و  خواهی باشد؛ نمی تواند دنبال حق کند که نمی بهانه می

های گذشته، صوری و  ر همه سالادعا کند که همه رسیدهای امضا شده د
فرصتی و بیکاری، تن به  ی بی اند؛ او از فرط استیصال در این زمانه خاصیت بوده بی

 حقوق از گذشتن هزینه دهد که هزینه بسیاری بر دوشش گذاشته؛ دروغی می
 ....فردی

پول / خدمت معلمان هم رسید به آموزش ضمن" سازی خصوصی" -*
 !بدهید و در آزمون قبول شوید
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 ۰۱ در تاریخ روز جمعه ، جمالی شهرام نوشته به تسنیم خبرگزاری گزارش به

در کشور ما گویی دولت برای اجرای با کیفیتِ  :ست آمده ا ۸۲۰۱خرداد 
در ! کردن از بودجه عمومی ندارد های ضمن خدمت، اعتقادی به هزینه آموزش

های آموزشی، در صورت عدم کسب حدنصاب نمره الزم، فرد   برخی از دوره
 !! تواند مابه ازای مالِی آن را بپردازد و نمره قبولی بگیرد کننده می شرکت

ق و مزایا توسعه حرفه ای معلمان، بدون انجام اصالحات در نظام پرداخت حقو....
 .و به کارگیری مشوق های موثر در نظام پاداش ها، ممکن نیست

توسعه حرفه ای معلمان به عنوان فرآیندی مداوم و مستمر، به حمایت و منابع 
نیاز دارد و در صورتی موجب ارتقا و بهسازی نیروی انسانی خواهد شد که به 

بنابراین یک موضوع . جه بندی و بررسی شودطور نظام مند طراحی، حمایت، بود
  مهم، پذیرفتن آموزش های ضمن خدمت معلمان از سوی دولت به عنوان یک

 .بَر است فرآیند هزینه
                                                                                                                                                          بخوانید باال متن کامل این گفت و گو را در لینک

 آنها  معیشتی های  با حداقل هزینه کارگران  دستمزد فاصله  -*
 7یافت افزایش

 
از حداقل  ٪۰۷دستمزد کارگران  ۲۲براساس گزارش بانک مرکزی در سال 

به  ۲۷داد که این فاصله در سال  نها را پوشش میآ معیشتی_سبد های  هزینه
 !قرار گرفت ٪۱۲بار دیگر بیشتر شد و روی عدد  ۲۸رسید و در سال ۱۱٪

شرکت خدمات هوایی سامان فرودگاه خمینی نسبت به  کارگران -*
  7، اعتراض کردندپایمال شدن حقوقشان

 کارگران  :ست آمده ا ۸۲۰۱خرداد  ۰۱ در تاریخ روز جمعه برپایه خبرمنتشره ،
شرکت خدمات هوایی سامان فرودگاه خمینی اعتراضشان را نسبت به پایمال 

های شرکت سامان در  من یکی از کانترمن.شدن حقوقشان رسانه ای کردند
ایستگاه امام خمینی هستم مدتی پیش شرکت با بهانه کم شدن تعداد پروازها 

اضافی شرکت بکاهد این عمل های  شروع به تعدیل نیروهای خود کرد تا از هزینه
موجب کم شدن تعداد کارمندان در هر شیفت شد که مشکالتی را در هر شیفت 

شرکت با تبدیل کردن چهار شیفت به سه شیفت سعی در .کاری ایجاد کرد
جبران تعدا کم نیرو در هر شیفت را کرد که باعث فشار آوردن به کارمندان در 

مندان شد که ما این امر را از طریق شما ها شد و باعث اعتراض کار همه قسمت
رغم گفته علی.به اطالع مسولین رساندیم و باعث برگرداندن چهار شیفت شد

تعداد پروازها روز به روز بیشتر شد و , مسئولین شرکت بابت کم شدن پروازها
تعدادی ایرالین جدید هم به برنامه پروازی اضافه شد شرکت با سوءاستفاده 
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کارمندان بدون هزینه کردن و  اختصاص دادن امکانات سعی در حداکثری از ما 
نفر در هر شیفت را  05پوشش این حجم از پروازهای زیاد را با تعداد کم میانگین 

مرخصی ها .....دارد که باعث ایجاد مشکالت زیادی برای پرسنل شده است
رخصی را کامال لغو شده و فقط با جایگذین کردن نفر جای خود اجازه رفتن به م

دهند که با توجه به خستگی دیگران پیدا کردن جایگزین کاری سخت است  می
شایان ذکر است که با جایگزین کردن نفر جای خود باز هم از مرخصی افراد کثر 

کنندما پرسنل ترافیک فرودگاه امام خمینی خواستار بازنگری در رفتار شرکت  می
                                                                                                 .کنیم تراض خود را اعالم میبا پرسنل خود هستیم و بدین صورت مراتب اع

کارگردر فرودگاه  0033شرکت خدمات هوایی سامان به صورت شبانه روزی با 
 -امام خمینیفرودگاه  -فرودگاه مهرآباد                      :های زیر فعالیت دارد

فرودگاه  -فرودگاه کرمان -فرودگاه همدان -فرودگاه اصفهان -فرودگاه مشهد
 فرودگاه پیام -فرودگاه عسلویه -فرودگاه شیراز -بندرعباس

گزارشی از پست فیس بوکی زرتشت احمدی زاغب درمراسم روز  -*
 7 جمعه 

   

م پویا جگروند و با دوستان گرامی و همراه ۲۸خرداد  ۰۱امروز جمعه . درود 
محمد کریم بیگی و دوستی دیگر به مراسم زنده یاد علیرضا شیرمحمدعلی 

زندانی سیاسی که در اسارتگاه فشافویه بدست دو زندانی بزهکار به قتل رسید 
، رفتیم و در کنار مادر سوگوار این جوان برنا همراه و همدردش شدیم و پیام 

مادر . را به این مادر داغدار رساندم دوستان بسیاری از درون و بیرون کشور 
گرامی زنده یاد علیرضا شیرمحمدعلی که در این جنایت وحشتناک در زندان تنها 

اهد بود فرزندش را از دست داد تاکید داشت ؛ پس از این صدای پسر مبارزش خو
و از همگان خواست که مبادا او را از یاد ببرند سوگمندانه پارسال نیز شاهد 

زنده یاد وحید صیادی نصیری دیگر زندانی سیاسی بودیم که او نیز  خاکسپاری
همانند علیرضا شیرمحمدعلی با مطالبه تفکیک جرایم و انتقال به زندان اوین دو 

ماه در اعتصاب غذا بود تا اینکه بر اثر بی توجهی مقامات حکومت مذهبی در 
. گونه ای دیگر تکرار شد  زندان لنگرود قم جانسپرد و دوباره این تراژدی مرگبار به

هم میهنانم چنین رویدادهای دهشتناکی در کمین بسیاری از فرزندان فعال این 
سرزمین است و اگر خواسته آزادی همه زندانیان سیاسی را تبدیل به مطالبه 

دریغ و . ملی نکنیم چنین جنایاتی باز هم گریبانگیر زندانیان سیاسی خواهد شد 
ان به مفاسد مالی را در سوئیت های آنچنانی با تمام درد اینجاست که محکوم

تجهیزات و امکانات ، درون زندان نگهداری می کنند اما جوانان فعال سیاسی و 
؟ تبعیض ، بیعدالتی و همینطور قانون !آزادیخواه را با قاتالن در یکجا قرار میدهند 

ی آلوده ای شکنی در سراسر ایران موج میزند و زندان ها نیز از جمله جاها



شوربختانه عدم رعایت . هستند که تفکر طبقاتی و نابرابری در آن حکمفرماست 
اصل تفکیک جرایم از سوی نهادهای قضایی و امنیتی و مقامات در زندان سبب 

روانشاد علیرضا شیرمحمدعلی زندانی . رخداد چنین جنایت هولناکی گردید 
؛ آزادی ، عدالت ، قانون ، ساله همانند بسیاری از ما خواهان  ۰۱سیاسی 

سه ماه . حقوق بشر ، برکناری حاکمان مذهبی ، آزادی مردم و آبادی ایران بود 
پیش همراه برزان محمدی با مطالبه تفکیک جرایم و انتقال به زندان اوین اعتصاب 

غذا کردند و بیانیه صادر نمودند ، که با قول مساعد مدیران زندان علیرضا 
از اعتصاب برداشت ، اما دریغا که مقامات زندان به وعده شیرمحمدعلی دست 

اینک دستگاه حاکم ، . های خود عمل نکردند تا این جنایت سهمناک روی داد 
نهادهای امنیتی و قضایی و مقامات زندان باید پاسخگوی این جنایت وحشتناک 

د باشند ، سران و مقامات حکومت تصور کنند به جای علیرضا یا وحید ، فرزن
  ....خودشان دچار این فاجعه می شد آنگاه چه رفتاری می کردند ؟؟؟

، کارخانه آسفالت در استان های تهران والبرز  00بدنبال تعطیلی  -*
 هزار کارگر کارخانه های آسفالت00باالی سر سایه شون بیکاری 

  7سازی این دو استان است 

 

 انجمن رئیس:آمده است  ۸۲۰۱ خرداد ۰۱ به پایه خبر منتشره در تاریخ روز جمعه
 و تهران استان دو در آسفالت تولید های کارخانه درصد ۸۲ تعطیلی از آسفالت

 ۲۵ از»: گفت ها کارخانه این تعطیلی جزئیات درباره طباطبایی جلیل.داد خبر البرز
 ها کارخانه بقیه و است فعال کارخانه ۱۲ از کمتر آسفالت صنعت در فعال کارخانه

 ۷ متوسط بطور هرسال و نداشتند فعالیتی هیچ که است سالدو از بیش
 تعداد از همچنین  آسفالت انجمن رئیس«.شود می خارج تولید چرخه از کارخانه

 با ها کارخانه تعطیلی روند اگر» : گفت ها کارخانه تعطیلی از پس بیکار افراد
 خود کار طعاق صنعت این شاغالن از نفر هزار ۱۵ آینده سال برود پیش روند همین

 و چنگ با صنعت این فعاالن از بسیاری نیز اکنون هم.داد خواهند دست از را
 فروش با ها آن از بسیاری و کنند حفظ را خود کارگران تا دارند تالش دندان

 های هزینه و پرسنل مزایای و حقوق آالت ماشین و لودر کامیون، نظیر تجهیزات
 ادامه این از بیش تواند نمی روند این اام کنند،-می پرداخت را کارخانه جاری

 «.شوند- می نیرو تعدیل به شوند می ناچار ها کارخانه صاحبان باالخره و پیداکند

 7فشار اجتماعی و اسکناس نویسی -*



 
پدر معتادم بخاطر همین پولی که دست توست، یک شب مرا به دست 

  ...صاحبخانه مان سپرد

ها هزار زن در سوئیس همزمان با اجالس سالیانه سازمان  ده -*
، دست به تظاهرات برای اعتراض به نابرابری های جنسیتی جهانی کار

 7 زدند

https://www.radiozamaneh.com/450380?tg_rhash=c6d89e01
851023 

 

 ۸۲۰۱خرداد  ۰۱ در تاریخ روز جمعهبرپایه خبر های منتشره به نقل از رادیو زمانه 
دهد،  مرد رخ می اعتصاب امروز در اعتراض به انواع نابرابری بین زن و :آمده است 

ای بر نابرابری  اما به دلیل همزمان بودن آن با نشست آی ال او، تمرکز ویژه
زنان سوئیس در یک اقدام هماهنگ در نقاط مختلف این کشور   ...دستمزدی دارد

ها  آن. دست به اعتصاب و گردهمایی زدند و خواهان برابری جنسیتی شدند
سازگاری . کار برابر با مردان را مطرح کردندویژه درخواست دستمزد برابر برای  به

بهتر خانواده و محیط کار و حقوق بازنشستگی بهتر برای زنان از جمله 
ها همچنین برای کاهش نرخ مالیات بر  آن. های دیگر زنان سوئیس بودند خواسته

هزار امضا را به پارلمان سوئیس در برن  ۱۱محصوالت بهداشتی زنانه طوماری با 
هزار زن در اعتراضات شرکت  ۱۲تنها در شهر برن تا ظهر جمعه . ردندتقدیم ک

تظاهرکنندگان در زوریخ حدود ظهر عبور و مرور در نزدیکی ایستگاه اصلی . کردند
مدت کوتاهی تعطیل  افزون بر این بسیاری از زنان کار خود را به. قطار را فلج کردند

دقیقه محل کار خود را ترک  ۰۱ و ۱۵بسیاری از کارکنان زن پس از ساعت . کردند
. کنند ها از آن ساعت به بعد به صورت رایگان کار می کردند زیرا براساس آمار، آن

در غرب سوئیس، شمار زیادی از معلمان مشارکت خود را با این حرکت اعالم 
برابری . سندیکاها در برگزاری این اعتراضات نقش اصلی را داشتند. کردند

ثبت شد اما دستمزد زنان  ۱۲۸۱ساسی سوئیس در سال جنسیتی در قانون ا

https://www.radiozamaneh.com/450380?tg_rhash=c6d89e01851023
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اولین اعتصاب عمومی زنان . درصد کمتر از مردان است ۰۲طور میانگین  هنوز به
در آن زمان، صدها هزار نفر از زنان کمتر کار . برگزار شد ۱۲۲۱ژوئن  ۱۱سوئیس 

واقعیت ها با این حرکت خود به این  آن. کردند و دست به تظاهرات اعتراضی زدند
اشاره کردند که برابری جنسیتی که در قانون اساسی سوئیس تعریف شده بود 

                                                                                              «برابری یعنی زندگی بدون ترس» .استسال بعد اجرا نشده  ۱۲
نفر در نتیجه خشونت خانگی  ۰۵سط سال گذشته، هر سال به طور متو ۱۲طی 

زنان بیشتر از . درصد قربانیان زن و دختر بودند ۷۵. اند در سوئیس کشته شده
ترین آن انواع خشونت خانگی نیز  مردان قربانی اشکال دیگر خشونت و شایع

زنان و دختران خارجی در سوئیس بیش از دو برابر زنان سوئیسی در . هستند
                                                                                                                    .طرف شریک زندگی خود هستندمعرض خشونت خانگی از 

برابری . ایم ما از سکسیم و خشونت خسته»:در فراخوان اعتصاب آمده است
یت کار کردن، کار کردن یعنی زندگی بدون ترس از حمله، بدون ترس از آزار و اذ

برابری . بدون ترس از تعرض و خانه رفتن بدون ترس از مورد خشونت قرار گرفتن
ای مبتنی بر برابری و همبستگی  ما جامعه.یعنی احترام به جسم و زندگی ما

خواهیم، صرف نظر از رنگ پوست، فرهنگ، محل تولد یا مذهب، هویت  می
ای بدون تبعیض، بدون جنسیت و  هما جامع.جنسی، سن یا وضعیت اجتماعی

                         «.کنیم به همین دلیل اعتصاب می. خواهیم عاری از خشونت علیه زنان می
                                                                                                                             وظیفه ما چیست؟

دانم اضافه کنم که مبارزان ایرانی؛  الزم می»: گوید پیر در پایان می جمشید پوران
کنند ما از این جور مبارزات مردم  زنان و مردان ایرانی که ابراز همبستگی می

برداری کنیم و ما هم برای حقوق خودمان مبارزه  سوئیس و جاهای دیگر نمونه
کنندگان در این تظاهرات زن  تدرصد شرک ۲۲کنیم و واقعیت این است که 

دهد خود کسانی که تحت فشار هستند خودشان باید  هستند و این نشان می
زیرا حق دادنی نیست، گرفتنی . به زمین مبارزه بیایند و حقوق خودشان را بگیرند

 «است
 

 !تا کی خواب یا سکوت؟ -*

 
در تاریخ برپایه خبر نگران کننده کانال تلگرامی دکتر خدیجه گلین مقدم 

استانداران، نمایندگان ولی فقیه، نمایندگان  : آمده است ۱۰۲۸/۰/۰۱جمعه
مجلس، روسای دانشگاهها، امامان جمعه، سازمانهای اطالعاتی و امنیتی سه 

کنند؟ فردا از سوی دانشگاه سمنان و به حمایت  استان شمالی چه می
خزر به سمنان همایش نمایندگان مجلس و استانداری سمنان باز برای انتقال آب 



  .گذاشتند تا بتوانند عمل فاجعه بار زیست محیطی خود را توجیه کنند
گذارند تا  هزار نفری نمی ۱۲چرا دانشگاههای سه استان شمالی یک همایش 

سمنان بداند که مردم شمال هم زنده هستند؟ چرا استانداران اینگونه 
مخرب آب خزر به کویر قرار زادگان شما در قلب انتقال  خاموشند؟ آقای حسین

اید؟ آقای ساالری شما که سراسیمه و  اید چگونه سکوت اختیار کرده گرفته
دانم این طرح  گویید من نمی خاموش سد السک را افتتاح کردید چگونه می

  .چیست و نظری ندارم
ای کاش فقط یک جو مسئولیت پذیری و حس میهن دوستی در مقامات 

  .شد شت تا خزر محکوم به مرگ نمیاستانهای شمالی وجود دا
ولی مطالبه گران . مردم شمال ایران فقط میزبانان خوبی برای مردم ایران هستند

  .خوبی برای احقاق حق خود نیستند
وای به روزی که آب آن را هم . شمال ایران هم اکنون با هزاران مشکل روبروست

 .ببرند
  مقدم_گلین_خدیجه#
 @DrGalyanMoghaddam 

۱۰۲۸/۰/۰۱ 

احضار  دو چهره شناخته شده سندیکای شرکت واحد ، بار دیگر -*
 7 شدند 

 

برگزاری :به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد آمده است 
 ۱۱تعیین روز دادگاه دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد که در روز 

مقابل مجلس بهارستان در اعتراض به وضعیت ( روزجهانی کارگر)اردیبهشت 
  .معیشت کارگران بازداشت شده اند

میلیون تومان از ۰۸۲ب مقدم که با دوقرار وثیقه و کفالت به ارزش سید رسول طال
دادگاه  ۰۲خرداد باید درشعبه ۰۷زندان اوین آزادشده است برای روز ۰۲۲بند

همچنین دیگر عضو این سندیکا وحید . انقالب جهت برگزاری دادگاه حاضر شود 
تیرماه دردادگاه ۵فریدونی که با قرارکفالت اززندان آزاد شده است، باید درروز 

  .کارکنان دولت حاضرشود
تن از بازداشتی های روزجهانی کارگر بنامهای کیوان صمیمی و ۱درحال حاضر 

روز اززمان ۱۱مرضیه امیری ، ندا ناجی و عاطفه رنگریز همچنان با گذشت بیش از
  .بازداشت درزندان بصورت بال تکلیف میباشند
زندانی کردن اعضای سندیکا ودیگر سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت و

فعالین کارگری وصنفی را محکوم میکند وخواستار آزادی بی قید وشرط تمامی 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87_%DA%AF%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
https://web.telegram.org/#/im?p=%40DrGalyanMoghaddam


بازداشت شدگان روز جهانی کارگر ودیگر فعالین صنفی وکارگری درزندان 
  .میباشد
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