
 

 
   ۱۱۲۱ مه۲۱جمعهبرابر  ۲۹۳۷ اردیبهشت ۷۱جمعه  تا ۱۲جمعه 

 ۱ شماره

 امیرجواهری لنگرودی

kargari@gmail.com_haftegi 

info@karegari.com 

 !نو به نو  ، جمعه به جمعه 

  : یادداشت

 :از زبان یکی از شهروندان " کازرون غرق در خون " حقایقی از وضعیت 

 

http://www.radioneda.de/2018/05/18/Kazeron180517.mp3 

یکی از شهروندان در كازرون در گفتگو با رادیو ندا با اشاره به وضعيت شهر در پي سركوب خونين اعتراضات مسالمت آميز مردم، با تاكيد 

 .روند رون ملتي همبسته اند و زیر بار حرف زور نميمردم كاز'' : ، گفت '' سركوب فقط خشم مردم را بيشتر مي كند'' بر

 :کازرون همچنان امنیتی است شهر 

امنيتی وحضور گسترده نيرهای ضدشورش وشليک  اردیبهشت،اعتراضات اهالی کازرون بصورت پراکنده عليرغم جوشدید ۷۲روز پنج شنبه

 .ها برای مقابله ادامه پيداکرد متعدد گاز اشک آور و آتش زدن الستيک در خيابان

خيابان های مرکزی شهر پر  همه. تمام موبایل ها و اینترنت شهر همچنان قطع هست. فضای شهر به شدت امنيتی و به حالت جنگی درآمده است

 .تش زده استاز دود و الستيک آ

 .در پاسخ به فراخوان قبلی برای عزای عمومی در روز پنجشنبه از صبح کليه مغازه ها و بانک ها در کازرون تعطيل و بسته شده است

 :سه نکته را در رابطه با اعتراضات کازرون مطرح کرده رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس  نایب

 

 :تلگرامی اردوی کار می نویسد  کانال

mailto:info@karegari.com


 دداری کنن مردم کازرون خویشتن: یک 

 دمسئوالن تدبير بهتری بيندیشن: دوم

 .شورای تأمين استان فارس و وزیر کشور آرامش را به کازرون برگردانند: سوم

 

در حالی که . کنند« خویشتن داری»ه می خواهند که مردم مردم را به گلوله می بندند و حمام خون به پا می کنند و بعد بيشرمانبيشرف ها ؛ 

 :سرکوبگران اگر طالب خویشتن داری مردم هستند، باید مقدم بر همه

 ،از قتل و کشتار و ریختن خون مردم بی سالح و بی دفاع و زندان و برخورد امنيتی و سرکوبگرانه دست بردارند 

 .دو کليه بازداشت شده گان بی قيد و شرط آزاد و جبران خسارت شون ن مردم باید دستگير و علنی محاکمه و مجازات شوندقاتال

کاربدست و مصدر تعيين سرنوشت این « مقامات محلی»رویه فعلی که مشتی جاهل، دزد، فاسد، عقب مانده فکری و امام جمعه نابکار به عنوان 

 نشه اند، باید کامال حذف و کنار گذاشته شود؛ چرا که این لشکر جرار نابکاران آتش بياران این بحرانند و نه راه حل آمناق

فضای علنی و شفاف برای گفتگو و دیالوگ در باره موضوع مورد اختالف بين مردم قراهم گردد و در سایه چنين فضایی روشنگری کافی در 

  صورت بگيرد هترین و دمکراتيک ترین شيوه حل بحرانزمينه ب

 . ordoyekar@مطالبات مردم باید به شکلی رضایت بخش پاسخ بگيرد

   کازرون پیروز شد

  :دولت عقب نشست 

 
وزارت کشور در بيانيه ای اعالن کرد طرح تقسيم کازرون را برای کارشناسی بيشتر و براورده کردن خواست مردم کازرون به  شب گذشته

  !ليق در اوردهحالت تع

چرا اعتراضات مسالمت جویانه مردم را به خشونت  !!به راستی اگر طرح کارشناسی نشده بود چرا اصرار داشتند بر اجرایی کردنش؟

 ! کشاندید؟

شت این دست مردم کازرون نشان دادند با اتحاد و همبستگی و حضور ميدانی ميتوان حاکميت زور را به عقب نشينی واداشت و البته برای پاسدا

  !اورد باید همواره مراقب بود

واب خون های ریخته شده را چه کسی ميدهد ؟جواب ج!مانی است ؟ی که در دلها کاشته شده را چه درکازرون پيروز شد ولی تخم نفرت و کينه ا

 ؟معلوالن و خانواده های عزیز از دست داده با چه کسانی است 

@kanoonmodafean 

 : آبی بی و خشکی در خراسان

 !هللا بارون هم بدهد، بی برنامه گی آن را به آسمان باز می گرداند : ویند مردم می گ

 

خود را  ،توجهی به سرزمين زعفران و زرشک و اناب آنقدر کهنه شده که دیگر اهالی آن حکایت خشکسالی و بی. حکایت دیروز و امروز نيست

های مردم دیر زمانی است که  دام. است شاورزان و دامداران را به شماره انداختهسال خشکسالی نفس زندگی ک نوزده. دانند فرزندان یتيم ایران می

جای اینکه کانون توجهات  پایتخت زعفران به. در فقدان آب، کشاورزی نيز روز به روز در حال آب رفتن است. اند در زیر خاک خسبيده

 .سوزد ی و تب تند خشکسالی میتوجه بازارهای جهانی باشد نقطه صفر فراموشی است و دارد در سایه بی

 :اعتراض کشاورزان اهواز و شوش برای انتقال آب

 

شوش امروز نسبت به انتقال آب از طریق کانال کوثر برای صنعت نيشکر اعتراض کردند،این انتقال موجب بيکاری  -کشاورزان مسير اهواز 

 اکثر كشاورزان خواهد شد

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


 . روز اعتصاب غذی خود را پشت سر گذاشته است( ۱۲)اسماعیل عبدی بیست و پنجمین 

  

تحرکات گسترده و سيعی در داخل و خارج از کشور برای آزادی او دست به . همچنان بر خواست خود پای می فشارد 

در انگستان " های مدیران مدرسه و معلمان زن اتحادیه"از جانب " جایزه همبستگی بين المللی " واگذاری . اند اقدام زده 

 . از زمره اقدامات دفاعی و اعتراضی در باره او را باید نام برد( امنستی انترناسيونال) و کارزار عفو بين المللی 

 :شده آزاد کنند زندانی  آميز صلح صنفی های فعاليت را که تنها به خاطر عبدی اسماعيل از مقامات ایران بخواهيد که : الملل بين عفو -*

#abdi-esmail-https://www.amnesty.org.uk/actions/free 
#FreeEsmail 

 های کارگری بریتانيا حادیهکنگره اتبر پایه خبر مندرج در پست فيس بوکی منير عبدی همسر اسماعيل عبدی آمده است  

(TUC) ای به کارزار عفو بين الملل برای آزادی فوری اسماعيل عبدی، معلم و فعال صنفی زندانی،  با انتشار بيانيه

 .شان را تشویق به حمایت از این کارزار کنند پيوسته و از همگان دعوت کرده که دوستان و همکاران

ای به  انيا، فرنسيس اوگریدی در اوائل ماه جاری نامههای کارگری بریت در همين رابطه، دبير کل کنگره اتحادیه�

 .سفير جمهوری اسالمی ایران در بریتانيا نوشت و خواستار آزادی اسماعيل عبدی شد

در این نامه، از مقامات ایرانی همچنين درخواست شده که به سوء استفاده از نظام قضایی برای سرکوب کسانی که �

کل استفاده می کنند، پایان دهند و حقوق افراد را برای تشکيل و به طور مسالمت آميز از حق آزادی بيان و حق آزادی تش

 .پيوستن به اتحادیه های مستقل کارگری به رسميت بشناسند

 های مدیران مدرسه و معلمان زن ه عضو کنگره با نام اتحادیهدین هم، یک اتحادیرپيشتر در ماه فرو�

(NASUWT) «خود را به اسماعيل عبدی اعطا کرد« المللی جایزه همبستگی بين. 

 ادیه های کارگری انگلستانلينک بيانيه کنگره اتح�

s://bit.ly/2IKLPgzhttp 

 کارزار عفو بين الملل�

abdi-esmail-/actions/freehttps://www.amnesty.org.uk 

 اقدام فوری عفو بين الملل در پی اعتصاب غذای اسماعيل عبدی�

https://t.me/Amnesty_International/715 

 : معلمان زندانی ازاد باید گردند 

 

جای معلم زندان . اردیبهشت معلمان و تمامی معلمان زندانی بی قيد و شرط باید آزاد شوند ۷۰سراسری پنجشنبهتمام بازداشت شدگان تجمع 

 .نيست

 بیانیه والدین دختران شین آبادي در مورد خبر اعزام فرزندانشان به آمریکا جهت مداوا

 .آموزان نشود اميدواریم برجام مانع درمان این دانش :گوید آبادی می آموزان شين وکيل دانش

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%81%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C?source=feed_text
https://www.amnesty.org.uk/actions/free-esmail-abdi
https://www.facebook.com/hashtag/freeesmail?source=feed_text
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IKLPgz&h=ATOGbgWbrhwMcm6iy3WzcYWnMFWHAC8yFIwy2UzocOBRSkz5UV1K55qAwxQ3fJd5w8Dc7M-J09ni3BC7behVd7rH0BIvPfRgDgMHQHKCBKRpF_UXO7uiDEJ6ZhOsVi-JtKRCzZ8
https://www.amnesty.org.uk/actions/free-esmail-abdi
https://t.me/Amnesty_International/715


 
 

دكتر فاطمي رئيس تيم پزشكي دختران شين آباد، طي تماس و  ٧٩اردیبهشت  ٣٢های والدین و وکالی ما، روز یكشنبه  پيرو مراجعات و پيگيری

این ارتباط تلفني با آقاي شادكام، احد از والدین دختران شين آبادي و حسين احمدي نياز وكيل این دختران ستمدیده خبر از نهایي شدن اعزام 

داد و اعالم نمود مدارك و اسناد پزشكي این دختران براي تيمي  ٧٩خرداد  ٣٣دختران به خارج از كشور بعد از اتمام امتحانات درسی آنها در 

اما . داز پزشكان ایراني مستقر در آمریكا ارسال شده است تا با بهره مندي از توان و دانش آنان بتوانيم نسبت به بهبودي درمان آنان اقدام شو

مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری کردپرس مبادرت به تكذیب این خبر نموده شوربختانه نماینده سردشت و پيرانشهر، بنابه دالیل خاص، ضمن 

 :است كه الزم است در راستای روشن شدن واقعيت مطالبی به شرح زیر جهت استحضار عموم مردم و اصحاب رسانه بيان شود

اند و  ، پيگير درمان و احقاق حقوق خود بودهدر طول شش سال پس از حادثه تلخ شين آباد، این كودكان و والدینشان بدون كمك نماینده شهر- ۱

در حاليکه اقدامات . اگر نماینده مزبور اقدامي هم انجام داده باشد صرفا در راستاي وظایف و تكاليف نمایندگي بوده است و هيچ منتي نباید باشد

وی ایشان صورت نگرفته و پاسخگوی مراجعات ها بوده و اقدام عملی یا پيگيری چندانی از س مختصر ایشان فقط محدود به حضور در رسانه

 .اند والدین به دفتر نماینده در تهران یا پيرانشهر نبوده

ای شدن مشکالت  ها به عهده والدین، وکال و تنی چند از افراد دلسوز بوده و حتی جناب نماینده مخالف ورود وکال و رسانه بار اصلی پيگيری- ٣

خانواده دیگر با  ۸تن از والدین ادعای وی را پذیرفته اما  ٩باید با دریافت نصف دیه این موضوع خاتمه یابد که  ها بوده و معتقد بودند که خانواده

از نظر جناب نماینده دیه دختر حتی در حوادث هم نصف دیه مرد است که این در . ارشاد حقوقی وکال موفق به دریافت کل دیه متعلقه شدند

دانش آموز که به توصيه جناب نماینده عمل کرده اند  ٩حال مسئول و پاسخکوی نصف شدن دیه آن . هاست نسانتعارض با نص قانون و برابری ا

 کيست؟

دولت داراي این تكليف است كه دختران شين آباد را براي درمان به بهترین مراكز درماني در خارج اعم از آمریكا یا هر كشور دیگري - ٢

مگر در شش سال گذشته چه بهبودی در . ماینده یا نهاد دولتي حق ندارد مانع تراشي كند یا ساز مخالف بزنداعزام نماید و هيچ فردي اعم از ن

 درمان آنها ایجاد شده است؟

کردند و با  ها، از همان روزهای اوليه براي درمان این كودكان تالش می نمایی و تكذیب واقعيت نماینده محترم پيرانشهر بهتر بود بجاي سياه- ۴

های مختلف، محملی برای درمان آنها در خارج از   حال که با پيگيری. هاي كذایي، از تضييع حقوق این دختران ستمدیده دست بردارد انع تراشيم

 مان است؟ اندازی خواستار تداوم تحمل دردهای دختران کشور ایجاد شده چرا ایشان با سنگ

 .ق حق شوند و نه اینكه مستحق منت و التماس نماینده سردشت و پيرانشهر باشنددختران مظلوم شين آباد ذیحق هستند و باید احقا- ۵

اعزام این دختران به آمریكا طبق تشخيص كميسيون پزشكي و موافقت پزشكان ایراني مقيم آمریكا خواهد بود و یك موضوع انسانی و - ۶

 .نعي براي صدور ویزاي این دختران مظلوم شودتواند ما بشردوستانه است و فرمانهاي مهاجرتي ترامپ و برجام هرگز نمي

تران نباید این دختران را وارد مسایل سياسي كنيم و باید با نگاه نوعدوستی به مقوله نگاه كنيم كه بالشك مسایل بشردوستانه و درمان این دخ- ٩

 .در آمریكا مستثني از فرمانهاي ترامپ خواهد بود

 .به موكلين خود باشند و برای رضاي خدا گام بردارنداميدواریم نماینده محترم در خدمت - ۸

دانان، وکال خصوصا آقاي حسين احمدي نياز ، وكيل دلسوز این دختران، اصحاب  در خاتمه ضمن اظهار تشکر از زحمات پزشکان، حقوق

لوگيری از نابود شدن جوانی و آتيه رسانه و مطبوعات و مسئوالن محترم مجدانه خواستار اقدام عاجل برای درمان دختران خود در خارج و ج

 .آنان هستيم

 والدین دختران شين آباد

 ۱٢٧٩اردیبهشت  ٣٢

 :آزادی یدی صمدی، امیر شهابی و آرمین شریفی با تودیع وثیقه

 



 .اردیبهشت، یدی صمدی، امير شهابی و آرمين شریفی با تودیع وثيقه از زندان سنندج آزاد شدند۱۲شنبه ظهر روزسه

: 
 :پیام یدی صمدی پس از آزادی

 

 !های کارگری، دوستان و آشنایان گرامیکارگران، فعالين، تشکل

 

همانگونه که مطلع هستيد بنده یدی صمدی دبير سندیکا کارگران خبازی های سنندج و حومه عصر روز یازدهم اردیبهشت ماه سال جاری 

روز را در  ۱۵در سنندج دستگير و مدت  در خانه پدریم از سوی نيروهای وزارت اطالعات( روز جهانی کارگر ) مصادف با اول ماه مه،

رئيس ) اردیبهشت ماه همراه با دو تن دیگر از فعالين کارگری بازداشتی ، جميل شهابی ٣۵سلولهای این نهاد امنيتی به سر بردم ، روز سه شنبه 

ميليون تومانی از  ٣۲با قرار وثيقه  (عضو انجمن صنفی کارگران فصلی و ساختمانی سنندج ) و آرمين شریفه ( سندیکا کارگران خباز سنندج 

طی مدت بازداشت و این چند روز از آزادی ام ميگذرد کارگران، فعالين کارگری و دوستان و آشنایان عزیز به طرق مختلف . زندان آزاد شدیم

ين خاطر از طرف خود و خانواده ام به هم. از راه های دور و نزدیک با خانواده بنده در تماس بودند که برایمان قوت قلبی بس بزرگ بوده است

بار دیگر ضمن اینکه خواهان آزادی بدون قيد و شرط . نهایت تشکر و قدردانی را داریم و صميمانه سپاسگزار تمامی زحمات این عزیزان هستيم

 .گر را محکوم می نمایمتمامی زندانيان سياسی و فعالين کارگری در بند هستم هرگونه ممانعت نيروهای امنيتی از حق خواهی طبقه کار

 

 یدی صمدی

 دبير سندیکا کارگران خبازی های سنندج و حومه

 7931اردیبهشت 

اینک برای تسریع . آنچه در پی می آید ، ادامه روند انتشار روزشمارکارگری  است که من آن را از سال ها پيش به شکل مستمر پی گرفته ام 

نفعاالت ، روزمره گی اخبار کارگری و مبارزات کارگران ، آنرا به شکل هفتگی انتشار دردریافت خبرهای کارگری خاصه از روند فعل و ا

 . خواهم داد

 . می توایند مربوط گردید برای ارسال اخبارتان با ایميل زیر، شماره دستی  ام در کانال تلگرام و به آدرس فيس بوکم : توجه 

haftegi_kargari@gmail.com/info@karegari.com   / 4400::63::1183تلفن تماس 

 

 :روزشمار کارگری هفته 

 :آذربایجان فنی ابنیه و خط مهندسی خدمات شرکت کارگران اعتراضی تجمع -*

 

 گروهی از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و : در بیست و یکم اردیبهشت آمده است ایلنا،  خبرگزاری دولتی  ه گزارشب
به ادعای این کارگران؛ پرداخت مطالبات مزدی آنها .آهن تبریز تجمع کردند ابنیه فنی، منطقه آذربایجان در محدوده ایستگاه راه

مدت  ها نداشتن امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای کوتاه چندین ماه به تاخیر افتاده و یکی دیگر از مشکالت صنفی آن
کارگرانی که دیروز در تبریز تجمع کرده بودند « صالنی شاپور ار»به گفته .. .گران شده استاست که باعث نگرانی بیشتر کار

سازی طبق  نفر به شکل رسمی مشغول به کار هستند که در قالب خصوصی ۰۶شامل دو بخش هستند که قریب به 
وی، در رابطه ... .الیت هستنداند و در شرکت خدمات ابنیه فنی مشغول به فع تصمیمات دولتی به بخش خصوصی واگذار شده

طور  پیمانکاری به: دانند به وزارت رفاه یا راه و شهرسازی مراجعه کنند، گفت کننده سردرگم بوده و نمی به اینکه کارگران تجمع
تا هر  آهن استان است کل راه این وظیفه اداره: وی تاکید کرد .کامل و قانونی به وزارت کار مرتبط بوده و زیر نظر آنها هستند

 .... .آنچه حق و حقوق قانونی کارکنان بوده را پیگیری کرده و پیمانکار نیز موظف به پرداخت است

 :میلیون تومانی برای معلمان بازداشتی 05تعیین وثیقه  -*
 

شده اند نفر از بازداشت شدگانی که به دادسرای اوین منتقل  7برای هر کدام از  : است کارآمده اردوی کانال نوشته برپایه
بازداشت شدگان این وثیقه را نپذیرفته اند و به آنها گفته شده به زندان منتقل . میلیون تومان وثیقه تعیین شده است 05مبلغ 

 .همچنان از وضعیت محمد حبیبی خبری در دست نیست .خواهند شد
@ordoyekar 

 :دستگیری یک فعال کارگری  -*

mailto:info@karegari.com
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/621362-%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%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


 
به اداره اطالعات این شهر احضار و " آرمین شریفه"یک فعال کارگری و عضو سندیکای فصلی و ساختمانی سنندج به نام 

 .تا لحظه انتشار این خبرازمحل نگهداری و وضعیت وی اطالعی دردسترس نیست.بازداشت گردید

 : شد  گرفته سر از سال هفت از پس « خامنه نساجی» کارخانه فعالیت -*

 

فعالیت تولیدی کارخانه ریسندگی و بافندگی : در بیست و یکم اردیبهشت آمده است ایلنا،  خبرگزاری دولتی  به گزارش
کارخانه ریسندگی و بافندگی نساجی خامنه در  .کارگر بیکار شدند ۰۶۶متوقف و درنتیجه آن حدود  ۹۸منه از سال نساجی خا

تن انواع نخ و تولید سه و نیم میلیون متر مربع  ۰۰۶۶در جوار شهر خامنه بصورت سهامی عام با ظرفیت ریسندگی  ۹۶سال 
 .نفر برسد ۰۳۶کارگر مشغول کارند که قرار است تا دو ماه آینده به  ۹۶واحد  در این....برداری قرار گرفته بود پارچه مورد بهره

 : تجمع مالکین زمین های کوثرهشتگرد -*

 

تجمع مالکین زمین های کوثرهشتگرد برای پیگیری : آمده است  اردیبهشت ۰۰تاریخ  دربه نوشته کانمال تلگرامی اردوی کار 
 زمین مالکین قانونی قطعه  1400و اعتراض به ملی شدن  فحاشی مدیرجهاد به مالکین 

@ordoyekar 

 :گیرند می قرار حمایت تحت شوند، شناسایی بار سه از بیش که کار کودکان -*

  

انوشیروان محسنی بندپی پنجشنبه شب در : آمده است  77در بیست و یکم اردیبهشت ایلنا، خبرگزاری دولتی به گزارش 
کودکانی که در  براساس هماهنگی که با کمیته امداد انجام شده است، : کارگروه اجتماعی استانداری کرمانشاه عنوان کرد

کار حضور داشته باشند و کودکانی که ثابت شود اولیا آنها را به دلیل مشکالت مالی   آوری کودکان های جمع سه مرحله از طرح
وی همچنین به ابالغ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت در دولت .شوند طرح می کنند، شامل این  ها می راهی خیابان

های جامعی به منظور حمایت از معلوالن دارد و در این راستا از هیچ تالشی کوتاهی  دولت برنامه: روحانی اشاره کرد و گفت
های اجتماعی  گیر رسیدگی به مسائل آسیبرییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب پی.نخواهد کرد

های اجتماعی در حضور رهبری برگزار شده و سه شنبه هفته  در سه سال گذشته چند جلسه بررسی آسیب: هستند، گفت
 ....آینده نیز جلسه بعدی در این زمینه با حضور مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/621410-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/621400-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF


 :در محکومیت حمله به تجمع معلمان در تهرانبیانیه جمعی از فعالین صنفی استان بوشهر  -*

 
اردیبهشت شاهد تجمع سکوت معلمان ایران بودیم که با سقوط بی سابقه ارزش پول ملی توان خرید ما  05در حالی روز 

معلمان طی چند روز به نصف رسید و مسئولین تنها به افزایش شش الی دوازده درصدی حقوق معلمان بسنده کردند ، و 
  .ین کسری بودجه آ پ به روند خصوصی سازی آموزش سرعت بخشیدندجهت تام

 .و از دیگر سوی تعدادی از فعالین صنفی در حال گذراندن حکم های ناعادالنه بوده و اقای عبدی در اعتصاب غذا می باشند
رب و شتم قرار گرفتند و اما فاجعه زمانی رخ داد که در تهران به تجمع قانونی معلمان حمله شد و معلمان مورد توهین و ض

 .پانزده نفر از فعالین دستگیر شدند
ما ضمن محکوم کردن این بی حرمتی ،طبق بیانیه شورای هماهنگی خواستار آزادی بدون قید و شرط معلمان بازداشتی و 

یران برخورد قانونی با عاملین این بی حرمتی آشکار و معذرت خواهی شخص رئیس جمهور از جامعه فرهنگی و ملت ا
 هستیم،

 تعدادی از فعالین صنفی استان بوشهر

 : دبیر کانون صنفی معلمان تهران دستگیر شد  -*

 

اردیبهشت معلمان بازداشت شده  ۰۶محمدتقی فالحی، دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع  -سحام نیوزبه نوشته 
 به دادسرای اوین منتقل شد« دست بند و پابند»بود، امروز با 

  :اسفند در محکومیت سرکوب تجمع صنفی معلمان 91بیانیه گروه  -*
 

تجمع سراسری امروز معلمان شاغل و بازنشسته که بنا به دعوت و فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان 
بات اسفند صورت گرفت، علیرغم طرح مسالمت آمیز مطال 97وحمایت سایر تشکلهای مستقل معلمان از جمله گروه 

معیشتی در مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران، از طرف نیروهای امنیتی ولباس شخصی با هتک حرمت معلمین این 
 .جامعه، مورد خشونت و سرکوب قرار گرفت

این واقعه بشدت تاسف بار یکبار دیگر نشان داد که حکومت هیچ صدای اعتراضی حق طلبانه حتی درچارچوب قوانین موجود 

 .شکلی مدنی ، مسالمت امیز و متمدنانه را هم تحمل نمیکندآنهم به 
  !!دیگر، مزدبگیران این جامعه ، چگونه و با چه ابزاری میتوانند مطالبات انباشته شده خودرا بیان کنند؟؟

وشنی از رفتار خشن، غیرقانونی، توهین آمیز و سرکوبگرانه با معلمین شاغل و بازنشسته زن و مرد امروز در تهران، پیام ر
  .طرف حکومت مبنی بر ادامه و تحمیل همین شرایط مشقت بار کنونی ست و پاسخی جز سرکوب و بازداشت ندارد

نفر از همکارانمان بازداشت شده و عده ای نیز مورد ضرب و شتم  90اردیبهشت معلمان ، حداقل  05در یورش به تجمع امروز 
  .قرار گرفتند

ه ازجمله معلمان شاغل و بازنشسته در دفاع از معیشت و سطح زندگی شان عقب نخواهند بی تردید مزد بگیران این جامع
نشست و این بگیر و ببندها و این پاسخ عریان سرکوب، مانع جدی در عزم و اراده شان برای دستیابی به حقوق پایمال شده 

 .شان نخواهد داشت
مسالمت آمیز معلمان درتهران و بازداشت تعدادی از همکاران  اسفند هجوم و یورش نیروهای امنیتی به تجمع 97گروه صنفی 

خود را بشدت محکوم میکند و با تاکید بر آزادی فوری و بی قید و شرط همه آنان بدون وثیقه و ضامن و تعهد، اعالم میداریم که 
  .با تالش و وپیگیری مصرانه تا آزادی این همکاران از پای نخواهیم نشست

 .همبستگی سراسری معلمان شاغل و بازنشسته ایران زنده باد اتحاد و
 .اسفند 97گروه فعالین صنفی 
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 :عبدی اسماعیلروز اعتصاب غذا  هجدهمین ۷۹بیست و یکم اردیبهشت  -*

 
 ته های قانونی او حمایت کنیداز خواس عبدی_اسماعیل#با امضای فرم نگار حمایت از 

http://yon.ir/Freeabdi 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86
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
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
http://yon.ir/Freeabdi


 

 :یاداشتی از محمد حسن پوره -*

 
 دیروز بنده در ورود به محل تجمع اولین کسی را که دیدم محمد حبیبی بود و بعداز احوالپرسی گفتم 

 ?چرا آمدی
 این پاسخ را داد

 ن نیایم االن کی بیایم من اال
 . گفتم شرایط فعلی شما مناسب نیست

 . این حضور نشان خواهد داد که خواسته های ما قانونی است و کوتاه نمیاییم:پاسخ 
 . دوستان این را داشته باشید تا حبیبی که امد از ایشان بپرسید

ر به خواسته ها نمی رسیم اما چهره دروغ ،ریا ،نیرنگ و نه این حکومت ،به این راحتی ها کوتاه میاد و نه ما کوتاه میاییم اگ
 . نفاق حاکمیت را عیان خواهیم کرد

 : اردیبهشت بیستم های دستگیری به اعتراض در -*

 

طوفان توییتری در اعتراض به دستگیری های گسترده و سرکوب تشکل ، به وقت تهران  ۰۰اردیبهشت، ساعت  ۰۰شنبه 
 های معلمان

 :عبدی اسماعیلروز اعتصاب غذا  نوزدهمین ۷۹اردیبهشت  بیست و دوم -*

 
 

 خواسته ی او اعمال قانون در پرونده اش است. عبدى در اعتراض به دخالت فراقانونی در پرونده اش در اعتصاب است
 نیست_زندان_لممع_جای#

 داری های جنگل تهدید مشاغل وابسته به جنگل با تعطیلی طرح
http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/187258 

های شمال و تالش برای  برداری تجاری از جنگل که توقف بهره درحالی: : اردیبهشت آمده است 00به نوشته روزنامه شرق در 
باید محل ظهور ... تای استفاده از دیگر منافع اقتصادی جنگل شامل حفظ آب، خاک وها در راس احیای این اکوسیستم

داری  های جنگل رفتن شالوده طرح آموختگان این رشته و ساکنان شمال کشور باشد، با ازدست های جدید برای دانش شغل
رود که با تعطیلی  و بیم آن می سنتی، همان اندک مشاغلی هم که وابسته به جنگل بود، در معرض تهدید قرار گفته است

طرح توقف   .عنوان یک کارخانه مهم تولید، نابود شود کاری، جنگل هم به داری، عالوه بر افزایش نرخ بی های جنگل طرح
های شمال با توجه به کاهش توان تولید در این اکوسیستم، اقدامی درست است اما با وجود آنکه  برداری از جنگل بهره

های شمال ارائه نشده است و متولیان امر  گذرد، هنوز برنامه جایگزینی برای مدیریت جنگل ویب این طرح میدوسالی از تص
 ....داری قدیمی که وظیفه برداشت چوب از جنگل را بر عهده داشتند، مشغول هستند های جنگل کردن طرح صرفا به تعطیل

. کاری کرده است ل کشور را نگران ایجاد موج جدیدی از بیداری مردم شما های جنگل کاهش تعداد نیروهای شاغل در طرح
دهد، پیش از اجرا، باید برنامه جایگزین  تأثیر قرار می هایی از این دست که معیشت مردم را تحت که برای تدوین طرح درحالی

 .معیشتی برای مردم در نظر گرفت
 

 : علی اکبر باغلنی معلم تبعیدی -*
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  :و هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران درباره بازداشت و برخورد با معلمانپیام علی اکبر باغانی عض

 سالم یاران : او پی پیام کوتاهی گفت  هیتلر هم این جنایات را درمورد معلمان خود بکار نگرفت
ی بزرگ وکوچک امروز دولت روحانی مانند دولتهای قبل از خود ننگی بزرگ از خود به جا گذاشت و در تهران و دیگر شهرها

کشور معلمان این شیر زنان و رادمردان کانونهای صنفی و اعضای شورای هماهنگی را چنان بی شرمانه مورد حمله قرارداد 
 .که روی دولت تمام دیکتاتورها نیز سفید گردید

مان از آنها کمک گرفت و هیتلر هم این جنایات را درمورد معلمان خود بکار نگرفت او معلمان را ازجنگ معاف و در بازسازی آل
آلمان امروزی را ساختند اما با کمال تاسف درهمه دولت ها حتی دولت خاتمی معلمان را در میدان پاستور و در  ،معلمان 

  .مقابل کوفی عنان ناجوانمردانه کتک زدند و تعداد زیادی از معلمان و کانونی ها بازداشت شدند
هزار معلم و همه اعضای هیات مدیره کانون  ۸نیز تعداد  ۹۸اشت شده بودند درسالبازد ۹۳بهشتی و ذاتی و معارفی درسال 

 صنفی معلمان ایران
 .که دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران و دبیرکل سازمان معلمان نیز همراه آنان بودند، بازداشت شدند

 :گزارش می دهد  ارگران؛گرفتگِی ک ایلنا از آمار برقخبرنگار خبرگزاری دولتی   نسرین هزاره مقدم -*

 است مرتب چیز همه «کاغذ روی»

  

است؛ در کمتر از یک جمله خالصه   خبر ساده : آمده است  77اردبیهشت 00 ایلنا،دولتی به گزارش خبرنگار 
ی این  با وجود همه.یگرفتگ مرگ کارگر شرکت توزیع برق بر اثر برق  :شود و به ظاهر هیچ جای ابهامی ندارد می

آمار دقیقی از   دهد، های مختلف رخ می اتفاقاتِ منجر به مرگِ کارگران که هر هفته و هر ماه در شهرها و استان

تعداد و توزیع شغلی و جغرافیایی حوادث برق گرفتگی در دست نیست؛ براساس آماری که رسانه تخصصی برق 
بیشترین میزان برق گرفتگی در کشور رخ داده است که در  ۰۳۸۰و  ۰۳۹۸  های اعالم کرده، در سال( نیوز برق)

ی  براساس این آمارِ ارائه شده، در فاصله. نفر از هموطنان جان خود را از دست داده اند ۰۸۶این دو سال 
در .اند نفر به علت برق گرفتگی در کشور جان خود را از دست داده ۹۰۰شش هزار و   ،۰۳۸۳تا  ۰۳۹۱ی  ساله ده

شود؛  دیده می ۰۳۸۶تا سال  ۰۳۹۶زمانی ده ساله، از سال  گرفتگی در یک فاصله تغییرات آماری برق باالودار نم

گرفتگی را  بیشترین قربانِی برق ۰۳۹۸همانطور که در این نمودار مشخص است، در این فاصله زمانی، سال 
 ....داشته است

 :هستم ام  بازداشتی همکاران آزادی پیگیر -*

در پی تجمع معلمان در روز بیستم اردیبهشت و بازداشت  : آمده است  77اردبیهشت 00ایلنا،دولتی به گزارش خبرنگار 

ها خبر  وئیتر خود از تالش برای آزادی بازداشت شدهدر ت( وزیر آموزش و پرورش)حدود ده نفر از آنها، سیدمحمد بطحایی 
ام را پیگیری  بود اما بر عهد خود هستم و وضعیت همکاران بازداشتی« انصاف»وی اظهار داشت گرچه این تجمع دور از .داد

 .کنم می

 :آهن دراسالمشهر  اعتصاب کارگران راه -*

 
 

ماه حقوق عقب افتاده خود از رفتن به سر کار ۱به پرداخت نشدن  آهن در اعتراض  کارگران شرکت تراورس و خط ابنیه راه
 اردیبهشت ۰۰/خودداری کرده و اعتصاب کردند

 :تحرکات دانشجویان ادامه دارد  -*
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 تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان به منظور افزایش سنوات تحصیلی

 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان: منبع 
 دانشجویان_اعتراض#

  *- انجمن صنفی معلمان کردستان )مریوان(:
 

به تاریخ بیست و دوم اردیبهشت 77 ، انجمن صنفی معلمان کردستان )مریوان( ضمن محکومیت شدید برخوردهای خشن و 
امنیتی با معلمان و اصرار بر خواسته های برحق آن ها خواهان آزادی هرچه سریع تر معلمان بازداشتی است و اعالم می 

 دارد که درصورت تداوم بازداشت این عزیزان از تمام ظرفیت های اعتراضی خود در حمایت از همکاران خود استفاده خواهد کرد

 *- رضایتمندی کارگران »ایران ریسه« باوجود تعویق ۲ماهه دستمزد:

 

وضعیت کارخانه : آمده است  77اردبیهشت 00،کارگران کارخانه ایران ریسه خبرگزاری دولتی ایلنا از قول خبرنگارگزارش به 

و فروردین ماه  ۸۰ست و مطالبات معوقه مربوط به اسفند ماه سال  تقریبا از ابتدای سال جاری رو به بهبودی« سهایران ری»
با بیان اینکه مشکل نداشتن منابع مالی کافی و « ایران ریسه»یکی از کارگران شاغل در کارخانه  .شود می( ۸۰)سال جاری 

سال گذشته این کارخانه : گذشته فعالیت مستمر نداشته باشد، گفتبازار فروش باعث شده خطوط تولیدی کارخانه سال 
چهار تا پنج ماه فعالیت تولیدی داشت، اما در سال جاری با تغییر رویکرد مدیرعامل کارخانه، در حال حاضر یک الی دو خط تولید 

اواخر سال : یران ریسه نیز به ایلنا گفتیکی از کارگران ا...  .اند کارخانه فعالیت مستمر پیدا کرده و کارگران مشغول کار شده
نفر از کارگران این کارخانه به خطر افتاده بود که با از سر گیری فعالیت تولیدی کارخانه  ۰۸گذشته امنیت شغلی حدود 

شان بازگشتند و حتی کارفرما چند نیروی کار جدید نیز استخدام  خوشبختانه این دسته از همکارانمان مجددا به کار سابق
 ... .کرده است

 :خبار معلما -*

 دبرخوررئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به ، واکنش محی الدین بهرام محمدیان 
 : معلمان تجمعبا اعتراض و  نسنجیدهو  مناسب نا
با تدبیر و  مافات جبران  کنند و نسبت به عذرخواهی  دولتمردان با ادب و احترام ویژه از تقصیر و قصور خود مقامات به ویژه"

 ".برنامه ریزی در اسرع وقت اقدام کنند

 :نکرد تمدید را قرارداد پیمانکار/کار به بازگشت برای «اهواز شرق بهداشت مرکز» تعدیلی کارکنان تقاضای -*

 

درمانِی -حدود صد نفر از کارکنان مرکز بهداشتی : آمده است  77اردبیهشت 00ایلنا،  خبرگزاری دولتی به گزارش خبرنگار

یکی از این کارکنان به  .اند شرق اهواز که در پی اجرای طرح تحول سالمت جذب شده بودند، از ابتدای سال جاری بیکار شده
یم تا برای بازگشت به کار ما فکری در دو ماه گذشته به همه نهادهای مربوط مراجعه کرد: نمایندگی از طرف همکارانش گفت

حتی چهارشنبه گذشته به استانداری خوزستان مراجعه کردیم اما جواب روشنی . ایم بکنند؛ اما تاکنون هیچ پاسخی نگرفته
: وی که مدرک کارشناسی بهداشت دارد، در ارتباط با روندی که منجر به تعدیل خود و همکارانش شده، گفت.به ما ندادند

مشغول به کار شدیم که در ادامه به منظور گسترش طرح  ۸۱از مهر ماه  ۸۳نفر از ما با آزمون وزارت کشور سال  ۰۶تعداد 
. این طرح به صورت پیمانکاری به یک شرکت خصوصِی وابسته به هالل احمر واگذار شد. نفر رسید ۱۶۶سالمت این تعداد به 

ت تمام شد که پس از آن، با ما تمدید قرارداد نکردند و خاتمه همکاری را پایان اسفند ماه سال گذشته قرارداد ما با این شرک
 ....به ما اعالم کردند

 : مشکل آب و تجمع کشاورزان در خوزستان  -*
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 .صورت گرفتتجمع جمعی از کشاورزان برنج کار مقابل استانداری خوزستان ، اردیبهشت  ۰۰در تاریخ  
  

  :یستاعتراض جالب دوستداران محیط ز -*

 

ها از محیط زیست به دلیل نبود سطل زباله آنها را در محوطه  دوستداران محیط زیست در برزک کاشان، پس از جمع آوری زباله

 .شهرداری رها کردند

@komite_p 

 :اک ضمیر، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمانمشکالت معلمان بخش خصوصی از زبان صدیقه پ -*
 

کنند و دستمزد  هزارتومان در ماه دریافت می ۰۶۶تر از حداقل مزد تعیین شده و حتی بعضا چیزی حدود  برخی از معلمان آزاد دستمزدی پایین
 .بسیاری از این معلمان بر اساس قانون کار نیست
 .برخی نیز فقط به نسبت ساعات تدریس بیمه هستند. کنند ای رد نمی یک معلم بیمه برخی مدارس غیرانتفاعی برای سه ماه تابستان

ها، قوانین آموزشی و گزینش مانند معلمان رسمی زیر نظر آموزش و پرورش هستند اما نوبت به دستمزد و بیمه  معلمان آزاد از نظر محدودیت
 .گیرد رسد وزارتخانه مسئولیتی به عهده نمی که می
  moalempress@/  اخبارمعلم#کانال 

 :دهیم می ادامه تولید به بحران وجود با/«صنعت پارس بسا» کارگران دوش بر ارز نرخ افزایش سنگینی -*

 

در ، که «بسا پارس صنعت»عالم اینکه کارخانه ابرخی منابع خبری با : آمده است  77اردبیهشت 00ایلنا،  خبرگزاری دولتی به گزارش خبرنگار
افزایش یکباره نرخ ارز : همچنان فعال است، گفتند .زمینه تولید قطعات پیچیده موتوری خودرو در شهرستان تاکستان استان قزوین فعالیت دارد

بسا »یکی از کارگران کارخانه  .که تولید در این کارخانه به حداقل رسیده است طوری هو نبود نقدینگی بر این واحد تولیدی نیز تاثیرگذار بوده ب
کاهش تولیدات این کارخانه تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران کارخانه : نفر اعالم کرد و افزود ۸۰تعداد کارگران این کارخانه را « پارس صنعت
کارخانه باعث شده بسیاری از کارگرانی که دارای قراردادهای موقت هستند و  به گفته وی، کاهش حداقلی تولیدات این... .شده است

 .کنند، امنیت شغلی خود را در خطر ببینند سالهاست در این کارخانه صنعتی کار می

 :تجمع معلمان دوراز انصاف بود:وزیر آموزش و پرورش -*

 
 

 !بار حقوق میدید ته انصافه ماه یه ولی این که شیش:معلمان
  اخبارمعلم#انال ک

@moalempress 
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https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/621650-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
https://web.telegram.org/#/im?p=%40moalempress


 :اخراج از کار به دلیل قرارداد موقت -*

 
 قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را نابود کرده است. نفر از کارگرانش را بیکار کرد 90هد شرکت پویش پژوهان مش

 :معوقه مزد ماه ۹ تعویق/کار به بازگشت برای «فوالد صدر» شده اخراج کارگر ۰۸۱ بالتکلیفی -*

   

« صدر فوالد»نفر از کارگران کرخانه  ۰۹۶، حدود ۸۰آذر ماه سال  : آمده است  77اردبیهشت 02ایلنا،  خبرگزاری دولتی به گزارش خبرنگار
نفر از پرسنل  ۳همچنین حدود . سال سابقه کار به دلیل عدم نیاز از سوی کارفرما اخراج شدند ۰۸تا  ۰۶آباد در استان لرستان با میانگین  خرم

از قرار معلوم کارگران این کارخانه در پنج ماهی که اخراج .. .اند ادهکردند، کار خود را از دست د اداری صدر فوالد که در دفتر تهران کار می
اند اما به دلیل شرایط سنی که دارند تا این لحظه هیچ کاری  اند؛ در جستجوی کار به واحدهای صنعتی و خدماتی زیادی مراجعه کرده شده

ماه مطالبات مزدی از کارفرما خود طلبکارند اما تاکنون تحت  ۰د شود کارگران اخراجی در حال حاضر حدو گفته می .برای آنها پیدا نشده است
 ....آنها نگرانند که با ادامه این وضعیت نتوانند برای مدت زیادی با این شرایط بتوانند ادامه دهند. اند پوشش بیمه بیکاری قرار نگرفته

 : تجمع معلمان در اردبیل  -*

 

 . صورت گرفت ان اردبیل به دلیل وضعیت بد معیشتی و تبعیض اردیبهشت تجمع اعتراضی معلم۰۳ تاریخ در 

گوید معلم را کتک بزنید و بازداشت کنید، جای معلم  کدام عقل سلیمی می: "نماینده مجلس:اخبار معلم -* 
 "کالس درس است نه زندان

 
فی آنها مقابل سازمان برنامه و بودجه در فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران در واکنش به ضرب و شتم و بازداشت معلمان در تجمع صن

آمیز معلمان که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود برگزار شده بود، با دخالت نابجا و عدم  تجمع مسالمت: "صحن علنی مجلس امروز گفت
 ".قانون اساسی، منجر به ایجاد خشونت شد و تعدادی از معلمان بازداشت شدند ۰۰تحمل و احترام به اصل 

از همین تریبون از آقای نوبخت، وزیر کشور و اطالعات تقاضای پیگیری اعتراضات معلمان و آزادی هر چه : "نماینده مجلس همچنین گفت این
 "شدگان را دارم سریعتر بازداشت

 moalempress@/  اخبارمعلم#کانال  

 هاست درصد بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به هدفمندی یارانه99 -*
 ترین طلبکار دولت بازنشستگان، بزرگ

http://www.sharghdaily.ir/fa/Main/Detail/187355 

رقم بدهی دولت دو سالی است محرمانه مانده و دیگر کسی از ارقام آن : در بیست و سوم اردیبهشت آمده است  شرق به نوشته روزنامه
کار دولت یازدهم، موضوع ایجاد اتاق بدهی در وزارت اقتصاد و دارایی و برآورد میزان بدهی دولت، کلید خورد و در  به با شروع. زند حرفی نمی

هزار  065ای شد و سپس رقم بدهی تا  های دولت رسانه هزار میلیارد تومان حجم بدهی 745نشده،  قم کارشناسینیز ابتدا با ر 9270  سال
چرخید و گاه منفک و   دهان بین مسئوالن می به بندی دهان بندی و سهم میلیارد تومان نیز باال رفت؛ اما اعالم رقم بدهی کل بدون هیچ تقسیم

های  در این بین برخی تأمین اجتماعی، برخی وزارت نیرو و برخی بخش. شد ها اشاراتی می زیرمجموعه مجزا به رقم بدهی دولت به برخی
خواندند، اما روز گذشته وزارت اقتصاد و دارایی در گزارشی بدون اشاره به رقم دقیق میزان بدهی دولت به  ترین طلبکار دولت می دیگر را بزرگ

ترین طلبکار دولت، سازمان تأمین اجتماعی با  اساس این گزارش، بزرگ بر. در گزارشی اعالم کرد های مختلف، سهم طلبکاران دولت را بخش

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/621792-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
https://web.telegram.org/#/im?p=%40moalempress


بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و . درصدی از مجموع بدهی دولت، دانسته شده است 22سهم 
های دولت را  درصد از بدهی 90همچنین . ا به خود اختصاص داده استدرصد ر 22سهم بیمه کارگران و کارمندان، بیشترین سهم یعنی 

 95درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل  96دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسالمی معادل  بدهی به بانک مرکزی تشکیل می
  ....درصد افزایش داشته است واحد 

 
 : تجمع خانواده های بازداشتی در اهواز -*

 

 ..ارديبهشت؛ تجمع خانواده هاى بازداشت شدگان در مقابل دادگاه انقالب شهر اهواز در كیانپارس 02تاریخ یکشتبه  به

 وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*

 :اید کرده هنر کنید، حفظ را موجود اشتغال/دارد وجود کرمان استان در زده بحران واحد ۲۲

 

( رئیس کانون شوراهای اسالمی کار استان کرمان)رواقی علی اکبر  : آمده است  77اردبیهشت 02ایلنا،  خبرگزاری دولتی به گزارش خبرنگار
استان : ، گفت۸۰گو با خبرنگار ایلنا، با اظهار نگرانی از تاثیر نوسانات اقتصادی بر فعالیت واحدهای تولیدی استان کرمان در سال  و در گفت

حتی واحدهایی که فعال وجود دارند و . ی استهای داخلی و خارج هزار شغل به شدت نیازمند جذب سرمایه ۰۶کرمان برای ایجاد سالی 
گذاری و دریافت  زند و قطعا برای فعالیت با تمام ظرفیت نیازمند سرمایه شان به شدت لنگ می شان حفظ اشتغال موجود است، چرخ وظیفه

وی .یابد ن به مراتب افزایش میهای پیش از آ و سال ۸۰نسبت به سال  ۸۰صورت تعدیل کارگران کرمانی در سال  درغیر این. تسهیالت هستند
از این رو ما به شدت نگران فرار . کند نوسانات اقتصادی که یک علت آن خروج آمریکا از برجام است، امنیت شغلی کارگران را زایل می: افزود

دهد  میسیون کارگری نشان میهای ما در جلسات ک بررسی: گفتوی  .ها از حوزه تولید و پناه بردن آنها به بازار ارز و مسکن هستیم سرمایه
در استان کرمان وجود دارد که با مشکالتی نظیر نوسانات نرخ ارز، تامین مواد اولیه و معوقات بانکی مواجه ( کوچک و بزرگ)زده  واحد بحران ۸۰

. نفر کارگر دارند ۸۶ها باالی  اهعدد از این کارگ ۰۶۶هزار کارگاه بزرگ و کوچک در استان کرمان وجود دارد که  ۱۰هم اکنون : وی افزود.هستند
گوییم شما اگر بتوانید اشتغال موجود را  صورت کامل تعطیل شدند لذا ما به مسئوالن می سال گذشته به  کارگاه در یک ۸باید اضافه کنم که 

 ...!اید حفظ کنید، هنر کرده

 : اعتراضات دیگر باره زحمتکشان ورزنه شرق اصفهان  -*

 

اردیبهشت بار  02روز یکشنبه به منظور گرفتن حق آبه با تجمع حمتکش منطقه ورزنه اعتراضات خود را مردم و کشاورزان ز
 دیگر از سر گرفته اند

 (19اردیبهشت 52: )روزنامه شرق بخوانید« تخته سفید»05در شماره -*

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/621824-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF


 سرنوشت نامعلوم کودکان مهاجر که به مدرسه نمی روند

 goo.gl/n3ASJL*- سازی خصوصی ساختمان مقابل عدالت سهام کارکنان تجمع: 

  

تعدادی از کارکنان حاضر در تجمع امروز که از نقاط مختلف کشور  : آمده است  77اردبیهشت 02ایلنا،  خبرگزاری دولتی گزارش خبرنگار به
برای چندمین بار است که جهت پیگیری وضعیت شغلی و : اند، گفتند برای پیگیری وضعیت شغلی و مطالبات معوقه خود عازم تهران شده

به  .زنیم سازی دست به تجمع می کنیم و مقابل ساختمان سازمان خصوصی ن از نقاط مختلف کشور به تهران سفر میما پرداخت مطالبات
سال  ۰۰با سوابق حدودا   های تعاونی سهام عدالت سراسر کشور شود، حدود هزار و پانصد نفر در دفاتر شرکت نقل از این کارگران گفته می

 .ای معوقه طلبکارند ماه مطالبات مزدی و بیمه ۳۹ا شده و در حال حاضر حدود مشغول کار هستند که به حال خود ره

 ... دیروز پای تخته سیاه کالس اما امروز: اخبار معلم  -*

 
امروز به سراغ معلمان پیشکسوت رفتیم؛ معلمانی که پس از سال ها تدریس پایه تخته، در روزهای بازنشستگی نیز مشغول کار هستند؛ 

 . خته سیاه کالس بودند و امروز برای گذران زندگی، همچنان در شغل های مختلف حضور دارنددیروز پای ت
امروز می خواهیم از معلمانی بگوییم که اگر بر چهره شان، گذر عمر هویداست اما دل هایشان هنوز به وسعت دریاست؛ مردان و زنانی که 

 . در نگاه شان یک دنیا حرف است

 . درهای دانش را به روی کودکان گشودند و امروز درهای توجه و اعتنا به رویشان بسته شده است مردان و زنانی که روزی
 

 : انجام شددر اعتراض به محقق نشدن وعده ها ؛کارخانه مقابل اراک هپکو کارگران تجمع -*

 
 گروهی از کارگران معترض کارخانه هپکو اراک در  : آمده است  77اردبیهشت 02ایلنا،  خبرگزاری دولتی به گزارش خبرنگار

 .های صنفی خود را مطرح کردند با تجمع در مقابل شرکت، خواسته( اردیبهشت ماه ۰۳)روز ادامه اعتراضات صنفی خود، صبح 

های کارفرما و همچنین  در واکنش به محقق نشدن وعده: ین اجتماع صنفی حضور داشت، گفتیکی از کارگرانی که در ا
: وی در تشریح اتفاقاتی که باعث شده او و همکارانش تجمع کنند، گفت.ایم نامشخص بودن وضعیت کارخانه اینجا جمع شده

با حداقل ارزش مالی به سهامدار سازی  حدود یکسال است مالکیت این واحد صنعتی از سوی مسئوالن سازمان خصوصی
های داده شده در خصوص بهبود وضعیت کارخانه خوب عمل نکرده  در این مدت کارفرما عالرغم وعده  جدید واگذار شده است،

 اندازی کارخانه اعالم کرده است مدت خود را برای راه های کوتاه های مکتوب برنامه و اخیرا در گفتگو با یکی از رسانه

 :خرداد ۲۲آبادی به آمریکا برای انجام درمان تکمیلی بعد از  دختران شین اعزام -*

 
 

 .آموزان نشود گوید امیدواریم برجام مانع درمان این دانش آبادی می آموزان شین وکیل دانش
http://t.me/Aavg 

 :ایراناخبار معلمان  -*

http://goo.gl/n3ASJL
http://goo.gl/n3ASJL
http://goo.gl/n3ASJL
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/621990-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/622222-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
tg://resolve/?domain=Aavg
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
 کند برای شاگردانش تهیه می  ای ساده  این معلم در بلوچستان با هزینۀ شخصی روزانه صبحانه

 moalempress@/  اخبارمعلم#کانال   درود بر شرف این معلم

 :ماه است حقوق نگرفته اند ۰۱( کیسون)کارگران شرکت مترو اهواز  -*
 

 

تا امروز از  ۹۸این شرکت از سال . پرداخت نکرده استشرکت کیسون پیمانکار قطار شهری اهواز سیزده ماه است حقوق کارگران خود را 
کارگران این . راه اندازی حتی یک فاز این پروژه به دالیل گوناگون ناتوان بوده و مدتها است که از پرداخت حقوق کارگرانش امتناع می کند

 .ا و اعتصاب های اعتراضی زده اندشرکت تاکنون چندین بار دست به تجمع ه
آمار دقیقی از بدهی این کارگران نداریم چرا که : شهر اهواز با تأئید پرداخت نشدن حقوق کارگران کیسون اظهار کردیک عضو شورای 

شرکت )یک کارگر پروژه متروی اهواز ....هم با این شرکت قرارداد دارند شهردار با پیمانکار یعنی شرکت کیسون قرارداد بسته و کارگران
صاحب خانه قصد دارد از خانه بیرونمان کند چون . ایم و پولی برای گذران زندگی نداریم حقوق نگرفتهماه است  ۰۳: می گوید( کیسون

 .ایم اش را پرداخت نکرده ها است پول اجاره مدت

 :وضعیت بهم ریخته در اداره کل ورزش -*

 
 هواداران سپیدرود مقابل اداره ورزش و جوانان گیالن  تجمع

 :مدیرعامل اتحادیه ماهیگیران استان گلستانبا  گفتگوی ندا علیزاده -*
 است کرده بار مصیبت را صیادان زندگیِ  بیمه؛ حق گرانیِ  و ها بدهی انباشتِ  ماهی، کاهشِ 

 

توانند تورهای خالی  ی فرصتی است که صیادان می همهماه از سال؛  6 : اردیبهشت آمده است 04درتاریخ  ایلنا، دولتی به گزارش خبرنگار
ها و  ی سختی ماهی که همه 6. شان کنند ای کوتاه مدت برای زندگی خود را به دل دریای سخاوتمند بیندازند و روزِی اندکی را سرمایه

ها بیش از گذشته  اما امسال نامالیمتی .شان باشد دوزند به آنچه که قرار است نصیب خرند و چشم امید می هایش را به جان می نامالیمتی
دیگر چرخ . اند را ندارد اش نشسته ها سر سفره شده است و دریای سخاوتمند، دیگر توان مهرورزی به آنهایی که سالیان سال و بلکه نسل

... .زندگی اهالی دریا گذاشته استاش را بر  زند و تاثیر منفی چرخد و امسال نیز بدتر از گذشته این چرخ لنگ می اقتصاد دریا به درستی نمی
در منطقه ما که   :گوید کند و می  کنند را افزایش تعداد صیادان غیرمجاز بیان می دلیل کاهش روزی صیادان از منطقه دریایی که در آن صید می

انی را برای جامعه صیادی ایجاد های فراو گیرد، تعداد صیادان غیرمجاز خیلی زیاد شده است که مزاحمت دو ساحل شمالی و غربی را دربرمی
 ....توانند به دریا بروند و کار کنند ای که گاهی صیادان مجاز نمی اند به گونه کرده
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 :  اینبار اعتصاب در بازار تهران -*

 
 . بازار کویتی ها بسته شد. اعتصاب در برخی نقاط تهران شروع شد، خبر اردیبهشت ۰٢در تاریخ

@komite_p 
 
  :بازنشسته فرهنگی چشم انتظار توجه هزار ۸۱۱  -*

 
اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه ریزی، نیروی انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش در آستانه هفته معلم در 

 . هزار بازنشسته فرهنگی داریم ۹۶۶: خصوص تعداد فرهنگیان بازنشسته گفت
تعداد  ۰۱۶۱هنگی و شاغالن آموزش و پرورش برابر می شود و در سال تعداد بازنشستگان فر ۸۹سال : وی ادامه داد

 . هزار نفر خواهد بود ۹۳۶هزار نفر می رسد در حالی که تعداد شاغالن  ۰۸۶بازنشستگان فرهنگی به یک میلیون و 
 moalempress@/  اخبارمعلم#کانال 

 : یک نگاره آماری در سطح معلمان و آموزش کشور -*

 

 سهمیه کمتر زندانی بیشتر. ساله 45آمار سهم آموزش و پرورش و آمار زندانیان در یک بازه 

 و معوقات دریافت انتظار در کارگران/شد رد اکریل پلی انحالل بحث :ی کار پلی اکریلعضو شورای اسالم -*
 هستند اولیه مواد تامین

 

های تولیدی کشور است که مدتهاست  فهان یکی از کارخانهاکریل اص شرکت پلی :اردیبهشت آمده است 04درتاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ی مورد نیاز، مناسب نیست و  وضعیت کارخانه پلی اکریل برای تامین مواد اولیه... . است با مشکل کمبود نقدینگی و اختالل تولید مواجه شده

ود را دریافت کردند ولی از سال گذشته همچنان درصد حقوق ماه گذشته خ 05کارکنان شرکت، همچنان بالتکلیف هستند؛ پرسنل پلی اکریل 
وضعیت بالتکلیف کارخانه پلی اکریل و تعویق در پرداخت حقوق کارگران، آنها را با مشکالت  .چندین ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند

در حدود دو ماه است که به کارخانه  این کارگران از تیرماه سال گذشته به بیمه بیکاری معرفی شدند و اکنون. فراوانی مواجه کرده است
است که پس از چهار سال تحمل  پیش رفته ای  شرایط پلی اکریل به گونه: گوید خرمی در ارتباط با وضعیت این کارگران می. اند بازگشته

از چهارسال شرایط دشوار، این وضعیت منجر به ازهم گسیختگی بنیان خانوادگی بسیاری از کارگران شده است؛ پرسنل شرکت پس 
 ....بالتکلیفِی وضعیت کارخانه و ابهام در آینده کاری این شرکت، ناامید هستند و آینده روشنی را برای خود و کارخانه متصور نیستند

 : بازهم اعتراض به تخریب محیط زیست -*
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 .دهد تخریب قله شاهوار به بهانه معدن بوکسیت، این شهرستان را به سمت بیابانی شدن سوق می 

 :معوقه مطالبات وصول و بازنشستگی در بالتکلیفی /گر ریخته سدید رسمی کارگر ۲۲ نامشخص وضعیت -*

 

با توقف فعالیت تولیدی این کارخانه از خرداد ماه سال : گفتنداردیبهشت  04 درتاریخبه خبرنگار ایلنا « گر سدید ریخته»منابع کارگری در کارخانه 
برند و همه آنها چندین ماه مزایای مزدی معوقه و حق بیمه طلبکارند و سنوات  سر می کارگر رسمی آن در بالتکلیفی به ۰۸تاکنون، حدود  ۸۱

سدید »تر و در زمان فعالیت کارخانه  ست که پیش پیش آمده درحالی به گفته این کارگران، وضعیت .این کارگران نیز پرداخت نشده است
صورت قراردادی فعالیت   نفر از آنها که به ۰۰۸از این تعداد حدود . رسید نفر می  ۳۶۶تعداد کارگران این واحد تولیدی به حدود « گر ریخته

ه وی، چندین سال است به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه آنها به به گفت...اند به دلیل عدم نیاز اخراج شده ۸۱داشتند، از خرداد ماه سال 
در : در ادامه گفت....اعتبار بوده و در این زمینه دچار مشکالت زیادی هستند  های درمانی کارگران این کارگاه فاقد تامین اجتماعی، دفترچه

سال  ۰۰تا  ۰۸کارگر رسمی با سوابق  ۰۸یین تکلیف ما شود، موضوع تع حال حاضر عالوه بر معوقات مزدی که مربوط به سالهای گذشته می
 .هنوز مشخص نیست

 : بعد از پس گرفته شدن برجام توسط ترامپ، این پیش بینی های داعیانه از پرونده خازج شد -*

 

 وعده پیمانکار :یزد هنآ راه مدیرکل/زواره در آهن راه ایستگاه کارگرانِ  مزدی معوقات پرداخت در اخیرت -*
 است داده پرداخت

 

آهن زواره در استان اصفهان که از نظر شغلی تحت پوشش  کارگران ایستگاه راه  :اردیبهشت آمده است 04درتاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
اند،  ان که هنوز دستمزد ماه گذشته را نگرفتهاین کارگر .آهن یزد هستند، از تاخیر در دریافت حقوق و مزایای مزدی خود انتقاد دارند اداره راه

این تاخیرها دیگر تبدیل به یک عرف متداول شده و پیمانکار همواره . از سال گذشته نیز مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم: گویند می
 .ایم ار بوده فروردین دریافت کنیم، نگرفتههنوز حقوق اسفندماه را که قر: گویند این کارگران می .کند دستمزد ما را با تاخیر بسیار پرداخت می

های خود  توانیم وام مان را بپردازند، چطور می همه ما کارگران اقساط بانکی داریم و وقتی مشخص نیست کی قرار است حقوق: گوید میوی 
 ....کند را پرداخت کنیم؟ این مساله زندگی ما را با مشکل مواجه می

 !آتنا دائمي و گلرخ ايرائي از جهنم زندان قرچك به زندان اوين منتقل شدند -*
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سیاسي آتنا دائمي، در گفتگو با راديو ندا از انتقال آتنا و گلرخ از جهنم زندان قرچك به زندان معصومه نعمتي، مادر زنداني 
 بیان شمه ای از رفاقت ستودنی و مثال زدنی گرخ و آتنا، آزادی همه زندانیان دربند را آرزو می کنداوين مي گويد و با 

 :اموزان مریوان در پشتیبانی از اعتراضات معلمان دانش اولیای از جمعی بیانیه -*

 
 

همراهی جمع کثیری از معلمان این شهرستان در اعتراض به وضعیت معیشتی  انجمن صنفی معلمان مریوان با ۸۰/۰/۰۶روز پنجشنبە مورخ 
همانگونه . و خصوصی سازی آموزش در یک حرکت هماهنگ سراسری دست به تجمع اعتراضی در مقابل آموزش و پرورش شهر مریوان زدند

برالیسم و تعرض هر چه بیشتر به خدمات عمومی و که اطالع دارید روند پولی سازی و کاالیی سازی آموزش که در راستای سیاستهای نئولی
این سیاستها که در خدمت . حقوق بنیادین جامعه قرار دارد، بیشترین فشار را بر گرده ی قشر زحمتکش و طبقه ی کارگر وارد خواهد آورد

رگر و محروم جامعه از تحصیل، بروز هر چه پاسخگویی به نیاز بازار آزاد است؛ نتیجه ای جز افزایش کودکان کار، بازماندن فرزندان طبقه ی کا
بیشتر نابرابری و تبعیض در سطح مدارس و جامعه، فزونی یافتن خطر گرفتار آمدن دانش آموزان به آسیب های اجتماعی مختلف و نهایتا 

ناسب معلمان و پاسخ ندادن به بعالوه شرایط معیشتی نام. تاریک شدن آینده ی بخش زیادی از کودکان و نوجوانان را به همراه نخواهد داشت
لذا ما به عنوان جمعی از اولیای دانش . خواسته هایشان، مستقیما بر کیفیت آموزش و رشد و تعلیم دانش آموزان تاثیر منفی خواهد داشت

نسته و از آن آموزان شهرستان مریوان ضمن اعالم حمایت از اینگونه حرکتهای اعتراضی، مطالبات معلمان را خواست اکثریت جامعه دا
 .پشتیبانی میکنیم

 77/0/04دو شنبه
 جمعی از اولیای دانش آموزان شهرستان مریوان

 :کردند تجمع متوالی روز دومین برای هپکو کارگران -*

 

تفاوتی کار  دلیل برپایی این اعتراض دو روزه، بی: گویند در کارخانه هپکو اراک می   :اردیبهشت آمده است 04درتاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
کارخانه هپکو اراک هر روز بیشتر  به ادعای این کارگران، مشکالت .فرمای کارخانه در قبال پرداخت مطالبات کارگران و وضعیت شرکت است

توجه  شود و بخش خصوصی کارخانه که اخیرا مسئولیت این واحد صنعتی را برعهده گرفته، نسبت به مشکالت کارخانه و کارگرانش بی می
هیچ پاسخی از سوی  روزگذشته طبق اظهارات کارگران هپکو، آنها در جریان اعتراض .شود است و هر روز بر فشار مشکالت افزوده می

 .امروز اعتراض خود را برای دومین روز پیاپی ادامه دادند  مسئوالن دریافت نکردند به همین دلیل

 : تجمع اعتراضی در تبریز  -*

 

 . صورت گرفت  هرداری تبریز مقابل ساختمان عمارت شهرداریتجمع اعتراضی تعدادی از رانندگان ماشین های حمل زباله ش

 

 :معلمان بازداشتی آزاد شدند -*
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بازداشت شدگان تجمع اعتراضی معلمان تهران که همراه معلمان سراسر کشور به فراخوان شورای هماهنگی در تجمع 
 .اعتراضی حاضر شده بودند با قرار کفالت آزاد شدند

 .برد همچنان در بازداشت به سر می محمد حبیبی

  :انتقال فعالین کارگری به زندان مرکزی سنندج -*

 
روز نگهداری در سلولهای  ۰۳از  امیر شهابی و یدی صمدی، دو کارگر زندانی که در روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند، بعد

  .اردیبهشت به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند ۰۱انفرادی وزارت اطالعات امروز دوشنبه 
 اردیبهشت بازداشت شده بود را هم به زندان مرکزی منتقل کردند ۰۰آرمین شریفه که در 

 : شغلی وضعیت نبودن مشخص به اعتراض در مشهد «تراورس» کارگران تجمع -*

 

ف به دنبال برپایی تجمعات صنفی کارگران تراورس در نقاط مختل   :اردیبهشت آمده است 04درتاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
توجهی مسئوالن به  مشهد در اعتراض به آنچه بی( تراورس)آهن  کشور، صبح امروز گروهی از کارگران خطوط ابنیه راه

چندین سال : گویند کارگران تراورس مشهد می .خوانند، در محل کار خود دست به تجمع زدند می  شان های صنفی خواسته
دو ماه و نیم دستمزد عقب افتاده به : گویند این کارگران می.ستاست که وضعیت شغلی و پرداخت مطالباتمان مشخص نی
شرکت تراورس در : گویند این کارگران می... .مان مشخص نیست همراه بیمه طلب داریم در این حال وضعیت بیمه تکمیلی

ار معلوم، همزمان با از قر.هزار کارگر دارد که مجموع این کارگران از شرایط موجود نگران هستند ۰نواحی ریلی کشور حدود 
از ابتدای هفته جاری در اعتراض ... کارگران تراورس مشهد، کارگران نواحی لرستان، زاگرس، رباط کریم، اسالمشهر، زنجان و 

 .برند صنفی به سر می

 !سفره کارگران ایرانی خالی است -*

 

سفره  ۸۰و  ۸۸، ۸۱های  و عیدی سال ۸۰ن نشدن معوقات مزدی آبا در اعتراض به پرداخت« کیان کرد»کارگران کارخانه  
 .شان را با آجر پهن کردند خالی
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 :تجمع اعتراضی کارگران نی بر -*

 
کارگر نیبر به دلیل پرداخت نشدن دستمزد های خود در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردن . بیش از صد اردیبهشت 04 امروز دوشنبه

نین روستهای خرم آباد برای گذران زندگی به کار سخت نیبری در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه این کارگران نیبر از شهرها و همچ.
 .عالرقم پایان فصل نیبری این کارگران چندین ماه است که دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.مشغول به کار هستن

سال سابقه کار  ۰۸. در بخش نیبری به نام علی نقدی که بیش از  الزم به یاد آوری است که یکی از این کارگران زحمت کش نیشکرهفت تپه
پس از اینکه برای مسائده به مسئولین شرکت جهت . حدود دوماه پیش که خبر آن در تلگرام سندیکا درج شده بود.در شرکت مذکور داشت 

 .خود کشی زد وشوربختانه دست به.هیچ جوابی نگرفت . دستمزد خود مراجعه کرده بود .پرداخت بخشی از
و همچنین .۸۰.اسفند .که تعداد این کارگران بیش از چهار هزارنفر میباشد دوماه دستمزد عقب مانده .دیگر کارگران نیشکر هفت تپه .درضمن 

 .را طلب دارند ۸۰فروردین .
 ۸۰. اردیبهشت ۰۱

  سندیکای نیشکر هفت تپه: منبع

 : تجمع کارگران نی بر هفت تپه  -*

 

تجممع کارگران نی ُبر جلوی انبار شکر سفید جهت گرفتن پاداش و همچنین بستن در انبار ، ۸۰اردیبهشت  ۱۰روز دوشنبه
  .شکر سفید

@komite_p 

 :شغلی امنیت تامین برای شرقی آذربایجان ابنیه خطوط کارگر ۷۹ ساله ۹ تالش -*

 

شرقی در گفتگو با خبرنگار ایلنا آهن آذربایجان  کارگران خطوط ابنیه فنی راه   :اردیبهشت آمده است 04درتاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
آهن آذربایجان شرقی هستیم که بعد از واگذاری بخش ابنیه خطوط به بخش خصوصی امنیت شغلی  کارگر رسمی خطوط راه ۱۰: گویند می

کارگر رسمی  ۳۶۶به گفته این کارگران، در مجموع حدود .مان نیز حذف، یا کاهش یافته است ایم و برخی مزایای شغلی خود را از دست داده
این کارگران با بیان اینکه از کاغذبازی و ... .مطالباتی همانند هم دارند  آهن در سراسر کشور مشغول کارند که در بخش ابنیه خطوط راه

 آهن آذربایجان شرقی پاسخگوی مشکالت ما از یکسو شرکت راه: افزایند ایم و خواستار احقاق حق خود هستیم، می شده  بروکراسی خسته
از قرار معلوم  .دانند آنها پیگیری این موضوع را مرتبط به خود نمی. کنند کارگران رسمی نیست و سایر نهادهای مرتبط هم کاری برایمان نمی

آهن آذربایجان شرقی به صورت قراردادی مشغول کارند که همانند کارگران  کارگر در بخش خطوط ابنبه راه ۰۶۶کارگر، حدود  ۱۳جدا از این 
 .به گفته این کارگران، سنوات آنها نیز از بدو استخدام تاکنون پرداخت نشده است. ی یک و نیم ماه مطالبات مزدی معوقه طلبکارندرسم

 : ادامه اعتراض در هپکو -*
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ـ  هم کارگران با بستن راه آهن شمالاردیبهشت  04دوشنبه هپکو اراک در روز گذشته، امروز  پس از اعتراض کارگران شرکت 

 عصر ایران / جنوب دست به اعتراض صنفی زدند

 : حمله به دست فروش جوان در جوانرود -*

 !ضرب و شتم یک دستفروش توسط مامورین شهرداری جوانرود 

 :اقدام به خودکشی یکی از کارگران شرکت هپکو اراکخبری تاسف بار؛  -*
 

الت معیشتی و عدم پاسخگویی مسئوالن اقدام به یکی از کارگران هپکو امروز در اعتراض به عدم رسیدگی به مشک
 .خودکشی کرد

 :تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند -*

: 

 در اعتراض به کاهش سنوات مجاز تحصیل دانشجویان

 :از جدیدترین خالقیتهای کارگران هپکو -*
 

  

 لیونمیلیاردی هپکوبا مبلغ ده می255بنرچک نمادین برای کنایه به واگذاری کارخانه 
 را اخراج کرد نفر 655ممنوع برای کارفرمایی که  ورود بنر/  بستن راه آهن/  نصب پرچم عزاداری

 

 : افشاء کرد   رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو داوود -*

 
 

 اوماه گذشته.میلیونی وزیرکار راافشاکرد 055مقابل وزارت کارپیشنهاد رشوه  ، داوودرفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو
 فروردین اعتصاب غذاکرده وباوعده رسیدگی اداره کاراعتصابش راشکسته بود25تا07از
 

 !آخرین سخنان داوود رفیعی ، کارگر اخراجی به هنگام انتقال به بازداشتگاه  -*
http://www.radioneda.de/2018/05/14/Rafie180513.mp3 

 
كوتاه خود با راديو ندا به هنگام انتقال به بازداشتگاه از پیشنهاد  رفیعي، كارگر اخراجي پارس خودرو، در آخرين گفتگويداوود 
وجدان بیدار بشري و سالمتي '' : اين كارگر حق خواه در آخرين كالم خود تاكید كرد! میلیوني وزير كار پرده برداشت 055رشوه 

 ''كجاست؟( حكومتي)دستگاه ها 
 



 :در شازند اراک ۷۹اهرات سراسری دی ماه برگزاری دادگاه یازده تن از بازداشت شدگان تظ -* 

 
کیفری اراک دیروز برگزار  ۰۶۰، در شازند اراک در شعبه ۸۰دادگاه یازده تن از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری دی ماه 

 .شد
در این دادگاه پرونده علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، یوسف شیری، داوود رحیمی، محمد یعقوبی، کیان 

دقی، مسعود عاجلو، محمد ترابی، ندا یوسفی و وکیل دادگستری محمد نجفی به اتهام اخالل در نظم عمومی مورد صا
 .بررسی قرار گرفت

در این دادگاه به »بنا به گفته محمد نجفی ، که عالوه بر متهم بودن، وکیل افتخاری شش تن دیگر از متهمان پرونده است؛ 
دگی و آخرین دفاعیات اخذ شد و چون وکالی اینجانب از زمان دادگاه اطالعی نداشتند تن از افراد حاضر رسی ۰۶اتهام 

 . «به زمان دیگری موکول شد« رسیدگی دو اتهام بنده یعنی اختالل در نظم عمومی و نشر اکاذیب

 :یورش نیروهای انتظامی به معترضین فعالیت معدن سنگ درروستای اژگیل  -*

نیروهای انتظامی به معترضین فعالیت معدن سنگ  : بیست و پنجم اردیبهشت آمده است  در براساس گزارشات منتشره،
زاده  مصطفی سمالی .درروستای اژگیل ازتوابع شهرستان ایذه یورش آورده وموجب کشته وزخمی شدن سه نفرشدند

در پی درگیری و مشکالت چند : تمنجر به مرگ در یکی از روستاهای این شهرستان گف فرماندار ایذه با اشاره به وقوع حادثه
ماه پیش در پی اعتراض اهالی روستای اژگیل به ایجاد معدن سنگ در این منطقه؛ صبح امروز ماموران نیروی انتظامی به 

اقدام ماموران با واکنش اهالی منطقه مواجه شد که در پی : وی افزود .منظور جلب چند نفر از اهالی به محل مراجعه کردند
ساله نیز جان خود  ۳۹ها دو نفر مجروح و یک زن  در پی ادامه یافتن این تنش: فرماندار ایذه بیان کرد .ورد صورت گرفتآن زد و خ

 .را از دست داد

 :کارگران زندانی روز اول ماە مە آزاد شدند -*

 
ی، امیر شهابی و تن از فعالین کارگری زندانی سنندج یدی صمد ۳اردیبهشت ماه،  ۰۸امروز سه شنبه  ۳۶و  ۰۸ساعت 

 آرمین شریفی با قید وثیقه از زندان آزاد شدند
https://t.me/ 

 :جنوب -آهن سراسری شمال اعتراضشان درمسیر راه درسومین روز کارگران کارخانه هپکو -*

 

https://t.me/


 

کارگران شرکت هپکو امروز برای سومین روز متوالی دست : ست در بیست و پنجم اردیبهشت آمده ابرپایه گزارشات منتشره،
شرکت هپکو پس از سه سال بالتکلیفی همچنان .جنوب را بسته اند-آهن شمال به اعتراض زده اند و برای دومین روز ریل راه

نبوده درگیر مشکالت جدی است و تاکنون تصمیمات مقامات استانی و کشوری راهگشای حل معضالت این صنعت بزرگ 
ترین مصداق کشتی به گل نشسته است، تنها کافی است گذری در محیط کارگاهی کارخانه داشته  هپکو واقعی .است

کارگران هپکو .. .باشید و تجهیزات سنگین خاک گرفته این مجموعه را ببینید، نظاره ای که چیزی جز آه و حسرت در پی ندارد
روز از  25و  77، فروردین، اردیبهشت 76اسفند )ماهه 4مایه، پرداخت معوقات تنها یک سهامدار دارای اهلیت، صالحیت و سر

های مقعطی نیستند که با پرداخت یک وام و حقوق برای  کارگران این شرکت به دنبال ُمسِکن. خواهند و کار و تولید را می( 70

 ....زندگی کردتوان  خواهیم، با وام نمی مدت به انتظار بنشینند بلکه ما تنها کار می کوتاه

 گرد و باربری فقط ماهیرود، از جنوبی خراسان مرزنشینانِ  سهمِ  دهد؛ ایلنا گزارش میعلی رفاهی خبرنگار  -*
 است خاک و

  

های مرزی در هیئت دولت مصوب  نامه بازارچه که آئین 9279از سال  :اردیبهشت آمده است 00درتاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
سراسر کشور شکل گرفتند تا مرزنشینان که در واقع پاسداران این آب و خاک از گزند روزگار و های زیادی در  شد، بازارچه

یافتگی برسند و مجبور  چشم بد دشمنان احتمالی در مرزها بودند در زمینه اقتصادی و معیشتی به حد باالیی از توسعه
هاست که با چنین  ی ماهیرود یکی از همین مجموعهپایانه و بازارچه مرز. نباشند به اشتغال کاذب یا مهاجرت روی بیاورند

ای که افتاد، این بود که بیشترین میزان مشارکت اقتصادی را در  چندان تازه اما اتفاق نه. آغاز به کار کرد 9200ای از سال  ایده
تاجرانی اندک از این مجموعه نه مردم محلی و عشایر و کشاورزان و مرزنشینان و کمتربرخورداران خراسان جنوبی، بلکه 

زایی و   سهم این مجموعه برای آنها، اشتغال. بیرجند و بسیاری هم از خراسان رضوی و تهران و دیگر نقاط ایران داشتند
بماند که همان هم در . ها، فقر و گرد و خاک و به دوش انداختن کاالهای سنگین درآمدزایی در سطح باال بود و برای محلی

توان دستاورد این بازارچه را برای مردم محلی، در سطح احداث یک  بنابراین می. شود ران افغان میبسیاری اوقات سهم کارگ
. های خود منطقه شد ها که البته تا حدی هم باعث بهبود وضعیت زیرساخت ساخت جاده شوسه سراغ گرفت و یکسری زیر

با این وجود، رویکردهای . اند، شکی نیست ردهاما در اینکه مردم بومی سهم بسیار پایینی از توسعه در این بخش را ب
در واقع، ماهیرود همچون فیلی است که در تاریکی قرار دارد و هرکس از دریچه تجربه . متفاوتی به این واقعیت وجود دارد

 ....کند تماس خود، آن را توصیف می

 :آزادی یدی صمدی، امیر شهابی و آرمین شریفی با تودیع وثیقه -*

 

 .اردیبهشت، یدی صمدی، امیر شهابی و آرمین شریفی با تودیع وثیقه از زندان سنندج آزاد شدند00شنبه ظهر روزسه

 :ادامه اعتراضات کارگران اخراجی شرکت حمل ونقل آبادان -*
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 «شرکت حمل و نقل آبادان»های اخراج شده  جمعی از راننده: آمده است اردیبهشت،00بنابه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 
کارگران اخراجی شرکت حمل ونقل آبادان اعتراضشان را نسبت به عدم بازگشت  .از ادامه بالتکلیفی خود خبر دادند

بکار،پرداخت نشدن مطالبات ورای صادره در همین رابطه از طرف هیات تشخیص و هیات حل اختالف اداره کار  غرب تهران و 
رسد به  نفر می ۹۶م، قرارداد شغلی این کارگران که تعدادشان به حدود از قرار معلو .شهرستان اسالمشهر،رسانه ای کردند

با وجود آنکه از : گویند کارگران می .به دلیل اتمام قرارداد کار، فسخ شده است ۸۰تا پایان سال  ۸۸مرور از شهریور ماه سال 
کار خود  ن پیگیر مطالبات معوقات و بازگشت بههای بیکار شده با طرح شکایت در اداره کار غرب تهرا آن تاریخ تاکنون، ما راننده

سال سابقه کاری داشتند و ۰۸تا ۰اند بین  همکارانی که بیکار شده: یکی از کارگران گفت .ایم، اما هنوز بالتکلیف هستیم شده
ده شکایت همان زمان برای بازگشت به کار و وصول مطالبات خود به اداره کار غرب تهران شکایت کردند که در نهایت پرون

 ....تعدادی از همکارانمان به شهرستان اسالمشهر انتقال یافت

 : به مدت دو ماه رداخت نشده است  کارگرشهرداری هویزه995حقوق -*

 ۰۰۶حدود : منابع کارگری در شهر هویزه با اعالم این خبر گفتند: آمده است اردیبهشت،00براساس گزارش منتشره بتاریخ
و فروردین سال  ۸۰های اسفند  های وابسته به آن هنوز دستمزد ماه ای شهرداری هویزه و سازمانه کارگر شاغل در مجموعه

طبق اظهارات کارگران شهرداری هویزه، عالوه بر معوقات مزدی، این عده در زمینه پرداخت بیمه .اند جاری خود را دریافت نکرده
کارگران تصریح .های درمانی آنها فاقد اعتبار است سال دفترچههای  تامین اجتماعی نیز دچار مشکل هستند و در برخی از ماه

مشکالتی که در زمینه پرداخت دستمزد آنان بوجود آمده، باعث نگرانی کارگران شهرداری شده و آنان نیازمند دریافت : کردند
 .همه معوقات حقوقی خود هستند

 تامین در/نشد اعمال بازنشستگان مستمریِ  در «درصدی ۰۱» افزایش :یک فعال صنفی کارگران بازنشسته -*
 شود نمی رعایت عدالت قاعده اجتماعی

 

در روزهای گذشته نرخ افزایش مستمرِی بازنشستگان و    :اردیبهشت آمده است 00درتاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
 ایزدان حسن .درصد برای سایر سطوح ۰۳بگیران و تنها  درصد برای حداقل ۰۸۹۸بگیران تامین اجتماعی اعالم شد؛  مستمری

ها هنوز به  مستمری: خت آن گفتها و پردا در ارتباط با افزایش مستمری (تهران شهر بازنشسته کارگران کانون بازرس)
التفاوت آن را  ها مشخص نشده بود و قرار است مابه فروردین ماه، هنوز افزایش مستمری. شود روال سال قبل پرداخت می

افزایش مستمری برای «  حتما»های قبلی که  ها و قول برای اردیبهشت ماه نیز علیرغم همه وعده. خرداد ماه بپردازند
اند؛ ارزش پول  از ابتدای سال، همه اجناس و کاالها گران شده: وی گفت .شود، بازهم این اتفاق نیفتاد می اردیبهشت اعمال

التفاوت  ملی هم به شدت تنزل پیدا کرده ولی ما بازنشستگان باید همچنان با دریافتی سال قبل بسازیم و برای پرداخت مابه
شما فرض کنید مِن کارگر : گوید بازنشسته در تشریح این مطلب می این فعال صنفی کارگران... .مستمری، انتظار بکشیم

بگیر، فقط ماهی  ی حداقل ام؛ کارگِر ساده متخصص و ماهر، در زمان اشتغال، ماهی صد هزار تومان به سازمان پرداخت کرده
به او بیشتر از من امتیاز  ی ماست، است؛ حاال عدالت نیست که از صندوقی که متعلق به همه پنجاه هزار تومان پرداخت کرده

 .بدهند

 

 :ادامه تجمع اعتراضی برنجکاران اهوازنسبت به ممنوعیت کشت تابستانه مقابل استانداری خوزستان -*

کاران از وقتی شروع شد که معاون  اعتراض برنج: آمده است سه شنبه بیست وپنجم اردیبهشت ماه  بنابه گزارش منتشره،
 ۸۰-۸۹ان اعالم کرد بر اساس مصوبه شورای کشاورزی استان کشت برنج برای سال زراعی سازمان جهاد کشاورزی خوزست
کاران  وی  بحران آب موجود در کشور را علت این تصمیم اعالم کرد و خواستار این شد که برنج.در این استان ممنوع خواهد شد

ود رئیس سازمان جهاد کشاورزی نقض کرد و جای برنج باشند هرچند حرف معاون را خ  به دنبال کشت حبوبات و سویا به
شود و امکان جایگزینی وجود  محصولی شلتوک انجام می در برخی نقاط مانند باغملک و یا بخشی از شوش کشت تک"گفت
: کاران خوزستانی در همین رابطه گفت یکی برنج .کاران بلند اما در نهایت کشت برنج ممنوع شد و صدای اعتراض برنج" ندارد
اند با بیکار کردن ما چه سودی  شود کسانی که این تصمیم را گرفته منوعیت کشت برنج، معیشت ما نابود میبا م
 .شود شود ممنوع شدن کشت برنج منجر به بیکاری چندین هزار نفر در خوزستان می گفته می... بردند؟ می

 :خشکی و خشکسالی دریاچه ها  -*
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اسالمی و بی سال نظام  45یاکان ما از خشک شدنش جلوگیری شده بوددرطى سال بادرایت ن 2555کل فالت ایران که 
 . تدبیری آنان خشکانده شد و در حال نابودی است 

 :فرمانداری مقابل آبادان پتروشیمی بازنشستگان تجمع -*

 

شماری از بازنشستگان ( اردیبهشت ماه ۰۱دوشنبه )صبح دیروز    :اردیبهشت آمده است 00درتاریخ  به گزارش خبرنگار ایلنا،
ها که خواستار وصول مطالبات محقق  این بازنشسته.پتروشیمی آبادان مقابل ساختمان فرمانداری ویژه آبادان تجمع کردند
حقوق بازنشستگان پتروشیمی آبادان توسط : گویند نشده و پرداخت به موقع مستمری بازنشستگی خود هستند، می

هایی به بازنشستگان اعالم کرده که دیگر حقوق بازنشستگی  شد و اخیرا این صندوق در پیامک صندوق کارفرما پرداخت می
به گفته آنها، در بدترین شرایط در پتروشیمی آبادان مشغول کار بودیم و در طول مدت اشتغالمان .کند پرداخت نمی آنها را

این .سهم بیمه ما از حقوق کسر شده و حاال موقع آن است که بیمه بازنشستگی به موقع حقوق حداقلی ما را پرداخت کند
 .ارک رمضان این انصاف نیست که حقوق بازنشستگی ما قطع شوددر آستانه ماه مب: گویند بازنشستگان در ادامه می

 :بازهم تجمع دانشجویان  -*

  

 .اردیهبشت به وضعیت نامناسب غذا اعتراض کردند 00دانشجویان اردکان یزد امروز سه شنبه 

تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه دراعتراض به پولی سازی آموزش، کاهش سنوات  -*
 :ت نا مناسب رفاهی و آموزشی مجازووضعی
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دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه دراعتراض به پولی  ،روزسه شنبه بیست وپنجم اردیبهشت ماه برای دومین روزمتوالی

رییس دانشگاه صنعتی .سازی آموزش، کاهش سنوات مجازووضعیت نامناسب رفاهی و آموزشی،دست به تجمع زدند
سخت بودن درس های ارائه شده در دانشگاه صنعتی کرمانشاه ما این خواسته دانشجویان را به  با توجه به: کرمانشاه گفت

حق می دانیم و به دنبال آن هستیم که از طریق مذاکره با وزارت علوم و هیات امنای دانشگاه سال تحصیل دانشجویان را به 
ولتی ایران است که با هدف تربیت نیروی انسانی های د دانشگاه صنعتی کرمانشاه یکی از دانشگاه.ترم افزایش دهیم 7

های نوین در صنایع  متخصص مورد نیاز کشور، تأمین نیازهای صنایع گوناگون موجود در استان و منطقه غرب و توسعه فناوری
 .کار خود را آغاز کرد 9206مختلف از بهمن سال 

 :تونلجان باختن یک کارگرمعدن معدن منگنز و نارچ قم براثر ریزش  -*

ساله  ۱۶مدیرعامل معدن منگنز و نارچ از جان باختن یک کارگر  راغبیان: آمده استاردیبهشت،00بتاریخ برپایه گزارش دریافتی
با احتساب فوت : افزودوی  .ها بیان کرد علت وقوع این حادثه را ریزش الیه دیواری یکی از تونل« راغبیان».در این حادثه خبر داد

جاده قدیم قم اصفهان  ۰۸این معدن در کیلومتر .اند ل  گذشته، هفت کارگر در حوادث این معدن جان باختهسا ۸۶این کارگر در 
 .شود واقع شده و منگنز استخراجی به کارخانه ذوب آهن اصفهان ارسال می

 :هزار میلیارد ریال به باغات کشور خسارت زد ۸۰سرمای بهار امسال  -*

 

مدیرکل کرهللا حاجی وند ، ش :اردیبهشت آمده است  00در  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، به گزارش خبرگزاری دولتی مهر 
 ۹۰با اعالم این مطلب، ارزش خسارات سرمازدگی در این باغات را   دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی

هزار هکتار باغات میوه های سردسیری و خشک خسارت  ۰۰۶در سال جاری در بیش از .هزار میلیارد ریال عنوان کرد
 ....میلیون تن از این محصوالت آسیب دید ۳ز سرمازدگی داشتیم و بیش ا

 : درب ورودی کارخانه قند نقده توسط کشاورزان و چغندرکاران طلبکار مسدود شد -*

 
 ماه است مطالبات چغندرکاران را پرداخت نمی کند 0کارخانە قند نقدە 

  :توانیم هیچ سفارش جدیدی از ایران بگیریم نمی: مدیرعامل شرکت زیمنس -*

 
ماندن در برجام  دنبال گرفتن تضمین از کشورهای اروپایی برای باقی ایران به. وز مذاکرات حفظ برجام در بروکسل آغاز شددیر

های اروپایی برای حفظ برجام حاضرند  که هنوز نتایج این مذاکرات مشخص نشده و معلوم نیست که آیا دولت درحالی. است
تواند سفارش جدیدی از  دستانه اعالم کرده است که نمی زیمنس در اقدامی پیش ها را بپذیرند یا نه، شرکت پرداخت غرامت

ترانسفو و الکتروکویر همکاری  حاضر با چندین شرکت بزرگ ایران در بخش برق شامل مپنا، ایران این شرکت درحال. ایران بگیرد
  .کنندها تحت لیسانس زیمنس محصول تولید کرده و صادر می دارد و برخی از این شرکت

اند که به دنبال دریافت تضمین از آمریکا برای ادامه همکاری با ایران  های اروپایی در مذاکرات حفظ برجام اعالم کرده دولت
جمهوری بیل کلینتون، سه شرکت بزرگ  های شدید علیه ایران و در زمان ریاست تر هم در زمان وقوع تحریم پیش. هستند

رسد  به نظر می. د و با پرداخت جریمه به آمریکا، به فعالیت خود در ایران ادامه دادندنفتی از قوانین تحریم معاف شدن
: دستانه اعالم کرده است کشورهای اروپایی به دنبال تکرار آن تجربه هستند، اما مدیرعامل شرکت زیمنس در توییتی پیش

من نگران نیستم، حجم فعالیت ما در ایران . پذیریمباید واقعیت سیاسی را ب. توانیم هیچ سفارش جدیدی از ایران بگیریم نمی»
  .«هایمان تعادل برقرار کنیمباید بین منافع و ارزش. خیلی محدود است

های آلمانی سرگرم تجارت با ایران  اگرچه کشورش خواهان کمک به شرکت»: تر وزیر خارجه آلمان هم اعالم کرده بود پیش
های آمریکا علیه تهران، دشوار خواهد  در قبال آسیب ناشی از اعمال دوباره تحریمها  کردن از این شرکت است، اما محافظت

 .«بود

https://www.mehrnews.com/news/4297381/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B8%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF


 :افزایش قیمت، نایابی و حذف برخی داروها از لیست بیمه  -*

بعد از بحران ارزی اخیر و صعود قیمت ها علیرغم ادعای بی تاثیر بودن : آمده است  اردوی کاربه نوشته کانال تلگرامی 
 :خ ارز بر قیمت داروها از سوی مسئوالنتغییرات نر

داروی سیکلوسپورین یا کپسول ساندیمون برای پیوند کلیه را بیمه تأمین اجتماعی از لیست داروهای مشمول بیمه خارج  
 کرده است

 رسد داروی بتافورن نایاب شده؛ یا توزیع نمی شود یا با قیمتی باالتر از قیمت معمول به فروش می
 است  درصد گران شده ۰۶-۰۸ین و مسکن هم از پاییز تا االن حداقل داروهای ویتام

تولید آلمان که برای بیماران مبتال به سرطان مغز استخوان تجویز « آندوکسان»یا « ۸۶۶سیکلوفسفامید »مدتی بعد از نایابی 
 شود، مشابه هندی وارد بازار شده اما بیماران اعتماد کافی به آن ندارند می

  :ث من بیگناهم محمد ثال -*

 

  !در کالنتری پاسداران بازداشت کردند و تا سرحد مرگ زدند۰۱من را در حضور صدها شاهد حدود ساعت
 من درآن ساعت بیهوش و دربازداشت بودم! رخ داده است ۰:۳۶درحالیکه حادثه ساعت

 :مطرح کردندا علیزاده لنا ایخبرنگار وگو با  یرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستباف در گفتبد -*
 هستند زن قالیبافان از درصد ۹۱/شده قطع آنها بیمه که قالیبافی هزار ۰۲۱ بالتکلیفی

از سال »  :ر اما تامل برانگیز استخبر مختص : آمده است  77ندا علیزاده در بیست وششم اردیبهشت به گزارش خبرنگار ایلنا،
هایشان  قالیبافانی که با هزار امید، رج به رج تار و پود قالی« .هزار قالیباف حذف شده است 905ی بیش از  تاکنون بیمه 9274

. را ببینند اند کرده  آی که پرداخت ها حق بیمه زدند و باال رفتند تا به امید روزی که بازنشست شوند و ثمره سال را به هم گره
 .درصد آنها خانم هستند 75 (دستباف فرش تولیدکنندگان سراسری اتحادیه مدیرعامل) بهرامی ...عبدا قالیبافانی که به گفته

ها  های قالیبافی کشور در خانه درصد از کارگاه 76: کند بهرامی با تاکید بر اینکه قالیبافی شغلی کامال خانگی است، اعالم می
وقتی : گوید میبهرامی  .یستند که افراد آن؛ سر وقت بروند و بیایند و نباید با بهانه بیمه آنها را قطع کردهستند و مجتمع ن

میلیون تومان  05شود که باید  کنند به آنها گفته می قالیبافان به تامین اجتماعی برای تعیین تکلیف وضعیت خود مراجعه می
دهند،  رصد زیادی از این قالیبافان را نیز زنان سرپرست خانوار تشکیل مید .برای خرید سوابق خود بپردازی تا بیمه شوی

آنها   دار و زنان سرپرست خانواده چیست؟ همین است که بیمه شوند و آینده مگر حمایت از زنان خانه  :کند بهرامی تصریح می
 .تضمین شود

 :کارگران هپکو همچنان در اعتراضند  -*

 

جنوب را بسته -آهن شمال چهارمین روز متوالی دست به اعتراض زده اند و برای سومین روز ریل راههپکو برای  کارگران شرکت 
 .اند

  :اعتصاب کارگران و کارکنان راه آهن ناحیه لرستان به چهارمین روز خود رسید -*
 

ارگرانی که سه ماه معوقه در حالی که اعتصاب کارگران و کارکنان راه آهن ناحیه لرستان به چهارمین روز خود رسیده است ک
مزدی دارند می گویند که مسئولین فقط آنها را دعوت به آرامش می کنند؛ خبر اعتصاب شان را انعکاس نمی دهند و اجازه 

 .تجمع به کارگران داده نمیشود
 :«در نوبتیم»هاست  ماه/ انتظار طوالنِی دو هزار کارگزار صندوق بیمه کشاورزی -*

 
هاست در انتظاریم تا نمایندگان مجلس فرصت پیدا کنند و طرح جذب را در  ماه: گویند مه کشاورزی میکارگزاران صندوق بی

ها  دو هزار کارگزار صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور حاِل این روزهای خود را با این واژه.صحن علنی مجلس بررسی کنند
 .کنند؛ هم خوشحال و هم کالفه و مستاصل توصیف می

وقتی سال گذشته طرح جذب ما در کمیسیون اجتماعی مجلس رای آورد، خوشحال شدیم و باور کردیم که : ویندگ ها می آن
به صحن علنی مجلس ما را « طرح جذب»ها انتظار برای آمدن  ها بالتکلیفی و کار با درآمد ناچیز به پایان رسیده؛ اما ماه سال

ن مجلس به طرحی که قرار است تکلیف دو هزار نفر از نیروی کار را هاست در نوبتیم اما نمایندگا است؛ ماه کالفه کرده

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/622641-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF


به گفته این کارگزاران، قرار بود این .اندازند دهند و مرتباً بررسی آن را به تعویق می مشخص کند، به اندازه کافی اهمیت نمی

دید کشیده شد و البته در طرح اسفند ماه در صحن مجلس مطرح شود که به خاطر اهمیت بررسی الیحه بودجه به سال ج
یکی از کارگزاران که در استان اصفهان  .است کننده ادامه یافته سال جدید نیز همچنان در نوبت قرار دارد و این انتظاِر کالفه

دانیم  مان به تهران آمدیم و با نمایندگان مجلس صحبت کردیم؛ دیگر نمی بارها برای پیگیری وضعیت: گوید کند، می زندگی می
 .ید به کجا مراجعه کنیم و دست به دامان چه کسی شویمبا

 :نهاد اقتصادی شفاف نیست ۰۱۱فعالیت مالی  -*
 

نهاد و دستگاه اقتصادی بدون  925حدود :گفته« خانه ملت» غالمعلی جعفر زاده ایمن آبادی عضو کمیسیون بودجه مجلس به 
بانک و سازمان خصوصی سازی قانون شکنی کرده و فعالیت  شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پست

 هایشان شفاف نیست،
مجامع عمومی شرکت ها باید صورت های استاندارد مالی و تراز مالی را محاسبه و در روزنامه ها چاپ کنند، اما تقریبا تمامی 

فریغ بودجه نشده و یا شرکت هایی وجود سال ت 0نهادها این اقدام را انجام نمی دهند، به گونه ای که یک شهرداری حدود 
 دارند که حساب و کتاب مالی آنها در هیچ محلی مشخص و بیان نشده است

@ordoyekar 

 :حبیبی محمدممانعت از آزادی  -*

  
شب گذشته محمد حبیبی در تماسی با خانواده اعالم نمود که به وی وثیقه به مبلغ صد میلیون تومان برای آزادی ابالغ شده 

ن مراجعه نمودند اما دادسرای اوی 0است در همین راستا خانواده وی به همراه وثیقه گذار، امروز صبح به بازپرسی شعبه 
 .آزاد نشد محمدحبیبیبازپرس از پذیرش وثیقه امتناع نمود و 

فعال صنفی در تجمع مسالمت آمیز شورای هماهنگی در مقابل سازمان برنامه و  94به همراه  محمدحبیبیالزم به ذکر است 
بودجه با ضرب و شتم و خشونت زیاد دستگیر شد سپس به سلول های انفرادی اطالعات سپاه منتقل شد و روز سه شنبه 

 .نی به زندان تهران بزرگ منتقل گردیداردیبهشت به صورت غیرقانو 00

 : معلمان زندانی ازاد باید گردند  -*

 

جای معلم زندان . اردیبهشت معلمان و تمامی معلمان زندانی بی قید و شرط باید آزاد شوند 05تمام بازداشت شدگان تجمع 
 .نیست

 : مردم کارزون از پای نمی نشینند  -*

 

کشور صورت  اردیبهشت در اعتراض به تبعیض اعمال شده توسط مسئو الن 06هارشنبه تجمع مردم کازرون باردیگر در چ
 .پذیرفت

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
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 :  بازگشایی خط آهن اراک -*

 
و تا روز دوشنبه  جنوب را باز کردند -کارگران کارخانه هپکو در چهارمین روز اعتصاب خود،پس از وعده مقامات خط آهن شمال 

 .به مقامات مهلت دادند
 :هسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوم -*

 

کارگران معترض در سومین روز اعتراضشان  .ادامه تجمعات اعتراضی کارگران هپکو اراک در سومین روز اردیبهشت۰۸روز 
  .مجددا راه آهن شمال جنوب را بستند

@vahedsyndica اتماس با سندیک@pvsyndica 

 :واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی  -*

سهام شرکت ماشین سازی تبریز و ریخته گری ماشین سازی : اردیبهشت آمده است 00ایه گزارش منتشره در تاریخ برپ
تبریز به همراه امالک واقع در ایل گلی تبریز به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد به بخش خصوصی واقعی 

سال بازیابی و همچنین انجام مذاکرات متعدد با خریداران و روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، پس از دو .واگذار شد
میلیارد تومان  600متقاضیان، سازمان خصوصی سازی طی روزهای کاری گذشته سهام و امالک یاد شده را به قیمت تقریبی 

 .به آقای فرخ زاد از کارفرمایان اهل آذربایجان شرقی واگذار نمود

 :تجمع کارگران پسماند و خدمات شهری شهرداری آبادان اعتصاب و -*

 

نفر از کارگران پسماند و خدمات شهری شهرداری آبادان به  955: آمده است اردیبهشت،06براساس گزارش منتشره بتاریخ
دان تجمع ماه مزایا عنوان شده سه شنبه مقابل ساختمان مرکزی شهرداری آبا 6ماه حقوق و  0دلیل آنچه که پرداخت نشدن 

این کارگران که از صبح روز سه شنبه دست از کار کشیده بودند با حضور در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی خواستار .کردند
همه کارگران شهرداری در بخش های مختلف چندین ماه است که :این کارگران گفتند  .پرداخت حقوق عقب افتاده خود شدند

کارگران پسماند و فضای سبز و کارکنان شهرداری آبادان چهار ماه است اضافه کار و  .ده اندحقوق ومطالبات خود را دریافت نکر
میلیارد ریال نیز به بیمه تامین اجتماعی بابت حق بیمه کارگران شهرداری در سال های  655حقوق دریافت نکرده اند و 

  .گذشته بدهی داریم

 :کرج  وتجمعشان  روی ریل درایستگاه ورزشگاه آزادی -متروی تهران  درباره اعتراضات مسافران خشمگین -*

 

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


بدنبال اختالل در خط مترو تهران ـ کرج : آمده است  چهارشنبه بیست وششم اردیبهشت ماه،بر پایه گزارش منتشره 

درهمین  .ش گذاشتندمسافران خشمگین باتجمع بر روی ریل درایستگاه ورزشگاه آزادی واقدامات دیگراعتراضشان را بنمای
مدیر  در اعتراض به عدم پرداخت حقوق منتشر شد که 0در فضای مجازی مبنی بر اعتصاب کارگران متروی خط  رابطه اخباری

رسد، با توقف  آن گونه که خبر می... .برداری راه آهن شهری تهران و حومه تکذیبش کرد ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره
اند و ظرفیت قطار بعدی کفاف  شود که در راه مانده شدن انبوه مسافران آن، ایستگاه مملو از افرادی می  این قطار و پیاده

با انبوه مسافرانی که . شود قطار بعدی در ایستگاه زمین گیر شود موضوعی که موجب می. دهد جابجایی ایشان را نمی
 ... .اند ها محبوس شده واگنشوند و جمعیتی که در  های قطار می ظاهرا مانع بسته شدن در

 :کارگردرکرمانشاه براثرسقوط از ارتفاع وبرق گرفتگی5مرگ ومصدومیت  -*

چهارشنبه بیست وششم اردیبهشت ماه،دوکارگردرشهرک الهیه کرمانشاه براثرسقوط از ارتفاع وبرق به گزارش منتشره 
،  ظهر امروز در شهرک الهیه :تشریح این خبر گفتمدیر روابط عمومی اورژانس کرمانشاه در .گرفتگی،کشته ومصدوم شدند

 .کرمانشاه دو کارگر ساختمانی که در ارتفاع مشغول به کار بودند به علتی نامعلوم سقوط کردند

 :دهد نمی روشنی جواب استانداری/خوزستان کاران برنج اعتراضات ادامه -*
کاران خوزستان در  در روزهای گذشته تعدادی از برنج : بیست و ششم اردیبهشت آمده است  به گزارش خبرنگار ایلنا،

کاران که دو روز متوالی از  این برنج.اعتراض به ممنوعیت کشت برنج در تابستان، مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند
برنج در ممنوعیت کاشت : گویند ساعات آغازین صبح مقابل استانداری جمع شدند، خواستار رفع این ممنوعیت هستند و می

به بهانه کمبود آب، : گوید کشاورز می یک....کند شرایطی که هیچ جایگزینی برایمان تعریف نشده، معیشت ما را نابود می
 .اند اند اما هیچ فکری به حال بالتکلیفی ما نکرده کشت برنج در ساحل کارون را ممنوع کرده

 :معوقه مطالبات ماه ۱۸ دریافت برای تالش/عدالت سهام دفاتر کارگر ۰۲۱۱ نامشخص وضعیت -*

 

نفر  ۰۸۶۶تاکنون، حدود  ۸۱از سال « سهام عدالت»با توقف اتمام واگذاری  :بیست و ششم اردیبهشت آمده است  به گزارش خبرنگار ایلنا،
یکی از کارکنان ... .برند ماه مطالبات مزدی خود در بالتکلیفی به سر می ۳۹دریافت از کارکنان دفاتر سهام عدالت در سراسر کشور برای 

به حال خود  ۸۱های تعاونی سهام عدالت سراسر کشور از ابتدای سال  سهام عدالت با بیان اینکه ما حدود هزار و پانصد نفر در دفاتر شرکت
نفر همزمان با آغاز طرح واگذاری سهام عدالت  ۰۸۶۶طبق اظهارات این کارگر، . ...شود مان پرداخت نمی ای رها شده و مطالبات مزدی و بیمه

ای بابت این  سازی هیچ هزینه ها به اتمام رسیده، سازمان خصوصی که واگذاری ۸۱ایم و از سال  سازی درآمده به استخدام سازمان خصوصی
  ....شود کند و مخارج آن ازسوی کارکنان تامین می دفاتر پرداخت نمی

 : توقف فعالیت توتال در ایران  -*

 
هایش در  ای اعالم کرد که با توجه به خروج آمریکا از برجام، ناگزیر به توقف فعالیت شرکت فرانسوی توتال با انتشار اطالعیه

 .ایران است
 : ضرب و شتم مردم کازرون  -*

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/623311-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/623363-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%87


 

. کازرون به خاک و خون کشیده شد .خون کشیدندنیروهای سرکوبگر تظاهرات مسالمت آمیز مردم کازرون را به خاک و 
 .شهروندان اینگونه برای یک اعتراض برحق و مسالمت آمیز سرکوب شدند

 :شهر کازرون به خون کشیده شد 

 

آتش گرفتن  درگیری خیابان بنیاد شهید و ، مجید سیروس/ ید بیون حم  کازرون شهراسامی کشته شدگان معترضان 
 ساختمان اطالعات نیروی انتظامی شهرستان کازرون و زخمی شدن سه نفر از پرسنل آن و بیش از هفت زخمی در درگیری

 

 : نفر از مردم در تظاهرات امروز کازرون ۲۱۱کم  بازداشت دست -*

 
کم  مردم کازرون دستششم اردیبهشت ، بیست و روز در تجمع اعتراضی : دم آمده است به نوشته کانال تلگرامی صدای مر

اکنون در برابر ساختمان بنیاد که محل نگهداری  های بازداشت شدگان هم خانواده .اند تن از مردم بازداشت شده ۳۶۶تا  ۰۶۶
رکوبگر نظام برای پراکنده کردن مردم، به نیروهای س .ها هستند دستگیر شدگان است تجمع کرده و خواهان آزادی همه آن

 Sedaiemardom@/ .اند آو روی آورده شلیک هوایی و گاز اشک

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Sedaiemardom


 ؟محمد حبیبی به چه جرمی تحت فشارهای شدید قرار دارد -*

 

 

 ؟چرا. انتقال محمد حبیبی به زندان بزرگ تهران به جای آزادی بی قید و شرط وی
منتقل شده و درحالی پای برهنه با همسرش مالقات ( فشافویه)محمد حبیبی، معلم بازداشت شده، به زندان بزرگ تهران 

 . کرده که آثار ضرب و شتم در وی مشهود بوده است
مان و دفاع از حقوق معل اعمال وحشیانه و تحقیر آمیز در هنگام دستگیری و پس از آن با معلمی که تنها جرمش بیان حقایق،

شرکت در تجمع اعتراضی مسالمت آمیز معلمان است، تنها بیانگر دشمنی و کینه عامالن این رفتارها با زحمتکشان و معلمان 
است؛ آنانی که گمان می کنند با این بگیر و ببندها وآزارها، می شود مشکالت موجود را که ناشی از بی تدبیری و 

 . سودطلبی است، الپوشانی کرد
ثابت کرده که این شیوه ها و اعمال وحشیانه تنها مشکلی بر مشکالت می افزاید و هیچ گاه از ذهن مردم پاک  اما تاریخ

 .نخواهد شد
ما این اعمال را علیه معلمان شریف و زحمت کش و تمامی کسانی محکوم می کنیم که دفاع از حقوق مردم را لحظه ای 

 . ی و بی قید و شرط آنان هستیمفراموش نکرده و نمی کنند و خواستار آزادی فور
 رکانون مدافعان حقوق کارگ

 7927اردیبهشت  27

 :است نشده پرداخت بندرعباس در الیروبی کشتی دو کارگران بیمه حق ماه چند -*

 

سبز   در شرکت نگین( هاپرساکشن)های الیروبی  یکی از کارگران کشتی : در بیست و هفتم اردیبهشت آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،
این کارگر که به نمایندگی از دیگر .نفر از همکاران خود خبر داد ۰۶۶کم  ماه حق بیمه دست ۱۳تا  ۳۶خاورمیانه در بندرعباس؛ از عدم پرداخت 

سبز خاورمیانه در   نفر از کارگران نگین ۰۶۶کم  در دو مقطع حق بیمه دست: گفت، به ایلنا گفت گران این شرکت پیمانکاری سخن میکار
ها کسر شده اما به حساب سازمان تامین اجتماعی بندرعباس واریز نشده است و از آن موقع تاکنون  اسکله بندر شهید رجایی از حقوق آن

این کارگر با بیان اینکه پیش از این تعداد همکارانی که ... .نتیجه باقی مانده است ای از کارفرما بی رای وصول این طلب بیمهتالش ما کارگران ب
طی این مدت تعدادی توانستند با شکایت به مراجع؛ پیگیر مطالبات : افزود  رسید، نفر می ۰۸۶ای خود بودند به حدود  پیگیر مطالبات بیمه

ای  کارفرما باشند و آن را وصول کنند و تعدادی دیگر به دالیل مختلف محل کار خود را ترک کرده و از وضعیت وصول مطالبات بیمه ای خود از بیمه
روزه با  ۰۸های کاری  اند و هر گروه در نوبت نفره تقسیم شده ۸۶براساس اطالعات بدست آمده؛ این کارگران در دو گروه ... .آنها باخبر نیستیم

 .دهند های بندر عباس را انجام می های الیروبی که به سازمان بنادر و دریانوردی تعلق دارد، عملیات الیروبی اسکله از کشتی استفاده

 ! بازهم اختـالس سپـاە -*

 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/623428-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


هزار میلیارد  ۰۳سردار مسعود مهـردادی از مدیران ارشد بنیاد تعاون سپـاە پاسداران همراە با سە فرماندە دیگر سپاە با 

 .میلیارد دالر اخـتالس از کشور گریخت ٢/ومانت

کارگر، عملیات اجرایی ساخت سد هراز متوقف شد و کارگران در برابر فرمانداری آمل  ۲۱۱با اخراج بیش از  -*
 :تجمع کردند

 
 

. گزار کردندکارگران اخراجی سد هراز امروز جلوی درب فرمانداری آمل تجمع اعتراضی بر: برپایه اخبار منتشره آمده است 
نفر بیکار شده ایم و نمی دانیم جواب خانواده هایمان را چه بدهیم،  ۸۶۶بیش از :کارگران معترض به خبرنگار آمل امروز گفتند

کارگران بسیاری از خوزستان و لرستان و شهرهای  خانواده هایمان استرس زیادی دارند و کسی هم پاسخگوی ما نیست
نوبخت به کارگران  . ا آمده اند و االن نمیدانند در شهر غریب چگونه باید زندگیشان را تامین کننددیگر با خانواده خود به اینج

قول داده بود که قرارگاه خاتم االنبیا وابسته به سپاه پول کارگران را بدهد اما نه دولت، نه قرارگاه خاتم و نه پیمانکار حقوق 
 کارگران را پرداخت نکرده اند

مزایای آبان، آذر و دی ماه را به ما پرداخت .  ماهه گذشته در رخوت و با کندی انجام می شده است۰ساخت سد عمال از 
آقای نوبخت یکماه پیش در بازدید از سد گفتند قرارگاه خاتم االنبیا بودجه . ماه خود را نگرفته ایم ۳نکرده اند و اکنون نیز حقوق 

و ما به آنها عودت خواهیم داد اما نه دولت نه قرارگاه خاتم و نه پیمانکار به ما کافی در اختیار دارد حقوق شما را پرداخت کند 
 پولی پرداخت نکردند

 :کرد تکذیب را هراز سد کارگران اخراج آمل فرماندار -*
ها مبنی بر  به دنبال اخبار متشر شده در رسانه: در بیست و هفتم اردیبهشت ، آمده است ایلنا،  خبرگزاری دولتی  به گزارش

معاون )ی کارگر از ابتدای سال جاری، سیدجعفر رسول ۸۶۶حدود   متوقف شدن فعالیت سد هراز و درنتیجه آن بیکاری
به گفته .را یک شایعه دانست  ضمن تکذیب این خبر، اخراج گسترده کارگران سد هراز( استاندار مازندران و فرماندار ویژه آمل

ای از کارگران در مقابل ساختمان فرمانداری باعث شد که نشستی با نمایندگان این سد برگزار کنیم اما  وی، اخیرا تجمع عده
پیمانکار این طرح اکنون : وی با اشاره به بازدید معاون وزیر نیرو از سد هراز، افزود.ن اصال صحت نداردخبر اخراج این کارگرا
نمایندگان : فرماندار ویژه آمل با تاکید بر اینکه عملیات ساخت سد هراز به قوت خود ادامه دارد، افزود ...مشغول به کار است

 .د هراز رفتندکارگران با رضایت کامل از فرمانداری به محل س

 : حمله وحشیانه نیروهای امنیتی و پلیس به تجمع اعتراضی مردم کازرون -*
 
نیروهای امنیتی و پلیس اعتراض مردم کازرون به جداسازی و تجزیه کازرون در : آمده است  اردوی کار تلگرامی کانل نوشته به

خبرهایی که هنوز . این حمله تعدادی زخمی شدند در اثر. میدان شهر این شهر را با هجوم وحشیانه به خشونت کشیدند
  .میزان موثق بودن آنها ناروش است از کشته شدن چند تن از تجمع کنندگان حکایت دارد

. مردم کازرون در واکنش به یورش وحشیانه نیروهای امنیتی و سرکوبگر به کالنتری شهر حمله کرده و آن را به آتش کشیدند
  .https://t.me/OrdoyeKar/17845دارد و صدای تیراندازی به گوش می رسددرگیری های شبانه ادامه 

@ordoyekar 
 
 : اعتراضات مردم شلیك مستقیم گلوله توسط رژيم ج اسالمي به  -*

 
اسامی به این شرح . به شش نفر رسیده است کازرون#به نقل از منابع محلی تأيید نشده تعداد جانباختگان شب گذشته در 

 :اعالم شده است
 رضا جوکار
 حمید بیون

 مجید سیروس
 احمدی بهمن

 علی محمدی
 پرستو جوکار
@ordoyekar 

 :اعتراضات کازرون امروز پنجشنبه ادامه دارد -*
 

میدان مرکزی شهر، موسوم به  خیابان های منتهی به: برپایه خبر مندرج در کانال تلگرامی اردوی کار بیست هفتم اردیبهشت آمده است 
میدان خیرات، توسط ماموران امنیتی و گارد ضدشورش محاصره شده، اما معترضان بصورت پراکنده در دسته های جداگانه اقدام به تجمع و 

 .آتش زدن الستیک در خیابان کرده اند
 .همچنان در خیایان ها حضور دارندهمچنین شلیک گاز اشک آور بصوزت مدام علیه معرضان صورت می گیرد، اما معترضان 

 نفر متغیر است ۱تا  ۰آمار کشته شدگان کازرون بین 
در حالی که بیمارستان کازرون تحت محاصره نیروهای امنیتی فرار دارد و در عمل امکان مراجعه و حضور در بیمارستان نیست، آمار متفاوتی - 

 .از قربانبان اعتراضات شب گذشته اعالم می شود
مان با ادامه اعتراضات مردمی در روز پنج شنبه،نام دو تن از کشته شدگان شب گذشته در اثر شلیک گلوله تائید شده اما سرنوشت دو همز- 

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/623740-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
tg://resolve/?domain=OrdoyeKar&post=17845
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar


 .نفر دیگر همچنان نا معلوم است
 .از سوی دیگر در میان زخمی شدگان حال دو تن وخیم اعالم و گفته شده به بیمارستان شیراز انتقال یافته اند- 

ضات در کازرون پس از آن وارد فاز خشونت آمیز شد که دادستانی کازرون اقدام به بازداشت ده ها تن از معترضان علیه طرح تجزیه اعترا
 .شهرستان کرد و تجمع مردمی برای آزادسازی شهروندان با پاسخ منفی دادستانی و شلیک گلوله مواجه شد

ز پنجشنبه همچنان ناآرام است و خیابان های منتهی به میدان مرکزی خیرات شاهد در حال حاضر کازرون پس از یک شب پرالتهاب، در رو
  .حضور سنگین نیروهای ضدشورش در مقابل معترضان می باشد

: منبع/ ها شده است در اعتراضات روز پنجشنبه، شلیک متعدد گاز اشک آور توسط نیروهای ضدشورش منجر به آتش زدن الستیک در خیابان
 «به گری اجتماعی مردم کازرونمطال»کانال 

@ordoyekar 

 
  : نمعلمافعال صنفی  محمد حبیبی، روایت خدیجه پاک ضمیر از دیدار با همسرش، -*

 

 

با پای برهنه و لباسایی که روز بازداشت . وضع بسیار ناخوشایندی داشت. دقیقه اجازه دادن ببینمش ۸پس از چند روز فقط 
 «لنگید وکبودی و خونمردگی روی پاش مشخص بود پای راستش می.تنش بود و به خاطر ضرب و شتم پاره شده بود

 وگو با ایلنا مطرح شد؛ در گفت -*
 ۲۹ ماده ز بند تبصره اصالح برای رایزنی  ادامه ضرورتِ /بود اجتماعی تامین سازمان اختیارات کاهشِ  نگرانِ  باید

 بودجه الیحه

 

مسئول دفتر اتحادیه پیشکسوتان جامعه )عبدالرضا قالبی  : در بیست هفتم اردیبهشت آمده است به گزارش خبرنگار ایلنا،
سازمان تأمین اجتماعی : ، گفت۰۳۸۰الیحه بودجه سال  ۰۰درباره اثرات تصویب بند ز ماده ( باد مستوفیکارگری بخش احمدآ

. شود همواره یک سازمان مستقل و غیردولتی بوده است و منابع آن از حق بیمه پرداختی کارگران و کارفرمایان تأمین می
قالل هرچه بیشتر سازمان تأمین اجتماعی را تضمین کند اما با انتظار جامعه کارگری از دولت تدبیر و امید این بود که است

که نگران آثار مخرب آن بودیم و خواهیم بود اختیارات سازمان تامین اجتماعی  ۰۳۸۰الیحه بودجه سال  ۰۰تصویب بند ز ماده 
: ن مصوبه اعمال شود، گفتکنیم تا اصالحاتی در ای وی با بیان اینکه تالش می .یابد برای دخل و تصرف در منابعش کاهش می

های مثبتی در این خصوص ازسوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان با مقامات دولت و نمایندگان مجلس در جریان است  رایزنی
تا اصالحات قابل قبولی در این بخش بودجه به وجود آید و انتظار جامعه کارگری نیز از نمایندگان مجلس و دولت چیزی جز 

کنیم و  لذا ما درک درست آنها از مسائل خود را مطالبه می. ؛ چراکه کارگران از آنها در انتخابات حمایت کردندهمراهی نیست
 ....باید حمایت را با حمایت و نه به نادیده گرفتن پاسخ گفت

 دهد؛ یلنا گزارش میعلی رفاهی خبرنگار  -*
 به را آن برنامگی بی بدهد هم بارون هللا/کند می جان مسئوالن سرد نگاه و خورشید آتشِ  زیر خراسان نوبگانِ ج

 گرداند بازمی آسمان

 

 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/623683-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/623683-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/623574-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/623574-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF


خراسان جنوبی به لحاظ وسعت ازجمله : می نویسد  77در بیست و هفتم اردیبهشت گزارش خبرنگار ایلنا،  به

متر مربع مساحت که موجب شده از لحاظ وسعت در رتبه سوم بعد از هزار کیلو909. های بزرگ ایران است استان

این نکته دالیل زیادی . سیستان و بلوچستان و کرمان قرار بگیرد اما از جمعیت بسیار کمی برخوردار است
. دیروز و امروز نیستحکایت  .ترین آنهاست آبی یا در واقع، خشکسالی یکی از مهم تواند داشته باشد که کم می

توجهی به سرزمین زعفران و زرشک و اناب آنقدر کهنه شده که دیگر اهالی آن خود را  ایت خشکسالی و بیحک
. است سال خشکسالی نفس زندگی کشاورزان و دامداران را به شماره انداخته نوزده. دانند فرزندان یتیم ایران می

آب، کشاورزی نیز روز به روز در حال آب رفتن  در فقدان. اند های مردم دیر زمانی است که در زیر خاک خسبیده دام

جای اینکه کانون توجهات بازارهای جهانی باشد نقطه صفر فراموشی است و دارد در  پایتخت زعفران به. است
هللا بارون هم بدهد، بی برنامه گی آن را به : مردم می گویند .سوزد توجهی و تب تند خشکسالی می سایه بی

 !آسمان باز می گرداند 

 :از زبان یکی از شهروندان " کازرون غرق در خون " حقایقی از وضعیت  -*

 

http://www.radioneda.de/2018/05/18/Kazeron180517.mp3 

یکی از شهروندان در كازرون در گفتگو با راديو ندا با اشاره به وضعیت شهر در پي سركوب خونین اعتراضات مسالمت آمیز 
رون ملتي همبسته اند و زير بار حرف زور مردم كاز'' : ، گفت '' سركوب فقط خشم مردم را بیشتر مي كند'' مردم، با تاكید بر

 روند نمي

 : ترین شرکت کشتیرانی جهان در ایران های بزرگ توقف فعالیت -*
اعالم کرد که ( مه ۰۰)اردیبهشت  ۰۰ترین شرکت کشتیرانی جهان روز پنجشنبه  ، بزرگ(Maersk)شرکت دانمارکی مرسک 

این تصمیم مرسک به دنبال خروج ایاالت متحده از برجام و . هد کردهای تجاری خود با ایران را متوقف خوا کلیه فعالیت
  .ها علیه ایران اتخاذ شده است مبازگشت تحری

های آمریکایی، در  با اعمال تحریم»: مدیر عامل این شرکت به رویترز گفت( Søren Skou)به گزارش یورو نیوز، سورن سکو 
توانید با ایران داد و ستد کنید و ما یک رابطه تجاری با مقیاس بزرگ  نمی صورتی که در آمریکا فعالیت تجاری داشته باشید

مطلع نیستم ولی به طور [ قطع رابطه تجاری با ایران]به طور دقیق از جزئیات زمانی »: وی در ادامه افزود «.در آمریکا داریم
  «.دهیم یقین ما روابط اقتصادی خود با ایران را پایان می

ای اعالم کرد که در صورتی که مورد  ک روز پس از آنکه شرکت نفتی فرانسوی توتال با صدور بیانیهاین تصمیم مرسک ی
 .معافیت قرار نگیرد، مجبور است از پروژه اکتشاف گاز پارس جنوبی خارج شود، اعالم شد

 
 اقتصاددان مرتضی افقه  نسرین هزاره مقدم در گفتکو با  -*
 :است بسیار معیشتی ناکامی تداومِ  احتمال/اند بسته را دولت دست «ای بودجه خورهای نان »

 

حفظ »مرتضی افقه بر این باور است که در شرایط فعلی  :در بیست و هشتم اردیبهشت آمده است  گزارش خبرنگار ایلنا،به 
تر و کاراتر از عدد افزایش دستمزد است چراکه اگر قدرت خرید حفظ نشود، اعداد و ارقام  کارگران بسیار مهم« یدقدرت خر

درصدی حداقل مزد کارگران در شرایط متزلزل و  ۰۸۹۸افزایش  .توانند مانع سقوط خانوارهای کارگری به زیر خط فقر شوند نمی
توان انتظار داشت  زایش قدرت خرید کارگران را به همراه داشته باشد و آیا میتواند اف ناپایدار اقتصادی تا چه اندازه می

و البته سبد معیشت حداقلی انجام شد، بتواند در سال « نرخ رسمی تورم»مذاکراتی که در اسفند ماه گذشته با اتکا به 
ارگر و مزدبگیر را حل ی ک رو و در شرایطی که نرخ ارز رو به تصاعد است، بخشی از مشکالت معیشتی طبقه پیش
های بالقوه دولت که در قانون  در پاسخ به این سواالت بر توانمندی  (دانشگاه استاد و اقتصاددان) افقه مرتضیکند؟

تا زمانی که در کنار افزایش مزد، تالشی برای حفظ قدرت خرید مردم : کند و معتقد است اساسی مطرح شده تاکید می
آمده تمام دستمزدبگیران، اعم از کارگر و کارمند و  وضعیت پیش ....تداوم خواهد داشت« ناکامی معیشتی»صورت نگیرد، 

برد و روند  های گذشته رنج می رده شده در سالی کارگر که از کمبودهای فش کند؛ حاال طبقه معلم را دچار مشکل جدی می
ی خط قرمز تحمل معیشتی قرار گرفته، با این  اش همواره کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و سالهاست در آستانه افزایش مزدی

یط، تبعات تغییرات در فضای اقتصادی، بیشترین ضربه را خواهد خورد و اگر تدبیری اندیشیده نشود، به احتمال زیاد این شرا

https://www.ilnanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/622203-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


بردار نیست  اجتماعی و فرهنگی بسیاری خواهد داشت؛ چون عدم تامین معیشت مردم اگر از یک حدی بگذرد، دیگر شوخی

 ....کند و برای بقای اجتماعی، مشکالت جدی ایجاد می

  : نگار آبادی روزنامه مهسا امر -*
ای باشد؛ پس چرا دیگر ما را از  ونت افسار گسیختهاگر قرار باشد پاسخ هر اعتراض چنین خش! سال سختی در پیش داریم 

 !سوریه شدن میترسانید؟

 

 !فقر و بی خانمانی در جامعە دارد بە یک پدیدەای عادی تبدیل شود  -*

 
 

های سردرا در غار کوه عینالی تبریز صبح می  رضا و سهیال زوجی که بدون هیچ سرپناهی فقط با روشن کردن آتش شب
 ...سانند

@komite_p 

 های فعالیت را که تنها به خاطر عبدی اسماعیل# از مقامات ایران بخواهید که : الملل بین عفو -*
 :شده آزاد کنند زندانی  آمیز صلح صنفی

#abdi-esmail-https://www.amnesty.org.uk/actions/free 
#FreeEsmail 

 های کارگری بریتانیا حادیهکنگره اتبر پایه خبر مندرج در پست فیس بوکی منیر عبدی همسر اسماعیل عبدی آمده است  
(TUC) ای به کارزار عفو بین الملل برای آزادی فوری اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی زندانی، پیوسته و از  با انتشار بیانیه

 .شان را تشویق به حمایت از این کارزار کنند همگان دعوت کرده که دوستان و همکاران

ای به سفیر  انیا، فرنسیس اوگریدی در اوائل ماه جاری نامههای کارگری بریت در همین رابطه، دبیر کل کنگره اتحادیه�

 .جمهوری اسالمی ایران در بریتانیا نوشت و خواستار آزادی اسماعیل عبدی شد

در این نامه، از مقامات ایرانی همچنین درخواست شده که به سوء استفاده از نظام قضایی برای سرکوب کسانی که به �

کل استفاده می کنند، پایان دهند و حقوق افراد را برای تشکیل و طور مسالمت آمیز از حق آزادی بیان و حق آزادی تش
 .پیوستن به اتحادیه های مستقل کارگری به رسمیت بشناسند

جایزه » (NASUWT) های مدیران مدرسه و معلمان زن ه عضو کنگره با نام اتحادیهپیشتر در ماه فرودین هم، یک اتحادی�

 .خود را به اسماعیل عبدی اعطا کرد« المللی همبستگی بین

 ادیه های کارگری انگلستانلینک بیانیه کنگره اتح�

s://bit.ly/2IKLPgzhttp 

 کارزار عفو بین الملل�

abdi-esmail-/actions/freehttps://www.amnesty.org.uk 

 اقدام فوری عفو بین الملل در پی اعتصاب غذای اسماعیل عبدی�

https://t.me/Amnesty_International/715 

 

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه                       -*

 با خلق جنایت و به خون کشیدن اعتراضات، پاسخ مردم معترض کازرون را می هند

در جریان تجمع مردم کازرون برای آزادی بازداشت شدگان تظاهرات روز چهارشنبه در مقابل  77اردیبهشت  06شب چهارشنبه 

روی انتظامی، محل نگهداری بازداشت شدگان در میدان بنیاد شهید، نیروهای سرکوبگر وحشیانه و با قساوت تمام پاسگاه نی
 .نفر را کشته و دهها نفر دیگر را زخمی کردند 6به روی مردم بی دفاع و بی سالح آتش گشودند و حداقل 

ای دامنه دار طی دو ماه گذشته در اعتراض به طرح تظاهرات روز گذشته مردم کازرون که در ادامه اعتراضات و تظاهرات ه
جداسازی اجباری بخش هایی از شهرستان کازرون صورت گرفته بود، مورد یورش همه نیروهای سرکوبگر انتظامی و امنیتی 

ضد قرار گرفته و تعدادی از معترضان توسط نیروهای اطالعاتی با کمک نیروی انتظامی که مسلح به سالح ها و ماشین های 
 .شورش بودند، بازداشت گردیدند

مردم بخش های مختلف شهرستان کازرون که نسل اندر نسل در کنار هم و با هم زندگی کرده اند حق دارند همچنان در کنار 
طرح اجباری جداسازی، هیچ توجیهی جهت خدمات رسانی بهتر به مردم طبق تقسیم بندی جدید . هم بمانند و زندگی کنند

وع جداسازی ها و الحاق نمودن های اجباری فقط در خدمت ترویج سیاستهای تفرقه افکنانه و نفاق پراکنی بین این ن. ندارد
 .مردمانی است که تا کنون فارق از کینه های قوم پرستی در جوار هم زندگی کرده اند
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C?source=feed_text
https://www.amnesty.org.uk/actions/free-esmail-abdi
https://www.facebook.com/hashtag/freeesmail?source=feed_text
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IKLPgz&h=ATOGbgWbrhwMcm6iy3WzcYWnMFWHAC8yFIwy2UzocOBRSkz5UV1K55qAwxQ3fJd5w8Dc7M-J09ni3BC7behVd7rH0BIvPfRgDgMHQHKCBKRpF_UXO7uiDEJ6ZhOsVi-JtKRCzZ8
https://www.amnesty.org.uk/actions/free-esmail-abdi
https://t.me/Amnesty_International/715


دید شهروندان مقیم است و تا باید طرح ضد انسانی و تفرقه افکنی جداسازی اجباری علیه مردم کازرون که مورد مخالفت ش

کنون باعث سلب آسایش و تحمل زیان های جانی و مالی بر مردم از طریق سرکوب شده است، فورا لغو گردد و اختیار ماندن 
 .یا جدا شدن شهروندان کازرونی از شهرستان کازرون، به اختیار و رأی اکثریت ساکنین آن واگذار گردد

کازرون که باعث جانباختن تعدادی از مردم معترض و زخمی شدن دهها نفر دیگر گردیده  حمله نیروهای سرکوبگر به مردم
است، باید به عنوان یک حمله جنایت کارانه علیه شهروندان معترض، توسط همه مردم آزادیخواه و برابری طلب، همه 

رار گیرد و خواهان پایان دادن به هر گونه کارگران، معلمان، دانشجویان و تشکلها و فعالین آنها مورد اعتراض وسیع و قاطع ق
همه بازداشت شدگان فورا باید آزاد شوند و مسببین و قاتلین جانباختگان در . سرکوب مردم معترض به هر بهانه ای شوند
 .تجمع شب گذشته کازرون باید مجازات گردند

07/0/9277 

 :اعتراض کشاورزان اهواز و شوش برای انتقال آب  -*

 

شوش امروز نسبت به انتقال آب از طریق کانال کوثر برای صنعت نیشکر اعتراض کردند،این انتقال  -کشاورزان مسیر اهواز 
 موجب بیکاری اکثر كشاورزان خواهد شد

@ordoyekar 

  :دولت عقب نشست/   کازرون پیروز شد -*

 

وزارت کشور در بیانیه ای اعالن کرد طرح تقسیم کازرون را برای کارشناسی بیشتر و براورده کردن خواست  شب گذشته

  !لیق در اوردهمردم کازرون به حالت تع
چرا اعتراضات مسالمت جویانه مردم را به  !!به راستی اگر طرح کارشناسی نشده بود چرا اصرار داشتند بر اجرایی کردنش؟

 ! خشونت کشاندید؟
مردم کازرون نشان دادند با اتحاد و همبستگی و حضور میدانی میتوان حاکمیت زور را به عقب نشینی واداشت و البته برای 

  !شت این دست اورد باید همواره مراقب بودپاسدا
چواب خون های ریخته شده را چه !کازرون پیروز شد ولی تخم نفرت و کینه ای که در دلها کاشته شده را چه در مانی است ؟

 ؟؟جواب معلوالن و خانواده های عزیز از دست داده با چه کسانی است  کسی میدهد

@kanoonmodafean 

 :شغلی ومعیشتی مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضی کارگران کارخانه  فیلتر البرز نسبت به بالتکلیفی -*

 

کارگران کارخانه  فیلتر البرز دراعتراض به بالتکلیفی  :آمده است  بیست وهفتم اردیبهشت ماه برپایه گزارشات منتشره،
 .شغلی ومعیشتی دست به تجمع  مقابل استانداری قزوین زدند

رشت ، در زمینه تولید و فروش و -جاده قزوین 4کارگرواقع درکیلومتر 955کارخانه فیلتر البرز با : نماینده این کارگران گفت 
 .بازاریابی محصوالت ندارد اما مدیران شرکت به بهانه های مختلف از اوایل سال جاری دست به اخراج کارگران زده اند

ت مشکالت مالیاتی و بیمه کارگران را بهانه ساخته و از پرداخت حقوق و معوقات مدیران این شرک: این کارگر اضافه کرد
 .ماه اخیر خودداری کرده اند 0کارگران این شرکت طی 

 : تجمع کامیوداران سمنان  -*

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


 
های استان سمنان از مرکزاستان به سایر  ونقل و پایانه تجمع کامیونداران استان سمنان در اعتراض به انتقال اداره کل حمل

 ننقاط استا
@ordoyekar 

  : معوقه های حقوق دریافت برای ابادان شهرداری کارگران تجمع -*

 
ماه حقوق در مقابل شهرداری این شهر  ۸شهرداری آبادان به دلیل عدم پرداخت  تجمع اعتراضی کارگران تاردیبهش ۰۰روز 

 . شکل گرفت 

 : حوادث کار در معادن  -*

 
شهرستان نور در « الویچ »ریزش معدن زغال سنگ در منطقه ! معادن ایران همچنان قتلگاه سرمایه و ناایمنی محیط کار

 .استان مازندران سبب کشته شدن یک کارگر و زخمی شدن سه تن دیگر شد

 : پیامد های خروج آمریکا از برجام و فسق قرار دادها یکی بعد از دیگری  -*

 دمیلیارد یورویی با ایران را متوقف کر ۰۹۸شرکت فوالد سازی دانیلی ایتالیایی قرارداد 
 :مدیرعامل شرکت دانیلی

 زرویتر/ندبا خروج آمریکا از برجام، بانک ها به دلیل نگرانی از تحریم های ثانویه دیگر آماده تامین مالی پروژه های ایرانی نیست
@ordoyekar 

 :دشو به زودی تحریم هایی علیه ایران وضع می -*
 

به گزارش خبرگزاری ایرنا یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا بامداد جمعه به شبکه خبری اسکای نیوز عربی گفته که بزودی 
 .مجازات های شدید علیه ایران و حزب هللا لبنان وضع خواهد شد

  .یت تحریم های آمریکا هستندخودرو، هواپیما، نفت و بانک در اولو

 : صدور بیانیه کمیسیون اروپا برای مبارزه با تحریم آمریکا -*
 

اعالم کرد برنامه مبارزه با ( امروز)مه  ۰۹کمیسیون اروپا روز جمعه : برپایه نوشته کانال تلگرامی اردوی کار آمده است 
 .کنند را اجرایی کرد های آمریکا علیه ایران را برای محافظت از شرکت هایی که در ایران تجارت می تحریم

. کند آمریکا علیه ایران آغاز به کار میهای  این پروسه برای فعال کردن مقررات انسداد تحریم»: گوید کمیسیون اروپا می
 «.اشاره دارد ۰۸۸۰فرآیندی که به مقررات اتحادیه اروپا در سال 

اما در عین حال . را رد کنند های اروپایی آن شود مگر اینکه پارلمان اروپا یا دولت ماه اجرایی می ۰اقدامات اتحادیه اروپا در مدت 
ود دارد که این پروسه زودتر از زمان تعیین شده فعال شود، در صورتی که حمایت قوی سیاسی در پس این این امکان وج

https://web.telegram.org/#/im?p=%40ordoyekar
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 «اقدامات اجرا شود

@ordoyekar 

  : قرنطینه در افغانستانی زحمتکشان -*

 

های  دولت با وجود دریافت کمک.است افغانستانی_مهاجران# اینجا کمپی در تربت حیدریه، محل قرنطینه شدن جمعی از
اوج وقاحت اینجاست . دهد مگر به صورت موقت ی تردد نمی زهها اجا مالی سازمان ملل در ازای هر یک از این مهاجران، به آن

 .اند که با ایجاد کارگاه در اردوگاه، به استثمار مهاجران نیز مشغول

https://t.me/OrdoyeKar/17888 
@ordoyekar 
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